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HR
Audit
HR Audit is an in-depth analysis of the Human Resources
Management (HRM) function in the organization.
A Human Resources Audit (or HR Audit) is a comprehensive
method (or means) to review current human resources
policies, procedures, documentation and systems to

İK
Denetimi

Independent

Bağımsız

İK denetimi tüm insan kaynakları fonksiyonlarını

The auditor should be

Denetleyici, şirketin içinden veya

derinlemesine analiz eden bir servistir.

independent from the client
company, so that the audit
opinion will not be influenced by
any relationship between them.

şirket ile ilişkili biri olmamalıdır.

İK denetimi tüm insan kaynakları yapısını ve işleyişini
değerlendiren
servisidir.

Centerlink’in

Bu

denetimin

sunduğu
içine:

bir

şirket

dış

kaynak

politikaları,

identify needs for improvement and enhancement of

prosedürler, dokümantasyon sistemi, dijital İK sistemlerinin

the HR function as well as to assess compliance with

incelenmesi ve İK departmanının gelişmesi için atılacak

ever-changing rules and regulations. An Audit involves

adımlar girmektedir. Bu tip bir denetim sistematik olarak

systematically reviewing all aspects of human resources,

checklistler ile tüm yapıyı ve işleyişi incelemektedir.

Böylece yapılan denetim,
kişilerden ve onların etki alanından
etkilenmeden yapılmış olur.

usually in a checklist fashion.
Sections of review include:
Hiring and Onboarding
Benefits
Compensation
Performance evaluation process
Termination process and exit interviews
Job descriptions

İncelenecek alanlar:

Professional

Profesyonel

Tüm işe alım
Yan haklar

The auditors are expected to

Denetmenlerden beklenen tüm İK

Ücretlendirme

give an unbiased and honest
professional opinion on the HR
functions.

fonksiyonları için profesyonel ve

Performans sistemi

dürüst bir rapor hazırlamasıdır.

İşten çıkarma ve çıkış işlemleri
İş tanımları

Form review

Şirket içi formlar

Personnel file review

Personel özlük dosyası

HR audit will reduce all the financial penalties in the

İK denetimi ile insan kaynakları süreçlerinden dolayı

HR department significantly, and such an Audit can

oluşabilecek tüm ceza riskleri ciddi anlamda düşer ve

also ensure that policies and procedures are fair and

tüm organizasyon içinde çalışana güven veren yasal

consistent across the organization and strengthen

mevzuatlara uygun bir çalışma ortamı oluşturulmuş olur.

employee satisfaction. By maintaining a satisfied and

Çalışan memnuniyetinin artışı daha üretken çalışanlara

productive workforce, an employer lessens the expense
associated with costly turnover of staff. Losing one
employee is estimated to cost a company 50 – 150% of
the lost employee’s salary in time and money spent to
replace that employee.
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Business Objectives
Having an effective HR audit

ve daha az işten çıkışlara yol açacağından tüm işe alım
maliyetlerinizi de düşürülmüş olur. Yurtdışında yapılan
araştırmalara göre her kayıp çalışanın şirkete maliyeti

is important for a company
because it enables it to pursue

yıllık maaşının %50’si ile %150’si kadardır.

Kurumsal Hedefler
İyi bir İK denetimi tüm kurumlar
için önemlidir. İyi bir denetim
şirket hedeflerinizin İK ile uyum

and attain its various corporate

halinde ilerleyişinden emin

objectives.

olmanızı sağlar.
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Who is
Centerlink

Our only
business
is your
success

We are a values-driven organization.
Değerleri olan bir kurumuz.

Centerlink is a young company founded in 2018. In order to serve 2 distinct
regions, we separated our EMEA and Far East operations. Turkey “Istanbul”
office mainly focuses on international trade, tourism and consultancy and
Far East operation focuses on production and international trade. Our Far
East branch company name is called Yantai Shuanglong Industry and
Trade Co. which is our parent firm founded early 1990s.
Centerlink surfaced itself as an idea in 2012 in Sydney. A company that
distinguish itself as importer and a developer of its suppliers. This is why we
see Centerlink as a product of history. Way before its foundation the whole
idea simply came to reality instead developed after.

Istanbul branch Slogan
Centerlink

2018

yılında

hayata

geçmiş

genç

bir

firmadır.

Türkiye

operasyonlarının merkezi olması için İstanbul’da faaliyetine başlamıştır.
Türkiye yatırımları uluslararası ticaret, turizm ve danışmanlık faaliyetleri ile
ilerletmektedir. Uzak Doğu operasyonları köklü Yantai Shuanglong Industry
and Trade Co. tarafından yapılmaktadır. Uzak doğu operasyonları üretim ve
uluslararası ticaret üzerinedir.
Centerlink bir fikir olarak 2012 yılında Sidney’de ortaya çıkmıştır. Farklı
sektörlerde ilerletici ve geliştirici faktörü ile ön plana çıkacağı bir kurum
olarak tasarlanmıştır. Bundan dolayı biz Centerlink’i tarihin bir ürünü olarak
görmekteyiz. Çalışma yapısı ve felsefesi kurulmadan önce oluşturulmuş
ender firmalardandır.
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Büyükdere Cd. No:76
13/ 1302 Quasar Tower Fulya,
Sisli Istanbul
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