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Görevler Ayrılığı
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Çıkar Çatışması Nedir?

• OECD’nin tanımına göre: “Bir şahıs veya kurum (özel veya kamu), 
sahip olduğu veya oldukları bir pozisyonu, şahsi veya kurumunun 
çıkarları için kötüye kullanması durumunda çıkar çatışması meydana 
gelmektedir”.
• Çıkar çatışması Association of Certifed Fraud Examiners (ACFE)’ın

rehberine göre ise; “bir işveren (asil) adına hareket etmeye yetkili bir 
çalışanın (vekilin), çalıştığı kurumdaki profesyonel rolünün 
açıklanmayan (gizli) kişisel veya ekonomik bir faydadan dolayı işveren 
aleyhine etkilenebilmesi durumudur”. 
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Çıkar Çatışmasının Evreleri

• Gerçekleşen çıkar çatışması : Çalışan görevini yerine getirirken kişisel 
çıkarlarının etkisinde kalacağı bir konumdadır.
• Algılanan çıkar çatışması :  Çalışan görevini yerine getirirken özel 

çıkarlarının etkisinde kalacağı bir konumda görünür.
• Potansiyel çıkar çatışması : Çalışan ileride görevini yerine getirirken 

özel çıkarlarının etkisinde kalacağı bir konumdadır.
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Çıkar çatışması, rüşvet ile benzerlikler taşısa da önemli bir farklılık 
içermektedir. Rüşvet yöntemi ile yapılan suistimalde çalışan 
yetkisini kendi işverenin faydasına kullanmak yerine aldığı 
komisyon karşılığında üçüncü bir tarafın faydasına kullanır. Çıkar 
çatışmasında ise çalışan üçüncü taraf değil “kendi yararına 
yaptığı” bir işlem söz konusudur.  



Vaka 1/2

• Mehmet, enerji sektöründe Şahin A.Ş.’de Genel Müdür olarak 
çalışmaktadır. 
• Şahin A.Ş.’nin Doğan Ltd. adında bir tedarikçisi vardır. Bu tedarikçi 

diğer tedarikçilerle birlikte her sene Şahin A.Ş’nin açtığı ihaleye 
girmektedir.
• Mehmet’in kızı Nehir, Doğan Ltd.’de enerji sektöründeki kilit hesapları 

yöneten satış müdürü pozisyonuna iş başvurusu yapmayı 
düşünmektedir.
• Bu durumda gerçekleşen bir çıkar çatışması var mı?



Vaka 2/2

• Hayır Yok ! Çünkü Nehir henüz Doğan Ltd.’ye başvurma konusunda karar vermemiştir. 
• Potansiyel çıkar çatışması var mı?
• Evet Var ! Mehmet perspektifinden potansiyel bir çıkar çatışması durumu oluşmuştur. 
• Mehmet Ne Yapmalı?
• Mehmet’in, Nehir henüz iş başvurusu yapmadan, konuyu bölüm yöneticisine veya çıkar 

çatışmaları ile ilgilenen birime iletmesi en uygun yöntem olacaktır. 
• Nehir Doğan Ltd.’ye başvuru yapmıştır. Bu durumda çıkar çatışmasının durumu nedir?
• Nehir’in Doğan Ltd.’ye iş başvuru yapması ile potansiyel çıkar çatışması durumu, gerçekleşen veya 

algılanan çıkar çatışması durumuna dönüşmeye başlayacaktır. 
• Nehir’in işe başvurduktan sonra Mehmet’in şirket lehine karar verme sürecinde değişiklik olabilir 

mi? 
• Bu dönüşüm sürecinde Mehmet’in işyerine karşı sadakat duygusu ile aile ilişkisinden kaynaklanan 

kollama duygusu çatışmaya başlayabilir. İşte bu nedenle potansiyel çıkar çatışması riskleri erken 
(diğer bir deyişle gerçekleşen veya algılanan duruma geçmeden) açıklanır ve bilinir ise, çıkar 
çatışması riski daha kolay yönetilebilir.
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Sık Karşılaşılan Çıkar Çatışması Durumları – 1/2

• Şirket dışında alınan görevler (şirketin bir rakibinde YK üyesi olunması)
• İşyerinde akraba/tanıdık ilişkileri (bir akrabanın /tanıdığın işe alınması 

veya bu kişilerin yöneticisi durumunda olunması)
• Şirket dışında ikinci bir iş yapılması (şirketin müşterisi, rakibi veya 

tedarikçisinde istihdam edilmek)
• Yürütülmesinden sorumlu olunan işleme ilişkin şahsi bir çıkarın olması 

(bir tedarikçi firmada ortaklık gibi)
• Tedarikçilerden ücret, komisyon, indirim, hediye, ağırlama veya 

benzer mal veya hizmetlerin alınması



Sık Karşılaşılan Çıkar Çatışması Durumları – 2/2

• Bir tedarikçi ile gizli bir ticari iş ilişkisine girmek 
• Bir müşteri ile gizli bir ticari ilişkiye girmek ve mağdur şirket ile 

rekabet etmek
• Bir müşteri ile gizli bir ticari ilişkiye girmek ve mağdur şirketin işlerini 

yönlendirmek  
• Gizli ilişkiden dolayı bir müşterinin faturalarının geç faturalandırılması 

veya bir tedarikçiye erken ödeme yapılması
• Mağdur şirketin işlerinin dışarıya çıkarılması 
• Mağdur şirketin kaynaklarının dışarıya çıkarılması (çalışanlar, stok, 

müşteri, bilgi gibi)
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Görevleri Birbirinden Ayırsak da mı Yönetsek, 
Ayırmasak da mı Yönetsek? 
• Kişilere güvenerek çalışmak kontrol ederek çalışmaktan daha mı 

rahat?
• İşlerin hızlı yapılması gerekiyor, başka çaremiz yok !
• Az personelle  çalışarak maliyetleri düşürmek çok mantıklı mı?



Görevleri Ayırmazsak Ne Olur?

1. Hiç bir şey olmaz, hayat sorunsuz bir şekilde devam eder.
2. Çalışan suistimal yapar.
3. Çalışan hata yaptığında verilen güçle hatayı kapatır – diğer bir 

deyişle yine «suistimal» olur.



Görevlerin Ayrılığı

• En basit anlatımı ile, hiçbir çalışanın, bir işlemin başlangıcından 
tamamlanmasına kadar geçen süreçte, birden fazla kritik sorumluluk 
almaması anlamına geliyor. 
• Görevler ayrılarak “gücün” bir kişide toplanması engellenir.
• Bir işleme ilişkin, “onay”, “varlıkların muhafazası”, “kayıt” ve 

“mutabakat / kontrol” faaliyetlerinin, şirketin ölçeği, riskler ve çalışan 
sayısı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak personele en optimum 
şekilde dağıtılması
• Süreçler ve iç kontrol sistemi -> sistem üzerinde görevlerin ayrılması
• Suistimal ve hata riskini azaltır 



Örnek Vaka - 1

Aşağıdaki işler bir satın alma uzmanı tarafından yapılmaktaydı:
• Şirketin çalışacağı tedarikçinin araştırılması ve seçilmesi,

• Satın alma siparişinin açılması ve belirli bir tutarın altında olanların doğrudan tedarikçiye 
geçilmesi, bu tutarın üstündeki işlemlerin ise yönetici tarafından onaylanması (Not: Çoğu zaman 
yönetici siparişi detaylı incelemiyor),

• Sipariş sisteminin etkin çalışmamasından dolayı gelen tedarikçi faturalarının satın alma 
siparişlerine istendiği gibi tahsis edilebilmesi,

• Tedarikçilerle iletişimin yürütülmesi,
• Tedarikçilerle şirket depoları arasındaki operasyonların düzenlenmesi, 

• Faturaların kontrol edilmesi ve kayıtlara alınması için onay verilmesi,
• Satıcı faturalarının ödemelerinin takip edilmesi, finans departmanının ödeme konusunda 

yönlendirilmesi (Not: Tedarikçi veri tabanında belirlenmiş ve uygulanan bir vade mevcut değil).



Örnek Vaka - 2

Aşağıdaki işler bir muhasebe personeli tarafından yapılmaktaydı:
• Tedarikçi hesaplarının ERP sisteminde yaratılması,
• Tedarikçi faturalarının sisteme girilmesi, 
• Ödeme talimatlarının hazırlanması ve yöneticilere imzaya 

çıkarılmasının koordine edilmesi,
• Banka işlemlerinin kayıtlara işlenmesi,
• Banka ekstrelerinin sistemden alınması ve banka mutabakatlarının 

yapılması.



Diğer hususlar

• KOBİ lerde sahiplerin yoğun kontrolü
• Görevleri ayıramıyorsak ne yapmalı?


