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ÖZET 
 

İŞLETMELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI 
VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ 

 
Toplam Kalite Yönetimi ve İç Denetim karşılıklı etkileşim içinde olan ve 

birbirinin gelişimine katkı sağlayan iki ayrı yönetim kavramıdır. 

Toplam Kalite Yönetimi, işletmelerde maliyetleri düşürerek kalitenin 

iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan insan odaklı çağdaş 

bir yönetim anlayışıdır.  

İç Denetim, işletmelerin etkinliği, verimliliği ve mevzuata uyumu konularında 

bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık faaliyettir. 

Çalışmada İç Denetim ve TKY’nin birbiri ile ilişkisi, birbirini etkileme şekli ve 

boyutu literatür taranarak ortaya konmuş, uygulamadan bir örnek verilmiştir. 

Çalışma sonucunda; İç Denetim ve TKY’nin birbirini olumlu yönde etkilediği,  

işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini artırdığı belirlenmiştir. İşletmelerde İç Denetim 

ve TKY ilişkisini inceleyen uygulama ve araştırmaların yetersiz olduğu, işletmeler 

tarafından konunun öneminin anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için çeşitli faaliyetlere 

ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 
 

APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN 
ORGANIZATIONS ANS ITS RELATION WITH INTERNAL 

AUDITING. 
Total Quality Management and Internal Auditing are two management 

concepts that are in mutual interaction and provide help for development of each other.  

Internal Auditing is an independent, objective assurance and consultancy action 

on organization’s efficiency, productivity and accordance  with laws and regulations. 

Total Quality Management is a human based contemporary management 

concept that aims to increase customer satisfaction and enhance quality with decreasing 

cost in organizations. 

In this study; interrelation of Internal Auditing and TQM, how they interact 

each other and their size are displayed with searching lots of related scientific resources 

and a sample is given about application. 

At the end of study, it is determined that Internal Auditing and TQM effect 

each other in a positive way and they increase efficiency, productivity in organizations.  

The apllications and researchs to examine the relation between Internal Auditing and 

TQM is evaluated inadequate in organizations. Also it is evaluated that further actions 

are needed in organizations to understand the significance of this subject and to apply it. 
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1. GİRİŞ 

İşletmeler tarih boyunca rekabette önde olmak için sürekli yeni arayışlar içinde 

olmuş, teknoloji ve yönetim anlayışında değişimler yaşanmıştır. İnsanlık tarım 

toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna bu arayışlar 

sonucu gelmiş, yönetim anlayışı da bu doğrultuda değişime uğramıştır.  

Modern Yönetim anlayışlarından biri olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY); 

muayenecilik ile başlayan kalite kavramının, zaman içindeki değişimleri sonucu 

günümüzdeki halinin ifadesidir. 

Ürün odaklılık ile başlayan kalite anlayışı, yönetim anlayışındaki ve rekabet 

şartlarındaki değişime paralel olarak değişmiş, “müşteri odaklılık” halini almıştır. TKY; 

müşteri memnuniyetini, takım çalışmasını, etkin ve katılımcı liderliği, insan odaklılığı, 

sürekli gelişimi temel alan bir yönetim anlayışı ile işletmenin etkinliğini ve verimliliğini 

artırmayı amaçlamaktadır.  

Yönetimin unsurlarından biri olan İç Denetim, işletmenin faaliyetlerini 

geliştirme ve onlara değer katma amacını güden bağımsız, objektif güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir.  

İç Denetim, 1900’lü yılların başından itibaren; işletme hedefleri, yönetim 

anlayışı ve çevre şartlarına bağlı olarak değişimler yaşamıştır. İç Denetimin amacı ve 

kapsamı zamana, yönetim anlayışına, değişen çevre şartlarına bağlı olarak değişmiştir. 

Önceleri; hataya yönelik suçluyu bulan, daha sonra var olan sistemin işlerliğini koruma 

amacı güden, son olarak da sistemi daha iyiye götürücü tedbirleri aldıran, değer yaratan, 

risklere karşı duyarlı olan, yapıcı bir özelliğe doğru değişim göstermiştir. 

Yönetim ile ilgili olan TKY ve İç Denetim uygulamaları, yaşadıkları değişim 

sürecinde birbirinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen, birbirini geliştiren iki unsur 

olmuştur.  

İç Denetim, kalite konusunda yapılan çalışmaların etkin ve verimli olarak 

gerçekleşmesine, kalite ile ilgili maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayan yönetim 

unsurudur.  
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Toplam Kalite Yönetimi iki yönlü olarak İç Denetim faaliyetinin daha kişilikli 

ve donanımlı bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olur. TKY’nin “önce insan”, 

“takım ruhu” ve “sürekli gelişim” felsefesi iç denetçilerin işletme içinde sevilmeyen 

kişiler olmasını engeller. Kalite Güvence Sistemi ve Benchmarking gibi uygulamaları 

ile İç Denetim uygulamalarına yeni özellikler katarak gelişimine katkıda bulunur.  

Bu çalışma ile TKY ve İç Denetimin birbirini etkileme şekilleri ve 

işletmelerdeki uygulanış biçimleri ele alınmaktadır.  

Sekiz bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, genel bir değerlendirme 

yapılmış, çalışmanın amacı ve bölümlerin planı anlatılmıştır. 

İkinci ve üçüncü bölümlerde, kalitenin tanımı, boyutları, aşamaları, tarihçesi, 

TKY’nin tanımı, temel ilkeleri, uygulanma nedenleri, uygulanmasının sonuçları ve 

problem çözme teknikleri literatür taranarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde, Denetimin tanımı, amacı, gelişim süreci, 

standartları, ilkeleri, türleri, İç Denetimin tanımı, amacı, kapsamı, gelişim süreci ve 

standartları hakkında literatür taranarak bilgi verilmiştir. 

Altıncı bölümde, Kontrol kavramı, İç Kontrolün tanımı, amacı ve kapsamı 

işlenmiş, İç Kontrol ve İç Denetim arasındaki ilişki incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Yedinci bölümde, İç Denetim ile TKY arasındaki ilişki, birbirilerini etkileme 

biçimleri belirlenerek tartışılmış ve uygulamadan örnek sunulmuştur. 

Sekizinci bölümde, bu çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmış olup konu ile 

ilgili önerilerde bulunulmuştur. 
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2. KALİTE 

2.1. Kalitenin Tanımı 

Kalite, sözcük olarak Latince “Qulitas” demektir ve “nasıl oluştuğu” anlamına 

gelen “Qalis” sözcüğünden türemiştir1. 

Kalite tanımı yapmak başlı başına bir iştir. Kalite; tanımı yapana göre 

değişiklik göstermektedir ki bunun sebebi kalitenin içinde çok geniş anlamlar barındıran 

bir kavram olmasıdır2. 

Kalite eskiden en güzel, en iyi, en büyük gibi sıfatlarla tanımlanırdı. Teknik 

açıdan ise kalite; kabul edilebilir sınırları içinde, belirtilen özelliklere sahip ve en uygun 

seviyede olma gibi bazı kavramlarla tanımlanmaktaydı. Şimdiki tanımlarda ise 

“müşterinin beklentilerini karşılayan özellikler” olarak belirtilmektedir3. Kalite, müşteri 

istek ve beklentilerine uygunluktur4. 

Bir mal veya hizmeti herkesin beğenmesi beklenemez. Bu nedenle önce hedef 

müşteriler belirlenmeli, sonra onlar tarafından talep edilen şartlarda mal veya hizmet 

üretilmelidir. Bu şartlarda o mal, o müşteri grubu için istenen kalitededir5. 

Kalite, müşterilerin, mal ve hizmetlerden beklediklerinin karşılanması, hatta 

daha fazlasının verilmesidir6. 

Sürekli değişen müşteri beklentileri sonucunda, Kalite Güvence Sistemleri 

müşteriye sunulan hizmet kalitesini garanti altına almaktadır. Müşteri isteklerinin 

belirlenmesi ve müşterinin sunulan hizmet hakkındaki değerlendirmelerinin tespit 

edilmesi için müşteri ile satış dışında da çok yakın ve yoğun bir ilişki kurulmalıdır7.  

                                                 
1 Mehmet Altunbağ, “ISO 9000 Standartları ve T.K.Y’nin Uluslararası Pazarlamaya Etkileri: İç Anadolu Bölgesi’nde  
  Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi SBE, 2005), s. 5. 
2 Oygur Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, İstanbul: Panel Matbaacılık, 1998, s. 85. 
3 Mina Özevren, Toplam Kalite Yönetimi, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları, 
  Haziran 1997, s. 63.  
4 İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, 13. Basım, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2001, s. 191. 
5 Özevren, s. 62. 
6 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-

Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, 8. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, Mart 2001, s. 305. 
7 Mete Bağdan, Türkiye’de Kalite Algılaması ve Müşteri Odaklılık,   
  http://www.danismend.com/konular/kaliteyon/TURKIYEDE%20KALITE%20ALGILAMASI.htm, (12.12.2007). 
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Kaliteye kullanıcı bakış açısından bakılmalıdır. Kalitenin; bir şeyin ne kadar iyi 

çalıştığı, güvenirliği, bozulmadan kullanılma süresi, tasarımı gibi bazı yönleri kolayca 

teşhis edilebilir. Fakat diğer yönleri kolayca teşhis edilemez veya ölçülemez. Kalite 

matematiksel bir ifade gibi net ve sınırları belirlenmiş bir şekilde tanımlanamaz8. 

Özetle kalite, müşteri beklentilerinin en uygun şekilde, en kısa zamanda, en az 

maliyetle karşılanması, bu sayede müşteri tatmininin sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlara ilave olarak dünya çapındaki kuruluş ve uzmanlar tarafından 

yapılmış olan kalite tanımları şunlardır9, 10, 11,12,13,14,15. 

 “Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite, 

kullanıma uygunluktur.” 

     J. Joseph JURAN 

 “Kalite, şartlara uygunluktur. Kalite, bedelsizdir, mutlaka kendini öder.” 

     Philip CROSBY 

 “Kalite kontrol uygulamak, en ekonomik, en kullanışlı ve müşteriyi 

daima tatmin eden kaliteli ürünü geliştirmek, tasarımını yapmak, üretmek ve satış 

sonrası servislerini vermektir.” 

     Dr. Kaoru ISHIKAWA 

 “Kalite, kullanıcının mutluluğunu artıran her şeydir.” 

                                                 
8 Rafael Aguayo, Dr. Deming Japonlara Kaliteyi Öğreten Amerikalı Japon Mucizesinin Mimarı, Y. Kaan  
  Tunçbilek (çev.), İstanbul: Form Yayınları, 1994, s. 47. 
9 İsmail Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, 4. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları,  
   Ekim 1999, s. 5. 
10 Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, s. 83. 
11 Göksel Ataman, İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2001, s. 

310. 
12 Ömer Peker, “Toplam Kalite Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.26, Sayı.1, 1993, s. 201. 
13 Nazmi Karyağdı, ‘Toplam Kalite Yönetimi’, http://www.maliye.gov.tr/kalite/menu/tkynedir.htm#_ednref8,     
   (12.12.2007) 
14 Serap Açık, “TKY ile Tam Zamanında Üretim Sisteminin Birlikte Kullanılması ve Bir Uygulama”,  
   (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, 2006), s. 15. 
15 Helio Gomes, “Kalite”li Sözler, Nurdoğan Arkış (çev.), 1. Basım, İstanbul: Sistem Yayınları, Ekim 1998, s. 29. 
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 “Kalite, müşterinin gelecekteki beklentilerinin doğru tahminine göre 

yapılan yeniliklerdir.” 

W. Edwards DEMİNG 

 “Bir ürünün veya hizmetin kalitesi; müşteri ihtiyaçlarını mümkün olan en 

ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan pazarlama, mühendislik, imalat ve kalitenin 

idamesi özelliklerinin birleşimidir. Kalite herkesin işidir.” 

Armand FEIGENBAUM 

 “Kalite hiçbir zaman tesadüfî değildir; ona hep bilinçli çabalar sonucu 

ulaşılır” 

     John Ruskin (1819-1900) 

 “Kalite; doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve 

doğru fiyatla koymaktır.” 

Charles A. Mills 

 “Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları 

karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.” 

     ISO 8402 Kalite Sözlüğü 

 “Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme 

yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.” 

     Amerikan Kalite Kontrol Derneği 

 “Kalite, bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk 

derecesidir.” 

Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu 
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 “Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketicinin 

isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.” 

     Japon Sanayi Standartları Komitesi-JIS 

 Kalite, müşteri tatminidir: Ürün ve hizmetlerin ne kadar iyi olduğu 

konusundaki son kararın verdiği memnunluktur. 

 Kalite etkili olmaktır: İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. 

Kalite; artık küçük büyük tüm işletmelerin varlıklarını idame ettirmelerinin, 

büyüyüp gelişmelerinin, verimliliklerini ve karlılıklarını artırabilmelerinin en temel 

koşulu durumuna gelmiştir16. 

Kalite tanımları zamana bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Önceleri kalite 

tanımları “ürün odaklı” iken sonraki zamanlarda “sistem odaklı” hale gelmiştir. 

Günümüzde ise kalitenin odak noktası, ürünü kullanacak bireyin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak “müşteri odaklı” duruma gelmiştir17. 

Kalite sözcüğü, tüketicinin gereksinim ve beklentileriyle tanımlanacak teknik 

özellikler (Tasarım Kalitesi), üretilen ürünün şartnamelerde belirtilen tasarım kalitesiyle 

uygun olması (Uygunluk Kalitesi) ve belli fonksiyonları yerine getirmesi (Kullanım 

Kalitesi) ile bütünlük kazanır18. 

2.2. Kalitenin Boyutları 

Tüketiciye sunulan malın veya hizmetin kalitesinin, tüketicinin beklentilerini 

karşılaması açısından, çeşitli boyutları vardır19. Bu boyutları bilmek tüketicinin ürünleri 

ne şekilde algıladığını bilmektir ve ölçümler ve kalite geliştirme açısından oldukça iyi 

verilerdir. Sadece kalite boyutunu anlayarak kalite ölçümleri gerçekleştirilebilir, mal 

                                                 
16 Ataman, s. 310. 
17 F. Zehra Muluk, Esra Burcu ve Nazan Danacıoğlu, Türkiye’de Kalite Olgusunun Gelişimi, Yayın No: 30,     
    İstanbul: Kalder Yayınları, Kasım 2000, s. 5. 
18 Feray Odman Çelikçapa, Üretim Yönetimi ve Teknikleri, 3.Basım, İstanbul: Alfa Yayınları, Ekim 2000, s. 200.  
19 Aykut Top, Üretim Sistemleri, Analiz, Planlama ve Kontrolü, 1. Basım, İstanbul: Alfa Yayıncılık, Ocak 2001,  
    s. 210. 
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veya hizmet kalitesi artırılabilir. Her mal veya hizmete uygulanabilecek kalite boyutları 

farklıdır20. 

Bir ürünün yapımı sırasında ya da sonrasında laboratuarda uygulanan testler, 

ürünün kalitesini tanımlamaya, performansının nasıl olacağını ve kabul edilip 

edilmeyeceğini belirlemeye yetmez. Kalitenin seviyesinin belirlenmesinde birçok etken 

söz konusudur21.  

İnsanların arzu ve gereksinimleri çok çeşitlenmiştir. Bunları bir kalıp şeklinde 

belirlemek zordur. Herkesin beklentileri farklı olacağı ve kalite de bu farklılıklara cevap 

vereceği için, kalitenin bir boyutu yoktur, birçok boyutu vardır22. Bunlardan bazıları, 

tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, performans kalitesi ve güvenilirlik kalitesidir. 

 

Şekil 2.1: Üretim Sürecine Bağlı Olarak Kalite Unsurlarındaki Değişim 

Kaynak: Nilgün Sarıkaya, Toplam Kalite Yönetimi, 1. Basım, Adapazarı: 
Sakarya Kitapevi, Aralık 2003, s. 14. 

 
                                                 
20 Özevren, s. 42-43.  
21 W. Edwards Deming, Krizden Çıkış, Cem Akaş (çev.), 1. Basım, İstanbul: Arçelik A.Ş., Haziran 1996, s. 144. 
22 Özevren, s. 43. 

Pazarlama 
Araştırması 

Tasarım İmalat Pazarlama 
ve Satış 

Tasarım Kalitesi 
Müşteri araştırmaları, 
Spesifikasyonların 
hazırlanması. 

Uygunluk Kalitesi 
Tasarım 
spesifikasyonlarının 
karşılanması. 

Performans Kalitesi 
Ürün/servislerin 
pazardaki performans 
düzeylerinin 
belirlenmesi. 

Güvenilirlik Kalitesi 
Piyasadaki imaj, servis hizmetleri, marka vb. 
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2.2.1. Tasarım Kalitesi 

Bir ürünün müşterinin istediği özelliklere sahip olması tasarım kalitesi olarak 

adlandırılır23. Bir ürünün kalitesinin kullanıma uygun olması; müşterinin taleplerinin 

tespit edilmesine, ürünün kalitesinin müşterinin talebini yansıtmasına ve kalite standart 

ve özelliklerine uygun ürünlerin fiilen üretim sürecinde olmasıyla sağlanabilir24. 

Tasarım kalitesi arttıkça maliyet artmaktadır. Bir parçanın üretim 

maliyetlerinin %70’i kadarı tasarım işlemi sırasında oluşur. Bu husus, parça 

tasarlayıcısının üretim maliyetlerini büyük oranda belirlediğini gösterir. Maliyeti 

oluşturan 70/30 oranı, tasarım safhasının önemini vurgular25. 

Bir mal için en uygun tasarım kalitesinin belirlenmesi, kalitenin tüketici 

açısından değeri ile tüketiciye olan maliyeti arasındaki optimum noktanın bulunma 

sürecidir26. 

2.2.2. Uygunluk Kalitesi 

Belgelere ve standartlara uygunluk derecesidir27,28. Ürünün tasarlandığı şekline 

üretim sırasında ne kadar uyduğu ile ilgilidir29,30. Bir başka deyişle tasarım sırasında 

belirlenen standartlara üretim esnasında ne derecede uyulduğudur31. Uygunluk 

kalitesinin derecesi artıkça maliyetler azalmaktadır. 

Uygunluk kalitesi, bilimsel olarak ölçülebilir bir karakteristiktir. Herhangi bir 

ürünün önceden belirlenmiş özelliklere ne derece uyduğunu bilimsel olarak tespit etmek 

mümkündür. Tasarım kalitesi ise daha çok zevke, ihtiyaca ve tercihe bağlı olduğu için 

ölçülmesi pek mümkün değildir32. 

                                                 
23 İsmail Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 128. 
24 Nilgün Sarıkaya, Toplam Kalite Yönetimi, 1. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitapevi, Aralık 2003, s. 15. 
25 Muammer Nalbant, Bilgisayar Bütünleşik Tasarım ve İmalat, İstanbul: Beta Yayıncılık, 1997, s. 399.   
26 Açık, s. 21. 
27 Hüseyin Özgen, Halil Savaş, “Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkinin Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı 

Açısından Analizi”, Standart Ekonomik Dergi, Sayı.442, Yıl: 36, Şubat 1997, s. 83. 
28 Şadi Can Saruhan ve Ayla Öncel Özdemir, Değer Hedefli İşletmecilik, 1. Basım, İstanbul: M.Ü. Nihat Sayar   
    EğitimVakfı Yayınları No: 529/762, Aralık 2004, s. 86. 
29 Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 128. 
30 Altunbağ, s. 13. 
31 Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, s. 93. 
32 Açık, s. 22. 
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2.2.3. Performans (İşlevsellik) Kalitesi 

“Yarar Kalitesi” olarak da ifade edilen Performans Kalitesi; kalitenin en önemli 

boyutudur. Ürünün kendisinden beklenen işlevi ne derece yerine getirdiğini gösteren bir 

ölçüdür. Müşteri gereksinimlerine uyum sağlama ve müşteri beklentilerini 

karşılayabilme derecesini ifade eder33.  

Tüketicinin beklentisinin karşılandığı oranda tatminin artacağı, artan tatminin 

de kalite algısına olumlu etki edeceği düşünüldüğünde; nihai hedef olan son tüketicinin 

beklentilerinin karşılanması, ürünün kalitesinin algılanmasında en büyük etkendir 

denilebilir. 

2.2.4. Güvenilirlik Kalitesi 

Güvenilirlik; işletmenin hizmeti zamanında ve güvenilir bir şekilde yapabilme 

durumudur34. Ürünün kalite karakteristiklerinin taşıdığı özelliklerin belirli bir zaman 

dilimi içinde devam edeceğine olan güvendir. Ürünün garanti kapsamı ile ilgilidir. 

Genelde ürünün ilk arıza süresi ile iki arıza arasında geçen zaman ile ölçülen bir kalite 

boyutudur35. Örneğin gıda maddelerinin ambalajında yazan ile içindeki maddeler aynı 

olmalıdır. Satış sonrası hizmetler de güvenilirlikte etkendir. Satış sonrası hizmetler; 

satılan ürüne ilişkin sorun ve şikâyetlerin müşteri lehine çözümlenmesidir.  

Ürünün itibarı; mamulün geçmişi, marka ve moda değeridir. Mamulün imajını 

sergileyen karakteristiklerin tümüdür. 

Kalitenin bu kadar değişik karakteristiği içeren bir kavram olması nedeniyle, 

değerlendirilmesi ve mukayesesi de oldukça güçtür. Lüks, rahat, kullanışı kolay gibi 

özellikler ile kalite mukayesesi yapılmamalıdır. Çünkü bu kavramlar sübjektiftir; 

herkese göre değişir36.  

 

 

                                                 
33 Saruhan, Özdemir, Değer Hedefli İşletmecilik s. 87. 
34 Nazmi Karyağdı, TKY ve Türk Vergi İdaresi, Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayını No: 51, Mart 2001, s. 58. 
35 Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 15. 
36 Gönül Yenersoy, Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Rota Yayınları, 1997, s. 56. 
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2.3. Kalitenin Aşamaları ve Tarihçesi 

İnsanlar kaliteye tarih boyunca önem vermiştir. Kalite ile ilgili araştırmalar 

kalite kavramının M.Ö. 2150 yıllarına ait olan Hammurabi kanunlarının 229. maddesine 

kadar uzandığını göstermektedir37. Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde; “Eğer 

bir inşaat ustası, bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev 

sahibinin başına çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat sahibinin başı uçurulur,” hükmü 

yer almaktadır38. 

Fenikeli denetçiler eğer kaliteye aykırılık görürlerse bunun tekrarına engel 

olmak için hatalı ürünü üreten kişinin elini kesme yetkisine sahiptiler39. Yine M.Ö. 1450 

yılında Eski Mısır’da muayene görevlileri anıt mezarların yapımında kullandıkları taş 

blokların yüzeylerinin dikliğini telden oluşturdukları bir araçla ölçüyorlardı40 ,41.  

M.S. 13. Yüzyılda çıraklık ve loncalar gelişti. Sanatkârlar, hem eğitim hem de 

kalitecilik görevini yapmaya başladılar. Onlar yaptıkları işten ve başkalarını kaliteli mal 

yapacak şekilde eğitmekten gurur duyarlardı. Kendi mallarını ve müşterileri iyi 

tanıyorlar ve sattıkları mallarda kaliteye önem veriyorlardı. Ustalar yaptıkları işten ve 

başkalarını kaliteli iş yapmaları için eğitmekten gurur duyuyorlardı42, 43. 

Ortaçağ Avrupasında yetişen zanaatçılar, hem üretici hem de kalite denetçisi 

olarak iki görevi birden yerine getirmişlerdir. Loncalar, kalitenin korunmasında çok 

faydalı olmuşlardır. Osmanlı Sultanı II. Beyazıt tarafından çıkarılan “Kanunname-i 

İhtisab-ı Bursa”da satılan malların belirli kalite özelliklerini taşıması gerektiği 

belirtilmektedir44. 

Osmanlı’da kalite olgusu loncalarda başlamıştır. Lonca sisteminde işçi, üretim 

sürecinin her aşamasında çalıştığı için işin tümünü görebilmekte ve hammaddeden 

                                                 
37 Mehmet Takan, Bankalarda Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 217, 2000,   

s. 1. 
38 Murat Ayan, “Faaliyetlere Dayalı Maliyetleme Yaklaşımının T.K.Y’ndeki Rolü”, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2001), s. 30. 
39 İsmail Şale, Adım Adım Toplam Kalite Uygulamaları, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayınları, 2001, s. 21.                                               
40 Özcan Akın, Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2001, s. 9. 
41 Ayan, s. 30. 
42 Şale, s. 21. 
43 Bozkurt Rıdvan, Aynur Odaman, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, Yayın No: 549, Ankara: MPM Yayınları,   
    1995, s. 1. 
44 Sıtkı Gözlü, Üretim, Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Üniform Matbaacılık, Eylül 1994, s. 54. 
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başlayarak mamulün bitimine kadar her konuyu bilmekteydi. Bugün de aynı amaçla “iş 

rotasyonu” ve “iş zenginleştirme” yöntemleri uygulanmaktadır45. 

Zamanla kalite anlayışında ve uygulamalarında değişiklikler meydana 

gelmiştir. Bu kapsamda kalitenin yönetimini incelersek konuyu üç başlık altında 

toplayabiliriz. Bunlar; Muayene, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Güvencesi ve 

Toplam Kalite aşamalarıdır46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Özevren, s. 7. 
46 Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, Yeni Kimliğiyle Toplam Kalite Kontrolden Yönetime Bir 

Evrimin Öyküsü, Toplam Kalite Yönetiminde Türkiye Perspektifi, İstanbul: Uniform Matbaacılık, 1994, s. 10 
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Tablo 2.1 

 Kalitede Kimlik Değişiminin Kilometre Taşları  

BELİRLEYİCİ 
ÖZELLİKLER 

ÇIKTI 
KONTROLÜ/ 
MUAYENE         
(1890-1940) 

İSTATİKSEL 
KALİTE 

KONTROL      
(1940-1960) 

TOPLAM KALİTE 
KONTROL           
(1960-1980) 

TOPLAM KALİTE 
YÖNETİMİ          

(1980-…) 

Temel 

Prensip 

Meydana 

Çıkarma 
Kontrol Koordinasyon, Firma 

Süreç ve İnsan 
Odaklılık, Sürekli 

Gelişme 

Kaliteye 

Bakış 

Açısı 

Çözülmesi 

Gereken 

Bir Problem 

Çözülmesi ve 

İzlenmesi  Gereken 

Bir  Problem 

Tasarım Aşamasında 
Yaratılan Unsur, 

Kalitesizlik ise Ortaya 
Çıkmadan Önlenmesi 
Gereken Bir Problem 

Koşulsuz Müşteri 
Tatmini 

Vurgu 
Standart 

Ürün 

Muayenenin 

Azaltıldığı 

Standart Ürün 

Tüm Üretim Hattında, 
Tasarımdan 

Pazarlamaya Tüm 
Hatalarda ve 

Fonksiyonel Gruplarda 
Kalitesizliğin 

Önlenmesi 

Başta Yönetim 
Süreçleri Olmak Üzere 

Tüm Süreçlerde 
“Kalitenin” Paylaşılan 

Vizyon Olması Ve 
Birey Kalitesinin 

Artırılması 

Metot Örnekleme 
ve Ölçme 

İstatistiksel Araçlar  
ve Teknikler 

Programlar  ve  
Sistemler 

Yönetim  Anlayışı  ve 
Yönetim  Sistemi 

Kalitede 
Profesyonellerin 

Rolü 

Muayene 

Çeşitleme 

Hesaplama 

Meseleyi  Tespit  ve 
İstatistiksel  
Metotların 

Uygulanması 

Kalitenin  Ölçümü 
Planlanması  ve  

Program 
Dizaynı 

Kalitenin 

Oluşturulmasında 

Sinerjinin Sağlanması 

Kaliteden Kim 
Sorumlu 

Muayene 

Departmanı 

Üretim ve 

Mühendislik Bölümü 

Üst Yönetim, Tüm 

 Bölümler 

Üst Yönetim, Tüm 
Bölümler ve 

İşletmedeki Tüm 
Bireyler 

Temel 

Yaklaşım 

Kalitede 

Muayene 

Kalitede 

Kontrol 

Kalitede 

Yapılanma 

Yaratılan 

Kalite 

Kaynak: Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, Yeni Kimliğiyle 
Toplam Kalite Kontrolden Yönetime Bir Evrimin Öyküsü, Toplam Kalite Yönetiminde 
Türkiye Perspektifi, İstanbul: Uniform Matbaacılık, 1994, s. 10.  
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2.3.1. Muayene Aşaması 

Kalitenin tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin en önemli kilometre taşı, 

1890’lı yıllarda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi’dir47. Sanayi devrimi ile küçük 

atölyelerdeki el emeği yerini büyük fabrikalara ve insandan daha güçlü, hızlı makine 

gücüne bıraktı. Bu gelişmeler sonucunda üretim ve kalite kontrol birbirinden ayrılmaya 

başladı. Kalite kontrol için muayene birimleri oluşmaya başladı. Kalite ile ilgili sanayi 

devriminden sonra ilk ortaya çıkan meslek muayeneciliktir. Muayenecilerin görevi 

müşteriye hatalı ürün gitmemesi için üretim süreci sonunda bu hatalı ürünleri 

ayıklamaktı48. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı koşullar, imalat sistemini eskiye göre 

daha karmaşık hale getirmiş ve kalite kontrol işlevinin bu alanda uzmanlaşmış kişiler 

tarafından yerine getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak kalite 

kontrol işlemleri, üretim bölümünün sorumluluğundan ayrılarak bağımsız bir birim 

halinde işletme örgütü içinde yerini almıştır49. 

Üretimdeki değişiklik ile tarım işçiliğinden fabrika işçiliğine geçen vasıfsız 

işçinin verimsiz ve kalitesiz çalışması işletmelerde sorun olmuştur. Bu sorunlara çözüm 

arayan ve bilimsel çalışmalarıyla kalite olgusuna katkıda bulunan kişilerden biri de 

“Bilimsel Yönetimin” babası Frederick Winslow Taylor’dur50. 

1900’lü yılların başında Taylor‘un yaptığı bilimsel çalışmalar yönetim 

kavramının bilimsel temeller üzerine oturması gerektiğini göstermiştir. Taylor’a göre 

insanları harekete geçirebilecek tek güç bireysel ekonomik çıkarlardır. Taylor, 

ekonomik kazancın artırılmasının sadece sermaye ve işçilikle değil, aynı zamanda 

bilginin işe uygulanması ile de sağlanacağını ilk gösteren kişi olmuştur. Taylor iş 

planlamasını işçilerin ve nezaretçilerin elinden alıp endüstri mühendisliğine vererek 

                                                 
47 Şadi Can Saruhan, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Kalite ve Global Düzeyde Yetkin İnsan Gücü Yetiştirme  
    Misyonu’, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt.5, Sayı.19, Ocak 2003. s. 1. 
48 Özcan Akın, s. 7. 
49 Mahmut Tekin, Üretim Yönetimi, Cilt.2, 3. Basım, Konya: Arı Matbaacılık, 1996, s. 70.  
50 Özevren, s. 7.  
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bilimsel yönetimin öncülüğünü yapmıştır. Taylor’un bu dönemde gerçekleştirdiği 

çalışmalar endüstri devriminin ateşleyici gücü olarak kabul edilmektedir51. 

Yirminci Yüzyılın başında Taylor’a göre kalite, kontrol edilmelidir. Bu 

yaklaşımda, kalite üretilemez ancak gözetim yoluyla kontrol edilerek sağlanabilir. Yani; 

kalite kontrol birimleri bitmiş tüm ürünleri kontrol edecek hatalı olanları ayıklayacak, 

böylelikle kalitesiz ürünlerin alıcıya gitmesi önlenecektir. Bu anlayış ile yapılan kalite 

kontrol atölye düzeyinde verimliliği artırmıştır52.  

Kitle üretiminde ise muayene için harcanan işgücü maliyeti ve zaman kaybının 

fazla olması ve hatalı üretime müdahale edilememesi, muayene işleminin üreticiyi 

olumsuz yönde etkilemesine neden olmuş, bunun sonucu olarak da yeni arayışlar 

başlamıştır. 

Japonya’nın kalite kavramı ile tanışması 1950’li yıllara rastlamaktadır. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Japonya’da bulunan Müttefik İşgal Kuvvetleri’nin 

genel karargâhı, ülkenin zayıf durumdaki iletişim sisteminden dolayı güçlüklerle 

karşılaşmıştır. Bu sıkıntıları aşmak için ABD, Japon telekomünikasyon sektörüne, kalite 

kontrol yöntemlerini önermiştir. Böylece Japonya’da kalite kontrol uygulamaları 

başlamıştır. 1946 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği (JUSE) 

kurulmuş, 1949’da ise JUSE tarafından Kalite Kontrol Araştırma Grubu (QCRG) 

kurulmuştur53. 

2.3.2. İstatistiksel Kalite Kontrol Aşaması 

Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı koşullar, üretim sistemini eskiye 

göre daha karmaşık hale getirmiş ve kalite kontrol işlevinin bu alanda uzmanlaşmış 

kişiler tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak 

kalite kontrol işlemleri, üretim bölümünün sorumluluğundan ayrılarak bağımsız bir 

birim halinde işletme örgütü içinde yerini almıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın daha zor 

                                                 
51 Özlem İpekgil Doğan, “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül  
    Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, Ocak,Şubat,Mart 2000,  

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm, (12.12.2007).  
52 Ayan, s. 31. 
53 Canan Çetin, Besim Akın ve Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000-2000  
    Revizyonu) İlke, Süreç, Uygulama, 2. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s. 521,522. 
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olan koşulları, büyük miktarlarda ve düzenli kalitede malzeme gerektirmiş ve bu 

zorlamanın sonucu olarak da “İstatistiksel Kalite Kontrolü” aşamasına ulaşılmıştır. Bu 

aşama aslında bir önceki aşamanın daha etkin bir biçimde gelişerek uygulanmasıdır54. 

Yığın üretim sisteminin uygulandığı işletmelerde mamullerin %100 kontrolü 

çok pahalı, çok zaman alıcı ve bazı durumlarda da imkânsızdır. İşte bu sebeplerle 

istatistik yöntemler kullanılarak üretilen mamuller arasında bazı örnekler seçilir ve 

bunların muayene ve kontrolü yapılır. Bu bilgiler ışığında yığının tamamı hakkında 

karar verilir55. 

İstatistiksel Kalite Kontrolün (İKK) Kalite Kontrolden (KK) farkı; tüm 

ürünlerin tek tek kontrol edilmesi yerine, tüm ürünlerin kontrol edilmesinin çok zor ve 

maliyetli olduğu yığın üretimlerin kalite kontrollerini yaparken istatistik biliminden 

yararlanmasıdır. İstatistiksel Kalite Kontrol; ana kütleyi oluşturan ürünlerden belli 

usuller ile örnek alınması ve bu örneklerin kontrolleri sonucu üretilen mamullerin 

tamamının istenilen standartlarda olup olmadığının belirlenmesidir. 

İKK’de en önemli konu; alınan örneklerin ana kütlenin bir bölümünü değil 

tamamını temsil etmesinin sağlanabilmesidir. Alınan örneklerin doğru, güvenilir, 

ekonomik ve karar vermeyi hızlandırıcı nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Bu 

özellikleri taşıyan bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için; rasyonel, tesadüfi, 

kademeli, tek, çift, çok katlı örnek alma gibi farklı örnekleme sistemleri kullanılır56. 

Kalite Yönetimi ile ilgili ilk sistematik çalışmalar, bir matematikçi olan Dr. 

Walter A. Shewhart’ın çalışmaları ile başlamıştır57. 1924 yılında Shewhart, Bell 

Laboratuarlarında, seri üretim ortamında, üretim standartlarındaki sapma ihtimalleri ve 

kabul edilebilir limitler konusunda yaptığı İKK çalışmaları ile kalitenin ekonomik 

olarak kontrolü için kullanılabilecek bir yöntemi gündeme getirmiştir58, 59. 

                                                 
54 Ayan, s. 32. 
55 Mümin Ertürk, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 2. Basım, İstanbul: Beta Yayıncılık, 1996, s.189. 
56 Arzu Akçal Aras, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Kalder Yayınları No: 36, İstanbul: Sistem Matbaacılık, 2005,  
    s. 8,9. 
57 Koçel, s. 305. 
58 Rıdvan, Odaman, s. 2. 
59 Ayan, s. 31. 
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İstatistiksel Kalite Kontrol giderek yaygınlaşarak, kitle üretiminin kalite 

kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD ve İngiltere gibi birçok endüstri ülkesinin 

fabrikalarında kullanılmaya başlamıştır. Örnekleme yaparak, tüm üretim partisinin 

kalitesi hakkında istatistiksel çıkarım yapmaya yönelik olan İKK büyük faydalar 

sağlamıştır. Bu dönemde muayenecilerin rolü değişmiş ve sayıları azalmıştır. 

Örnekleme ve Kontrol Şemaları gibi bazı istatistiksel araçları kullanarak kalite 

kontroldeki görevlerini devam ettirmişlerdir60. 

İKK uygulamalarının kendini iyice kabul ettirdiği dönem II. Dünya Savaşı 

yıllarıdır. Önceleri ürün kalitesinin kontrolüne ağırlık veren İKK, II. Dünya Savaşı 

sonrasında ise İstatistiksel Süreç Kontrolü (İSK) yönünde gelişmeye başlamıştır61. 

Ancak üretim süreçlerinin karmaşık hale gelmesi, muayeneciler ve karar alanlar 

arasında eşgüdüm ve geri besleme mekanizmasının oluşturulmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Bunun sonucunda “Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi” anlayışı 

ve aşaması yaşama geçmiştir. Böylece kalitenin kontrolü, tasarım aşamasından 

başlayarak, ara girdiler, işlem içi ve son çıktı aşamalarını izlemek suretiyle kalite 

yönetimine doğru geliştirilmeye başlanmıştır62. 

2.3.3. Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Aşaması, Kalite Maliyetleri 

İstatistiksel Kalite Kontrol teknikleri kullanılarak seçilen ürünlere göre 

partilerin kabul veya reddedilmesi Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (KKD, AQL; 

Acceptable Quality Level) olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile KKD 

müşterinin tolere edeceği hata düzeyidir. Bu yöntemin yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen kalitenin bu şekilde sağlanması; savaşta olan bir ordunun hayati malzemelerinin 

hatalı çıkabileceği anlamına geliyordu63. Böyle bir kalite standardı ile temin edilen hatalı 

ürünlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılması sıkıntılara neden olmuştur. Bu 

nedenle tüm partiyi kabul edilebilir kılmanın yolu aranmış, bunun sonucu olarak da 

Kalite Güvence Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

                                                 
60 Gönül, s. 45. 
61 Gönül, s. 46. 
62 Tekin, s. 70,71. 
63 Muhittin Şimşek, Kalite Yönetimi, 2. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları, 1998, s. 272. 
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Kalite Güvence, ürünün kalite için belirlenen istekleri karşılaması ve yeterli 

güveni sağlaması için yapılan planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Diğer bir 

deyişle, alıcının (müşterinin) ürünün kalitesinden memnun kalmasını sağlayacak 

çabaların bütünüdür64. 

1950 – 1970’li dönemde, gelişmiş ülkeler Kalite Kontrol yöntemlerini üretim 

sürecinin tüm aşamalarında kullanarak bir Kalite Güvence Sistemi oluşturmaya 

çalışmışlardır. İstatistiksel Süreç Kontrolü (İSK) ile nihai ürün meydana gelmeden, 

süreç içinde yapılan istatistiksel kontroller ile kontrol maliyetlerinde büyük azalmalar 

hedeflenmiştir.  

General Electric firmasında kalite yöneticisi olarak görev yapan Armand V. 

Feigenbaum, kalite kontroldeki deneyimlerini ve görüşlerini açıkladığı ve “Industrial 

Quality Control” mecmuasında yayınlanan bir makalesinde ilk kez, “Toplam Kalite 

Kontrol” kavramını kullanmıştır(1957). Böylelikle kalitenin, sadece kalite bölümünün 

sorumluluğun da olmadığını ifade ederek çalışan herkesin kalite olayına karışması 

gerektiği fikrini ortaya atmış ve Toplam Kalite Kontrol devri başlamıştır65. 

Toplam Kalite Kontrol sözcüğü, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde 

karşılamak amacı ile işletme organizasyonu içindeki çeşitli ünitelerin, kalitenin 

yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabaları birleştirip koordine eden 

etkili bir sistem olarak tanımlanmaktadır66. 

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence kavramları arasındaki en önemli fark, 

birincisinin ürün üzerinde, ikincisinin sistem üzerinde odaklanmasıdır. Kalite kontrol 

ürün üretildikten sonra, ürünün kontrolüne yöneliktir. Kalite Güvence ise “sistem” 

üzerinde gerçekleştirildiğinden, kaliteyi sağlamaya (güvence altına almaya) yöneliktir. 

Kalite Güvence Sistemi işlem yapıldıktan sonraki sonuçlara değil, işlemin hatasız doğru 

yapılmasına yöneliktir, yani reaktif değil proaktif bir yapıdadır67. 

                                                 
64 Arzu Akçal Aras, s. 10. 
65 Gönül, s. 46. 
66 Çelikçapa, s. 201.  
67 Muhittin Şimşek, s. 273. 
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II. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Japonya, ekonomik bir sıçrama ile 

toparlanmak istemiş, bu amaçla Japon Mühendisler Birliği (JUSE) kalite üstadı Dr. 

Deming’i Japonya’ya davet etmiştir68. Deming Japonlara istatistikî veri dağılımını, 

kontrol çizelgeleri yoluyla süreç dağılımını, yönetim modeli olarak Deming Döngüsünü 

nasıl kullanacaklarını anlatmıştır69. Deming Döngüsü; Planla, Uygula, Kontrol et, 

Önlem al (PUKÖ) döngüsü olarak da bilinmektedir. Deming, Japonlara PUKÖ ile 

müşteri beklentilerine göre kaliteli ürünler üretmeleri gerektiğini ve bunun da süreçler 

arası etkileşimle meydana geleceğini anlatmaya çalışmıştır70. 

1970’li yıllara kadar olan dönemde rekabet ve kalite konularında en önemli 

gelişmeyi ve değişimi gösteren Japonya; Modern Kalite Kontrol kavramı ve tekniği ile 

bu dönemde tanışmış, bunu benimseyerek uygulamış, bunun sonucu olarak da kalite ve 

rekabette çok büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. 

1970’li yıllarda tüketiciler satın alma kararını verirken ürünün uzun ve verimli 

yaşamı ile fiyat ve kaliteyi de göz önüne almaya başlamışlardır. Tüketicilerin kalite ile 

giderek artan bir şekilde ilgilenmeleri ve dış rekabet şartları, Amerikan şirketlerinin 

kaliteye daha fazla önem vermelerine yol açmıştır. 1980’li yılların başlarında kalite, 

işletmelerin tüm fonksiyonlarına girmeye başlamıştır. İşletmeler yalnızca imalata değil, 

sistemin bütününe odaklanmaya başlamıştır. İşletmeler de ileriye dönük var olabilmek 

için gerekli olan sürekli iyileştirme çalışmalarının önemini anlamışlardır71. 

1970’li yıllarda teknolojinin yaygınlaşarak, hayatın her alanına girdiği bu 

dönemde, üretim öğelerini ucuz olarak sağlayan ve bunları teknoloji yardımıyla bir 

araya getiren işletmeler, daha düşük maliyet ile rekabet dönemini başlatmışlardır72. 

İşletmelerin yeni arayışlar içinde olmaları ve maliyetleri en aza indirme 

çabalarının önem kazanmasındaki en büyük etken, rekabette yaşanan değişim ve 

gelişmeler olmuştur.  

                                                 
68 Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, s. 91. 
69 Özevren, s. 12. 
70 Ataman, s. 312. 
71 Rıdvan, Odaman, s. 3. 
72 Doğan, (http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm). 
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Şekil 2.2: Rekabette Son 40 Yılda Yaşanan Değişim 

Kaynak: Özlem İpekgil Doğan, “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet 
Gücü Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Cilt.2, Sayı.1, Ocak,Şubat,Mart 2000,  
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm, (12.12.2007). 

II. Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların sonuna kadar Dünya’da yaşanan 

ekonomik kriz sonucunda, yoğun bir rekabet ortamı doğmuştur. Teknolojik gelişmenin 

henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde rekabet gücünün temel öğesi Üretim Üstünlüğü 

olarak kabul edilmiştir. Geniş pazarlara büyük hacimde üretimle çıkabilen işletmeler 

kitle üretimi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanarak rakiplerini geride 

bırakmışlardır. Özellikle otomotiv, kimya, elektronik ve dayanıklı tüketim malı üreten 

işletmeler pazardaki üstünlüklerini üretim güçleriyle sağlamışlardır. 1970’li yıllarda 

teknolojinin yaygınlaşması sonucu üretim girdilerini ucuz olarak sağlayan ve bunları 

teknoloji yardımıyla bir araya getiren işletmeler, daha düşük maliyetle rekabet dönemini 

başlatmışlardır73. 

                                                 
73 Doğan, (http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm). 
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Tüketiciler, 1980’li yıllarda kaliteli ürünlere yönelmişlerdir. Kalite kavramına 

yenilik, esneklik, hizmet ve pazara daha çabuk ulaşma gibi özellikler eklenmiştir. 

1990’lı yılların rekabet unsurlarına ek olarak mükemmeliyet de önem kazanmıştır. 

Diğer yandan teknolojik gelişmelerin sağladığı verimlilik artışı, Dünya 

pazarlarının küreselleşmesi, Bilgi Toplumuna geçiş aşamalarının yaşanması, ürün 

ömürlerinin giderek kısalması, pazara yeni ürünler sunma sürelerinin azalması ve 

sürekli değişen müşteri gereksinimleri 1990’lı yılların işletmelerini farklı yaklaşımlara 

yönlendirmiştir. Böyle bir ortamda, çağdaş organizasyonlar olarak varlıklarını 

sürdürmek isteyen işletmeler, Adam Smith ile başlayıp günümüze kadar devam eden 

bütün yönetim kavram ve tekniklerini bir kenara bırakarak, modern yönetim 

anlayışlarının beraberinde getirdiği, Tam Zamanında Üretim, Toplam Kalite Yönetimi 

ve Yeniden Yapılanma gibi birçok yeni yönetim tekniklerini uygulamaya 

başlamışlardır74. 

Kalite Güvence Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi içinde yer alan ve Toplam 

Kaliteye giriş için gerekli alt yapının hazırlanmasını gerektiren bir sistemdir. Bir mal 

veya hizmetin müşterinin beklediği kalite isteklerine uygun olarak üretilebilmesi için 

yapılması ve mutlak olarak uyulması gereken tüm faaliyetlerin önceden sistematik bir 

biçimde planlanması ve hayata geçirilmesi çabalarına Kalite Güvence Sistemi adı 

verilmektedir. Bu sistemin içinde üretilecek mal veya hizmetlerin tasarımından, 

müşteriye dağımı veya teslimine kadar geçen süreçler, hazırlanan prosedürler, 

talimatlar, yönetmelikler, yönergeler v.b. yardımıyla ürünün kalitesinin beklenen 

doğrultuda oluşması için teminat altına alınmaktadır75. 

Kalite olayının bir istatistik uygulaması olmaktan çıkıp bir yönetim felsefesi ve 

yaklaşımı haline gelmesi ile birlikte, uygulamada işletmelere bu konuda rehberlik 

yapmak üzere bir takım kılavuzlar geliştirilmiştir. Yani “müşteriye kaliteli mal/hizmet” 

sunabilmek için işletmelerin somut olarak ne yapması ve nasıl yapması gerektiği 

konusunda birtakım standart ve kılavuzlar geliştirilmiştir. İşletmelerin bu standartlara 

                                                 
74 Doğan, (http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm). 
75 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, 5. baskı, İstanbul: Beta Basım, Ocak 

2001, s. 119.  
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ulaşıp ulaşmadıkları birtakım kuruluşlar tarafından verilen sertifikalarla belgelenmeye 

başlanmıştır76.  

Ülkelerarası ticarete konu olan mal ve hizmetlerin, taraflarca kabul edilen belli 

standartlara sahip olması gerekliliği ve tüm tarafların kabul edebileceği bir kurum 

tarafından denetlenip belgelendirme ihtiyacının oluşması sonucu ISO (Uluslararası 

Standartlar Organizasyonu) kurulmuştur. 

ISO Yunanca “Eşit” anlamına gelen “İsos” kelimesinden türetilmiş bir 

kelimedir. Bu kelimenin ön ek kökü olan “İso” ile birçok terimler kullanılmaktadır. 

Örneğin, İsometric (eşit ölçü), İsotope (aynı atom numarasına sahip bir elementin iki 

veya daha fazla formu) v.b. “Eşit” ten , “tek biçimli” (Uniform)’a, oradan da “Standard” 

a geçiş mantıklı bir düşüncedir ve bu nedenle yeni oluşturulan organizasyona “ISO” 

ismi verilmiştir77. 

Cenevre’deki Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun (ISO) belirlediği 

“ISO Standartları” olarak da bilinen standartlar, kalite yönetimi felsefesini uygulamak 

isteyen işletmelerin sonunda ulaşması gereken noktaları tanımlamaktadır. Standart 

olarak ifade edilen bu noktalar, işletme faaliyetlerinin çeşitli yönleri ile ilgili kesin 

spesifikasyonların, net prosedür ve talimatların belirlenmesini, süreçlerin tarif 

edilmesini öngörmektedir. Bu tariflerin yapılması ile temel kalite prensiplerinin 

uygulanabilmesi sağlanabilecek, müşterilere karşı kalite garantisi verilmiş olacak ve 

“sıfır hata”ya ulaşmak mümkün olabilecektir78. 

Kaliteyi belgelendirmenin amacı; işletmeleri “sürekli iyileştirme” konusunda 

özendirmek, bu konuda ulaştıkları aşamaları tescil etmek ve müşteri tatmininin 

sağlanmasına katkıda bulunmaktır79. 

ISO 9000 serisi ilk olarak 1994 yılında güncelleştirilmiştir. Sonra, Uluslararası 

Standartlar Kurumu’nun öngördüğü takvime göre, ISO 9000 serisinde yeni bir revizyon 

                                                 
76 Koçel, s. 311. 
77 Gunther B. Gumpp, How to Win with ISO 9000 Quality Assurance and Management Systems, 1. Basım, San 
Clemente, CA, USA, Mayıs 1994, s. 5. 
78 Koçel, s. 311. 
79 Koçel, s. 312. 
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süreci başlatılmıştır. Bu süreç 2000 yılının sonlarında ISO 9000 serisinin 2000 

revizyonu ile sonuçlanmıştır ve ISO 9000:2000 halini almıştır80. 

Kalite Güvence Sistemi, Toplam Kalite Yönetimine geçiş için gerekli olan alt 

yapıyı oluşturmakta ve çalışanların katılımcı biçimde takım çalışmaları ile oluşturacağı, 

anlaşılabilir, uygulanabilir, yazılı doküman oluşturma çabalarıdır. Böylece, çalışanların 

aynı dili konuşmasını, üretim sürecinin gerektirdiği davranışları sergilemesini 

sağlayarak kaliteyi teminat altına almaya çalışır81. 

Kalite Maliyetleri: 

Maliyet, kelime anlamı itibariyle masraf ya da harcama demektir. Kavramsal 

anlamda ise maliyet; üretimin gerçekleştirilebilmesi için yapılan girdilerin 

(harcamaların) parasal ifadesidir. Başka bir ifadeyle maliyet; bir iktisadi değeri elde 

etmek veya üretmek için yapılmış masraflar toplamıdır82. 

Kalite maliyetleri işletmelerin kalite güvence faaliyetleri bakımından ele alınır. 

Kalite maliyetleri kaliteye ulaşmak için gerekli olan tüm çalışmaların neden olacağı 

maliyettir.  

TKY uygulamalarının bir maliyeti vardır. Bu maliyet, işletmenin geleceğine 

ilişkin yatırım maliyeti olarak değerlendirilmelidir. İşletmelerin uzun vadeli başarılarını 

güvence altına almaları, TKY ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine yapacakları 

yatırımlarla doğru orantılıdır. Kaliteyi iyileştirip toplam maliyeti düşürmek, müşterileri 

memnun etmek ve bunları sürekli hale getirebilmek dinamik bir sorun olup, karlılığın 

temel kaynağı olan kalite maliyetleri, etkin bir TKY sisteminin tamamlayıcısıdır83. 

Kalite maliyetleri ile ilgili birçok sınıflandırma yapılmıştır. Armanda V. 

Feigenbaum da kalite maliyetlerini; önleyici maliyetler, ekspertiz maliyetler, iç hata 

maliyetler ve dış hata maliyetleri olarak dört kategoride sınıflandırmıştır84. 

                                                 
80 Zafer Erkoç, Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Rehberi, 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, Eylül 2004, s. 3. 
81 Eren, s. 119.  
82 İrfan Çağlar ve Sabiha Kılıç, Kalite Güvence Standartları, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları, Eylül 2006, s. 20. 
83 Orhan Küçük, Standardizasyon ve Kalite, 2. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mart 2004, s. 77. 
84 Yoshio Kondo, İşletmede Bütünsel Kalite Arkaplanı ve Gelişimi, Ayşe Bilge Dicleli(çev.), İstanbul: BDZ   
    Yayıncılık, MESS Yayın No: 300, Haziran 1999, s. 143. 
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Kalite maliyetleri ile ilgili kaynaklar incelendiğinde işletmelerin kaliteyi 

artırmak için uyguladıkları faaliyetlerinin maliyetleri, aşağıdaki Şekil 2.3’de de 

görüldüğü gibi; yatırım maliyetleri, faaliyet maliyetler ve harici kalite güvence 

maliyetlerini olarak üç ana başlıkta toplanmıştır. Faaliyet maliyetleri ise; önleme, 

değerleme ve kusurlu ürün maliyetleri (iç ve dış başarısızlık) olarak sınıflandırılmıştır.  

 

 

Şekil 2.3: Kalite Maliyetlerinin Sınıflandırılması 

Yatırım (Sermaye) Maliyetleri; faaliyetlerin kapasitesini belirleyen muayene ve 

deney cihazları ile laboratuar ve binalara ait yatırımlar, faiz, amortisman ve fırsat 

maliyetleridir. 

Harici Kalite Güvence Maliyetleri; tüketici tarafından kanıt olarak istenen 

kısmi ve ek kalite güvence şartları, prosedürleri, verileri, uygulama deneyleri ve 

incelemeyi de kapsayan uygulama ve kanıtlama ile ilgili maliyetlerdir. Bunlara örnek 

Kalite Maliyetleri 

Yatırım (Sermaye) Harici Kalite Güvence Faaliyet (Üretim) 

Kusurlu Ürün Ölçme Değerlendirme Önleme 

İç Başarısızlık Dış Başarısızlık 
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olarak; tarafsız deney kuruluşları tarafından belirli güvenlik özelliklerinin denenmesine 

ait maliyetler gösterilebilir. 

Faaliyet (Üretim) Maliyetler; üretimin gerçekleştirilmesi için yapılan; işçilik, 

malzeme ve diğer kalemlerden oluşan üretim giderleridir.85.  

Önleyici Maliyetler; kalite yönetimi, süreç araştırması, kalite bilgisi ve eğitim 

maliyetleridir. Ürünün tüketici isteklerine olan uygunsuzluğunu önlemeye yönelik her 

türlü faaliyetlere ait maliyetlerdir. Önleme maliyetleri, ürünün tasarım aşamasından 

satış sonrası servis faaliyetlerine kadar geniş bir süreci kapsar ve Toplam Kalite 

Maliyetleri içerisinde yaklaşık %0.5 ile %5 arasında değişen bir paya sahiptir86. 

Ölçme Değerlendirme Maliyetleri; işletmelerde üretimin her aşamasında 

üretilen malların kusurlu olup olmadıklarını tespit etmek amacı ile oluşan nihai kontrol, 

test, muayene ve kalibrasyon gibi faaliyetleri kapsayan maliyetlerdir. Toplam Kalite 

Maliyetleri içerisindeki payı %10 ile %50 arasında değişmektedir87. 

Başarısızlık (Uygunsuzluk) Maliyetleri; ürün kalite sürecinin herhangi bir 

aşamasında, kalite hedef ve standartlarından sapmaların yol açacağı maliyetler 

başarısızlık maliyetleri olarak değerlendirilir ve Kalite Maliyetleri içerisindeki payı %50 

ile %90 arasında değişmektedir. Bu maliyetler iç ve dış başarısızlık maliyetleri olarak 

iki bölüme ayrılırlar88. 

İç Başarısızlık Maliyetleri; işletme içerisindeki mühendislik, imalat ve 

kaliteden meydana gelen problemlerden oluşan, yeniden işleme, hurda, fazla mesai, 

yeniden test ve müşteri taleplerini karşılamayan ürün ve hizmetlerin neden olduğu 

maliyetlerdir. Ürünün tüketiciye ulaşmasından önce kalite sapmalarının ortaya çıkardığı 

maliyetlerdir. Toplam Kalite Maliyetlerinin %25’i ile %60’ı arasındaki bir maliyeti 

içerir89. 

                                                 
85 Çağlar, Kılıç, s. 20. 
86 Muhittin Şimşek, s. 40. 
87 Sait Kıngır (Ed.), Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Ankara: Gazi Kitapevi, 2007, s. 100. 
88 Muhittin Şimşek, s. 41. 
89 Muhittin Şimşek, s. 41. 
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Dış Başarısızlık Maliyetleri; garanti, sigorta ve müşteri hizmetleri gibi ürünün 

tüketiciye ulaşmasından sonra ortaya çıkan maliyetler ve bu kapsamındaki tazminat 

ödemeleridir. Toplam Kalite Maliyetleri içerisindeki payı %20 ile %40 arasında 

değişmektedir90.  

 Kalitenin bir maliyeti olduğu gibi kalitesizliğinde bir maliyeti vardır. Kalitesizlik 

maliyetinin en önemli unsurlarından biri olan müşteri kaybı, tespit edilmesi ve 

giderilmesi en zor olan maliyettir. Tespit edilen kalitesizlik maliyetlerin yanında, 

işletme imajı gibi rakamlara dökülmesi oldukça zor maliyet kalemleri de bulunmaktadır. 

Birçok konuda kullanılan “buz dağının görünmeyen kısmı” benzetmesi kalitesizlik 

maliyetinin hesaplanamayan kısmı için de kullanılabilir. Kalitenin neden olduğu 

maliyete karşı sağladığı fayda değerlendirildiğinde, Kalite Maliyetlerinin kabul 

edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu nedenle de kaliteye yatırım yapılmaya 

devam edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Muhittin Şimşek, s. 42. 
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3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

3.1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı 

Dr. Feigenbaum Toplam Kalite Kontrolü; “Müşterinin ihtiyaçlarını en 

ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işlemenin değişik bölümlerinin; kalitenin 

yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden 

etkili bir yöntemdir” şeklinde tanımlamıştır91. 

Japonlar, Amerikalılardan aldıkları bilgileri işletmedeki tüm çalışanların 

katılımını sağlayacak ve yapılanların sorumluluğunu paylaştıracak hale getirip yeniden 

şekillendirmiş ve bunu bir yönetim felsefesi haline getirerek bu topyekün faaliyeti 

“Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Felsefesi” olarak adlandırmışlardır92. 

 

Şekil 3.1: Kalite Kavramlarının Birbiri ile İlişkisi 

Kaynak: Arzu Akçal Aras, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Kalder Yayınları 
No: 36, İstanbul: Sistem Matbaacılık, 2005, s. 16. 
                                                 
91 Arzu Akçal Aras, s. 13. 
92 Arzu Akçal Aras, s. 13.  
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Masaiki İmai Toplam Kaliteyi, “Bir kurumda her düzeydeki performansının 

iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla bütünleşmiş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar tüm 

çalışanları kapsayan düzenli faaliyetler dizisi”, olarak tanımlamıştır93. 

Kelime anlamı itibariyle Toplam Kalite Yönetimini parçalara ayırdığımızda her 

bir kelimenin anlamı karşımıza şu şekilde çıkmaktadır94.  

Toplam; yönetim biçiminin, kurum içindeki tüm fonksiyonları, faaliyet ve 

bireyleri kapsadığını belirtir. Toplam terimini en iyi vurgulayan ifade ise ‘herkesin 

katılımıdır’. Bir başka ifadeyle “Toplam” kelimesi ile ifade edilmek istenen, kalite 

olgusunun kurumda topyekün oluşturulmasıdır. 

Kalite; standartlara uygunluk, müşteri gereksinim ve beklentilerinin tam olarak 

karşılanması şeklinde özetle ifade edilebilir. 

Yönetim; kaliteli ürün ya da hizmet için bütün koşulların sağlanmasıdır. Sürekli 

gelişmeyi mümkün kılan bir yönetim yaklaşımı, ihtiyaçları sürekli olarak inceleyen ve 

bunlara yanıt verebilen, çalışanlara emreden değil koçluk yapan bir yönetim şeklidir. 

Toplam kalite; bir işletmede yer alan tüm unsurların kaliteli olması demektir. 

Dolayısıyla, ancak üretim sürecinde yer alan tüm girdilerin kaliteli olması ile çıktının 

kaliteli olması sağlanır. Bu bakımdan Toplam Kaliteyi sistem yaklaşımının işletmeye 

yansıması olarak ifade etmek mümkündür95. Kalite sistemi; insan, makine ve bilgi 

kaynakları arasındaki ilişkilerin en uygun biçimde koordinasyonu ile teknik ve yönetsel 

prosedürlerin işletme düzeyinde yapılanmasıdır96. Mevcut durumun sürekli 

geliştirilmesini sağlayan, problemlerin önlenmesine yardımcı olan kaliteye doğru 

yönlendirilmiş bir yaklaşımdır97. 

 

                                                 
93 Haldun Ersen, Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite, 2. Basım, İstanbul: Maestro 

Yayın, Temmuz 2003, s. 58. 
94 Karyağdı, s. 56,57,58. 
95 Oygur Yamak, Üretim Yönetimi, 3. Basım, İstanbul: Alfa, 2002, s. 321. 
96 Cihangir Özcan, “Devlet Hastanelerinde TKY’nin Uygulanabilirliği”, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde 

TKY ve Performans Ölçümü Sempozyumu, Ankara, Kasım 1996, s. 7. 
97 Birdoğan Baki, Ekrem Cengiz, “Toplam Kalite Çevre Yönetimi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.21, 

Sayı.1, Haziran 2002, s. 157. 
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3.2. Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanma Nedenleri 

İşletme yöneticileri tarafından Toplam Kalite Yönetiminin benimsenmesi ve 

uygulanmasına etki eden özellikler şunlardır98. 

• Müşteri önceliği, 

• Çalışanların kenetlenmesi, 

• Süreçlerin iyileştirilmesi, 

• Ekonomik etkinliği artırması, 

• Yeni bir örgüt kültürü yaratması, 

• Örgüt yapısını basitleştirip yalın hale getirmesi, 

• Örgütteki tüm çalışanları sisteme dahil etmesi, 

• Eğitime büyük önem vermesi, 

• Çalışanların kişisel gelişmesini ve mesleki ilerlemesini sağlaması, 

• Çalışanların fikirlerine saygı duyması, 

• Düşünce yapısında tamamen değişiklik yapması,  

• Yeni fikirler, yöntemler ve teknikler üretmesi, 

• Takım çalışmasını sağlaması, 

• Çalışanların yaptığı işe sahip çıkması, 

• Örgütsel davranışların değişmesi, 

• İşlerin ve sistemlerin standartlarını sürekli uygulaması ve 

geliştirmesi, 
                                                 
98 Haldun Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, 2. Basım, İstanbul: Alfa Basım Yayın, 

Mart 1997, s. 27. 
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• İç ve dış müşterilerin mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmasıdır. 

TKY’nin uygulama nedenleri şöyle sıralanabilir99. 

• Artan rekabet baskısı, 

• Müşterilerin değişen algılamaları, 

• Uygulanmakta olan yöntemlerdeki gizli israf, 

• Bireylerin ve yöneticilerin değişen algılamaları, 

• İnsanların mevcut potansiyelini ortaya çıkarma, 

• İşletmenin varlığını sürdürebilmesidir.  

Ülkemizde TKY’ye ilginin artmasına neden olan önemli faktörler ise100; 

• İşletmelerin dış pazarlara açılmaları, 

• Tüketicinin fiyat kadar kaliteye de önem vermesi, 

• Tüketicinin bilinçlenmesi, 

• Zorlu rekabet koşulları, 

• Tüketici koruma derneklerinin faaliyetleri, 

• Gümrük birliğine girilmesidir. 

TKY, kaliteyi işletmede çalışan tüm bireylere yayan ve onları bundan sorumlu 

tutan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. TKY, doğru üretimi ilk defasında 

yapmayı ve bunu her defasında tekrarlamayı hedefleyen, işletmenin bir bütün olarak 

etkinliğini sağlamayı, esnekliğe ulaşmasını ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bir 

                                                 
99 John Macdonald, Bir Haftada Toplam Kalite Yönetimini Anlama, Emel Köymen (çev.), İstanbul: Dünya 

Yayınları, Mayıs 1999, s. 13. 
100 Esin Can Mutlu, Gelecek Yönetim Uygulamaları, İstanbul: Marmara Üniversitesi S.B.E. Yayını No: 3, Nisan 

1995, s. 54,55.  
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yöntemdir. TKY, müşteri ve çalışanların mutluluğunu amaç edinen bir dizi felsefe, 

yöntem ve süreçlerden oluşan bir sistemdir101. 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışında, insan odaklı düşünmek, her şeyi insana 

daha iyiyi sunmak ve onu en iyi şekilde yaşamak öngörüsü ile mükemmele ulaşmayı 

hedefleyen bir yaklaşımdır102. TKY, çalışanlara gösterilen saygı ve değerlerle insanın 

yücelmesini, yaşam standartlarının yükseltilmesini ve mutluluğunu esas alır103. 

Toplam Kalite Yönetimi, uzun vadede müşteri tatmini sağlamayı, çalışanlar ve 

toplum için faydalar elde etmeyi amaçlayan, kaliteye odaklanmış ve bütün çalışanların 

katılımı temeline dayanan bir işletme yönetim modelidir104. Bu anlayış, sadece üretim 

hattının sonunda üretimi tamamlanmış ürünlerin kontrolünü yeterli görmemekte, ürünün 

tasarımından başlayarak, üretimin tüm girdilerinin; malzeme, işçilik, ekipman 

kalitesinin iyileştirilmesini ve özellikle kalitenin üretim sürecinde oluşturulmasını, bu 

amaçla da sadece kontrol ile yetinilmeyip, hataların kaynaklarına inerek, tekrar 

etmemeleri için gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını hedeflemektedir105. 

Toplam Kalite Yönetimi; müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin hızlı, sürekli 

ve hatasız olarak tüm çalışanların katkılarıyla ve uygun bir maliyetle karşılanmasını 

amaçlayan, tasarım, üretim, montaj, sevkıyat ve satış sonrası hizmetler gibi çok geniş 

kapsamlı ve zincirleme çabaların bileşenini içine alan bir anlayıştır106. 

TKY, işletmenin tüm işlerinin rasyonel olarak, verimli şekilde yapılmasını 

sağlamak; müşterinin mevcut isteklerini ve gelecekteki beklentilerini belirlemek ve en 

iyi şekilde karşılamakla ilgili bir iş anlayışı ve yönetim tarzıdır. Bu yaklaşımla, işletme 

sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi fikrinin çalışanlara 

benimsetilmesi ile topyekün kalite üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır107. 

                                                 
101 Mahmut Paksoy, Yönetim ve Organizasyon, Salih Güney (Ed.), 1. Basım, İstanbul: Nobel Yayın, Temmuz 2001,   

s. 487. 
102 Yılmaz Taptık ve Özgül Keleş, Kalite Savaş Araçları, Ankara: Kalder Yayınları No: 23, Ekim 1998, s. 7. 
103 Ömer Peker, ‘Kalite Yönetim ve Değişim’, Editör: Kerim Ödinsel, OMÜ Hizmet İçi Eğitim Semineri, Samsun,     

Kasım 2001, s. 23.  
104 Açık, s. 25. 
105 Top, s. 209,210. 
106 Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, s. 19-21. 
107 Mucuk, s. 192. 
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Toplam Kalite Yönetimi yalnızca ürün kalitesiyle ilgili değildir, aynı zamanda 

rekabet gücünü yükselten çağdaş bir yönetim biçimidir. TKY’nin rekabet gücünü 

yükseltmesinin sebebi, kaliteyi yükseltirken aynı zamanda verimliliği de artırması ve 

maliyetleri düşürmesidir108. 

Kalite işletmeler için bir yaşam biçimi haline gelmelidir. Hatayı ayıklama 

değil, hatayı henüz oluşmadan önce önlemek ve “Sıfır Hata” olarak adlandırılan bir 

performans standardına ulaşmak günümüz işletmeleri için bir vizyon olmalıdır.  

TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından 

tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde 

bulunduran bir yönetim biçimidir. İşletmeler, dinamik pazarlarda, yıkıcı rekabetin 

karşısında ayakta kalabilmek için bu anlayışı benimsemek durumunda kalmışlardır109. 

Toplam Kalitenin başarılı bir şekilde örgütlerde uygulanabilmesi için temel 

ilkelerin dikkate alınması zorunludur. Deming, Juran, Crosby gibi Toplam Kalitenin 

öncülerinin kendilerine özgü ilkeleri var ise de Toplam Kalite anlayışının temelde dört 

ilkesi vardır. Bu dört temel ilke110: 

• Müşteri önceliği, 

• Çalışanların kenetlenmesi, 

• Süreçlerin iyileştirilmesi, 

• Ekonomik etkinliktir. 

3.3. TKY’nin Uygulanmasının Sonuçları  

Toplam Kalite felsefesinin yerleştiği kurumlarda, verimliliğin ve performansın 

artarak hata oranlarının azalması ve bu doğrultuda maliyetlerin düşmesi sağlanabilir. 

Toplam Kalite felsefesinin maliyetleri düşürme potansiyeli Crosby’nin “kalite serbesttir 

(bedavadır)” sözünün temelinde yatmaktadır. Amaç, muayeneye ve uzman bir birimin 

                                                 
108 İbrahim Kavrakoğlu, Toplam Kalite Yönetimi, 4. Basım, İstanbul: Kalder Yayınları No: 10, (Rekabetçi Yönetim 

Dizisi), Ocak 1998, s. 9,10. 
109 Doğan, (http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.htm ). 
110 Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, s. 23. 
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kontrolüne dayalı bir kalite değil, tüm çalışmaların sorumlu olduğu bir kalite sistemine 

sahip olmaktır111. 

TKY bir taraftan maliyeti yükseltirken, diğer taraftan da maliyeti düşürür. 

Çünkü TKY bir örgütün tüm faaliyetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedeflemek suretiyle, 

tüm aşamalarda hataları önler. Hataları önlemesi ise; kayıpları azaltır. Yani fireler 

düşer, gereksiz stoklar, zaman kayıpları, teslimattaki gecikmeler, kısaca örgütsel tüm 

hatalar ve istenmeyen durumların önüne geçilmiş olur. Böylelikle, maliyetler 

düşürülerek beklentilerin yerine getirilmesi sağlanmış olur112. 

TKY’nin uygulanmasının sonuçları ve faydaları şöyle özetlenebilir113. 

• Büyük ölçüde geliştirilmiş ürün veya hizmet, 

• Kullanılmamış kaynaklarda önemli azalma, 

• Üretimde büyük çapta artış, 

• Kar artırımı için fırsat, 

• Pazar payında uzun vadede artış, 

• Rekabet avantajının desteklenmesi, 

• Çalışanların gerçek potansiyelinin ortaya çıkması, 

• Motive edilmiş ve memnun işgücü, 

• Yönetim ve çalışanlar arasında etkili bir iletişim. 

 

 

 

                                                 
111 Ersen, Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite, s. 59. 
112 Fatih Yüksel, “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Tartışma”, Çukurova      
     Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, (1998), s. 256. 
113 Macdonald, s. 13. 
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3.4. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri 

3.4.1. Müşteri Odaklı Olma 

Müşteri, işletmedeki süreçlerde üretilen ürün veya hizmeti kullanan kişi olarak 

tanımlanabilir114. TKY, müşteri ihtiyacının gerektirdiği değişikliklerin yapılmasını 

öngörür115. TKY’nde müşteri tatmini, kalite ve hizmet stratejilerinin ana amacı olarak 

kabul edilmektedir116. Hangi stratejinin kullanılacağının tespit edilmesi; detayın 

belirlenmesi ve işin gereğinin nasıl yerine getirileceğinin anlaşılmasını sağlar117. İşletme 

başarısı büyük ölçüde müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve tatmin edilmesine 

bağlıdır118. 

TKY’nde müşteri odaklılık öğesi, “kaliteyi müşteri tanımlar” ilkesiyle 

açıklanmaktadır. TKY’nde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini, ürün 

tasarımından, hatta bazı girdilerin tedariki aşamasından başlar119. Müşteri odaklılığın 

özü; müşteri istek ve ihtiyaçlarının değişen şartlar dâhilinde tatmin edilmesi ve 

gelecekte doğabilecek istek ve beklentilerin önceden öngörme yeteneğinin 

kazanılmasıdır120. 

İlk kez 13. yy.’da ortaya çıkan ‘tatmin’ kavramı Latince’de yeterli anlamına 

gelen ‘satis’ kelimesinden türetilmiştir. 20. yy.’ın ortalarına kadar çok fazla ilgi 

çekmeyen bu kavram; ‘müşteri kraldır’ ve ‘müşterimi memnun edersem satarım’ 

düşüncesi ile birlikte kullanılmaya başlanmış ve teslim hızı, ürün kalitesi, fiyat düzeyi 

gibi işletme mükemmeliyetini ölçen araçların en önemlilerinden biri olmuştur121. 

Müşteri tatmini; bir malın kişinin beklentilerini karşılama derecesidir. Eğer 

kişinin beklentileri o malı algılayışından büyük ise; yani o mal beklentilerini 

                                                 
114 Yamak, Üretim Yönetimi, s. 322. 
115 Mehmet Dursun Karslı, Yönetsel Etkinlik, 2. Basım, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2004, s. 69. 
116 Atılhan Naktiyok, Orhan Küçük, ‘İşgören (İç Müşteri) ve Müşteri (Dış Müşteri) Tatmini, İşgören Tatmininin  
     Müşteri Tatmini Ürerine Etkileri: Ampirik Bir Değerlendirme’ Atatürk Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi Cilt.17, Sayı.1-2, Nisan 2003, s. 227. 
117 Ronald G. Day, Kalite Fonksiyon Yayılımı, 1. Basım, İstanbul: Cem Ofset, Ocak 1998, s. 208. 
118 Karyağdı, s. 62. 
119 Mahmut Demirkan ,Toplam Kalite Yönetimi ve Türk İlişkileri Sistemine Etkileri, Sakarya: Değişim Yayınları,  
     1997, s. 60,61. 
120 Rıfat İraz ve Nahit Yılmaz, “Destekleyici Bir Örgütsel Kültür İçinde Çalışanlara TKY Felsefesi Kazandırılması  
     Yoluyla Bir Öğrenen Organizasyon Yaratılması”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler  
     Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, Haziran 2005, s. 67. 
121 Naktiyok, Küçük, s.  227. 
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karşılayamadıysa burada bir tatminsizlikten, küçük ise; müşteri tatmininden söz 

edilebilir122. 

TKY, işletmelere pazar payının artması, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin 

artırılması, iç ve dış müşteri memnuniyeti ve rekabet gibi alanlarda üstünlük sağlayan 

bir yönetim felsefesidir. TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan, müşteri 

tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet 

bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir123. 

İç ve dış müşteri tatmini üzerine yapılan bir araştırmanın sonucuna göre124; 

Dış müşterinin bilgilendirilmesi en önemli tatmin unsuru olmakla beraber, 

hizmetin hızı, çalışanların güler yüzlü olmaları, ortamın sıcaklık durumu, teknik 

yeniliklerden yararlanma düzeyi gibi unsurlar da önemli etkenlerdir. Aralarındaki 

nedensellik ilişkisi çerçevesinde işgörenlerin tatmininin artırılması müşterilerin 

tatminine de etki edecektir.  

İçgören tatmininin artırılması ise biz bilincinin oluşmasına, fiziksel ortam, ısı 

ve ışık gibi faktörlerin iyileştirilmesine, iş yükünün pozisyona uygun bir biçimde ve 

özlük hakları ile de örtüşecek biçimde ayarlanabilmesine bağlıdır.  

KOBİ’lerde gerçekleştirilen alan çalışması sonucunda; işletmelerde büyük 

oranda teknoloji yönetimi ve ileri imalat teknolojileri uygulamalarının TKY 

uygulamalarını kolaylaştırdığı ve olumlu etkilediği sonucuna varılmış. Bu teknolojik 

yeniliklerin de en temel nedenleri arasında müşteri tercihlerindeki değişikliğin olduğu 

görülmüştür. Yani müşteri tercihleri teknolojik ilerlemeye, teknolojik yenilikler ise 

TKY uygulamalarına olumlu etkide bulunmaktadır125. 

İşletmeler açısından iki tür müşteriden söz edilebilir; iç müşteri ve dış müşteri. 

                                                 
122 Özevren, s. 41. 
123 Cevdet Akasyalı, Hüseyin Aktaş, “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Krizi ve Toplam  
     Kalite Yönetimi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, 2003, s. 38.  
124 Naktiyok, Küçük, s. 241. 
125 Enver Aydoğan, “İleri İmalat Teknolojileri ve TKY Arasındaki İlişkiler ve Bir Alan Araştırması”, Selçuk  
     Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.8, Ekim 2004, s. 43. 
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3.4.1.1. İç Müşteri Kavramı 

Bir işletmede tedarikçilerden başlayarak dış müşterilere kadar devam eden 

süreçlerde birbirine ürün ve hizmet verenler iç tedarikçi, ürün ve hizmet alanlar ise iç 

müşteri olarak adlandırılır126. İç müşteri kavramı, bir örgütün üretim süreci etkinliğinin 

iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü bu sayede çalışanların 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve faaliyetlerin örgüt içerisinde devam ettirilebilmesi 

mümkün olabilmektedir127. Bu kavram işletme içindeki ilişkiler gereği ortaya çıkmış, 

soyut bir kavramdır. Çünkü bir süreç kendinden önce gelenin müşterisi, kendinden 

sonra gelenin de tedarikçisidir128. 

Müşteri; bir mal veya hizmeti alıp kullanan kişidir ve çalışan herkes bu tanım 

içinde yer almaktadır. Çünkü ne iş yaparsa yapsın, herkes (her işlev) bazı girdileri alıp 

kullanmakta, bunları işleyerek oluşturduğu sonucu (çıktıyı) bir başka kişiye (işleve) 

girdi olarak sunmaktadır. Çalışanın, müşterilerinin kim olduğunu, ihtiyaçlarının ne 

olduğunu ve kendisinden ne beklediğini bilmesi durumunda; kendinden beklenenin en 

iyisini yapabilir. TKY’nin iç müşteri kavramı ile gerçekleştirmeye çalıştığı iletişim 

budur129. 

3.4.1.2. Dış Müşteri Kavramı 

Dış müşteri, ürünlerimizi beğenilerine sunduğumuz işletmemiz dışındaki 

alıcılardır130. Dış müşteri olarak tanımladığımız grup içindeki bireyler, artık daha bilinçli 

mal ve hizmet tüketimine yönelmişlerdir. Bugünün müşterisi ödediği fiyatın, ürünün 

kendisine olan maliyetinin sadece bir kısmı olduğunun bilincindedir. Kullanım sırasında 

ortaya çıkan maliyetler, özellikle yüksek fiyatlı mamullerin tercihinde önemli bir 

değerlendirme kriteri olmaktadır. Yani; müşteri her zamankinden daha fazla seçici 

olmuştur131. 

                                                 
126 Kalder Müşteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu, Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, İstanbul: Kalder Yayınları   

No: 31, Kasım  2000, s. 11. 
127 Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi,  s. 25. 
128 Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, s. 147. 
129 Gönül, s. 53. 
130 Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, s. 147,148. 
131 Gönül, s. 14-15. 



 36

Toplam Kalite Yönetiminde müşteri tatmini esastır. Müşteri tatmini; ürünün o 

ürünü kullananın beklentilerini karşılayıp karşılayamamasına göre sağlanır veya 

sağlanamaz132. Müşteriyi tatmin edebilmenin yolu müşterinin ne isteyebileceğini iyi 

bilmekten geçer. Farklı müşterilerin beklentileri farklı olacağından bu beklentileri 

tatmin etme yolları da farklı olacaktır133. 

3.4.2. Sürekli Gelişme (Kaizen) 

Sürekli gelişmeyi en iyi ifade eden kavram Kaizen (iyileştirme)’dir. Kaizen 

işletmedeki tüm birimleri içeren bir olgudur134. Kaizen, Japonca “Daha İyi” (Kai: 

Değişim, Zen: İyi) anlamına gelmektedir. Kaizen sürekli değişim anlamına gelmektedir 

ve Japonlara göre bir felsefe, bir yaşam biçimidir135. 

TKY anlayışı, geleneksel süreç ve yapıları bir yana bırakarak, standart hangi 

seviyede olursa olsun o standardın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yaratıcılığa ve 

değişime açık olan yeni süreçlerin yerleştirilmesini ifade eder. 

İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirmeye olan ihtiyacın fark edilmesidir. 

İhtiyaç bir problemin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Fark edilen bir problem yoksa 

iyileştirmeye de ihtiyaç yoktur. Mevcut durumla yetinmek Kaizen’in baş düşmanıdır. 

Dolayısıyla Kaizen problemlerin bilincinde olmayı öngörür136. 

Kaizen iyileştirme demektir. Kaizen, yöneticilerden işçilere kadar herkesi 

içeren sürekli iyileştirmelerdir. Kaizen felsefesi işyerinde, sosyal ilişkilerde, aile 

yaşantısında ve tüm yaşam tarzımızda sürekli iyileştirilmenin gerektiğini söyler137. İşi 

geliştirmek ve iyileştirmek için rastlantılar yerine, düzenli küçük basamaklar ile 

ilerlemeyi öngörür138. 

Sürekli gelişmenin temeli; içinde bulunulan durumu yeterli görmeyip daha 

ileriye götürme isteğidir. Eğer süreçler gerektiği gibi başarılı bir şekilde geliştirilirse 

                                                 
132 Ataman, s. 315. 
133 Özevren, s. 41. 
134 Özcan Akın, s. 121. 
135 Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 177. 
136 Masaaki İmai, Kaizen, Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, İstanbul: Onk Ajans, Aralık 1994, s.9. 
137 İmai, s.3. 
138 Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, s.74. 
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sonuçlarda başarılı olacaktır. Kaizen’de gelişmeler sürekli ve küçük boyutlu, yarattıkları 

etki ise oldukça büyük boyutludur139. 

Tam Zamanında Üretim (JIT); Kaizen faaliyetleri çerçevesinde çok kullanılan 

ve Japonlara has bir tekniktir. Tam Zamanında Üretim tekniğinin amacı; üretim 

sürecinin tüm aşamalarında israfı önleyerek maliyetleri azaltmaktır. Bu bağlamda, 

üretim sürecinin her aşamasında stoklar ile kalitesizlik belli başlı israf unsurları olarak 

belirlenmiştir. Bu bakımdan, sıfır stok, sıfır hata, tam zamanında üretimin idealize 

edilmiş amaçları olarak kabul edilir140. 

Sıfır hata; tanımlanabilen hatanın kaynağını bulup izole ederek bir daha aynı 

hatanın olmamasını sağlamak ve işi ilk seferde doğru yapmak düşüncesine dayanır. Sıfır 

hatayı hedeflemek ve her zaman ulaşılan noktadan daha iyisine erişmeye çalışmak 

sürekli gelişmenin bir gereğidir141. 

3.4.3. Sürekli Eğitim 

Eğitim, TKY’nde yönetim kademesinin eğitimi ile başlar. Üst düzeydeki 

eğitim; yönetim kademesinin sistemi kavramasına, alt kademelerdeki eğitim ise 

sistemin işlemesinde etkili olur. Teknik personelin eğitiminde daha çok istatistik, 

örnekleme, veri toplama, problem tanımı, problem analizi ve düzeltici faaliyetler gibi 

tekniklerle ilgili, tüm işgörenler için ise kullandıkları makine, alet-edevat ile ilgili 

konularında eğitim verilir142. 

İşletmelerde kalitenin doğru algılanabilmesi için tepe yönetimden alt kademe 

çalışanlara kadar sürekli eğitim gerekmektedir143. TKY’nde üst yönetim sorumluluk alır 

ve her seviyede, her alanda kalite yönetimine ilişkin sürekli eğitim faaliyetleri 

düzenler144. 

                                                 
139 Kavrakoğlu, s.12,13. 
140 Mümin Ertürk, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 3.Basım, İstanbul: Beta Yayıncılık, Eylül 2000, s.263. 
141 Muhittin Şimşek ve Mustafa Nursoy, Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, İstanbul: Hayat 

Yayıncılık,  Mayıs 2002, s. 33. 
142 Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 175. 
143 Ataman, s. 317. 
144 Takan, s. 5. 
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TKY’nde verilen eğitimlerin amacı; işgörenlere istenilen kalitenin en 

ekonomik şekilde üretilmesini sağlayacak bilinç, bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. 

Eğitim ihtiyaçları işletmelere, görev ve sorumluluklara göre değişiklikler gösterdiği için 

eğitim programının içeriği değişen ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmeli ve ihtiyaç 

duyulan konuda üst kademlerden alt kademelere doğru eğitim faaliyetleri 

uygulanmalıdır145. 

Tüm çalışanların TKY anlayışının önemini, gerekliliğini, amaçlarını ve 

uygulamasını öğrenmelerini sağlayıcı bir şekilde eğitilmeleri gereklidir. Eğitimde amaç, 

üründe istenilen kalitenin en ekonomik şekilde oluşturulması için bilgi, beceri ve 

bilincin işgörene kazandırılmasıdır146. 

TKY ilkelerini etkin bir şekilde uygulayabilen ve TKY felsefesini örgüt 

kültürünün temel özelliklerinden biri haline getiren işletmelerinin öğrenme düzeylerinin 

arttığı ve öğrenme düzeyleri artan bireyler arasında da yüksek düzeyde motivasyonun 

sağlandığı görülmektedir. Yüksek düzeyde güdülenmiş ve örgüt kültürünü tam olarak 

benimsemiş üyelerden oluşan işletmelerin öğrenme süreçleri ve düzeyleri de 

yükselmektedir147. 

3.4.4. Katılımcı Yönetim ve Yaratıcılık 

Kalitenin üç önemli gurusu Crosby, Deming ve Juran, kalite ile ilgili olarak 

yaşanan sorunların %85’inin, yöneticilerin yanlış yönetim politikaları ve 

uygulamalarından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu nedenle örgüt içinde herkesin 

sürece katılımı, bu sorunların giderilmesine ve süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı 

olacaktır148. 

Kalite tüm çalışanların sorumluluğundadır. Sürece katılımda, örgüt üyelerinin 

işletmenin genel amaçları doğrultusunda, rasyonel ve etkili bir şekilde çalışmaları 

sağlanmalı, karar alma ve uygulama sürecinde bir kısım yetkilerin uygulayıcılara 

                                                 
145 Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, s. 176. 
146 Uğur Kaya ve Abdulkerim Daştan, “Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliği Üzerine  
     Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.19, Sayı.1, 2005, s. 388. 
147 İraz, Yılmaz, s. 70. 
148 Özkan Tütüncü, İzzet Kılınç, “Sürekli Süreç Geliştirme Kapsamında Performans Değerlemesinin Kar Amacı 

Gütmeyen Kuruluşlar Açısından Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 
2000, s. 173. 
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devredilmesi gerekmektedir. Katılımcı faaliyetler çalışanları motive edici etkiye de 

sahiptirler149. Yöneticilerin görevi kalite bilincini ve bu bilincin gereklerini 

beraberindekilere aktarmaktır150. 

TKY'nin uygulanabilmesi çalışanların bu felsefeyi benimsemeleri ve onların 

tam katılımının sağlanmasıyla mümkün olabilir. Ancak, bu katılım hiç bir zaman üstlere 

tabi olmak, ya da astlara daha fazla yetki devretmek olarak anlaşılmamalıdır. TKY 

felsefesi içinde çalışanların tam katılımı; çalışanların hedefleri belirlemede, karar alma 

ve problem çözmede gönüllü olarak yer aldıkları bir süreç anlamına gelir. Tam katılımın 

sağlanabilmesi, takım ruhunun oluşturulması, uygun bir ödüllendirme sisteminin varlığı 

ve bunları kullanan bir üst yönetim kademesinin öncülüğü çok önemlidir151. 

Çalışanların etkin katılımının sağlandığı, karar verme yetkilerinin artırıldığı, 

yetki ve sorumlulukların verildiği işletmelerde; işe devamsızlık, işten ayrılmalar 

azalmakta verimlilik ve kalite artmaktadır. Çalışanların etkin katılımı sayesinde 

yöneticilerin görevleri giderek danışmanlığa doğru yönelmekte ve çalışanlarda da 

kendine güven artarak yaratıcılık ve buna bağlı olarak da sürekli gelişme daha kolay 

sağlanmaktadır152. 

Sorunların çözümü ve süreç iyileştirmenin en etkin yolu; çok fonksiyonlu 

küme çalışmasının başarısına bağlıdır. TKY’nin başlıca amaçlarından biri de bütün 

kurum çalışanlarının, sürekli geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Kısaca 

(1+1=3) şeklinde ifade edilebilen, ekip çalışması sonucu oluşan sinerji ile pek çok 

sorunu çözmek mümkündür153. 

3.4.5. Süreç (Process) Odaklılık 

Süreç odaklılık, hem problem çözme süreçleri hem de kalite geliştirme 

süreçleri üzerinde durmayı ifade eder. Bir ekip, problem çözme süreçlerini kullanarak, 

problemi analiz edip, çözümler bulup, bunları uygulayıp, sonuçları değerlendirebilir. Bu 

                                                 
149 Özcan Akın, s. 78. 
150 Taptık, Keleş, s. 9. 
151 Asuman Akdoğan,  ‘Toplam Kalite Yönetimi’, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  
     http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/toplam-kalite-felsefesi/akdogan-toplam-kalite.htm, (10.12.2007 ). 
152 Ataman, s. 319. 
153 Karyağdı, s. 63. 
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değerlendirme sonucunda ya problemin çözümü için başa dönülür veya problem ortadan 

kaldırılmış olur. Kalite geliştirme sürecin de ise, daha çok dikkatleri müşteri ve müşteri 

ihtiyaçları üzerine çeker. Kalite geliştirme sürecinde Deming’in Planla, Uygula, Kontrol 

Et ve Önlem al çevirimi kullanılır154. 

Süreçlerin iyileştirilmesinin üç olumlu sonucu vardır155. 

İlk olarak işlemlerin maliyeti düşer. Örneğin; daha az malzeme ve daha az 

zaman harcanıp daha az emeğe ihtiyaç duyulur.  

İkinci olarak; müşteri daha iyi kaliteye kavuşur, müşteri memnuniyeti artar 

bunun sonucu olarak da müşteri sayısı artar. 

Üçüncü olumlu sonuç ise; işletmelerin aynı hacimdeki çıktıyı daha düşük 

maliyetle üretebilmesini sağlayarak satış fiyatlarını indirme olanağı vermesidir. Daha 

kaliteli ürün ve hizmetlerin düşük fiyatlarla satılması rekabet açısından da fayda sağlar.  

3.4.6. Kıyaslama Yapmak (Benchmarking) 

Kıyaslama, öğrenen organizasyon anlayışının önemli bir parçası, bir öğrenme 

ve öğretme, anlama ve uyarlama, paylaşma ve gelişme sürecidir. Kıyaslama bir 

iyileştirme süreci olup, müşteri memnuniyetini artırma ve müşterilerin isteklerini aşıp, 

olası beklentilerini de karşılamak, pazarda liderlik ve kalıcı rekabet avantajı sağlamak 

için gerekli bir sistemdir156. 

Kıyaslama; bir işletmenin kendisini rakipleri ile, diğer sektörlerdeki ve başka 

ülkelerdeki işletmelerin uygulamaları ile karşılaştırıp en iyi uygulamaları örnek alarak, 

kendisinin zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına gelmektedir. Kıyas yapma bir 

iyileştirme ve geliştirme yöntemidir. Amacı; müşteri memnuniyetini artırma, müşteri 

isteklerini ve bu isteklerdeki muhtemel değişmeleri tahmin ederek önlemler alma ve 

pazarda rekabet avantajı sağlamaktır. Kıyaslama; daha iyi bir uygulama hedeflenerek, 

çevredeki güçlü rakipler ve diğer sektörlerdeki başarılı işletmelerin uygulamaları ile 
                                                 
154 Paksoy, s. 491. 
155 Charles N. Weaver, Toplam Kalite Yönetimi’nin Dört Aşaması, Tuncay Birkan ve Osman Akınhay (çev.), 3.  
     Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Mayıs 2000, s. 283,284. 
156 Kalder Kıyaslama Komitesi, Kıyaslama (Benchmarking), 2. Basım, İstanbul: Kalder Yayınları No: 15, Kasım  
     2000, s. 14. 
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kendi uygulamalarını karşılaştırma, başarılı uygulamaları daha da iyileştirerek planlı 

biçimde işletmenin kendi bünyesine uyarlamasıdır157. 

Kıyaslama; işletmenin üstün performansa ulaşma yolunda en iyi ve en doğru 

yöntemleri arayışı ve uygulamasıdır158. 

Kıyaslama, Toplam Kalite sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kıyaslama, 

rasyonel performans hedefleri belirlemek ve yükseltmek için, alanındaki en iyi 

uygulamaları, düzenli ve sistematik bir şekilde değerlendirerek, kendi uygulamalarına 

uyarlama sürecidir159. 

 

Şekil 3.2: Toplam Kalite Yönetimi Modeli ve Kıyaslama 

Kaynak: Aykut Bedük, Benchmarking, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları, 
2002, s. 64. 

                                                 
157 Eren, s. 112. 
158 Aykut Bedük, Benchmarking, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları, 2002, s. 6. 
159 Şimşek, Nursoy, Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, s. 39. 
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Benchmarking çalışmaları, genellikle Toplam Kalite Yönetimin bir parçası 

olarak ele alınır. Toplam Kalite Yönetimi, çalışma sürecinin tüm aşamalarında müşteri 

gereksinimlerinde doygunluğu sağlayabilecek uzun dönemli bir uygulamadır. Bu, 

müşteri doygunluğunu yükseltmeyi ve böylelikle pazar payını artırmayı isteyen birçok 

işletmede benimsenmiş bir felsefedir. Bu felsefede temel kural, işletmelerin kendi 

müşterilerine sundukları hizmeti geliştirmekle sorumlu olmalarıdır. Benchmarking 

kalitenin araştırılması için dışarıdan bir görüş açısı sağlar. Bu görüşü elde etmeye 

yarayan Benchmarking; işletmenin gözünü, rakipleri ve dünyadaki gelişmeler üzerinde 

çevirmesini sağlayacak en iyi yöntemdir160. 

Kıyaslama işletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir161. 

İşletme içi kıyaslama; işletme içindeki farklı süreçlerin birbiriyle 

kıyaslanmasıdır. Özellikle uluslararası işletmelerde, değişik ülkelerde uygulanan 

başarılı yöntemlerin diğer ülkelerdeki uygulamalar ile karşılaştırılma sürecidir.  

İşletme dışı kıyaslama; aynı sektörde rakipler ile yapılan kıyaslama veya farklı 

sektörler ile fonksiyonel olarak yapılan kıyaslamalardır. Fonksiyonel kıyaslama, bir ilaç 

firmasının depolama sistemi ile gıda sektöründeki başka bir firmanın depolama 

sisteminin kıyaslamasıdır. 

 3.4.7. Önce İnsan Anlayışı  

TKY’nde insanların güçlü hale getirilmesi amacı vardır. Çünkü en uygun 

sonuçlar ancak insanların oluşturulduğu ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilir162. Bir 

işletmenin performansının gelişmesinde en önemli faktör insandır. Rekabet ve kaliteli 

üretim; iyi eğitilmiş, kurumla özdeşleşmiş, katılımcı, yaratıcı ve sürekli bir işgücünü 

gerektirir163. 

Çalışma yaşamında insan kaynağı dışındaki tüm kaynaklar kısıtlıdır. Bu 

kaynaklar hiçbir zaman aldıkları girdiden daha fazlasını çıktı olarak veremezler. 
                                                 
160 Bedük, s. 64. 
161 Kalder Kıyaslama Komitesi, s. 18. 
162 Paksoy, s. 491. 
163 Ömer Peker, “Kalite Yönetim ve Değişim”, s. 22. 
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Yalnızca insanlar nitelikleri sayesinde toplam girdilerden daha fazla çıktı üretebilirler. 

Bu nedenle işletmeler öncelikli olarak çalışanlarının niteliklerini yükseltme gayreti 

içinde olmalıdırlar164. 

İşletmelerin verimliliğinde rol oynayan birçok faktör olmasına karşın insan 

unsuru en önemli etkendir. Günümüzde personel sorunları, işletmelerin en önemli 

sorunları olarak görülmektedir. Bu sorunların başında da işyerinde huzursuz ve mutsuz 

olan personelin motivasyonu gelmektedir. Çünkü işyerinde mutsuz olan personel 

verimli olamayacaktır. Tam tersi bir durumda ise, yani işinden memnun olan personel 

huzurlu ve mutlu olacak ve elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu da personelin daha 

verimli olarak çalışmasına ve işletmesine daha çok gelir getirmesine neden olacaktır165.  

TKY’nin başarısının ardında yatan gizli güç, insana bir grupta veya örgütte 

ihtiyaç duyulduğu hissini vererek, olağanüstü yeteneklerle dolu insan kaynağının büyük 

gücünden istifade etmesidir166. 

3.4.8. Takım Çalışması  

Çalışanların katılımı ile ilgili bir kavramdır. Ekip çalışması, Toplam Kalite 

modelini uygulayan işletmelerde yaşam tarzı haline gelmiş bir yönetim biçimidir. Ekip 

çalışması; organizasyonun katı, hiyerarşik, çok kademeli, emir-komuta zincirinden 

ekipler halinde çalışma düzenine, yalın organizasyon biçimine geçmesine, günümüzün 

bilgi paylaşımına dayalı çalışma anlayışına uygun ve sinerji yaratmayı amaçlayan bir 

örgütlenme biçimidir. Çalışanları motive eden, süreci sahiplenmeye iten, katılımcı 

olmaya teşvik eden bu tarz çalışma biçimi; sürekli iyileştirme mantığının gerekli kıldığı 

projelerle adım adım gelişmeyi öngören Toplam Kalite yaklaşımı ile örtüşür167. 

TKY bir ortaklıktır; bir işletmenin tüm çalışanları, tedarikçileri, 

pazarlamacıları, servisleri, dağıtıcıları kısacası ürünün herhangi bir noktasında emeği 

geçen her birim ve çalışanın ortaklığı söz konusudur. Bu ortaklıktaki en güçlü hisse 

                                                 
164 Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, s. 70. 
165 Anette Inselberg, “İşletmelerde Motivasyonun Toplam Kalite Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama Araştırması”,  
     (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi M.Ü. S.B.E. İşletme Anabilim Dalı UKY Bilim Dalı, 2002)  s. 2. 
166 Yüksel, s. 259. 
167 Yamak, Üretim Yönetimi, s. 327. 
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ortak amaçtır ve bu hissede herkesin payı eşittir168. Kalite, uğruna herkesin emek verdiği 

ortak bir değer, hedef olarak kabul edilmelidir169. 

Kalitenin sağlanması bir işletmenin her kademesindeki çalışanın katılımı ile 

olabilmektedir. Bu sebeple kendisi Juran, Deming ve Feigenbaum gibi ünlü kalite 

üstatlarından dersler almış olan Japon bilim adamı K. Ishikawa, Kalite Kontrol 

Çemberlerini (KKC) bulmuş ve uygulamıştır170. 

Kalite Çemberleri, takım çalışmasına uygulamadan güzel bir örnektir. Sorun 

çözme yöntemi olarak kullanılan Kalite Çemberleri; sorunları en iyi bilen ve en iyi 

çözüm yollarını bulabilecek kişilerin bu işi yapan kişiler olacağı düşüncesinden 

hareketle uygulanmaya başlanmıştır. 

Katile Çemberleri, katılımım gönüllülük esasına dayalı olduğu ve düzenli 

aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır. Kalite Çemberleri, iş görenlerin kendi 

aralarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları tespit etmek ve 

kestirebilmek, analiz etmek ve bu tür sorunlara çözüm bulmak için oluşturulur171. 

Kalite Çember toplantılarında, tespit edilen ve hedeflenen sorunlar ile ilgili 

takım çalışmalarına başlanır, çözüm yöntemleri tespit edilir ve uygulamaya geçirilmesi 

için üst yönetime önerilerde bulunulur. Bu öneriler üst yönetim tarafından 

değerlendirildikten sonra uygun görülen önerilerin uygulanmasına karar verilir ve 

uygulamaya geçilir. Uygun görülmeyen öneriler ise nedenleri ile birlikte Kalite 

Çemberlerine geri bildirim ile iletilir. Kalite Çember toplantılarının sürekliliğinin 

sağlanması ile yeni sorunlar ve bunların çözümlerinde süreklilik kazanılarak Sürekli 

Gelişme (Kaizen) de sağlanmış olur. 

KKÇ’nin amacı; ürün kalitesi, araçların kalitesi, çalışanların kalitesi, iş 

hayatının kalitesi gibi işletme ile ilgili her konuda kalitenin iyileştirilmesidir. KKÇ ile 

tüm personel iyileştirmelere katılır, gayret eder ve bir hareketlilik kazanır. Böylelikle 

                                                 
168 Ahmet Kovancı, Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nasıl, 1.Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Haziran 2001, s.15.   
169 Taptık, Keleş, s. 9. 
170 Ataman, s. 313. 
171 Takan, s.10. 
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çalışanlar ile yönetimin işbirliği, çalışanların işletmeye aidiyeti ve çalışanların 

yetenekleri artırılmış olur172. 

KKÇ uygulamaları ile grup üyeleri problemin analizi ve tavsiye edilen 

çözümün uygulanması yoluyla maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca çalışanlar ve yöneticiler 

arasında yönetimin bilgilendirilmesine dayalı iletişimin gelişmesi sağlanır173. 

Kalite Kontrol Çemberleri çalışanların işlerinden gurur duymaları ve 

katkılarının daha çok olduğunu görmeleri açısından da bir motivasyon kaynağıdır174.  

3.4.9. Etkin Liderlik 

Lider yöneticiler, çalışan insan potansiyelin rekabet gücü kaynağı olduğunu 

bilirler ve kendi çalışanlarının kolektif bir şekilde aynı yönde belli amaçlar 

doğrultusunda davranmaya veya hareket ettirmeye çalışırlar175. Peter Drucker; 

“Yönetim, insanlara ilişkin bir şeydir. Görevi, insanları ortak performansı başarabilir 

duruma getirmek, onların güçlü yanlarını etkili kılmak, zayıflıklarını da önemli 

olmaktan çıkarmaktır”176. 

Değişimi ya da öndekilere yetişmeyi sağlamada her düzeydeki yöneticilerin 

liderliği söz konusudur. Liderlik, yenilik başlatmayla ilgili her şeydir177. Liderlik bir 

insanın vizyonunun daha geniş manzaralara yükseltilmesi, performansının daha yüksek 

bir standarda çıkarılması, kişiliğinin normal sınırların ötesine taşınması demektir178. 

                                                 
172 İsmail Efil, Yönetimde Kalite Çemberleri ve Uygulamadan Örnekleri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları,   
     1996, s.36. 
173 Richard M. Hodgetts, Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama, Canan Çetin, Esin Can Mutlu(çev.), İstanbul: Der  
     Yayınları, 1997, s. 254. 
174 İsmail Efil, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları, Ekim 1999, s. 202. 
175 T.W Hardjono, S. Ten Have ve W.D. Ten Have, Mükemmele Ulaşmanın Yolları, 1. Basım, İstanbul: Rem Ofset,  
     Ağustos 1997, s. 83. 
176 Naci B. Muter ve Gül Kayalıdere, ‘Toplam Kalite Yönetiminin Manisa Mesir Vergi Dairesinde Uygulanabilirliği’,  
     Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.1,  
     2003, s. 142. 
177 Ömer Peker, “Kalite Yönetim ve Değişim”, s. 27. 
178 Joseph A. Maciariello, Gün Gün Drucker, Murat Çetinbakış(çev.), MESS Yayın No: 496, İstanbul: Acar  
     Matbaacılık, Aralık 2005, s. 108. 
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Etkin liderliğin temeli; işletmenin misyonunu düşünmek, bunu tanımlamak ve 

apaçık, gözle görünür bir biçimde ortaya koymaktır. Lider; hedefleri, öncelikleri ve 

standartları tespit eder ve bozulmamasına ve nezaret eder179. 

TKY’nin yerleştirilmesindeki en büyük engel; herkesin, en uygun başarıya 

ulaşması için aynı doğrultuda yönlendirilememesidir180. Lider, örgüt çalışmalarının aynı 

yönde olmasını ve iletişimin kurulmasını sağlayarak, örgütün değişim ve gelişimini 

gerçekleştirir.  

Yüksek verimliliğe sahip çalışma gruplarının liderleri, genellikle grup 

birlikteliği ve karşılıklı yardımlaşma atmosferiyle birlikte bir grup ruhu oluşturmanın 

önemini vurgularlar. Elemanlarına karşı genellikle destekleyici bir tutum alırlar. Fırsat 

çıktıkça elemanlarına problem çözme ve karar almaya katılma ve katkıda bulunma 

olanağı verirler181. 

Toplam Kalite Yönetiminin başarısında üst düzey yönetimin katılımı ve desteği 

büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla üst düzey yönetimde liderlik en önemli unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır182. Sürekli gelişim, insan mutluluğunu ve katılımı 

amaçlayan TKY’nin başarısı, sürekliliği, geliştirilmesi ve çalışanları yönlendirecek 

liderler ile mümkündür. Yönetim açısından liderlik, çalışanları işletmenin amaçları 

doğrultusunda sevk edebilmektir183. 

Liderler, farklı parçalardan oluşan sistemi bir bütün olarak görebilmeli, 

parçalar arasındaki ilişkileri, bağlantıların boyutunu, birbirilerine bağımlılıklarının 

şiddetini bilmeli ve bu veriler ışığında toplam katılımı sağlayarak çalışanlardan 

maksimum düzeyde verim alabilmelidir. Başarılı bir lider, parçalar arasındaki ilişkilerin 

etkin yönetimi ve yönlendirilmesi ile sistemin bütününün büyüklüğünü, parçalarının 

toplamının büyüklüğünden fazla hale getirilebilir184. 

                                                 
179 Peter F. Drucker, Gelecek İçin Yönetim 1990’lar ve Sonrası, Fikret Üçcan (çev.), 4.Basım, Türkiye İş Bankası  
     Kültür Yayınları, Haziran 1996, s. 130. 
180 Nurullah Genç ve Muhsin Halis, Kalite Liderliği, 1. Basım, İstanbul: Timaş Yayınları, Mart 2006, s. 179. 
181 Isabel Werner, Liderlik ve Yönetim, “Leadership Skills for Executives”, 1. Basım, İstanbul: Rota Yayın, 1993,   
     s. 39-40. 
182 Neslihan Gök, “Liderlik Koçluğuna Yeni Bir Bakış”, Önce Kalite, Yıl: 16, Sayı.110, Nisan 2007, s. 54. 
183 Özcan Akın, s. 88. 
184 Çetin, Akın ve Erol, s. 233. 
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3.5. Toplam Kalite Yönetiminde Problem Çözme Teknikleri 

Herhangi bir işletmede problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi “teşhis, analiz 

ve tedavi” aşamaları ile gerçekleştirilir. İlk aşamada (teşhis) beyin fırtınası tekniği gibi 

teknikler ile problemlerin tespit edilmesi gerekir. İkinci aşamada (analiz) problemlerin 

nedenleri ve kaynakları incelenir. Üçüncü aşamada (tedavi) ise beyin fırtınası tekniği ile 

alternatif çözüm önerileri tespit edilir. Daha sonra bu çözüm önerileri arasından en iyi 

çözüm konusunda uzlaşma sağlanmaya çalışılır. En iyi çözüm uygulanır ve bunun 

ortaya çıkardığı sonuçlar izlenir ve değerlendirilir185.  

İşletmelerde problemlerin çözümlenebilmesi için kullanılabilecek çok sayıda 

araç bulunmaktadır. Problemlerin çözümü için geliştirilmiş araçların tümüne “Problem 

Çözme Teknikleri” denilmektedir. TKY’nde en çok bilinen ve kullanılan problem 

çözme teknikleri; beyin fırtınası, pareto analizi, histogramlar, sebep-sonuç diyagramları, 

kontrol şemaları, kontrol tabloları, saçılma diyagramları ve akış diyagramları’dır186. 

3.5.1. Beyin Fırtınası 

Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin 

olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bir beyin 

fırtınası toplantı süreci şu şekilde gerçekleşir187; 

• Görüşülecek konu açık ve kesin bir biçimde belirlenir ve tüm 

katılımcılara bildirilir, 

• Her üyeye sırayla düşüncesi sorulur ve sırası gelen tek bir fikir önerir, 

fikri olmayan “pas” geçer, 

• Önerilen hiçbir fikir eleştirilmez, 

• Önerilen tüm fikirler herkesin görebileceği bir yere yazılır, 

• Tüm fikirler söyleninceye kadar turlar devam eder, 

                                                 
185 Coşkun Can Aktan, Değişim Çağında Yönetim, 2. Basım, İstanbul: Sistem Yayınları, Ekim 2005, s. 148, 149. 
186 Karslı, s. 79. 
187 Yılmaz Özkan, Toplam Kalite, Sakarya: Sakarya Kitapevi, Mart 2005, s. 112-114. 
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• Tahtaya yazılı tüm fikirler üyelerce oylanır, bir üye birkaç fikre oy 

verebilir, 

• En yüksek oyu alan bir veya birkaç fikir uygulanmaya değer kabul 

edilir, 

• Katılımcılar bu fikirleri değerlendirerek en iyi olan fikir seçilir ve 

uygulamaya koyulur.  

Beyin Fırtınası yönteminin uygulanmasında öncelikle konu belirlenmektedir. 

Konu bir sorunun belirlenmesi ise olası sorunlarla ilgili; sorunların çözümüne ilişkin ise 

çözüme ilişkin çözüm önerilerini sunmaktadırlar. Tüm fikirler açıklandıktan sonra, her 

fikir tek tek oylanır ve en çok oy alan öneriler üzerinde yeniden tartışılır ve son olarak 

ikinci oylamaya geçilir. Bu oylama sonucunda öneriler önem sırasına göre belirlenmiş 

olur188.  

3.5.2. Pareto Analizi (Pareto Diyagramı) 

Bu şemalar işletme içinde görülen problemlerin aslında çok az sayıda sebepten 

ortaya çıktığı ve görülen birçok diğer sebeplerin ise aslında problemlerin esas sebepleri 

olmadıkları gerçeği üzerine geliştirilmiştir. Asıl sebepler belirlendikten sonra, 

dikkatlerin bunlar üzerine verilmesinin kaliteyi geliştireceği gösterilmiştir. Literatürde 

buna aynı zamanda Pareto Prensibi adı da verilmektedir. Pareto prensibine göre; kalite 

maliyetlerinin %80’ninin muhtemel sebeplerin %20’si tarafından oluşturulduğu 

değerlendirilmektedir. Bu %20 sebeplere “ana (önemli) sebepler”, diğer %80’e ise “tali 

(önemsiz) sebepler” denilmektedir. Pareto analizinde temel amaç; önemli olan 

problemlerin öncelikle çözülmesidir. Pareto tekniğinde Pareto şemaları adı verilen 

grafikler kullanılarak tespit edilen, etkinliğinin yüksek olduğu düşünülen ana 

problemlerin çözümüne öncelik verilerek, en az maliyet ile en fazla fayda sağlanması 

amaçlanır189.  

                                                 
188 Mehmet Emin Merter, Toplam Kalite Yönetimi, 1. Basım, İstanbul: Atlas Yayınları, Şubat 2006, s. 84. 
189 Ercan Öztemel, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, 1. Basım, Adapazarı: Değişim Yayınları, Mart 2001, s. 
254, 255. 
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Ürün veya hizmetlerden memnun olmayan müşterilerin memnuniyetsizlik 

nedenlerinin belirlenmesi ve asıl nedenlerin tespit edilip düzeltilmesi amacıyla yapılan 

veri toplama çalışması ve sonuçlara göre oluşan pareto çizelgesi aşağıda gösterildiği 

gibidir190. 

Tablo 3.1 

 Pareto Analizi Örnek Verileri  

Müşteri Memnuniyetsizliğinin Nedenleri Sıklık-Yüzde
A. Müşteri telefonlarının geç cevaplaması 15
B. Ürünün iyi paketlenmemesi 8
C. Kargodaki gecikmeler 35
D. Ürünün hatalı/defolu çıkması 24
E. Ürünün fiyatının yüksek olması 7
F. Ürünün renk seçeneklerinin sınırlı olması 55
G. Servis hizmetindeki aksamalar, vb. 6

Toplam 100  
Kaynak: Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, 

Uygulamalar, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2007, s. 238. 
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Şekil 3.3: Pareto Çizelgesi 

Kaynak: Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, 
Uygulamalar, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2007, s. 238. 

                                                 
190  Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, Uygulamalar, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 
Ocak 2007, s. 237, 238. 
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Örneğimizdeki müşteri memnuniyetsizliğinin %74’ü C, D ve A nedenlerinden 

kaynaklanmaktadır. Zaman, para ve enerjimizi sadece bu üç sorun kaynağını gidermeye 

harcarsak toplam problemin ¾’ünü halledebiliriz. Pareto çizelgesi yardımı ile önemli 

problemlerin öncelikli olanlarını tespit etmemiz kolaylaşmaktadır.  

3.5.3. Histogram 

Histogramlar, yan yana konulmuş birçok dikdörtgen kolonlardan oluşmuş 

grafiklerdir. Dikdörtgen kolonun eni sınıf aralığını, yüksekliği ise frekans (tekrarlama) 

sayısını gösterir. Verilerden elde edilen alt ve üst sınırlar arsındaki fark değişim 

aralığını gösterir. Üretilen malların kalite özellikleri arasındaki farkların dağılımının 

izlenebilmesi açısından histogram uygun bir araçtır191.  

Histogramlar, genellikle bir olayın oluş sıklığını gösterirler. Aynı zamanda 

belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini 

hesaplar. Böylece ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım şekli ile 

karşılaştırarak sonuca gidilmesini sağlar. Her histogram sadece bir tek özelliği 

ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak 

suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir192. 

Histogram (Şekil 3.4) her kategorideki değişken değerlerin frekans dağılımını 

bir diyagram ile göstermek için kullanılır. Çeşitli değişkenlerin ortaya çıkma sıklığını 

gösterir. Bunun için süreç ölçütlerine karar verilir, veriler toplanır, verilerle bir tablo 

oluşturulur, histogramın kaç sütundan oluşacağı, sütun genişliği hesaplanır ve histogram 

çizilir ve sürecin sınırlar içinde olup olmadığı ve değişkenliğin istenilen seviyede olup 

olmadığı yorumlanır193. 

                                                 
191 Çağlar, Kılıç, s. 41. 
192 Çağlar, Kılıç, s. 41. 
193 Muhsin Halis, Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvence Sistemleri,  
     1. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, Ekim 2000, s. 137. 
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Şekil 3.4: Verilerin Histogram ile Gösterilmesi 

Kaynak: Muhsin Halis, Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite 
Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvence Sistemleri, 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 
Ekim 2000, s. 138. 

3.5.4. Sebep-Sonuç Diyagramları (Balık Kılçığı) 

Sebep-Sonuç Diyagramı; olası sebepleri sonuç ile ilgilendirmek ve 

tanımlamakta kullanılan bir kalite iyileştirme aracıdır. 1943 yılında Tokyo Üniversitesi 

profesörlerinden Kaoru Ishikawa tarafından geliştirildiği için Ishikawa Diyagramı ya da 

görünüşünün balık kılçığına benzemesinden dolayı Balık Kılçığı Diyagramı olarak da 

adlandırılmıştır. Amacı; problemlerin ve/veya süreçlerin anlaşılırlığını farklı bir bakış 

açısı ile ele alınmasını sağlamaktır. Süreçteki her bir adım için veya her bir problem için 

genel sebeplerden yola çıkarak en yakın sebepten en uzaktaki sebebe kadar tüm sebepler 

ortaya çıkarılıp süreçlerin bütün ayrıntılarının sergilenmesine imkan tanımaktır194. 

Sebep-Sonuç diyagramı belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini 

belirlemek, ortaya çıkarmak için kullanılır. Grubun problemin içerisine odaklanmasını 

ve problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar. Sebep-Sonuç 

diyagramları üretim sürecine etki eden tüm unsurları görüntüleyen bir sorun belirleme 

                                                 
194 Sarıkaya, s.95. 
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aracıdır. Neden Sonuç Analizi, kalite sorunlarının arkasında bulunan rassal olmayan 

gerçek nedenlerin belirlenmesinde kullanılır ve sonuçlar Balık Kılçığı Diyagramı (Şekil 

3.5) olarak da anılan çizelgelerde gösterilir195. 

 

Şekil 3.5: Balık Kılçığı Diyagramı 

Kaynak: Tamer Bolat, Toplam Kalite Yönetimi, 1. Basım, İstanbul: Beta 

Yayınları, Şubat 2000, s. 60. 

3.5.5. Kontrol Kartları (Kalite Kontrol Şemaları) 

İKK’ün temeli, kontrol tablolarına dayanmaktadır. Kontrol tablolarının 

yapılmasındaki amaç; işlerin gidişatına bakarak üretim sürecinde ne tür değişikliklerin 

yapılması gerektiğini belirlemektir. Kontrol tablolarının yararlı bir şekilde 

kullanılabilmesi için normal ve normal olmayan seviyelerin tespit edilerek referans 

olarak kullanılması gerekir. Kontrol şemaları, arzu edilen niteliklerde ürün veya hizmet 

üretebilmek için sürecin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesinde 

kullanılmaktadır. Kontrol Şemaları problemin var olduğunu gösterir, problemin 

nedenini göstermez. Süreçteki durumun sürekli izlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz 

                                                 
195 Halis, s.140. 
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bu şemalarda başlıca üç adet çizgi vardır196. Bunlar; ortalama değer, üst ve alt kontrol 

limit çizgileridir. 

 

Şekil 3.6: Kalite Kontrol Şeması 

Kontrol limitlerinin dışındaki noktalar özel sebep belirticileridir; süreçte kalite 

sorunu olduğu ve önlem alınması gerektiği, aksi halde hatalı üretim yapılacağını ikaz 

etmektedir. Kontrol limitleri süreçteki genel sebeplerden doğan değişimin sınırlarıdır ve 

formül yardımıyla hesaplanmaktadır. 

Kontrol şemaları, bir sürecin istatistiksel yöntemlerle ekonomik ve güvenilir 

biçimde kontrol altında tutulmasında en etkin araçtır. Kontrol şemaları, ürünün gerçek 

spesifikasyonlarını, geçmiş verilere dayanarak saptanmış sınırlara göre kronolojik 

olarak tutan grafiklerdir. Kontrol şemaları, sürecin ne derece iyi işlediğini gösterir. Bir 

sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olması, değişkenliğin kaynağının yalnızca 

genel nedenlere dayanması anlamına gelir197.  

3.5.6. Kontrol (Çetele) Tabloları 

Toplanan verilerin ve gözlemlerin kaydedilmesinde kolaylık sağlayan, aynı 

zamanda anlaşılması, yorumlanması ve düzenlenmesi oldukça kolay olan yaygın bir 

kalite aracıdır. Tablo 3.2’de örnek bir Çetele Tablosu gösterilmektedir198. 

 
 
 

                                                 
196 Taşkın, Ekinci, s. 110. 
197 Çağlar, Kılıç, s. 49. 
198 Küçük, s. 104. 
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Tablo 3.2  
Çetele Tablosu 

Gruplar Çetele Frekans
16-20 ///// ///// ///// // 17
21-25 ///// ///// 10
26-30 // 2
31 + /// 3
Genel Toplam ///// ///// ///// ///// ///// ///// // 32  

Kaynak: Orhan Küçük, Standardizasyon ve Kalite, 2. Basım, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, Mart 2004, s. 105. 

3.5.7. Süreç Akış Diyagramları 

Süreç Akış Diyagramları bir sürecin, geçirdiği tüm adımları gösteren şematik 

diyagramlardır. Bir faaliyetin, ürünün veya sürecin gerçekleştirilmesinde takip edilen 

adımların ucuca eklenmesi ile faaliyet, ürün veya sürecin gerçekleşme evrelerinin sıralı 

bir şekilde görüntülenmesine yarayan bir kalite aracıdır199. 

Sistemin anlaşılırlığını sağlayan akış diyagramları, problemlerin çözümüne 

yönelik çalışmalarda ilk başvurulan araçlardandır. Akış diyagramları, gerçekleştirilen 

faaliyetin tanımlanması ile faaliyetin kontrolüne olanak sağlar ve sorunların potansiyel 

kaynaklarının nerede olduğunun tespit edilmesine yardımcı olur200. Akış diyagramı, 

sürecin tüm adımlarını gösteren resimsel bir tanıtım olduğu için süreçteki bir adımın 

hangi adımlarla ilgili olduğunu göstermektedir201. 

Bir akış şeması hazırlanırken aşağıda gösterildiği gibi evrensel sembollere 

dikkat edilmeli ve doğru yerde doğru şekil kullanılmalıdır202. 

                                                 
199 Merter, s. 80. 
200 Halis, s. 135. 
201 Taşkın, Ekinci, s. 99. 
202 Hasan Şimşek, s. 234. 
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Şekil 3.7: Akış Şeması Sembolleri 

3.5.8. Saçılma (Serpilme) Diyagramları 

Bu diyagram, üretilen ürünün kalitesini etkileyen herhangi iki özellik arasında 

ilişkinin var olup olmadığını belirlemeye yarar. Saçılma veya Serpilme Diyagramı, iki 

bileşik veri kümesi arasında ilişkilerin belirtilmesi, ortaya konulması ve önceden var 

olduğu sanılan ilişkilerin onaylanması amacıyla kullanılır. Verilerin dağılımı pozitif bir 

seyir takip ediyorsa ilişkinin doğru yönlü, negatif seyir takip ediyorsa ters yönlü olduğu 

anlaşılır. Şekil 3.8’de değişkenler arasında doğru yönlü bir ilişkinin var olduğu örnek 

bir Saçılma Diyagramı verilmiştir203. 

 

Şekil 3.8: Saçılma Diyagramı 

                                                 
203 Küçük, s. 105. 
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1- Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen; bir süreci 
başlatma ve sonlandırma için kullanılır. 

2- Dikdörtgen; bir etkinlik aşamasıdır. 

3-  Köşegen; bir karar aşamasını belirtir. 

4- Oklar; yön veya sürecin akışını gösterir. 
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4. DENETİM KAVRAMI 

Denetim kelimesi Latince “audit” kelimesinden gelmekte olup “duyma, 

dinleme faaliyeti” ile ilgilidir. Çoğu insanın okuma ve yazmayı bilmediği dönemlerde 

kralın mal varlığını bilen denetçiler; kontrolleri altındaki kralın hizmetkârlarını kralın 

mal varlıklarını sayarken dinleyip hataları veya atlamaları kaydederlermiş. Bu şekilde 

dinleme faaliyeti yapan kişilere “auditor” (denetçi-dinleyen), yapılan faaliyete de 

“audit” (denetim-dinleme) denilmiştir204. 

Denetim, belirlenen bir bilgi hakkında kanıt toplayıp değerlendirerek, bu 

bilginin kabul edilen kriterler ile karşılaştırılarak uygunluğunun raporlanmasıdır205. 

Yönetim bilimi açısından Denetim; yönetim faaliyetlerinin, kabul edilen plana, 

verilen direktife ve konulan ilkelere uygun olarak etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını 

belirten araçtır206. 

Denetim; temel olarak işletmenin ya da yönetim biliminin ana işlevlerinden 

biridir. İşletmenin işlevleri sırasal olarak ele alındığında, Denetim bu işlevlerin en 

sonunda yer alır ve işletmenin diğer işlevlerinin gelişimini, sonucunu ve hatta zaman 

zaman da geleceğini izler, sorgular ve kestirimde bulunulmasını sağlar207. 

Denetimin işletmeler açısından önemi şöyle sıralanabilmektedir208; 

• İşletmede iç ve dış tehlikelerin tespit edilmesi ve muhtemel zararın 

ortadan kaldırılması, 

• Denetlenen birimin mevcut durumunu daha iyi ve yararlı bir noktaya 

ulaştırması, 

• Denetlenen birimler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi, 

                                                 
204 Donald H. Taylor ve G. William Glezen, Auditing: An Assertions Approach, 7. Basım, John Willey and Sons, 
     New York, 1997, s. 12. 
205 Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, Randal J. Elder, Auditing and Assurance Servisces, 9.Basım, New Jersey: 

Prentice Hall, 2003, s. 11. 
206 Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, Ankara: Yargı Yayınları, 1993, s. 160. 
207 Ahmet Erol, Finansal Kurumların Denetim ve Vergilendirilmesinde Özellikli Durumlar, Ankara: Yaklaşım 

Yayınları, Ağustos 2000, s. 23. 
208 Mehmet Ali Aktuğlu, Denetleme ve Revizyon, İzmir: Bilgehan Basımevi, 1986, s. 7. 
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• Etkin işletme kararlarının alınması, 

• Uygulamalarda karşılaşılan birtakım olumsuzlukların ortaya 

çıkarılması gibi konularda denetimlerden yararlanılmaktadır.  

Denetim; işletmenin beklenen başarı ölçütlerine ne seviyede ulaşıldığını 

belirlemek için, öngörülen tespitler ile gerçekleştirilen işlerin karşılaştırılmasıdır209. 

Denetimler ile yapılan işlemlerin örgütsel amaçlara, idari kurallara ve hukuka 

uygunluğu araştırılır210. 

4.1. Denetimin Tanımı  

Denetim; amaçlara verimli bir şekilde ve zamanında ulaşıp ulaşmadığımızı 

tayin eden bir araçtır. Bu tanıma göre denetimin üç ana öğesi bulunmaktadır211: 

1. İlk olarak ulaşılmak istenen amaçların bulunması gerekmektedir. Bu amaçlar 

örgütün ana amaçlarıdır. 

2. Denetimin ikinci öğesi verimliliktir. Belirlenen amaçlara, verimli bir 

biçimde; fazladan para, emek, malzeme ve zaman harcamadan ulaşmak önemlidir. 

3. Üçüncü öğe ise zamandır. Belirlenen amaç ve sonuçlara, belirlenen zaman 

içinde ulaşmak gerekmektedir. 

Denetimin temel amacı, mevcut olanı ortaya koyup olması gerekenle 

karşılaştırmaktır. Bu niteliği ile Denetim standartlara uygunluk arayışı olarak da 

tanımlanabilir. Klasik yaklaşımlarda Denetimin birinci işlevi, hata ve yolsuzlukların 

önlenmesi olarak değerlendirilir. Farklı bir yaklaşıma göre ise Denetim bir meslek 

olmaktan çok, kalkınmanın, çağdaşlaşmanın, toplumsal refaha ulaşmanın vazgeçilmez 

halkası, ülkeyi geliştiren itici gücü, bir yerde kalkındıran unsurların birbirleriyle 

pekişmesi ve kaynaşması için gerekli bir harçtır212. 

                                                 
209 Hüsamettin Örnek, “Kamu Yönetiminde Denetim ve İlkeleri”, Denetim Dergisi, Yıl: 6, Sayı.71-72, 
     Kasım-Aralık, 1991, s. 14. 
210 Seriye Sezen(Ed.), Ömer Bozkurt ve Turgay Ergun, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara: TODAİE Yayınları No: 

283, 1998, s. 62.   
211 Erhan Köksal, “Türkiye’de Merkezi Hükümetin Taşra Örgütünü Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 
     Cilt.7, Sayı.1, 1974, Ankara, s. 52. 
212 Türkan Aytuna, “Felsefeci Gözüyle Denetim”, Denetim Dergisi, Sayı.10, Ankara: Denetde Yayını, 1986, s. 9. 
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Genel olarak Denetim, bir faaliyetin sonuçlarının mümkün olduğu kadar 

planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla standartlar konması, elde edilen sonuçların 

bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda 

düzeltme önlemlerin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre denetim, 

stratejik noktalarda denetim standartlarını kurmak, performansı kontrol ve rapor etmek 

ile düzeltici önlemleri almak gibi aşamalardan oluşmaktadır. Denetim bir amaç değil, 

örgütü daha verimli bir biçimde yürütme ve amaçlara yöneltmeyi hedefleyen bir araçtır. 

Denetimin örgütsel yaşama iki önemli etkisi vardır213: 

Birincisi; çalışanların Denetimin varlığını bilinmesi, davranışlarında sürekli 

olarak düzeltici bir etki yaratacaktır. Denetimin yapılacağı bilgisi hataların 

düzeltilmesine yol acar. 

İkincisi ise; Denetim sonucundaki rapor ve bu raporun sonuçlarında görülür. 

Rapor ile belirtilen eksiklik ve hataların düzeltilme çabası, işletmenin gelişimine sürekli 

ve pozitif bir etki sağlayacaktır.  

Denetim, bir kurum veya işletmenin ya da belirli bir plan, program veya 

projenin yapısı, işleyişi ve çıktılarının önceden belirlenmiş standartlara uygunluk 

derecesinin araştırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle tespit edilmesi ve elde 

edilen bulguların objektif ve sistematik biçimde değerlendirilerek ilgili taraf veya 

taraflara iletilmesi sürecidir214. Elde edilen sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması 

ve uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesi 

olarak da tanımlanabilir”215. 

Denetim kavramına ilişkin pek çok araştırmacı farklı tanımlar yapmıştır. Ancak 

yapılan tanımlar içinde en kapsamlı olanı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 

kurulmuş bulunan “Denetim Kavramları Komitesi” (Auditing Concepts Committee) 

tarafından yapılan tanımdır. Komite Denetimi şu şekilde ifade etmiştir216: 

                                                 
213 Yücel Ertekin, “Çağdaş Yönetim ve Denetim”, Türk İdare Dergisi, Sayı.421, Ankara, Aralık 1998, s. 497  
214 H. Ömer Köse, “Sayıştay Denetçisi”, Sayıştay Dergisi, Nisan - Haziran 1999, Sayı.33, s. 63. 
215 Recep Sanal, Türkiye de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, Ankara: TODAİE Yayınları, 2002, s. 

4. 
216 Beste Akyürek, “Bankacılık Sektöründe Risk Odaklı İç Denetim Sistemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi SBE, 2006,) s. 2. 
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“Modern hukuk devletlerinde işletmelerin ve kişilerin faaliyetleri, hakları, 

sorumlulukları anayasa, yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kabul görmüş bir takım 

standartlara, ilkelere bağlanmıştır. İşletmelerin faaliyetlerini dış çevrenin belirlediği bu 

normlara uygun yürütüp yürütmediğini incelemek, açıkladıkları bilgilerin ve 

iddialarının doğru ve güvenilir olup olmadığını araştırmak ve kurum yöneticilerinin 

kurumla çıkar ilişkisi içinde bulunan kişilere, işletmelere, topluma ve devlete hesap 

verme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız bir 

kişi, kişiler ya da otorite tarafından denetlenmeleri zorunlu tutulmuştur. Buna göre 

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla tarafsızca 

kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyerek raporlayan sistematik bir süreçtir. Bu 

süreçte, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin, önceden belirlenmiş standartlara 

uygunluk derecesi araştırılır ve bu konuda bir rapor hazırlamak amacıyla bağımsız, 

objektif ve tarafsız bir uzman tarafından kanıtlar toplanır ve değerlendirilir”  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere Denetimin unsurları aşağıdaki başlıklar altında 

toplanabilir217. 

Denetim bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeşitli evreler halinde gerçekleştirilir. 

Birbirini izleyen bu evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetler belirli bir plan 

dâhilinde sürdürülür. 

İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: İşletmenin, iktisadi faaliyetleri ile 

ilgili olarak hazırladığı çeşitli raporlar ve beyanlar, işletme açısından bir iddia 

niteliğindedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar işletme tarafından hazırlanmış ve 

menfaat gruplarına sunulmuştur. Denetim bu iddiaların doğruluğu ve güvenilirliğinin 

araştırılmasıdır. 

Önceden saptanmış ölçütler: Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki finansal 

tabloları önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçütlere göre doğruluk ve 

güvenilirliğine karar verir. Bu ölçütler, kanunlar, anlaşmalar, yönetim tarafından 

saptanmış hedefler ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olabilir. 

                                                 
217 Ahmet Başpınar, “Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, 

Sayı.148, Ocak-Nisan 2005, s. 35,36. 
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Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme: Denetçi işletmenin 

iddialarının doğruluğu araştırmak için işletme ve işletmeyle ilgili kişi ve işletmelerden 

bağımsız olarak yeterli ve uygun nitelikle kanıt toplamak zorundadır. 

İlgi duyanları bilgilendirme: İşletmeyle ilgili finansal olaylarla birçok kişi ve 

işletmenin doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Denetçi bu ilgililere, işletmenin 

finansal bilgileri konusunda yaptığı denetimin sonunda ulaştığı sonucu yazılı bir raporla 

açıklar. Bu aşama denetimin son aşamasını oluşturur. 

4.2. Denetimin Amacı 

Denetimde temel amaç; istenilen amaç ile gerçekleşen durumun 

karşılaştırılması, yaklaştırılmasıdır. Denetim, var olanla olması gerekeni karşı karşıya 

getirilir, uygunluk ya da sapmadan hangisinin daha büyük olduğunu tespit eder218. Bu 

niteliği ile Denetim, standartlara uygunluk arayışı olarak tanımlanabilir. Klasik 

yaklaşımlarda Denetimin birincil işlevi, hata ve yolsuzlukların önlenmesi olarak 

değerlendirilir. Farklı bir yaklaşıma göre ise Denetim; bir meslek olmaktan çok 

kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın toplumsal refaha ulaşmanın vazgeçilmez bir halkası, 

ülkeyi geliştiren girişimlerin itici gücü ve kalkındıran unsurların birbiriyle pekişmesi 

için gereklidir219. 

Denetim sadece emir vermek, gösteriş yapmak ve korku vermek değildir. Bir 

işin gitmesini istediğimiz bir doğrultuya yöneltilmesidir. Denetim yapıcı nitelikte olmalı 

ve kusurların bir daha tekrarlanmaması için ilgililerin yeterli bilgilerle donatılmasının 

sağlanması gerekir220. 

4.3. Denetimin Gelişim Süreci 

Denetimin kökenlerini M.Ö. 3000 yıllarında Ninova kentine kadar dayandıran 

arşiv bilgileri mevcuttur. Eski Mısır, Yunan ve Roma Medeniyetlerinde kamu 

hesaplarının kontrolüne ve sağlamalarına ilişkin kanıtlar ve benzeri ipuçları, Denetimin 

tarihinin oldukça eski dönemlerine kadar gittiğini gösterir. Bugünkü anlamda siyasi ve 

                                                 
218 Acar Örnek, Kamu Yönetimi, İstanbul: Meram Yayın Dağıtım, 1992, s. 248. 
219 Köse, s. 63.   
220 Nuri Tortop, “Yönetimin Denetlenmesi ve Denetleme Biçimleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, Mart 

1974. s. 27, 50. 
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sosyo-ekonomik boyutları olan Kamusal denetimin kökeni ise demokrasinin doğuşu ile 

eşzamanlıdır. Çin Denetim Topluluğu ise Çin’de Denetimin tarihini M.Ö. 1100 

yıllarında başlayan Zhou Hanedanlığına kadar dayandırmaktadır. Çünkü demokratik 

gelişmenin kökeni, mutlak iktidarın sınırlandırılması ve kamusal eylem ve işlemler 

üzerinde halk adına denetim ve gözetim olanağının sağlanması girişimlerine dayanır221. 

Denetim anlamına gelen “auditor” ilk olarak 1289 yılında İngiltere’de 

kullanılmıştır. Bu kelime “dinlemek” anlamına gelip, Latince “audire” kelimesinden 

türetilmiştir. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü de Venedik’te 1581 yılında 

kurulmuştur. Ortaçağda İngiltere’de krallığa karşı sorumlu yüksek memurların, 

tahsildarlar tarafından toplanan paraların kayıtlarını karşılaştırmaları Denetimin 

gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir222. 

Kralın ya da hükümdarın gelir ve giderlerini ona boyun eğerek denetleyen ve 

bu denetim sürecinin bir parçası olan denetçi, Fransız Devrimi ile beraber kamu parası 

ile ilgili sadece krala karşı değil, topluma karşı da bilgi vermeye, sorumlu olmaya 

başlamıştır. Bu andan itibaren Denetim dışsal bir süreç anlamını kazanmıştır223. 

Bugünkü anlamda Bağımsız Dış Denetim uygulaması ilk defa XIX. yüzyılın sonlarında 

İngiltere’de gerçekleşmiştir224. 

Modern muhasebe standartları 1850’li yıllarda “İskoçya Fermanlı 

Muhasebeciler Enstitüsü” ile yazılı hale gelmiştir. İngiltere’den Amerika’ya göç eden 

muhasebeciler 1886 yılında New York’ta Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu’nun 

çıkarılmasını sağlamıştır. Sanayi Devrimi’yle birlikte iş hayatındaki gelişmeler, 

profesyonellerin yetki devrini uygulamasını sağlamıştır. Bununla birlikte İç Denetim 

mesleğinde de önemli gelişmeler sağlanmıştır225. 

                                                 
221 Serkan Günler, “Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Yeni Bir Öneri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Kırklareli Üniversitesi SBE, 2006), s. 11. 
222 Taylor, Glezen, s. 12. 
223 Benjamin Geist, Studies in State Audit, İntroduction Part, State of İsrael, State Comptroller’s Offici Jerusalem, 

1995, s. 1. 
224 Ercan Beyazıtlı, “Uluslararası Bağımsız Dış Denetim Standartları ve Türkiye Uygulaması”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 1991), s. 50. 
225 Ali Kamil Uzun, “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, Active Finans ve Bankacılık Dergisi, 

Nisan-Mayıs 1999, s. 2. 
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1930’lu yıllardan sonra gelişim hızlanarak sürmüştür. İşletmelerin 

bünyelerinde gelişmiş İç Kontrol yapıları kurmaları, denetçilerin çalışmalarını 

yönlendirmeye şekillendirmeye başlamıştır. İç Kontrol yapılarının nitelik düzeyleri, 

işletmelerin mali tablolarının güvenilirliklerinin göstergesi olarak algılanmıştır. Yapıyı 

inceleyen ve değerlendiren denetçiler, çıkan sonuçlara göre Denetim çalışmalarının 

kapsamını belirlemeye yönelmişlerdir. Günümüzde de önemini koruyan bu yaklaşıma 

“Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı” adı verilmektedir226. 

Denetim dünden bugüne önemli bir gelişim kaydetmiştir. Geleneksel Denetim 

anlayışında işlem odaklı hata bulan ve cezalandıran bir yaklaşım söz konusuyken, 

zaman içerisinde iş hayatının beklentileriyle birlikte yönlendiren, öngören, önleyici, iş 

etkinliğinin artırılmasına, süreçlere odaklanan, stratejik akıl ortağı olarak 

değerlendirilebilecek bir faaliyet haline gelmiştir. İşin doğru yapılmasının yanı sıra, 

doğru işin yapılmasına odaklanan bir anlayış gelişmiştir227. 

4.4. Denetim Standartları 

Denetim standartları denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde 

yardımcı olan, ona Denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir228. Bu standartlar 

denetçinin hareket kabiliyetini sınırlayan kesin ve katı kurallar içeren prensipler 

olmaktan ziyade, Denetimin teknik ve yöntemleri konusunda kesin ve bağlayıcı 

herhangi bir hüküm içermeyen, sağlıklı ve güvenilir bir Denetim için bulunması ve 

uyulması gereken asgari hususları içeren çok genel nitelikli kurallardır229. 

Denetim standartları; ilgili üçüncü kişi ve işletmelerin korunması, Denetimin 

etkinliğinin ve kalitesinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Bu standartlar 

uluslararası nitelikte, ulusal nitelikte veya kurumlar arası anlaşmaların gerektirdiği 

nitelikte olabilirler230. 

 

                                                 
226 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınları, Kasım 2000, s. 18.  
227 Ali Kamil Uzun, “AB Müzakere Sürecinde Verimlilik ve Rekabetin Yönetimi: İç Denetim”, İç Denetim,   

Sayı.17, Kış 2007, s. 10. 
228 Ersin Güredin, Denetim, 8. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım, Ağustos 1998, s. 25. 
229 Mevlüt Özer, Denetim, Ankara: Özkan Matbaacılık, 1997, s. 131. 
230 H. Gül Yılmaz, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Araştırma Yarışması Bildirgesi, Ankara, Nisan 2004, 

s. 23. 



 63

4.5. Denetimin İlkeleri 

Denetim konusunun özelliklerine göre bir takım Denetim ilkeleri belirlenebilir. 

Ancak Denetim yapılan her yerde genel olarak uyulması gereken ilkeler bulunmaktadır. 

Bu ilkeler; bağımsızlık, yasallık, nesnellik-tarafsızlık ve dürüstlüktür231. 

4.5.1. Bağımsızlık İlkesi 

Bağımsızlık Denetim mesleğinin temelini oluşturur. Bağımsızlık, Denetim 

çalışmalarının dürüst ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak anlayış ve davranışlar 

bütünüdür. Bağımsızlık; denetim bölümünün, denetlenen bölümden ve faaliyetlerden 

bağımsız olması, kurum içinde uygun bir yerde konumlanmasıdır. 

Bağımsız denetçi; doğrudan üst yönetime karşı sorumlu, yürütme 

fonksiyonundan uzak ve görüşünü çekinmeden açıklayabilendir232.  

Uluslararası Denetim Standartlarında belirtilen “bağımsızlık” ilkesi, Sekizinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 

Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nda şu şekilde açıklanmıştır: 

Denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde; denetlenecek 

hususların önceliklerini tespit etmek ve yapılacak denetimlere uygun yöntemleri 

seçmekte serbest olmak, yetkili makamın talebi üzerine yerine getirilecek işlerin nasıl 

yapılacağına karar vermek, yapılan denetimin kapsamını ve biçimini değiştirmeye, 

denetim bulgularını, sonuç ve önerilerini örtbas etmeye zorlanmamak ve bunları temin 

amacıyla uygun yasal teminatlarla teçhiz edilmek anlamına gelmektedir233. 

Bağımsızlık, Denetim için sağlanması gereken en önemli koşullardan birisidir. 

Denetim yapılırken denetleme yapan organın, denetlenen karşısında bağımsız olup 

olmaması konusu yapılan denetimin türüne göre değişiklik gösterebilir. Dış 

denetimlerde, bağımsızlık olmazsa olmaz bir kuraldır. Adına denetleme yapılan kurum 

                                                 
231 Elçin Akpınar, “Kamu Yönetiminde Denetim Olgusu ve Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetlenmesi”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta, 2006), s. 31.  
232 Levent Sezal, “Banka İşletmelerinde Etkin Bir İç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri, Ticari Bir Bankanın Uygulamaları Üzerine İncelemeler” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Çukurova Üniversitesi SBE, Adana, 2006), s. 77.  

233  T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, ‘Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 
Yapılandırılması’, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone (12.12.2008), s. 
42. 
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karşısında tam bir bağımsızlıktan söz edilmesi zor olsa bile, görevin yerine getirilmesi 

sırasında ve denetlenen karşısında tam bağımsızlığın sağlanması gerekir234. 

4.5.2. Yasallık İlkesi 

Yasallık ya da Hukukilik, yasallığın denetlenmesi ve denetimin hukuka uygun 

yürütülmesi olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Yasallığın denetlenmesi; denetimin 

konusu veya denetleme normları kapsamında düşünülebilir. Hukuka Uygunluk 

Denetimi ise; denetim ve denetleyen açısından özellikle Kamu Denetimleri için önemli 

bir ilkedir235. 

Hukuki anlamda Uygunluk Denetimi; işletme yönetiminin uygulamalarının 

yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesidir.  

Denetimin yasallığı ise; denetleyen kişinin uygulamalarının, sorularının ve 

taleplerinin yasalara göre belirlenen çerçeve içinde olması, denetimin yasal bir yetki 

sonucu yerine getirilmesidir. 

4.5.3. Nesnellik, Tarafsızlık İlkesi 

Denetçi tarafsız olmalı, görevlerini müdahaleye uğramaksızın ve ön yargısız 

olarak yerine getirebilmelidir. 

Denetçi, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak 

kalmalıdır. Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye izin 

vermemeli, denetim sonucu sahip olduğu görüşü, başkalarının çıkarlarını düşünmeden 

raporunda açıklamalıdır236. 

4.5.4. Dürüstlük İlkesi 

Denetimde dürüstlük ilkesi iki yönlüdür; bir yönü denetlenen ile diğer yönü ise 

denetleyen ile ilgilidir. Denetlenen kişinin görevini işin gerektirdiği gibi veya beyan 

ettiği gibi yerine getirip getirmemesi, denetleyenin ise, var olan durumu olduğu gibi 

eksiksiz ve yansız olarak raporunda aktarabilmesi ile ilgilidir. 
                                                 
234 Seda Gazez, “Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları İçerisinde Denetim Fonksiyonunun Yeri ve Önemi”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 2007), s. 9. 
235 Cevdet Atay, Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları, 1999, s. 32. 
236 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, 4. Basım, İsmail: Bilim Teknik Yayınevi, Mart 1995, s. 18. 
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Dürüstlük, bağımsızlık ilkesi ile de ilişkilidir. Çünkü bağımsız olmayan bir 

denetçi, bağlı olduğu bölüm yöneticisinin düşüncelerinden ve isteklerinden etkilenebilir. 

Bu nedenle denetim sonucu elde ettiği bilgileri özgürce ve tarafsız olarak raporunda 

ifade edemeyebilir. Ayrıca denetçinin; sabit fikirli, inatçı, kötü niyetli ve hayranlık gibi 

objektif olmayı engelleyecek özelliğinin olması alacağı kararlarda dürüst olmasını 

engelleyici faktörlerdir. 

Bir denetçinin dürüst olabilmesi için maddi manevi tam bağımsız olması ve 

üstün insani değerlere sahip olması gerekir. 

 

Şekil 4.1: Denetimde Dürüstlük İlkesi 
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4.6. Denetim Türleri 

Klasik anlamda Denetim, konularına ve amaçlarına göre Finansal Denetim, 

Uygunluk Denetimi ve Performans Denetimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ancak, bu 

üç denetim türünün bir arada yürütülmesi halinde Ekonomik Denetim adında dördüncü 

bir denetim türü ortaya çıkmaktadır. Denetim; yapılış nedenine, amacına, denetçinin 

statüsüne ve denetimin uygulama zamanına göre farklı başlıklar altında 

sınıflandırılabilmektedir.  

4.6.1. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri  

Yapılmasına yol açan nedenlere göre denetim faaliyetleri Yasal Denetim ve 

İsteğe Bağlı Denetim olarak iki gruba ayrılır237. 

4.6.1.1. Zorunlu (Yasal) Denetim  

Yasal hükümler gereğince yapılan ve yapılması kanunen zorunlu kılınan 

denetim çalışmalarına Yasal Denetim denir. Bu denetim türünde, denetim çalışmalarının 

nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı kanun, yönetmelik ve genelgelerle 

belirlenmektedir238. 

4.6.1.2. İsteğe Bağlı Denetim (Voluntary Auditing) 

Yasal bir zorunluluk olmaksızın kullanıcılar ya da işletmelerle ilgili çeşitli 

çıkar gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalışmalarıdır239. Bu tür denetim 

çalışmalarının sınırları, denetimi isteyenlerce belirlenir. Bununla birlikte tüm 

çalışmalarında olduğu gibi, İsteğe Bağlı Denetimlerde de denetçi, mesleğin gerektirdiği 

yönetsel yetenekleri kullanmak, standartları uygulamak, özen ve dikkat göstermek 

zorundadır. Yasal Denetim ile İsteğe Bağlı Denetim arasında uygulama yönünden 

önemli bir fark yoktur240. 

 

 

                                                 
237 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Cilt.1, 2. Basım, Ankara: Yetkin Yayınları, 2006, s. 67. 
238 Aksoy, Cilt.1, s. 67. 
239 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, İstanbul: Türkmen Yayınları, 2000, s. 11. 
240 Aksoy, Cilt.1, s. 68. 
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4.6.2. Amaçlarına Göre Denetim Türleri 

Amacına göre Denetimin uygulanma nedeni, bir işletmeye ait bilgilerin 

önceden belirlenmiş ölçütlere göre, geçen döneme ilişkin bilgilerle karşılaştırmasının 

yapılarak, işletme hakkında belli bir fikre ulaşmayı temin etmektir241. Amacına göre 

Denetim çeşitlerini beş başlık altında incelemek mümkündür. 

4.6.2.1. Finansal (Mali) Tabloların Denetimi (Audit of Financial Statements) 

Mali tablolar; işletme sahip ve yöneticilerinden başka, yatırımcılar, kredi 

verenler ve diğer ilgililer için gerekli bilgileri sağlamak, gelecekteki nakit akımlarını 

değerlendirmeye olanak tanımak, varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişmeler ile 

işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen bilanço, gelir 

tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım 

tablosu ve özkaynak değişim tablosudur. Bilanço ve gelir tablosu notları ve ekleri ile 

birlikte temel finansal tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır242. 

Bu denetim türünde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak saptanmış 

ölçütlerle uyum içinde bulunup bulunmadıklarını araştırmaktır243. Finansal tablo 

denetiminin konusu, finansal tablolarda beyan edilen bilgilerdir244. 

Mali Tabloların Denetimi, gerek teoride gerekse uygulamada en yaygın 

denetim türü olup özellikle denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde hem bağımsız 

hem de iç denetçilerin başlıca uğraş konusu olmuştur245. 

4.6.2.2. Uygunluk Denetimi (Compliance Audit) 

Uygunluk Denetimi, işletmelerin yapmış olduğu işlemlerin kriter olarak 

yasalara, yönetmeliklere, mevzuata ve işletme politikalarına uygunluğunu belirlemeye 

çalışmaktadır246. 

                                                 
241 Aksoy, Cilt.1, s. 64. 
242 Resmi Gazete “1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi”, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı. 
243 Güredin, s.5. 
244 Ferruh Çömlekçi ve diğerleri,  Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, 1. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Web-Ofset Tesisleri, 2004, s. 5. 
245 Nezaket Çakmak, “İşletmelerde İç ve Dış (Bağımsız) Denetim Faaliyetleri ve Bankalarda Uygulanışı”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Kocaeli Üniversitesi SBE, 2006), s. 9. 
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Uygunluk Denetimi kullanıldığı alanlar itibariyle en fazla kapsamı olan, ancak 

denetimin özü açısından en dar kapsamlı olanıdır. Bu denetimde tek ve kapsamı dar bir 

kriter alınır ve işin bu kritere uygun yapılıp yapılmadığı araştırılır247. 

Uygunluk Denetimi, hem işletme dışı kişiler hem de işletme içi kişiler 

tarafından yapılır. Yani İç Denetim şeklinde de Dış Denetim şeklinde de yapılabilir. 

İşletme dışı kişiler tarafından yapılana en iyi örnek kamu idareleri tarafından yapılan 

denetimlerdir. Vergi İdaresi'nde görevli yetkililerin işletmelerde vergi incelemesi 

yapması Uygunluk Denetimine örnek olarak gösterilebilir248. 

Genelde müfettiş olarak adlandırılan işletme personeli tarafından da Uygunluk 

Denetimi gerçekleştirilir. Örneğin bankaların müfettişleri, aracı kurum müfettişleri 

uygunluk denetimini yapan birer İç Denetim elemanıdırlar249. 

4.6.2.3. Faaliyet Denetimi (Operational Audit) 

Faaliyet Denetimi, işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

değerlendirmek amacıyla, işletme politikalarını ve bunların sonuçlarını değerleme ve 

buna ilişkin tavsiyelerde bulunma faaliyetleridir. Uygulama alanı ve kapsamı son derece 

geniş olan Faaliyet Denetimi sadece muhasebe işlevleriyle sınırlı olmamakta, aynı 

zamanda işletmenin diğer tüm işlevleriyle de ilgili olmaktadır. Bunlara, işletmenin 

organizasyon yapısı, pazarlama, satış ve dağıtım stratejileri örnek gösterilebilir250. 

Faaliyet Denetimi, Finansal Tabloların Denetiminden ve Uygunluk 

Denetiminden daha zordur. Başlıca zorluk, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin 

objektif olarak saptanmasıdır; denetçi sonuçların değerlendirilmesinde sübjektif 

davranabilir. Bunun yanında Faaliyet Denetimi çok kapsamlı olduğundan, bunun 

türlerini saymak ve tanımlamak da zordur251. 

 
                                                                                                                                               
246 H. Gül Yılmaz ve diğerleri, Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Temel 
İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku ve Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, 
Ankara: Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını, 2004, s. 22. 

247 Başpınar, s. 39. 
248 Başpınar, s. 39. 
249 Çakmak, s. 9. 
250 Çakmak, s. 10. 
251 Güredin, s. 15. 
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4.6.2.4. Ekonomik denetim (Bütünleşik Denetim, Sistemci Denetim) 

Ekonomik Denetim (Economic Audit, Systematic Audit, Overall Audit, 

Comprehensive Audit), Finansal Tablolar, Uygunluk ve Performans Denetimlerinin 

birlikte yürütüldüğü ve raporlandığı bir denetim türüdür. Ekonomik Denetim 

kapsamında; bir taraftan işletmenin faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını, diğer taraftan finansal tablolarının yürürlükteki mali mevzuat ve 

genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu ayrıntılı bir inceleme yapılmak 

yoluyla ortaya konulmakta, öte yandan işletmeye tahsis edilen kaynakların tüm işletme 

fonksiyonları dikkate alınarak rasyonel esaslara göre etkinlik, verimlilik ve tutumluluk 

ilkeleri doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı ölçülmekte ve bu doğrultuda önerilerde 

bulunulmaktadır. Ekonomik denetimde temel amaç Performans Denetimi Olup, Mali 

Tablolar Denetimi ve Uygunluk Denetimi ile desteklenerek bütünlük kazanmaktadır252. 

4.6.2.5. Özel Amaçlı Denetimler (Special-Purpose) 

Belli bir konuda, belli bir bilgi kullanıcısı için yapılan denetimdir253. Özel 

Amaçlı Denetim türleri olarak şunlar sayılabilir254; 

• Bankaların kredi vermeden önce yaptırdıkları vergi denetimi, 

• Ortaya çıkarılan bir yolsuzluğun ve ihmalin araştırılması, 

• Mahkemeler tarafından yapılan özel nitelikteki incelemeler, 

• Kamusal kurum ve kuruluşlarca yapılan teftiş ve incelemeler, 

• Vergiye yönelik yapılan teftiş ve incelemeler, 

• Kredi işlemlerinden önce yapılan incelemeler, 

• Satın alma, devir veya birleşmelerden önce yapılan incelemelerdir. 

                                                 
252 Erdal Kenger, “Kamu Denetiminde Standadizasyon”, Devlet Denetim Elemanları Derneği Denetim Haftası, 

Ankara, 30 Nisan-6 Mayıs 2003, s. 3,4.  
253 Esra Arkun, “Kamuya Yararlı Derneklerde Denetim”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu 

Üniversitesi SBE, 2007), s. 5. 
254 Aksoy, Cilt.1, s. 67. 
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Özel Amaçlı Denetimlerde denetlenecek bilgiler ve bunların 

karşılaştırılacakları ölçütler, denetimin amacına göre değişeceği için her denetim farklı 

konularda uzmanlık gerektirir255. 

4.6.3. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri  

Denetçilerin statüsü güvenilirlikleri ve bağımsızlıkları açısından önemlidir. 

İşletmelerde etkili bir İç Denetimin bulunması bu denetimlerin tam bağımsız olmaları 

ve bilgilerinin üçüncü taraflarca güvenilir kabul edilmesi için yeterli değildir. Çünkü iç 

denetçiler her ne kadar görevlerinin niteliğini ve gerekliliklerini taşısalar da, 

yönetimden direktif alan çalışanlardır ve yönetimin isteklerinden etkilenme olasılıkları 

bulunmaktadır. Bu nedenle işletmeler Bağımsız Denetimlere de ihtiyaç duymaktadır. 

Amaç bakımından iç denetçilerin çalışması, yönetim tarafından belirlenirken, 

dış denetçilerin çalışmaları statülerden doğan sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Bu 

farklılıklar gözardı edilirse her iki denetimde de muhasebe açısından benzer işlerin 

yapıldığı söylenebilir. Her iki denetimde de denetçiler görüş oluşturmadan önce, 

işletmenin İç Kontrol sistemini inceleyip kontrol etmekte, varlıkların doğruluğunu 

araştırmakta, gözlemler, soruşturmalar, teftişler yaparak yeterli kanıtlar toplamakta ve 

oluşturdukları görüşleri rapor etmektedirler256. 

4.6.3.1. İç Denetim (Internal Audit) 

İç Denetim, bir işletmenin görevli iç denetçileri tarafından yürütülen çok yönlü, 

çok detaylı ve çok boyutlu denetim çalışmalarıdır. İşletmede kurmay görevi üstlenmiş 

işletme çalışanlarınca sonuçları sadece işletme içi çevrelere raporlanmak amacıyla 

yapılan bir denetimdir257. 

Modern İç Denetim, geriye dönük klasik denetimi de kapsamakla birlikte, 

mutlaka ileriye, geleceğe dönük olmalı, daha iyiye ve yeniliğe dayalı değişimi 

hedeflemelidir. Maliyet düşürücü, yenilik (inovasyon) getirici, sistemleri sorgulayıcı, iş 

ve hizmetlerin kalitesini iyileştirici, eğitici, etkinlik ve verimliliği artırıcı olmalıdır. 

                                                 
255 Çömlekçi ve diğerleri, s. 6. 
256 Aksoy, Cilt.1, s. 61. 
257 Aksoy, Cilt.1, s. 69. 
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Değişime ve yeniliklere açık ve dinamik olmalıdır. Çeşitli nitelikteki tüm işletme 

faaliyetlerine ilişkin iş ve işlem akışına, sistemlerin ve İç Kontrol mekanizmalarının 

çalışmasına bağlı olarak doğabilecek riskleri, proaktif biçimde önceden öngörebilen 

yapıda olmalıdır. Doğabilecek risklere ilişkin proaktif tedbirleri almayı amaçlayan, 

çağdaş ve uluslararası standartlara uygun, uygulayıcı gözü dâhil makro, mikro ve çok 

çeşitli açılardan bakabilen kaliteli ve üstün vasıflı objektif bir denetim niteliği 

taşımalıdır258. 

4.6.3.2. Dış Denetim 

Dış Denetim; örgütün, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, örgütle 

doğrudan ilgili, bağlı v.b. şekilde organik bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel 

kişiliği olan denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir. Dış Denetim, 

Bağımsız Denetim ve Kamu Denetimi seklinde ikiye ayrılır259. 

Dış denetçiler geçmiş veriler üzerinden raporlama yaparken, iç denetçiler 

genellikle mevcut ve gelecek işlemlerin(operasyonların) etkinliği ve verimliliğine 

odaklanırlar260. 

Dış denetçilerin görev ve sorumlulukları ve uyguladıkları denetim süreci, 

ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Buna karşın pek çok ülkedeki denetimin 

uygulanmasına yönelik olarak kabul edilen meslek standartlarına bakıldığında, birbirine 

benzer şekilde Dış Denetimin, mali tabloların doğruluğunu teyit etmek amacıyla 

gerçekleştirildiğinin genel kabul gördüğü anlaşılmaktadır261. Dış denetçilerin önde gelen 

rolleri arasında riskler konusunda hem denetim hem de danışmalık faaliyetlerini 

yönetmeleri gelmektedir262. 

Dış Denetim yapan denetim birimlerinin görevlerini hızlı, etkili ve güvenilir bir 

biçimde yapabilmeleri büyük ölçüde denetlenen işletmelerin İç Kontrol sistemlerinin 

gelişmiş ve güvenilir olmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak, İç Kontrol yönteminin 
                                                 
258 Aksoy, Cilt.1, s. 70. 
259 Erdal Kenger, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, Şubat 2001, 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh221.doc, (13.12.2007), s. 7. 
260 John Fraser, Hugh Lindsay, 20 Questions Directors Should Ask About İnternal Audit, Canada: The İnstitute 

Of  İnternal Auditors, 2004, s. 6. 
261 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Cilt.2, 2. Basım, Ankara: Yetkin Yayınları, 2006, s. 1391. 
262 Paul Shantz, “Enron’un Hatalarından Ders Almak”, İç Denetim, Sayı.3, Bahar 2002, s. 41. 
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uygulanması işletme içinde bürokrasiyi artırmakta, kârlılık ve verimliliği olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle İç Kontrol yöntemlerinin maliyetinin, kontrolden 

elde edilmesi beklenen faydayı aşmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun 

sağlanması ise İç Denetimin etkinliği ile olabilmektedir263. 

İç denetçi ile dış denetçi arasındaki ilişkide, eğer dış denetçi iç denetçinin üstü 

veya değerlendiricisi olarak görülürse, kaygılara, çatışmalara ve bilginin 

paylaşılmasında sıkıntılara neden olabilir. Dış denetçinin daha sağlıklı ve hızlı bir 

denetim gerçekleştirebilmesi için iç denetçinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden 

yararlanması gerekir. Bunun gerçekleşmesi ve muhtemel çatışmanın oluşmaması; 

tarafların birbirlerine saygı duymaları, rollerini ve sorumluluklarını takdir etmeleri ile 

gerçekleştirilebilir. 

4.6.3.2.1. Bağımsız Dış Denetim (Independent Auditing) 

Bağımsız Denetim, bilânço ve kar-zarar hesabı gibi mali tablolar aracılığı ile 

işletmelerin durumlarını ortaya koyan bir denetim şeklidir. Bağımsız Denetim Kuruluşu 

bu denetimi yaparken İç Kontrol sistemini başlıca denetim kanıtları arasında 

değerlendirebilir ve işletmelerin mali durum ve faaliyet sonuçları üzerinde görüş 

belirtebilir264. 

1973 yılında Amerikan Muhasebeciler Birliği Denetim Kavramları Komitesi 

Bağımsız Dış Denetimi şöyle tanımlanmıştır: “Bağımsız Dış Denetim; sistemli bir 

çalışma, tarafsız bilgi ve kanıt toplama ve değerlendirme yöntemleri ile denetlenen 

işletmelere ait ekonomik işlemler ile olayları tanımlamak için ileri sürülenlerin 

bildirilme biçiminin, geliştirilmiş olan ilkelere uygunluğu açısından inceleyerek 

oluşturulan görüşleri ilgili taraflara iletmektir” 265. 

Bağımsız Denetçi İç Denetim ve İç Kontrol sistemini güvenilir bulup 

bulmamasına göre yapacağı denetim çalışmasında kullanacağı denetim yöntem ve 

tekniklerini, denetimin kapsamını ve denetimde harcayacağı zamanı belirler. Yani; 
                                                 
263 Recep Sanal, “Yapısal ve Kurumsal Düzenleme Gereksinimi”, İç Denetim, Sayı.3, Bahar 2002, s. 45. 
264 W. Holmes Arthur ve S. Overmyer Wayne, Muhasebe Denetimi, Standartları ve Yöntemleri, Ankara: Bilimsel 

Yayınlar Derneği Yayınları No: 5, 1975, s. 124. 
265 The American Acoounting Association, Commitee on Basic Auditing Concepts, “A Statement of Basic 
     Auditing Concepts”, Studies in Accounting Research, Sayı 6, 1973, s. 2.   
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bağımsız denetçinin hazırlayacağı denetim programı büyük ölçüde işletmedeki İç 

Denetim ve İç Kontrol sisteminin etkinliğine bağlıdır266.  

Bağımsız denetçiler, İç Denetim ve İç Kontrol sisteminin bir parçası 

değildirler. Bununla birlikte bağımsız denetçilerin denetleme sürecinde yönetimle bilgi 

alışverişinde bulunmaları ve İç Denetim ve İç Kontrollerin düzeltilmesine yönelik 

olarak yönetime öneri getirmeleri, İç Denetim ve İç Kontrollerin kalitesinin 

iyileştirilmesinde önemli etkisi ve rolü bulunmaktadır267. 

4.6.3.2.2. İdari (Kamu) Denetim 

Devlete bağlı denetçiler tarafından, kamu kurumlarının veya özel sektöre ait 

kurumların kanunlara, yönetmeliklere, politikalara ve yordamlara uyup uymadıklarının 

araştırılması amacıyla yapılan denetimdir268. 

Kamu denetimine; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Denetleme 

Kurulu, Sayıştay, Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu, Sigorta Murakabe ve Kooperatifler 

Teftiş Kurulu, SPK Denetleme Kurulu, Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu, SSK Teftiş 

Kurulu, BDDK, Bakanlar Yeminli Murakıpları Kurulu, Maliye Teftiş, Hesap 

Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri Kurulları’nca yapılan 

denetimler örnek olarak verilebilir269. 

4.6.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri  

Uygulama zamanına göre denetim; Devamlı Denetim, Ara Denetim ve Son 

Denetim şeklide üç başlıkta sınıflandırılır270. Muhasebe çalışmalarının yıl boyunca 

incelenmesi Devamlı Denetim, gerektiğinde ve belli aralıklarla incelenmesi Ara 

Denetim, dönem sonlarında yapılan denetim ise Son Denetim veya Nihai Denetim 

olarak adlandırılmaktadır271.  

 

                                                 
266 Aksoy, Cilt.2, s. 1391. 
267 Aksoy, Cilt.2, s. 1390. 
268 Esra Arkun s. 7. 
269 Aksoy, Cilt.1, s. 71. 
270 Gürbüz, s. 15. 
271 Hasan Türedi, Muhasebe Denetimi, Trabzon: KTÜ Basımevi, KTÜ Yayınları No: 158, 1992, s. 7.  
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4.6.4.1. Devamlı Denetim  

Devamlı Denetim her yıl yapılan ve gerekli tüm denetim tekniklerini kapsayan 

denetim türü olarak tanımlanmaktadır272. İşletmenin muhasebe çalışmalarının yıl 

boyunca yapılan denetimlerle ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi ana temasına dayanır. 

Özellikle, tam taktik kapsamında yapılan denetimlerle, Sermaye Piyasası Kanunu 

çerçevesinde yapılan denetimler bu sınıfa dahil niteliktedir273. 

4.6.4.2. Ara Denetim 

Ara Denetim, işletme faaliyetlerinin belirli aralıklarla denetlenmesi işlemidir. 

Bu tür denetimde yıl belirli dönemlere ayrılır (üç aylık, altı aylık gibi) ve bu dönemler 

itibariyle hesaplara ait sonuçlar denetlenir274. 

4.6.4.3. Son Denetim  

Son Denetim, işletme faaliyetlerinin hesap dönemi sona erdikten sonra 

denetlenmesi işlemidir. Yılsonu işlemleri gerçekleştikten sonra yapılan denetim 

seklidir275. Yıllık Denetim olarak da adlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Resmi Gazete, “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik”, Md.8. 13.12.1987 

Tarih ve 19663 sayılı. 
273 Barış Sipahi, “Muhasebe Denetiminde Kullanılan Kanıt Toplama Teknikleri ve Bir Uygulama” 
     (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim 

Dalı, 2001,) s. 22 Aktaran: Ünzüle Kaya s. 7. 
274 Ünzüle Kaya, “Gıda Pazarlama ve Dağıtım İşletmelerinde İç Denetim (Örnek Uygulama)”, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, 2005), s. 7. 
275 Kaya s. 8. 
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5. İÇ DENETİM 

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim, 

kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur276. 

İç Denetim, işletme faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları işlerin, 

uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenilirliğinin, finans, muhasebe 

ve diğer tüm konulardaki kontrollerinin sıhhatinin araştırılıp üst yönetime rapor 

edilmesi olarak ifade edilmekte ve işletmede bu amaçla çalışan kişilere de İç Denetçi 

denilmektedir277.  

5.1. İç Denetimin Tanımı  

Sawyer İç Denetimi şöyle tanımlamaktadır: “Bir örgütte aşağıdaki elemanların 

olup olmadığını belirlemek için finansal ve finansal nitelikte olmayan faaliyetlerin ve 

kontrollerin iç denetçiler tarafından sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesidir. 

Söz konusu elemanlar278: 

a) Finansal ve faaliyetsel bilginin doğruluğu ve güvenirliği, 

b) İşletme için risklerin tanımlanması ve en az hale getirilmesi, 

c) Dış düzenlemelere ve kabul edilebilir iç politika ve yordamlara uyulması, 

d) Yeterli standartlara uygunluk, 

e) Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı, 

f) Örgütsel amaçların etkin şekilde başarılmasıdır.” 

 
                                                 
276 Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE, “Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi”, 

The IIA Research Foundation, 2004, s. v. 
277 A. Kadir Tuan, Jale Sağlar, “İç Denetçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından Önemi”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 4, Sayı.11, Ocak 2004, s. 2. 
278 Şaban Uzay, “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri 

ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın 
No.132, Haziran 1999, s. 35,36. 
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5.2. İç Denetimin Amacı 

İç Denetimin amacı; işletmeye yararlı olmak için denetim faaliyetlerini 

sürdürmek ve işletmede çalışanların sorumluluklarını etkin şekilde yerine 

getirmelerinde onlara yardımcı olmaktır279. 

İç Denetim işletme süreçlerinin sürdürülebilmesi, işletme değerinin maksimum 

kılınması yani işletmeye değer katma amacıyla yapılan izleme ve denetim faaliyetidir280. 

İç Denetim işletmeye, risklerinin yönetilmesinde, kontrolünde ve kurumsal yönetim 

etkinliğinin artırılmasında sistemli ve disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin elde 

edilmesine yardımcı olur281. 

İç Denetim; işletme faaliyetlerinin yönetimin politikalarına, planlarına ve 

programlarına, yasalara, düzenleyici otoritelerin uyulmasını istedikleri konulara ve etik 

kurallara uygunluğunu ölçer. Ayrıca İç Kontrol sisteminin yeterliliğini, etkinliğini ve 

amacına uygun işleyip işlemediğini değerlendirir282. 

İç Denetimin temel amacı; işletmedeki varlıkların korunup korunmadığının, 

yönetimce belirlenen politikalara ne kadar uyulduğunun, yasa, yönetmelik ve genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun kayıtların tutulup tutulmadığının tespitidir. İç 

denetçiler, İç Denetim sonucunu işletme yöneticilerine raporlayarak, planlanan 

verimliliğin ne derece gerçekleştiğinin görülmesini sağlarlar283. 

İç Denetim Yöneticisi faaliyetlerinden ötürü üst yönetime karşı sorumludur. 

İşletmelerde denetim faaliyetinden sorumlu bir komite kurulur. Denetimden Sorumlu 

Komite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulur ve kurumsal yönetim ilkelerine 

göre işletme performansı ile ilgili her türlü iç ve dış denetimin yeterli ve şeffaf bir 

şekilde yapılmasını sağlar284. 

                                                 
279 Uzay, s. 36. 
280 Güler Aras, “İşletmelerde Sürdürülebilir Değer Yaratma ve İç Denetim”, İç Denetim, Sayı.16, Sonbahar 2006,    

s. 18. 
281 Ali Rıza Eşkazan,  “İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler”, İç Denetim, Sayı.6, Kış 2003, s. 30. 
282 Celal Kepekçi, Denetim, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1995, s. 5. 
283 Naciye Sözbilir, Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarında Etiksel Boyutlar, Afyon: Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 26, 2000, s. 99.  
284 Ali Rıza Eşkazan, “Denetim Komiteleri ve İç Denetim”, İç Denetim, Sayı.7, Bahar 2003, s. 30. 



 77

 

Şekil 5.1: İşletme Denetim Komitesi 

Kaynak: Ali Rıza Eşkazan, “Denetim Komiteleri ve İç Denetim”, İç Denetim, 
Sayı.7, Bahar 2003, s. 30. 

Denetim Komitesi; yönetim kurulu adına İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç 

Denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve 

raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız 

denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön 

değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim 

kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek konularındaki rol ve sorumlulukları 

ile işlemelere katma değer sağlar285. 

İç Denetimde amaç, yönetimin kendisinin değerlendirilmesi değil, orta ve alt 

düzeydeki yöneticiler tarafından kontrol edilen faaliyetlerin değerlendirilmesidir. Üst 

düzey yöneticilerin faaliyetleri doğrudan değerlemeye konu olmaz. Çünkü faaliyetler 

orta ve alt düzey yöneticilerin kontrolü altında olduğu için, denetçi, değerlemek istediği 

faaliyeti değerleme gücüne sahiptir. Diğer bir neden, üst yönetimin denetçi tarafından 

                                                 
285 Ali Kamil Uzun, “Denetim Komitesi: Rol ve Sorumluluklar”, Kurumsal Yönetim Serisi, No:1, Kasım 2007, s. 2. 

Yönetim Kurulu

İç Denetim Bağımsız Denetim

Denetim Komitesi 
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kendisinin değerlendirilmesini kabul etmemesi veya denetçide bu değerlemelerin yararlı 

olmayacağı kanısının mevcut olmasıdır286. 

Buna karşın, çok ortaklı veya halka açık işletmelerdeki işletme yöneticilerinin, 

yönetim işlevini ne ölçüde yerine getirebildiklerinin sermaye sahipleri tarafından 

bilinmesi ve kontrolü için İç Denetimin yönetim kurulularını ve yöneticileri de 

denetlemesi gerekmektedir. Günümüzde, yatırımcının ve işletme ortaklarının haklarının 

temsili ve sermayelerinin kullanımının denetimi daha fazla önem kazanmıştır. Halka 

açık işletmelerde en önemli sorun; yönetim kurulu tarafından kullanılan yatırımcılarının 

sermayelerini ve haklarını temsil yetkisinin doğru kullanılmamasıdır. Bu konuda 

yatırımcının güvencesi işletmede iyi bir İç Denetim siteminin varlığının olmasıdır. 

İç Denetim biriminin görev alanı ve amacı her geçen gün biraz daha artmakta 

ve gelişmektedir. Bulunduğu işletmenin yapısına ve ihtiyacına göre çalışma amacında 

farklılıklar olabilmektedir.  

5.3. İç Denetimin Kapsamı 

Önceleri İç Denetim çalışmaları yönetim adına, işletme sınırları içinde 

yolsuzluk, hırsızlık, hata arama veya bu çeşit düzensizliklere engel olma amacı ile 

yapılıyordu287. II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapsam, faaliyetsel etkinliğe doğru 

genişlemiştir. 1960’larda birçok işletmenin kamuya açılmasının etkisi ile finansal 

raporlama ilgi alanı haline gelmiş, 1970’lerde ise bunlar İç Kontrollerle yoğun olarak 

ilgilenmişlerdir. İç Denetimin gelişiminde veri işlemedeki gelişmelerin, işletmelerin 

uluslararası nitelik taşımalarının ve yasal düzenlemelerin de etkisi olmuştur. Özellikle 

1977’den sonra iç denetçiler, test ve İç Kontrol değerlemesiyle uğraşmışlardır288. 

İç Denetim (denetçi), faaliyet süreci, politika ve prosedürlerin geliştirilmesine 

yönelik tavsiyelerde bulunur. Bu nedenle iç denetçiler çalışmalarında bağımsız 

düşünme mantığına sahip olmalıdırlar. Günümüzün İç Denetimi, işletme faaliyetlerini 

tüm yönleriyle kapsaması ve geniş bir tabana yayılması nedeniyle çok yönlü bilgi ve 

                                                 
286 Celal Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, Eskişehir: 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No: 251/171, 1982, s. 56. 
287 Hasan Türedi, Denetim, Trabzon: Celepler Matbaacılık, 2000, s. 166. 
288 Uzay, s. 37. 
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deneyimi gerektirmektedir. Bu nedenle iç denetçiler, işletme kültürü, yapısı, mali 

durumu, politikaları, usul ve esasları ile operasyonel yaklaşımları bakımından iyi 

eğitimli, deneyimli, verimlilik ve etkinlik üzerinde uzmanlaşmış kişiler olmak 

zorundadırlar289. 

İşletmenin gelişme ve büyümesine dönük tavsiyelerde bulunarak, bir tür 

yönetsel danışmanlık yapan, hatta çalışmalara yakından katılarak, birer takım üyesi gibi 

operasyonlarda karar verici konumda faydalı ve etkin görevler üstlenen denetçilerin; 

işlerini yaparken üst yönetimle iyi diyaloglar kurarak işbirliği içerisinde olmaları, 

işletmenin yakaladığı fırsatlar ile karşı karşıya bulunduğu riskler arasında bir dengenin 

kurulmasında, söz konusu risklerden korunmada ve her şeyden önemlisi kurumsal 

yönetimin (Corporate Governance) güçlendirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır290. 

İç Denetimin işlem alanı, faaliyet denetimi, proje ve programların incelenmesi, 

yönetim denetlemeleri ve diğer ilgili görevlerdir. Bütün bunlar doğrudan işletme içi 

görevleri ifade etmektedir. Bu görevlerin tüm işletme düzeyini kapsadığı dikkate 

alınırsa iç denetçilerin organizasyon içerisinde bu görevleri en iyi şekilde yerine 

getireceği bir konumda olması gerektiği görülmektedir291. 

1980 - 1989 yılları arasını kapsan bir araştırmaya göre; araştırmaya katılan 

denetçilerin 1980 yılında %39’u doğrudan doğruya üst yönetime veya yönetim kuruna 

rapor sunarken, 1989 yılında ise bu oranın %52’ye çıktığı görülmüştür292. Bu değişim, İç 

Denetimin işletmenin faaliyetleri açısından öneminin ve gerekliliğinin zamanla daha da 

anlaşıldığını göstermektedir.  

 

 

                                                 
289 David A. Richards, “İnternal and External Auditors- Inside and Out”, Corporate Board, Mayıs 2002, 
http://www.theiia.org/ecm/iiapro.cfm?doc/id=3648  Aktaran: Ercüment Güler, “Bağımsız Dış Denetim Süreci 
Kurumsal-Sosyal Sorumluluk İlişkisi Bankacılık Sektörü Uygulaması”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2006), s. 27. 
290 The Institute of Internal Auditors, “When Do You Need an Internal Audit Function? What Should an Audit 

Department Charter Contain?” http://www.theiia.org/ecm/iiaglance.cfm/id=380, Aktaran: Güler, s. 29. 
291 Tuan, Sağlar, s. 4. 
292 Graham F. Johns, ‘The Utilities İnternal Auditor’, Internal Auditor, June 1991, s. 114. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_n3_v48/ai_10819164, (12.12.2007). 
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Şekil 5.2: İç Denetçilerin Organizasyon İçerisindeki Yeri 

Kaynak: William R. Kinney, Information Quality Assurance and Internal 
Control, International Edition, Boston, USA: Irwin/McGraw-Hill, 2000, s. 94. 

ISO 9000 Standartlarına uyulması sorumluluğu uluslararası işletmelerde iç 

denetçilerin görevleri arasındadır. Personel geliştirme, sözleşme denetimi, dışarıdaki 

gruplarla ilişkiler de iç denetçilerin verdikleri hizmetlerden bazılarıdır293. 

IIA Standartlarına göre İç Denetimin kapsamı şu konulardan oluşmaktadır294: 

• Uygulamanın dış kanunlara ve düzenlemelere uygun olması, 

• Varlıkların korunmasının değerlendirilmesi, 

• Faaliyetler ve programlarda hedeflere ulaşmanın değerlendirilmesidir. 

İç Denetimi nitelik açısından Koruyucu İç Denetim ve Yapıcı İç Denetim 

olarak ikiye ayırabiliriz. Koruyucu İç Denetim, işletmede mevcut kontrollerin 

sürdürülmesi ve uygulanmasının sağlanmasına çalışır. Yapıcı İç Denetim ise, mevcut 

kontrol tekniklerinin değerlemesini yaparak nasıl daha etkin hale getirilebileceği ile 

ilgilenir295. 

                                                 
293 Uzay, s. 38. 
294 Uzay, s. 38,39. 
295 Uzay, s. 39. 
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5.4. İç Denetimin Gelişim Süreci 

Denetim anlamında kullanılan “auditor” ilk olarak 1289 yılında İngiltere’de 

kullanılmıştır. 

Sanayi Devrimi ile birlikte iş hayatında uygulanmaya başlanan profesyonellere 

yetki devri; İç Denetim mesleğinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Önceleri sadece 

muhasebe ve işletme varlıklarının korunması ile görevlendirilen iç denetçiler, sonraki 

yıllarda uygunluk denetimi, risk değerlemesi gibi alanlarda da görev alarak mesleğin 

çalışma alanının genişlemesine yol açmış ve kurumsallaşmış işletmelerin vazgeçilemez 

parçaları olmuşlardır296. 

Sermaye sahibi İngiliz işadamlarının 19. yüzyıl boyunca ABD de yaptıkları 

yatırımları Bağımsız Denetim elemanlarına denetim yaptırmaları ve bu süreçte 

denetimin yasal bir zorunluluk haline gelmiş olması, işletmelerin denetim yaptırma 

ihtiyacını artırmıştır. Dış Denetimin maliyetinin çok yüksek olması ve denetim 

kapsamının işletme yönetimi tarafından çeşitlendirilip daha ayrıntılı yapılması isteği, iç 

denetçiler ile denetimin yapılmasına yol açmıştır297. 

Amerika’da 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nda ve 1934 yılında Menkul 

Kıymet Borsaları Yasası’nda halka arz edilmiş menkul kıymetlere ilişkin yapılan 

düzenlemelerde yoğun olarak muhasebeden ve denetimden yararlanılması, işletmelerce 

muhasebe kayıtlarının doğruluğunun incelenmesi ve muhasebe kontrolleri ile uyum 

sağlanması için yalnız Dış Denetimle yetişilemeyeceğinin anlaşılmasına yol açmıştır. 

Bu yüzden işletmeler İç Denetim birimlerini kurmuşlardır. 

Bağımsız Denetimin eski bir geçmişi olmasına rağmen İç Denetim mesleği 

henüz çok yenidir. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar İç Denetim mesleğine gereken 

önem verilmemiştir. İç Denetim mesleği 1940’lardan sonra önem kazanmaya 

başlamıştır. Daha önce bazı büyük işletmeler, iç denetçi kullanmışlarsa da bu 

denetçilerin görevleri, genellikle işletme varlıklarını koruma görevi ile 

sınırlandırılmıştır. 1940’dan sonra iş hayatında ortaya çıkan çeşitli gelişmeler nedeniyle 

                                                 
296 Uzun, “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, s. 2. 
297 Türedi, Denetim, s. 163. 
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İç Denetim mesleği hızla gelişmiş ve tanınmıştır298. Ticaret ve sanayi alanındaki 

değişime ve gelişime paralel olarak işletme yöneticilerinin ihtiyacı haline gelen İç 

Denetim, 1941 yılında ABD’de İç Denetçiler Enstitüsü kurularak meslek haline 

getirilmiştir299. 

İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA), kurumların iç 

denetçilerine, yönetimlerine, yönetim kurullarına ve denetim komitelerine uluslararası 

standartlar ve İç Denetimle ilgili uygulamalar konusunda rehberlik etmektedir. 

İç Denetimin kapsamı, tarihi süreç içinde işletmelerin ihtiyaçlarına, değişen 

rekabet ve çevre şartlarına göre koruyucu özelliğinden yapıcı özelliğe doğru değişim 

göstermiştir. Bu değim İç Denetçiler Enstitüsü’nün çeşitli tarihlerdeki, İç Denetim 

tanımlarının karşılaştırılmasıyla daha iyi özetlenebilir. İç Denetçiler Enstitüsü’nün 1957 

yılında yaptığı tanıma göre, “İç Denetim muhasebe, finansal ve diğer faaliyetlerin 

gözden geçirilmesinde yönetime hizmet etmek için örgüt içindeki bağımsız 

değerlendirme faaliyetleridir”. Enstitünün 1971 yılında değiştirdiği İç Denetim 

tanımında, muhasebe ve finansal gözden geçirme söz konusu edilmeyerek, sadece örgüt 

faaliyetlerinin gözden geçirilmesi yer almaktadır. 1978 yılında yayınlanan İç Denetim 

Standartları, İç Denetimi örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek 

ve değerlendirmek için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu 

olarak tanımlamaktadır300. 2002 yılında yapılan tanımda ise, “İç Denetim, bir kurumun 

faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir 

güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve 

yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olur” şeklinde ifade edilmiştir. 

İç Denetim, ilk olarak fiziki eşya ve işletme varlıklarının korunması amacıyla 

gözlem ve sayımla ilgilenmiştir. İşletmelerin büyümesi belge ve kayıtların artmasına ve 

kayıtların incelenmesi yerine örnekleme yönteminin kullanılmasına yol açmıştır. 

Böylelikle İç Kontrolün önemi artmış, 1940’larla birlikte İç Denetim, İç Kontrol odaklı 
                                                 
298 Gürbüz, s. 50. 
299 Türedi, Denetim, s. 164. 
300 Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, s. 40. 
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denetime dönüşmüştür. Daha sonra ise İç Denetim, işletme süreçlerindeki risklere 

odaklanmıştır301. 1990’lı yıllarda dünyada yaşanan olumsuzluklar ve kayıplar İç 

Denetimin riskleri ortadan kaldırmak yönünde değil, söz konusu riskleri yönetmek için 

gerekli altyapıya sahip olacak şekilde yeniden yapılandırılmaları şeklinde gelişmiştir302.  

5.5. İç Denetim Standartları 

Yetkin bir İç Denetim fonksiyonu, iyi yönetişimin önemli bir unsurudur. Bu 

yaklaşımla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA-Inc) revize ettiği Uluslararası 

Mesleki Uygulama Standartları 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. Eski halinde Bağımsızlık, Mesleki Yeterlilik, Denetimin Kapsamı, 

Denetim Faaliyetleri ve İç Denetim Departmanı’nın Yönetimi başlıklarında toplanan 

standartlar yeni yapısı içinde iki üst başlık altında düzenlenmiştir: Niteleyici Standartlar 

ve Performans Standartları303. 

Standartlar, Nitelik Standartları, Performans Standartları ve Uygulama 

Standartlarından oluşmaktadır. Nitelik Standartları, İç Denetim faaliyetlerini yürüten 

taraf ve kurumların özelliklerine yöneliktir. Performans Standartları İç Denetim 

faaliyetlerinin tabiatını açıklar ve bu hizmetlerin performansını değerlendirmekte 

kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm İç Denetim 

hizmetlerine uygulanırken, Uygulama Standartları belirli görev türlerine tatbik edilir. 

Uygulama Standartları güvence ve danışmanlık faaliyetleri için tesis edilmiştir304. 

5.5.1. Niteleyici Standartlar 

İç Denetim faaliyetlerini yürüten taraf ve kurumların özelliklerine yönelik 

standartlardır.  

 

 

                                                 
301 Yunus Kishalı ve Davut Pehlivanlı, “Risk Odaklı İç Denetim ve IMKB Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı.30, Nisan 2006, s. 79. 
302 Tamer Saka, “İç Denetim Mesleği, Bankacılık ve Risk Yönetimi”, İç Denetim, Sonbahar 2001, s. 50.  
303 Ali Rıza Eşkazan, “İyi Yönetişim İçin İç Denetim ve Kalite Güvence Değerlemesi”, İç Denetim, Sayı.3, Bahar 

2002, s. 30. 
304 Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE, s. 5. 
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Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, standartlarla uyumlu 

olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir yönetmelikle açıkça 

tanımlanmalıdır. 

Başarılı bir denetim için öncelikle teknik/mesleki bilgi ve beceriye sahip 

denetçiler ve mesleki kurallarla desteklenmiş bir denetim politika ve prosedürleri 

gerekmektedir. Böyle bir denetim yapısı; işletmenin üst düzey yönetimi tarafından tam 

destek görmeli, denetçiler sadece yönetime karşı sorumlu olmalı ve yönetime sürekli 

uzmanlık hizmeti sunmalıdır305. 

İç Denetimin amacı, işletmenin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine 

getirmesinde, yönetimde olanlar ve yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere işletme 

personeline yardımcı olmaktır. İşletme personeli, İç Denetim sayesinde işletme 

faaliyetlerine ilişkin analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve bilgiler elde ederler. İç 

Denetim ayrıca, en uygun maliyetle, etkin bir kontrolü de amaçlamaktadır306. 

5.5.1.1. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

İç Denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken 

tarafsız davranmalıdır. 

İç Denetim faaliyetinin kapsamı, amacı, niteliği ve sonuçları bakımından 

işletme ile sınırlı olması ve iç deneticilerin birer işletme personeli olmaları onların 

bağımsız ve tarafsız olmalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bağımsızlığın tam olarak 

sağlanabilmesi için iç denetçiler görevlerini tepe yönetime, yönetim kurulu başkanına 

veya icra ile ilgisi olmayan bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yerine 

getirmelidirler. 

İç Denetim bölümü için yönetim desteğinin en önemli unsuru, denetim 

çalışmasında bağımsızlık statüsünün sağlanmasıdır. Bağımsızlık, iç denetçilerin 

çalışmalarında hiç kimsenin etkisinde kalmadan tarafsız olarak yürütebilmeleridir. İç 

                                                 
305 Tuan, Sağlar, s. 7. 
306 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, 1. Basım, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2003, s. 6. 
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denetçilerin, denetimlerinin uygun yürütülmesi, adil ve tarafsız kararlar verilebilmesi 

için bağımsız olmaları gerekir. Bağımsızlığa, örgütsel statüye sahip olmakla ve 

tarafsızlıkla ulaşılır307. 

a)  Kurum İçi Bağımsızlık: İç Denetim Yöneticisinin, kurum içinde, İç Denetim 

faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim 

kademesine bağlı olması gerekir. İç Denetim faaliyeti, İç Denetimin kapsamının tayin 

edilmesi, İç Denetim işlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her 

türlü müdahaleden uzak ve serbest olmalıdır. 

b) Bireysel Tarafsızlık: İç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir şekilde 

davranması ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınması gerekir. 

c)  Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler: Denetçilerin bağımsızlığı veya 

tarafsızlığının fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, bozulmanın 

ayrıntıları taraflara açıklanmalıdır. 

İç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin 

değerlendirme yapmaktan kaçınmalı, İç Denetim Yöneticisinin sorumluluğundaki 

işlevlere yönelik güvence görevleri ise İç Denetim faaliyeti dışından biri tarafından 

gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

5.5.1.2. Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Görevlendirmeler, yeterlilik ve azami mesleki özen ve dikkat ile yerine 

getirilmelidir. 

a) Yeterlilik ve Uzmanlık: İç denetçiler, kişisel olarak, sorumluluklarını yerine 

getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. İç denetçilerin 

yetersiz kaldığı durumlarda İç Denetim Yöneticisi kurum içindeki veya dışındaki 

uzmanlardan nitelikli tavsiye ve yardım temin etmelidir. 

İç denetçi, denetlediği her alanda bulunduğu işletmenin faaliyetlerini 

bilmelidir. Denetlenen fonksiyonların ilişkilerini anlamalı, denetlenenlerin ‘konuştuğu 

                                                 
307 Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, s. 45. 
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dili (kısaltmalar, ifadeler v.b.) öğrenmeli, işletmenin içinde bulunduğu endüstri kolunda 

olanları bilmeli ve bunları denetlenenlerle tartışmalıdır308. 

b) Azami Mesleki Özen ve Dikkat: İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli 

ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmalı, azami özen ve dikkat 

göstermelidir. Bu özen ve dikkat hiçbir zaman yüzde yüz başarı demet değildir, bütün 

önemli risklerin teşhis edilebilmesini garantilemez. 

c) Mesleki Gelişimin Sürdürülmesi: İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer 

vasıflarını değişen çevre koşullarını da dikkate alarak sürekli mesleki gelişimle artırmalı 

ve güçlendirmelidir. 

5.5.1.3. Kalite Güvencesi ve Gelişim Programı 

Denetimde kalite ve güvenirliğin güvencesi denetim faaliyetinin önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygunluğuna bağlıdır. Denetim Standartları bir yerde yapılan işin 

kalitesine ilişkin ölçütler bütünü olup, hem kişisel özellikleri itibariyle denetçiyi, hem 

de başından sonuna kadar tüm denetim sürecini kapsar309. 

İç Denetim fonksiyonu konusunda yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi 

bilgilendirmek ve IIA standartlarıyla uygunluğu sağlamak amacıyla bir Kalite Güvence 

ve Gözetim Sistemi oluşturmak Denetim Yöneticisinin (Chief Audit Executive -CAE) 

görevidir. Standartlar bir Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Programının varlığını 

gerektirmektedir. Standartlar İç Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin ortaya 

çıkarılabilmesi amacıyla denetim planı ve yönetimin beklentileri ışığında her beş yılda 

bir bağımsız kalite değerlendirmelerini gerektirmektedirler310. 

a) Kalite Programı Değerlemesi: İç Denetim Departmanı Yöneticisi (CAE); İç 

Denetim faaliyetlerinin tümünü kapsayan ve etkin bir şekilde izlenmesini sağlayan bir 

"Kalite Güvence ve Gelişim Programı" yaratmalı ve geliştirmelidir. Program İç 

Denetim faaliyetine katma değer yaratmaya ve işletmenin operasyonlarını geliştirmeye 

                                                 
308 Tuan, Sağlar, s. 7. 
309 Benjamin Geist, Devlet Denetimi, Beyhan Ataç (çev.), Ankara: Sayıştay Yayını, No: 28/10, 1988, s. 19 Aktaran: 

Serkan Günler, s. 16. 
310 Richard Tarr, “Kalıcı İşler Gerçekleştirmek”, İç Denetim, Sayı.6, Kış 2003, s. 38,39. 
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yardım etmek ve İç Denetim faaliyetlerinin "Standartlara" ve "Etik" kurallara uygun 

gerçekleştirildiğinin güvencesini sağlamak üzere tasarlanmalıdır311. 

İç Denetim faaliyeti izleme sürecini benimsemeli ve kalite programı bütününün 

etkinliğini değerlemelidir. Bu süreç hem iç hem de dış değerlemeleri kapsamalıdır. 

İç Değerleme: İç değerleme aşağıdaki unsurları içermelidir: 

• İç Denetim faaliyeti performansının sürekli gözden geçirilmesi, 

• İç Denetim uygulamaları ve standartları bilgisi göz önüne alınarak 

kendi kendine veya işletmedeki başka kişiler tarafından periyodik 

olarak gözden geçirme uygulaması yapılması. 

Dış Değerleme: Kalite güvence gözden geçirmesi olarak dış değerleme, en az 5 

yılda bir işletme dışından yetkin ve bağımsız bir değerlemeci veya değerleme ekibi 

tarafından yapılmalıdır. Dış Denetimin amacı; bölümün faaliyetlerinin kalitesini 

değerlendirmektir312. 

b) Kalite Programında Raporlama: Denetim Departmanı Yöneticisi (CAE), 

değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna iletmelidir. 

c) Standartlara Uygunluğun Kullanımı: İç denetçiler, faaliyetlerinin İç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olduğunu raporlamaları konusunda 

teşvik edilirler. Ancak iç denetçiler bu tanımlamayı, sadece Kalite Gelişim Programı, İç 

Denetim faaliyetinin standartlara uygun olduğunu gösterirse kullanabilirler. 

d) Uygunsuzluğun Açıklanması: İç Denetim faaliyetlerinin standartlara, iç 

denetçilerin ise etik kurallara tam uyumlu olmaları gerekmesine rağmen bazı 

aykırılıklar ortaya çıkabilir. Bu aykırılıklar İç Denetim faaliyetinin genel amacından 

sapmasına neden oluyor ise, mutlaka üst yönetim veya yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

Özetle yeni standartlar İç Denetim faaliyetlerinin tümünü kapsayan ve etkin bir 

şekilde izlenmesini sağlayan "Kalite Güvence ve Gelişim Programı"nın yaratılması ve 
                                                 
311 Eşkazan, “İyi Yönetişim İçin İç Denetim ve Kalite Güvence Değerlemesi”, s. 31.  
312 Aslan, s. 32. 
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geliştirilmesi gereğine işaret etmektedir. Bu programın, İç Denetim faaliyetlerine katma 

değer yaratmaya ve işletmenin operasyonlarını geliştirmeye yardım etmek ve İç 

Denetim faaliyetlerinin "Standartlara" ve "Etik" kurallara uygun gerçekleştirildiğinin 

güvencesini sağlamak üzere tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. Bağımsız Kalite 

Güvence Değerlemesi sürecinde; İç Denetim fonksiyonu, organizasyonel yapısı, insan 

ve teknoloji kaynakları, metodoloji ve kapsam açısından objektif bir değerlendirmeye 

tabi tutulmalıdır. Mevcut faaliyetlerin sektör esaslı en iyi uygulamalar ile mukayeseleri 

vasıtasıyla, İç Denetim Departmanı’nın insan kaynağı ve zamanını tam kullanımına ve 

işletmenin risk profilindeki değişimlere uyum sağlamasına mani olabilecek engel ve 

boşlukları tanımlanmalıdır. Günümüzde İç Denetim fonksiyonu iyi yönetişimin önemli 

bir unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. Kalite Güvence Gelişim Programı ve Bağımsız 

Kalite Güvence Değerlemesi uygulamaları bu fonksiyonun kendi içindeki iyi yönetişim 

prensiplerini ortaya koymaktadır. 

5.5.2. Performans Standartları 

Performans Standartları İç Denetim faaliyetlerinin tabiatını açıklar ve bu 

hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. 

5.5.2.1. İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

İç Denetim Yöneticisi, İç Denetim faaliyetini, faaliyetin işletmeye değer 

katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmelidir. 

a) Planlama: İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, İç 

Denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır. 

b) Bildirim ve Onay: İç Denetim Yöneticisi, İç Denetim faaliyetinin planlarını 

ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine 

ve yönetim kuruluna bildirmelidir. 

c) Kaynak Yönetimi: İç Denetim Yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, 

İç Denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlamalıdır. 



 89

d) Politikalar ve Prosedürler: İç Denetim Yöneticisi, İç Denetim faaliyetini 

yönlendirmek amacına yönelik politika ve prosedürleri belirlemelidir. 

e) Koordinasyon, Eşgüdüm: İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz 

yere tekrarlanmasını asgariye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek 

amacıyla, ilgili güvence ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış 

sağlayıcılarla mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde 

sürdürmelidir. 

f) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Yönetime Raporlama: İç Denetim 

Yöneticisi, İç Denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plana 

kıyasla performansı konularında, denetim komitesine, yönetim kuruluna ve üst 

yönetime dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlarını, 

yönetişim sorunlarını ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin 

ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da içermelidir. 

5.5.2.1.1. İşin Niteliği 

İç Denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine 

katkıda bulunmalıdır. 

a) Risk Yönetimi: İç Denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip 

değerlendirmeli, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda 

bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır. 

Uygunluğun tespiti amacıyla gerçekleştirilen İç Denetim; İç Kontrol sisteminin 

etkinliğini denetleyerek faaliyetlerin yasa, yönetmelik ve işletme planlarına ne derece 

uygun olduğunu araştırmaktadır. Risk odaklı İç Denetim ile denetimin yönü uygunluk 

denetiminden risk denetimine çevrilmiştir.  

Risk odaklı İç Denetim, denetim kaynaklarının sınırlı olduğu, denetlenen 

birimlerin risklerinin farklı düzeyde olduğu ve işletme yöneticilerin öncelik sırasının 
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bulunduğu bir ortamda, tüm bu girdilerin değerlendirilmesi sonucu bir İç Denetim 

faaliyet planının oluşturulması ve uygulanmasıdır313.  

Risk; planlanan amaçlara ulaşmayı etkileyen her türlü engeldir. Ancak risk 

bünyesinde, sadece tehlike ve belirsizliği değil, fırsatları da barındıran çok yönlü bir 

etkendir. Beklenmeyen olaylardan kaynaklanan risk tehlikeyi, değişimlerden 

kaynaklanan risk belirsizliği, çeşitli riskleri lehe kullanabilme yeteneği ise fırsatları 

beraberinde getirmektedir314. 

 

 
Şekil 5.3: Riskler ve Fırsat 

Kaynak: Yasemin Tüzün, “Risk Nedir”, İç Denetim, Sayı.4, Yaz 2002, s. 26. 

 

Şekil 5.4 de görüldüğü gibi risk yönetimi tarih içinde değişim göstermiştir. 

Risk yönetimi uygulamalarının ilk aşamasında kurumların, riskleri ayrı ayrı yönettiği ve 

riskler arasındaki etkileşimi gözardı ettikleri görülmektedir. Zaman içinde risklerin 

birbirinden bağımsız hareket ettiği varsayımının geçerli olmadığı ve bu nedenle risk 

yönetimi yaklaşımının değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. İşletmelerin risk yönetimi 

                                                 
313 Kishalı, Pehlivanlı, s. 79. 
314 Yasemin Tüzün,  “Risk Nedir”, İç Denetim, Sayı.4, Yaz 2002, s. 26,30. 
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faaliyetlerindeki geleneksel yaklaşımı, karşı karşıya kalınan risklerin tespit edilmesi ve 

bunlardan kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması şeklinde olmuştur. Klasik 

yaklaşım ile riski ortaya çıkaran işlemler için limitler konulmuş ve böylece kurumun 

olası zararının boyutunun azaltılmasına çalışılmıştır. Bu yaklaşıma paralel olarak 

riskler, ortaya çıktıkları iş kolları içinde yönetilmiştir315. 

 

 
Şekil 5.4: Riskte Yaşanan Değişim 

Kaynak: Yasemin Tüzün, “Risk Nedir”, İç Denetim, Sayı.4, Yaz 2002, s. 27. 

b) Kontrol: İç Denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere 

sahip olmasına yardımcı olmalıdır. 

c) Yönetim: Risk yönetimi; kurumun faaliyetlerinin devamlılığını korumak 

amacına yönelik olarak tüm riskleri bir arada dikkate alan bir süreç olarak 

değerlendirilmesi ve bu sürecin planlı ve sistematik olmasıdır316. 

Risk yönetimi sürecinde ilk aşama; risklerin belirlenmesi ve önceliklendirme 

sağlayacak biçimde değerlendirilmesidir. Bu amaçla kurum çapında yapılacak bir 
                                                 
315 Tüzün, s. 26. 
316 Tüzün, s. 30. 
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çalışma ile risklerin büyüklüğü, gerçekleşme olasılığı ve riskler arasındaki etkileşim 

tespit edilmelidir. Daha sonra belirlenen risklerin gerçekleşmesi durumunda işletmenin 

faaliyetlerinin ne ölçüde etkileneceğini belirlemek üzere iş etki analizleri yapılmalıdır. 

İkinci olarak, analiz sonuçları doğrultusunda yapılacak risk sınıflamaları dikkate 

alınarak risklerin nasıl yönetileceği belirlenmelidir. Risk yönetiminde öncelik risklerin 

azaltılabilmesi veya oluşmasının engellenmesi için yapılabilecek çalışmaların 

planlanması olmalıdır. Bir sonraki aşama ise, alınan önlemlere rağmen risklerin 

gerçekleşmesi durumunda, nasıl bir süreç izleneceğinin ve bu sürecin yerine 

getirilmesindeki görev ve sorumlulukların belirlenmesi olmalıdır. Risk yönetimi; 

süreçlerinin belirlenmesinin ardından, işletmedeki, ürünlerdeki ve faaliyet gösterilen 

ekonomik ortamdaki gelişmeleri izleyerek gerekli değişikliklerin yapılması ve risk 

yönetimi sisteminin süreklilik arz edecek bir biçimde geliştirilmesidir317. 

 

 
Şekil 5.5: Risk Yönetimi 

Kaynak: Yasemin Tüzün, “Risk Nedir”, İç Denetim, Sayı.4, Yaz 2002, s. 31. 

                                                 
317 Tüzün, s. 31. 
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5.5.2.1.2. Görev Planının Yapılması 

İç denetçiler, her görev için kapsam, amaç, zamanlama ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kaydetmelidir. 

Bir görev planlarken, iç denetçiler şu noktaları dikkate almalıdır: 

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi 

performansını kontrol etmesinin araçlarını, 

• Faaliyetlerine, hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik 

önemli riskler ve bu potansiyel risklerin etkilerini kabul edilebilir bir 

seviyede tutmanın yöntem ve araçlarını, 

• Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk 

yönetimi ve kontrolü sistemlerinin yeterlilik ve etkinliğini, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme 

sağlama imkânlarını dikkate almalıdırlar. 

a) Amaçların Belirlenmesi: Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, 

kontrolleri ve yönetişim süreçlerini kapsamalıdır. 

b) Kapsamın Belirlenmesi: Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına 

yetecek seviyede olmalıdır. 

c) Kullanılacak Kaynakların Belirlenmesi: İç denetçiler, görevin amaçlarına 

ulaşmak için gereken kaynakları tespit etmelidir. Görev kadrosu, görevin niteliği, 

karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları dikkate alınarak teşkil 

edilmelidir. 

d) Çalışma Programının Belirlenmesi: İç denetçiler görev amaçlarına yönelik 

iş programları hazırlamalıdırlar. Bu iş programları, kayıtlı hale getirilmelidir. İş 

programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıt 

prosedürlerini içermeli ve göstermelidir. 
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5.5.2.1.3. Görevin Yapılması 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri 

belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidirler. 

a) Bilginin Tespiti ve Tanımlanması: İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak 

için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

b) Analiz ve Değerlendirme: İç denetçiler, vardıkları sonuçları ve görev 

sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmalıdırlar. 

c) Bilginin Kaydedilmesi: İç denetçiler, vardıkları kanaatler ve görev 

sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kaydetmelidirler.  

d) Görevin Gözetim ve Kontrolü: Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, 

kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda 

gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

5.5.2.1.4. Sonuçların Raporlanması 

İç denetçilerin görev sonuçlarını raporlaması gerekir. Denetim raporunun; 

bulguların açıklanması, bulguların etkin ve geçerli olarak yönetimi iknası ve yönetimi 

değişime ve iyileştirmeye yönlendirmesi gibi üç amacı vardır. Eğer denetçiler bu 

amaçlara ulaşamazsa, raporları zaman kaybından ibarettir. Bu nedenle raporlar, denetim 

bulgularına açık ve sade olarak yer vermeli, sonuçları ikna edici kanıtlarla desteklemeli 

ve gelişmeye yönelik önerilerle yönetimi karar almaya yönlendirmelidir. Ayrıca rapor 

okuyan kişide, raporlanan unsurların güvenilirliğiyle yapılan önerilerin geçerli ve 

değerli olduğunu hissettirmelidir318. 

a)  Raporlama Kıstasları: Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve 

önerilen eylem planlarının yanında, görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

b) Raporlama Kalitesi: Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, 

eksiksiz ve zamanında sunulmalıdır. 

                                                 
318 Ali Rıza Eşkazan, “İç Denetim Sonuçlarının Yönetime Sunulması”, İç Denetim, Sayı.8, Yaz 2003-2004, s. 32. 
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Hata ve Eksiklikler; eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik 

içeriyorsa, İç Denetim Yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş 

bilgileri iletmelidir. 

c) Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması: Standartlara 

aykırılık belli bir görevi etkilediğinde sonuçlar raporlanırken; tam olarak 

uygulanamayan standartlar, aykırılık sebepleri ve aykırılığın göreve etkisi gibi hususlar 

özel durumlar olarak açıklanmalıdır.  

d) Sonuçların Raporlanması: İç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını uygun 

taraflara raporlamalıdır. 

5.5.2.1.5. İlerlemenin Gözlenmesi 

İç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi 

için bir sistem kurmalı ve uygulamalıdır. İç Denetim Yöneticisi, yönetimin aldığı 

tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını veya üst yönetimin, gerekli tedbiri 

almamasının riskini üstelenmeyi kabul etmesini sağlamak ve gelişmeleri gözlemek 

amacına yönelik bir takip süreci kurmalıdır.  

5.5.2.1.6. Yönetimin Riskleri Kabulü 

İç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin işletme için kabul edilemeyebilecek bir 

artık (bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst 

yönetimle tartışmalıdır. Artık riskle ilgili bir karara varılmazsa, İç Denetim Yöneticisi 

ve üst yönetim, konuyu çözümlemesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor 

etmelidir. 

5.6. İç Denetimin İşletmelerde Uygulanış Süreci 

İşletmelerde İç Denetim; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar, 

işletme faaliyetlerini izler, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili 

önerilerde bulunur, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. İç Denetim 

faaliyetinin çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, operasyonel denetim 

ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam 
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özellikleri ile İç Denetim; işletmelerde mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve 

düzenlemelere uygunluğu, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi 

sistemlerinin güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak 

kabul edilir319. 

İşletmeler için böylesine önemli ve gerekli bir faaliyetin başlatılması ve 

kurulması için gereken süreç akışı genel olarak aşağıda belirtilen şekilde tasarlanır ve 

yürütülür320. 

İç Denetim fonksiyonunun yönetmeliğinin oluşturulması; İç Denetim 

fonksiyonunun amacı, yetki ve sorumluluklarını belirleyen, standartlara uygun çalışma 

esasları hazırlanır ve yönetim kurulu onayına sunulur. 

İç Denetim fonksiyonunun organizasyondaki yerinin belirlenmesi; İç Denetim 

fonksiyonunun organizasyondaki konumu, bağımsızlığı da göz önünde bulundurularak 

belirlenir. 

İç Denetim fonksiyonunun çalışanlarının iş tanımının oluşturulması; İç 

Denetim fonksiyonunun yönetici ve çalışanlarının yetki ve sorumluluklarını içeren iş 

tanımları yazılı hale getirilir. 

İç Kontrollerin değerlendirilmesi; Belirlenen süreç ve alt süreç sahipleri ile 

detaylı görüşmeler yapılır ve mevcut prosedürler incelenir. En iyi uygulamalar 

doğrultusunda risk/kontrol yapısı değerlendirilir. Mevcut ve olası riskler ve kontrol 

noktaları için iyileştirme önerilerinde bulunulur. 

Risk Değerlendirmesi; İşletme bünyesindeki risk faktörlerinin ve denetim 

alanlarının belirlenmesi ve yapılacak risk değerlemesi sonucunda denetim alanları 

önceliklendirilir. 

Yıllık İç Denetim Planı; Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda yıllık İç 

Denetim planı oluşturulur. 

                                                 
319 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri”, 
http://www.denetimnet.net/Pages/isletmelerdeicDenetimFaaliyetininBaslatilmasindaBasariFaktorleri.aspx , 
(10.01.2008). 
320 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri”. 
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İç Denetim faaliyetinin başlatılması, kurulması için öngörülen yukarıda 

özetlenen süreç akışında; gerek İç Denetim faaliyetinin, gerekse işletme faaliyet 

konusunun gerektirdiği bilgi, beceri ve donanım ihtiyacı, işletme ölçeği, faaliyet 

gösterilen endüstrinin yasal düzenlemeleri, işletme politikaları, yönetimin tutum ve 

anlayışı çerçevesinde iç veya dış kaynak kullanımı ya da her iki kaynağın birlikte 

kullanımı suretiyle İç Denetimin yapılmasını biçimlendirecektir321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri” 
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6. KONTROL KAVRAMI 

Kontrol Fransızca kökenli bir kelime olup, bir şeyin gerçeğe ve aslına 

uygunluğuna bakmayı ifade eder. Örgütsel Kontrol ise hedeflenen işletme amaçlarına 

ulaşmada, standartlar ve planlarla belirlenmiş konuların, uygulamaya ilişkin örgütsel 

faaliyetlerle uyumlaştırılmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür322.  

Denetim; karar verme sürecinin son aşamasında tüm diğer işletme 

fonksiyonlarına tepeden bakarak bir durum değerlendirmesi yapma işlemidir. Kontrol 

ise genel anlamıyla, planlanan bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının araştırılmasıdır323. 

Kontrol; işletme tarafından benimsenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin 

eksiksiz, verimli ve zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğinin yaptırımlı bir biçimde 

izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması faaliyetidir324. 

Kontrol denetimden daha önce ve geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken 

bir husustur. Çünkü Kontrol faaliyetler yürüdüğü esnada yapılır. Kontrol, içinde 

bulunulan zaman parçasındaki işlemleri konu alır. Denetim ise geçmiş bir zaman 

parçası içindeki işlemleri konu alır ve inceler. Etkili bir kontrolün bulunmaması halinde 

etkili denetimden de söz edilemez325. 

Kontrol süreci üç temel aşamaya sahiptir: Standartların oluşturulması, 

performansın bu standartlarla karşılaştırılması ve oluşan sapmaların düzeltilmesi. 

Bunların sağlanabilmesi için de etkili bir geri besleme gereklidir326.   

Aşağıda Şekil 6.1’de görüldüğü gibi; kontrol sürecinden önce “olması 

gerekenler” belirlenir, yapılan kontroller sonrası ise var olan durum “olanlar” tespit 

edilir, iki durumun karşılaştırılması sonucu kontrol edilen sürecin uygun ve uygun 

olmayan yanları belirlenerek ve gerekli önlemler alınır. Kısaca Kontrol; işletmelerin 

                                                 
322 Eren, s. 290. 
323 Ali Altuğ Biçer, “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü ve Bir 

Uygulama”,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2006), s. 4. 
324 Mehmet Öztürk, Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetimi, İstanbul: Papatya Yayınları, Kasım 2003,              

s. 326. 
325 Gürdoğan Yurtsever, “Banka İçi Kontrol Birimleri”, İç Denetim, Sayı.17, Kış 2007, s. 31,32. 
326 Hodgetts, s. 146 
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faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan durum ile meydana gelmesi beklenen durumun, 

birbiriyle bağdaşıp bağdaşmadığının araştırılıp, karşılaştırma yapma sürecidir327. 

 

Şekil 6.1: Kontrol Süreci 

Kaynak: Mehmet Öztürk, Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetimi, 
İstanbul: Papatya Yayınları, Kasım 2003, s. 326. 

6.1. İç Kontrol 

İşletme yönetiminde kontrol, yönetimin beş temel fonksiyonundan (Planlama, 

Örgütleme, Yürütme (Yöneltme), Koordinasyon Ve Kontrol) biridir. Yönetim 

faaliyetleri, işletmede meydana gelen tedarik, üretim, pazarlama, personel, muhasebe, 

finansman ve halkla ilişkiler gibi işletme fonksiyonlarını kapsar328. 

İç Kontrol sistemi genel olarak, bir işletmenin faaliyetlerinin, hedefler 

doğrultusunda düzenli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, yönetimin belirlediği 

                                                 
327 Öztürk, s.326. 
328 Nuran Cömert Doyrangöl, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 

Fonksiyonu, İstanbul, 2001, s. 47. 

Olması Beklenen

Olanlar

Kontrol

Uygun 

Uyumlaştırma 

Uygun Değil 
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politikalara uyulmasını, varlıkların korunmasını, hatalı ve hileli işlemlerin önlenmesini, 

muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve geçerli olmasını, finansal bilgilerin güvenilir şekilde 

ve zamanında hazırlanmasını sağlamak amacıyla uygulanan yöntem ve işletme 

politikalarının bütünü olarak ifade edilmektedir329. 

6.1.1. İç Kontrolün Tanımı  

İç Kontrol; bir işletmenin faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda düzenli ve 

verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yönetimin belirlediği politikalara uyulmasını, 

varlıkların korunmasını, hatalı ve hileli işlerin önlenmesini, muhasebe kayıtlarının 

eksiksiz ve geçerli olmasını, finansal bilgilerin zamanında hazırlanmasını sağlamak 

amacıyla uygulanan yönetme ve işletme politikalarının bütünü olarak ifade 

edilmektedir330. 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 1999 yılında İç Kontrolü şöyle 

tanımlamıştır331; 

“İç Kontrol; bir örgütün yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup; faaliyetlerde 

etkinlik ve verimlilik, bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile ilgili raporlar dâhil 

olmak üzere finansal raporlama ve iç ile dış kullanıma ilişkin diğer raporların 

güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk amaçlarının 

gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence sağlayan, işletme faaliyetlerinde 

devamlılık temelinde bir seri eylem ve aktivite olan mutlak olmayan fakat makul 

güvence sağlayan işletme yönetiminin önemli bir parçasıdır.” 

6.1.2. İç Kontrolün Amacı 

İç Kontrol sisteminin üç temel amacı vardır332; 

a) Operasyonların etkinlik ve verimliliğinin, faaliyetler ve programlar için 

belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşılması; standartlaştırılan süreçler yardımıyla 

                                                 
329 Doyrangöl, s. 50. 
330 Özgür Çatıkkaş, “Bankalarda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Etkililiği”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2005), s. 7. 
331 Mahmut Demirtaş, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler”, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı.7, Bahar 2005/1, s. 169. 
332 Uzun, “AB Müzakere Sürecinde Verimlilik ve Rekabetin Yönetimi: İç Denetim”, s. 9. 
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operasyonların etkinliği ve verimliliği artırılarak hedeflere ulaşılır. Çünkü bir 

organizasyonda kontrol varsa süreçlerin standart tanımları, görevlerin tanımları, 

kuralları vardır ve bunlar da etkiliği ve verimliliği artırma konusunda yönetime 

yardımcı olur. 

b) Finansal raporlama güvenirliğinin sağlanması; bilanço ve gelir tabloları 

işletmenin dışa yansıyan tarafı, aynasıdır. Bu raporlar işletmenin dışardan algılanışını 

şekillendirir. Ayrıca mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari konularda doğru 

karar alması, işletme içi muhtemel yolsuzlukların önlenmesi veya tespitinde yardımcı 

olur. 

c)  Yasal düzenlemelere ve işletme içi kurullara uygunluğun sağlanmasıdır.  

6.1.3. İç Kontrolün Kapsamı 

İç Kontrol, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın yasalara 

ve diğer düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacı ile yeterli ölçüde güvence 

sağlamak üzere oluşturulan ve işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve diğer personeli 

tarafından etkilenen bir süreçtir333. 

İç Kontrol sistemi muhasebe bilgi sisteminin sınırlarını aşan, işletme genelinde 

personel eğitimi ve gelişimi, istatistiksel çözümlemeler, kalite kontrolü, üretim 

planlaması ve yönetici değerlendirilmesi gibi geleneksel muhasebe bilgilerinin dışındaki 

bilgileri de ölçümleme işlevine dâhil eden bir sistemdir334. 

İç Kontrol, hedefleri gerçekleştirmede yararlanılan planları, metotları ve 

prosedürleri kapsar ve bu suretle performansa dayalı yönetime katkıda bulunur. İç 

Kontrol ayrıca varlıkları korumada, hataları ve yolsuzlukları önleme ve ortaya 

çıkarmada ilk savunma hattı olarak işlev görür335. 

                                                 
333 Doyrangöl, s. 48. 
334 A.Sait Sevgener, “İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim İşlevi Bağıntısı”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, İstanbul, Mayıs 1984, s. 63 Aktaran: Ali Altuğ Biçer, s. 3. 
335 Demirtaş, s. 169. 
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İç Kontrol aşağıdaki hususlarda güveni sağlamak amacıyla yapılmaktadır336: 

• Muhasebe bilgilerine ve istatistik bilgilere gerekli güveni sağlamak, 

• İşletme aktiflerini korumak ve olası kayıpları önlemek, 

• Belirlenen yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek ve ölçmek, 

• İşletmenin ve personelin verimini artırmak, 

• Süreçler arası ilişkileri koordine etmek, 

• Mevzuat ilişkilerini kurmak. 

6.2. İç Kontrol ile İç Denetim Arasındaki İlişki 

İç Kontrol ve İç Denetim birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. İç Kontrol 

süreçlerin içinde tasarlanmış kuralları ifade eden sistemdir. İç Denetim ise bu İç Kontrol 

sisteminin varlığını, etkinliğini, yerindeliğini ve kalite düzeyini değerlendirerek 

yönetimi bilgilendiren bir faaliyettir337, 338. 

Etkili bir İç Kontrol sisteminin oluşturulmasında İç Denetim önemli bir 

faktördür. İç Denetim; bir örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla 

örgüt içinde oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç Denetim örgüt 

içindeki bireylerin sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı 

olmak amacıyla, onlara incelediği faaliyetlerle ilgili bilgiler ile yapılan analizler ve 

değerlendirmelerin sonuçlarını sunar, tavsiye ve önerilerde bulunur. İç Denetim, makul 

bir maliyetle kontrolün etkililiğini artırmayı amaçlar339. 

Asıl amacı, işletme varlıklarının her türlü zararlara karşı korunduğunu, 

faaliyetlerin belirlenen politikalara uyum içinde yürütüldüğünü araştırmak olan İç 

Denetim faaliyeti, işletmedeki kontrollerin etkililiğini ölçmeyi ve bu kontrolleri 

                                                 
336 Ferruh Çömlekçi, Mali Tabloların Denetimi, Eskişehir, 1997, s. 31 
337 Uzun, “AB Müzakere Sürecinde Verimlilik ve Rekabetin Yönetimi: İç Denetim”, s. 10. 
338 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi”, İç Denetim, Sayı.8, Yaz  

2003-2004, s. 35. 
339 Doyrangöl, s. 56.  
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değerlemeyi hedef alır. Böylelikle de etkin bir İç Kontrol sisteminin yaratılmasına 

yardımcı olur. İç Denetim fonksiyonunun yeterli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, 

yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir İç Denetim, 

işletmedeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlar ve dolayısıyla 

operasyonel risklerin, hilelerin ve gelir kayıplarının oluşmasını engelleyerek işletmenin 

verimliliği ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur340. 

Sistemin işlerliğinin etkin olarak sürdürülebilmesi ve değişen ekonomik 

şartlara uyum sağlayabilmesi; sistemin faaliyetlerle birlikte sürekli olarak denetlenmesi 

ve işletmenin yeterli ve yetersiz olduğu yönlerinin tespit edilmesi ile mümkündür. Diğer 

bir deyişle; İç Kontrol sisteminin denetlenerek yöneticilere raporlama yapılması 

gerekmektedir. Bu denetimler işletmenin finansal bilgilerinin doğruluğunu ve 

dürüstlüğünü sağlamaktan sorumlu İç Denetim bölümlerince gerçekleştirilir341. İç 

denetçi yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonrası, işletme yönetimine sistem 

hakkında çeşitli önerilerde bulunur. Bu öneriler özellikle sistemin zayıf bulunan 

noktalarında düzeltme yollarını gösterme amacı taşımaktadır342.  

İç Kontrol ile İç Denetim arasındaki ilişki incelendiğinde, İç Denetimin 

işletmenin hedeflerine ne kadar ulaştığının tespiti olan kontrol çalışması sonrası, 

uygulanan bu kontrol sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti amacı ile yapılan 

planlı ve sürekli bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. İç Kontrol, İç Denetim öncesi 

hedeflere ulaşmak için alınan bazı önlemlerdir. İç Denetim ise bu hedeflere ulaşma 

derecesi veya sapmaların tespiti faaliyetidir. İç Kontrol sisteminin işletme amaçlarına 

uygun olarak çalışıp çalışmadığı İç Denetim birimi tarafından denetlenir. 

Bazı eski kaynaklarda İç Denetim bölümü, İç Kontrol sistemi altında yer alan 

ve sadece kontrol sisteminin kalite güvence birimi gibi çalıştığı anlatılmaktadır. Bunun 

nedeni olarak; İç Denetimin tarihi süreç içinde değişen rolü ve işletme yöneticilerinin 

Kontrol ve Denetim kavramlarını algılama ve uygulama hatalarının etken olduğu 

söylenebilir. 

                                                 
340 Güredin, s. 176.  
341 Biçer, s. 3. 
342 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yöntemi ve Bir Uygulama, İstanbul: 
Marmara Üniversitesi Yayın No: 419, 1985, s. 18. 
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Klasik Denetim ve Kontrol anlayışı, zamanla ihtiyaca ve rekabet şartlarına 

bağlı olarak değişim göstermiş, Denetim proaktif bir hal alarak yönetime riskler ve 

fırsatlar konusunda kurmay danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. İç Denetim bu 

şekilde gelişerek, standartlara, ilkelere, kalite güvencisine ve mesleki kariyere sahip bir 

uzmanlık dalı haline gelmiştir. 
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7. İÇ DENETİM İLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

İç Denetim ile TKY birbirini karşılıklı olarak etkileyen iki unsurdur. Aynı 

hedefe, daha iyiyi başarmaya ilerlerken birbirine yenilikler katarak beraber ilerleyen 

yönetim fonksiyonlarıdır.  

 

Şekil 7.1: İç Denetim ve TKY Arasındaki Etkileşim 

İç Denetim ile Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları 1900’lü yılların başından 

itibaren karşılıklı olarak birbirini günümüze kadar etkilemiş ve gelişimlerine katkı 

sağlamışlardır. Yönetim anlayışındaki değişim sonucu oluşan TKY anlayışı Denetim 

kavramına yeni açılımlar sağlamış, Denetim de hep yenilediği uygulama ve standartları 

ile TKY’nin uygulanmasına ve başarısına olumlu etki sağlamıştır. 

7.1. İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Etkisi 

İç Denetimin tarihsel ve fonksiyonel gelişimine bakıldığında, ciddi mesleki bir 

disiplin haline geldiği; süreçleri, prosedürleri analiz eden, gözden geçiren, 

değerlendiren, iyileştirilmesi yönünde öneriler getiren, risk analizi yapan, sadece 

TOPLAM 
KALİTE 
YÖNETİMİ 

İÇ DENETİM 
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işletme yönetimine değil işletme içi ve dışı tüm çıkar gruplarına hizmet veren bir 

fonksiyona dönüştüğü görülmektedir. Böyle bir gelişim gösteren İç Denetim 

fonksiyonunun, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını da destekleyici ve geliştirici 

özelliğinin bulunduğu söylenebilir343. 

İç Denetim, standartlaştırılan süreçler yardımıyla gerçekleştirdiği denetim 

sonucunda elde ettiği bilgiler ışığında oluşturduğu tavsiyeleri ile TKY uygulamalarının 

etkinliği ve verimliliğini artırmaktadır. Böylelikle yönetimin belirlediği hedeflere 

ulaşılmasına yardımcı olmaktadır.  

İç Denetimin TKY uygulamalarına olan etkisinin anlaşılabilmesi için, İç 

Denetim uygulamalarının TKY sistemine müdahale ettiği noktaların tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda İç Denetimin faaliyet alanının belirlenmesi gerekmektedir. 

İç Denetim temel olarak; finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet 

denetimini kapsar344. Bankalarda uygulanan bilgi sisteminin denetimi de İç Denetimin 

kapsamına girmektedir. 

Etkin İç Denetim sistemi, işletmenin tüm önemli faaliyetleri hakkında güvenilir 

bilgi sistemlerinin olmasını gerektirir. Bilginin elektronik ortamda saklanılması ve 

kullanılmasına olanak veren bilgi sistemleri aynı zamanda güvenilir olmalı, bağımsız 

olarak izlenmeli ve değişen koşullara uygun düzenlemeler yapılarak desteklenmelidir. 

Finansal Denetim, işletme kayıtlarının doğru ve zamanında tutulması ve bu 

kayıtlara dayalı olarak hazırlanan finansal ve yönetim raporlarının doğruluğu ve 

güvenilirliğini garanti altına almak için yapılır.  

 Uygunluk Denetimi, işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin kanunlara, 

yönetmeliklere, işletmenin politika ve prosedürlerine uygun olarak 

gerçekleştirildiğinden emin olmak üzere yapılır. 

                                                 
343 Ali Kamil Uzun, “İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ve Uygulamadan Örnekler”, 6. Ulusal Kalite 
Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi ve Ekonomi Yönetiminde Kalite, Kalder, Kasım 1997, s. 181. 
344 Yılmaz Argüden, “Denetim Komitesi ve İç Denetim”, 
http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/022001/10869/3, (10.11.2007).  
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Faaliyet Denetimi ise gelecek odaklı olup, işletme stratejilerinin uygulanması, 

misyonunun benimsenmesi ve vizyonuna ulaşabilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerin 

doğru seçildiğini, bunların verimli ve etkili bir şekilde uygulandığını garanti altına 

almak üzere gerçekleştirilir. Faaliyet Denetimi, ürün kalitesinden, müşteri 

memnuniyetine; gelir artırımından, gider kontrolüne; suistimallerin önlenmesinden, 

varlıkların korunmasına; sağlıklı çalışma şartlarının sağlanmasından, kurumsal sosyal 

sorumluluk konusundaki uygulamalara kadar çok geniş bir alanı kapsar. Hedefi, 

işletmenin geleceğe hazırlanmasını sağlamak ve risk alanlarını tespit ederek bunların 

kontrol altına alınmasını sağlayacak önerileri geliştirmektir. 

İç Denetim, tüm paydaşların hak ve çıkarlarını korumak ve güvence altına 

almak için kurum ile ilgili tüm süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, 

performans ve verimliliğin artırılması, iç iletişimin geliştirilmesi, kalitenin artırılması ve 

işletmeye değer katma konularında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetimin bir 

unsurudur. 

Kurumsal Yönetim, iş süreçlerinde ve paydaşlarla ilişkilerde; eşitlik, şeffaflık, 

hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla işletme faaliyetlerinin etkinlik ve 

verimliliği, raporlama güvenilirliği, düzenlemelere uygunluğu ve paydaşların hak ve 

çıkarlarının korunmasını hedeflemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri, tanımı ve 

ilişkileri birlikte değerlendirildiğinde; tüm paydaşların hak ve çıkarlarının korunduğu 

bir güvence yaklaşımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu güvencenin sigortası olarak da İç 

Denetim görülebilmektedir345. 

Toplam Kalite Yönetimi işletme paydaşlarına işletme faaliyetleri konusunda 

Kalite Güvence hizmeti sunmaktadır. İç Denetim de yönetim faaliyetlerinden biri olan 

TKY uygulamalarının kalitesini güvence altına alma ve geliştirme faaliyetidir. TKY 

çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğinin tespiti ve 

geliştirilmesi için gerekli önlemlerin belirlenip uygulanmaya konması İç Denetim 

faaliyeti sonucu gerçekleşmektedir. 

  
                                                 
345 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi”, 
www.deloittehttp://webcast.deloitte.com.tr/Secure/PresentationList.aspx# (08.01.2008). 
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Şekil 7.2: İç Denetimin TKY’ne Etkisi 

İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimine etkisi, Faaliyet Denetimi ve Uygunluk 

Denetimi kapsamında gerçekleşmektedir. İşletmede uygulanan Toplam Kalite 

Yönetiminin işletmeye sağladığı olumlu etkileri, sebep olduğu maliyetlerin boyutu ve 

uygulanışındaki başarı seviyesinin denetimi, Faaliyet ve Uygunluk Denetimi ile 

gerçekleştirilir. 

İç denetçilerin işletmede uygulanan Toplam Kalite Yönetimini 

değerlendirebilmeleri için öncelikli olarak TKY’nin ne olduğunu bilmeleri, buna bağlı 

olarak da işletmedeki uygulanış biçimini değerlendirmeleri gerekir.  

İç Denetim 

Faaliyet Denetimi Uygunluk Denetimi Finansal Denetim 

TKY

İç TetkikKalite Denetimi  Kalite Kontrol Kalite Maliyetleri

Bilgi Sistemleri D. 
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Şekil 7.3: TKY Bileşenleri 

Kaynak: Orhan Küçük, Standardizasyon ve Kalite, 2. Basım, Ankara: Seçkin 

Yayıncılık, Mart 2004, s. 151. 

İşletmelerde uygulanan TKY faaliyetlerinde temel amaç; işletme içerisindeki 

her süreçte en iyi kalitenin yakalanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için TKY sistemi 

içerisinde Kalite Güvence Sistemi, Kalite Kontrol ve Muayene gibi faaliyetler ve 

uygulamalar kullanılır. 

Kalite Güvencesi, tasarımdan dağıtıma ve dağıtımdan sonrasına kadar, ürün 

kalitesinin belirlenmesi ve güvence altına alınmasıdır. Bu ise, organizasyonun her 

kademesinde özen ve dikkat gerektiren bir kalite yönetimi ile mümkündür. Kalite 

Güvence Sistemi (KGS) TKY’ne geçişin başlangıcı olarak kabul edilir. TKY’nin temel 

düşünce felsefesi, hata bulmaktansa hatayı önlemeye çalışmak olarak ifade edilebilir. 

TKY’nde Kalite Kontrolü sürecin sonunda bir Kalite Kontrol birimi tarafından değil, 

her aşamada bütün çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir346.  

Toplam Kalite Yönetiminde geçmişte kalan olayların kontrolü değil, gelecekte 

yapılacak işlerin planlanması önemlidir. TKY ile muhtemel problemlerin önceden 

belirlenmesi ve önlemlerin alınması için “sürekli gelişme” ve bu kapsamında İç 

                                                 
346 Küçük, s. 150,151.  

Kalite 

Kalite Kontrolü Muayene 

Kalite Güvencesi 
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Denetimlerden de yararlanarak önlemlerin alınması ve performansın artırılması 

hedeflenir347. 

Kalitenin sürekli artırılması amacıyla süreç geliştirme çalışmalarında 

uygulanan kontrol ve denetimlerin etkinliğinin devamlılığı ve gelişimi için, bu kontrol 

ve denetimlerin de denetlenmesi gerekmektedir. İşletmelerde bu fonksiyon İç Denetim 

birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Şekil 7.4’de süreç geliştirme faaliyeti içerisinde 

uygulanan kontrol ve denetimler gösterilmektedir. En son değerlendirme bilgisi olarak 

müşterilerin düşünceleri kullanılmaktadır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve 

şikâyetlerinin en aza indirilmesi için süreç içinde uygulanan ilgili kontrol ve 

denetimlerin bir standarda ve kaliteye oturtulması gerekmektedir. Bunların 

sağlanmasında iç denetçiler, denetleyici ve yönlendirici olarak görev yaparlar. 

 

Şekil 7.4: Performans Geliştirme İçin Bilgilerin Kullanımı 

Kaynak: Muhittin Şimşek ve Mustafa Nursoy, Toplam Kalite Yönetiminde 
Performans Ölçme, İstanbul: Hayat Yayıncılık,  Mayıs 2002, s. 44. 

                                                 
347 Şimşek, Nursoy, Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, s. 44. 
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Kalite sistemine yönelik İç Denetimlerinin hedefleri şunlardır348;  

• Kalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup 

olmadığının, belirlenmesi,  

• Yazılı yöntem ve talimatlara uygun çalışıp çalışmadığının kontrolü,  

• Mevcut kalite sisteminin ve bu çerçevede gerçekleştirilen 

faaliyetlerin ve alınan önlemlerin belirlenmiş hedeflere ulaşmadaki 

etkinliğinin incelenmesi,  

• İncelenen kalite sisteminin uygunluğuna ilişkin bilgilerin 

sınıflandırılması ve belgelendirilmesi, 

• Yönetime alınacak tedbirler ve öneriler hakkında denetim sonu 

raporunun hazırlanması, 

• Uygulamaya konan önerilerin etkinliğinin denetiminin ve 

değerlendirmesinin yapılmasıdır.  

7.1.1. Kalite Denetimi 

Kalite Denetimi, kalite ile ilgili çalışmaların ve sonuçlarının planlanan 

aktivitelerle uyumunu ve uygulamadaki etkinliğini ölçmek için yapılan sistematik, 

bağımsız incelemedir. Kalite Denetimleri bir işletmedeki kalite fonksiyonunun en 

önemli sorumluluklarından biridir. Kalite Denetimleri, kalitenin ölçülmesini, kalite 

anlayışının yerleştirilmesini, sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır.349.  

Kalite Denetimlerinin amaçlarından biri yapılması gereken iyileştirmeleri veya 

düzeltmeleri belirlemektir. Kalite denetimini, süreç hâkimiyeti veya ürün kabulü 

amacına yönelik “takip” veya “kontrol” çalışmalarıyla karıştırmamak gerekir. Kalite 

denetimi, uygulanan kalite yönetimi sisteminin etkinliğini değerlendirme ve 

iyileştirilmesine yönelik çözümler bulma amacıyla kurum içi veya kurum dışı ihtiyaçlar 

                                                 
348 Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeleri / Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 8. Basım, 
İstanbul: Beta Yayınları, Ocak 1999, s. 896-897. 

349 Özkan, s. 45. 
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için yapılan denetimlerdir.350 Kalite Denetimlerinde amaç; tarafsız bir gözle sistemi 

inceleyip, zayıf noktaları, eksiklikleri ve hataları belirleyerek önlemler almak ve 

önlemlerin etkinliğini izlemektir351. 

İç Denetimler ile Kalite Denetimlerinin bir standarda ve etkinliğe kavuşması 

amaçlanmaktadır. Kalite Denetimleri kalite sorumluları tarafından gerçekleştirilen 

denetim türlerindendir. İç Denetim vasıtası ile kalite sistem denetçileri üst yönetim 

tarafından denetlenmiş olur. İç denetçiler tarafından üst yönetime sunulan raporlar ile 

kalite uygulamalarının her aşamasında üst yönetim bilgilendirilir, başarılı 

uygulamalarda üst yönetimin desteği alınmış olur.  

İç denetçilerin TKY uygulamalarını incelerken faydalanabilecekleri ilk ve en 

önemli bilgi kaynağı (TKY birim yöneticileri tarafından yapılan incelemeler sonucu 

oluşturulan) raporlardır. Birer öz değerlendirme niteliği taşıyan bu raporlar sistem 

hakkında ön bilgi vermektedir.  

İç denetçiler TKY birim yöneticilerini denetleyerek kendilerine sunulan 

raporun oluşturulma kalitesi hakkında bilgi sahibi olurlar. Daha sonra TKY sisteminin 

uygulanış şeklini denetler, belirledikleri eksiklik ve başarısızlıkları rapor haline 

getirerek üst yönetime sunarlar. 

Böyle bir denetim sürecinden geçen TKY sistemi, uygulamada karşılaştığı ya 

da karşılaşabileceği muhtemel sorunların düzenli biçimde tespit edilmesi ve çözüm 

seçeneklerinin belirlenerek uygulanmaya konması sonucu “Kaizen, Sürekli Gelişim” 

felsefesini kendi uygulamalarında da gerçekleştirmiş olacaktır.  

                                                 
350 Mehmet Tikici (Ed.), Toplam Kalite Yönetim Tekniği Olarak Kıyaslama, Ankara: Nobel Yayınları, Eylül 
2004, s. 40. 
351 Ercan Taşkın, Kenan Mehmet Ekinci, Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü, 1. Basım, Ankara: Turan 
Kitabevi, Ekim 2006, s. 97. 
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Şekil 7.5: İç Denetimin TKY Kapsamı 

7.1.2. İç Tetkik  

İç Tetkik, Kalite Güvence Sisteminin şartlarından biridir. İşletmede uygulanan 

kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini kontrol etmek amacı ile İç Tetkikler yapılır. 

Kalite Güvencesi, ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri 

karşılamak amacıyla, yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik 

faaliyetlerin bütünündür. Kalite Güvence Sisteminin (KGS) temelinde, ürün ya da 

hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımlarının 

belgelendirilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile 

kalitenin planlanan düzeyde, en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır352. 

                                                 
352 Oğuzhan Şireci, “Kamu Kurumlarında TS-EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Örgütsel  

Verimlik Üzerine Etkisi: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uygulaması”, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2006), s. 30. 
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Standardizasyon; belirli bir faaliyet ile ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak 

amacıyla bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu 

kuralları uygulama işlemidir. ISO-9000; Uluslararası Standartlar Örgütü’nün (ISO) 

yayınlamış olduğu Kalite Güvencesi Sistem standardıdır. Bu standart ürünlerin 

sağlaması gereken özellikleri değil, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken 

şartları tanımlamaktadır. ISO 9000 etkin bir kalite yönetim sistemi için gerekli olan en 

az şartları belirtir353. 

ISO 9000; işletmenin koşullarına uygun bir kalite sistemi oluşturulması ve 

başka bir örgütün kalite sisteminin değerlendirilmesinde temel olarak kullanılabilen 

Kalite Yönetim Sistemi modelidir. ISO 9000 işletmelere maliyetlerde düşme, yönetsel 

ve örgütsel etkinlikte, verimlilikte, işçi-işveren ilişkilerindeki iyileşmede, çalışanların iş 

doyumunda, çalışanların kalite bilincinde, işletmenin pazardaki güven ve saygınlığında 

artış sağlayarak önemli bir rekabet üstünlüğü sağlar354. 

ISO 9001:2000 bir işletmenin “kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik 

sonuçları, verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden 

geçirilmesini kullanarak yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmesini” 

şart koşmaktadır355. 

ISO 9001:2000’in şartları şunlardır; 

1. Kalite Yönetim Sistemi 

• Genel şartlar 

• Dokümantasyon şartları 

2. Yönetimin Sorumluluğu 

• Yönetimin taahhüdü (kararlılığı) 

                                                 
353 Şireci, s. 68. 
354 Nihat Karakoç ve N. Özge Bıyıklılar, “İşletmelerdeki ISO 9001 Uygulamalarının ‘İşgöreni Güçlendirme 
Üzerindeki Etkilerini’ Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Öneri Dergisi, Cilt.5, Sayı.19, Ocak 2003, s. 3.  
355 Erkoç, s. 4. 
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• Müşteri odaklılık 

• İş/Kalite politikası 

• Planlama 

• Sorumluluk, yetki ve iletişim 

• Yönetimin gözden geçirilmesi 

3. Kaynak Yönetimi 

• Kaynakların sağlanması 

• İnsan kaynakları 

• Altyapı 

• Çalışma ortamı 

4. Ürün Gerçekleştirme 

• Ürün gerçekleştirmenin planlanması 

• Müşteri ile ilgili süreçler 

• Tasarım ve geliştirme 

• Satın alma 

• Üretim ve hizmet sağlanması 

• İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü 

5. Ölçme, Analiz ve İyileştirme 

• Genel (İzleme ve ölçmenin planlanması) 

• İzleme ve ölçme 
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• Uygun olmayan ürünün kontrolü 

• Verilerin analizi 

• İyileştirme. 

ISO 9001:2000’in şartlarından “Ölçme, Analiz ve İyileştirme” şartının, izleme 

ve ölçme maddesi içerisinde; müşteri memnuniyeti, iç tetkik, süreçlerin izlenmesi ve 

ölçülmesi, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi şeklinde dört alt başlık bulunmaktadır. 

İç Tetkik; işletmelerin kendi performanslarını değerlendirmek amacıyla 

bağımsız olarak kendi kendini tetkik etmesidir. Tetkik bağımsız bir grup tarafından, 

ifade edilenlerin veya dökümante edilenlerin uygulanıp uygulanmadığının 

araştırılmasıdır. Tetkikin amacı Kalite Sistemi ile problemlerin giderilmesidir356. 

İşletme İçi Kalite Sistem Tetkikleri (İç Tetkik) temelde Uygunluk Tetkikleridir. 

İşletmenin ortaya koymuş olduğu Kalite Sisteminin uygulanıp uygulanmadığının ve 

çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesidir. İç Tetkikler kalite sistemi üzerinde 

gerçekleştirilirse Kalite Sistem Tetkiki, ürün üzerinde gerçekleştirilirse Ürün Tetkiki, 

süreç üzerinde gerçekleştirilirse Süreç Tetkiki olarak adlandırılırlar357. 

 

                                                 
356 William Lewinson, ISO 9000 At The Front Line, ASO (American Society of Quality), 2000, s.11, Aktaran: 
Şireci, s. 29. 

357 Aytimur, s. 17. 
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Şekil 7.6: İç Tetkik Süreci 

Kaynak: Zafer Erkoç, Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Rehberi, 1. 
Basım, İstanbul: Beta Yayınları, Eylül 2004, s. 58. 

İşletmeler İç Tetkikleri aşağıdaki sebeplerden ötürü uygularlar358; 

• Uygulanan Yönetim Sistem Standardının gereği olarak, 

• Yönetim tarafından kullanılacak bir kontrol mekanizması olarak, 

• Çalışanların sisteme dâhil edilmesi için, 

• İyi iletişim ve bildirim için, 

• Çalışanların bilinçlendirilmesine yardımcı olması için, 

• Sürekli gelişmeyi sağlaması için. 

İşletmeler, kaliteye ilişkin faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili sonuçların öngörülen 

düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek ve kalite sisteminin etkin olup olmadığını 

saptamak amacı ile İşletme İçi Kalite Sistem Tetkiklerinin planlanması ve 

gerçekleştirilmesi için yazılı ve güncel prosedürler hazırlamalıdırlar. İşletme İçi Kalite 
                                                 
358 Erkoç, s. 63. 
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Sitem Tetkikleri, tetkiki yapılan faaliyetlerin durumu ve önemi esas alınarak 

programlanmalı ve denetimi yapılan faaliyetten doğrudan sorumlu olanlar dışında, 

tamamen bağımsız personel tarafından gerçekleştirilmelidir359. 

İşletme İçi Kalite Sistem Tetkiklerindeki bağımsızlık ilkesi İç Denetimdeki 

kadar geniş kapsamlı ve donanımlı bir ifade değildir. İç Tetkikte bağımsızlık; tetkik 

edilen süreç dışından veya süreçten doğrudan etkilenmeyen kişi veya birimler 

tarafından tetkik işleminin yapılmasıdır. İşletmelerde İç Tetkikin bağımsızlığı TKY 

biriminin oluşturulması ile sağlanır.  

İç Denetim bölümünün bulunduğu büyük çaplı işletmelerde (Ek 1360, Ek 2361, Ek 

3362) TKY birimlerinin başkan yardımcılarına veya bir bölümün yöneticisine bağlı 

olmaları nedeniyle, işletme içi kaliteyi denetleyen İç Tetkikçilerin, İç Denetim 

standartlarında belirtilen tam bağımsız ilkesine tümüyle sahip olmaları beklenemez.  

İç Tetkikler İç Denetime göre daha dar kapsamlı, daha bağımlı ve daha teknik 

faaliyetlerdir. İç Tetkikin sadece kalite uygulamaları ile ilgili olması nedeniyle İç 

Denetimlere göre çok daha dar kapsamlıdır.  

İç Denetimin görev alanı; işletme içi tüm faaliyetler ve işletme içi risklerden 

kaynaklanan tehdit ve fırsatlardır. Kapsam olarak İç Tetkikler de İç Denetimin çalışma 

alanı içine girmektedir. İç Denetimler ile Kalite Sistem Tetkiklerinin etkinliği ve 

verimliliğinin artırılması amaçlanır. 

Tetkik faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve etkinliğinin korunması 

için Kalite Sistem Tetkiklerini gerçekleştiren personelin performanslarının İç 

Denetimler ile izlenmesi ve belli aralıklarla değerlendirilmesi yararlı olacaktır. İşletme 

İçi Kalite Sistem Tetkikçisi olarak eğitilen her personel uzun vadede bu görevi 

sürdürecek niteliklere sahip olmayabilir. Veya bir tetkikçi baş tetkikçilik görevinin 

gerekliliklerini karşılayacak niteliklere sahip olmayabilir. Eğer tetkikçinin performansı 

                                                 
359 Andaç Atilla, Çağdaş Kalite Anlayışı İçerisinde ISO 9001 Kalite Güvencesi Sistemi Standardının Yorumu ve 

Uygulama Örnekleri, İstanbul: Çağlayan Kitapevi, 1996, s. 246.  
360 http://www.caykur.gov.tr/UserDir/resim/Caykur/organizasyon_semasi.JPG (15.12.2007). 
361 http://www.tkb.com.tr/organizasyon/organizasyon.htm (15.12.2007). 
362 http://www.abank.com.tr/UserFiles/File/OrganizasyonSemasi_2007.ppt#256,1,Slayt 1 (15.12.2007).   
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izlenmez, gerekli önlemler alınmaz ve tetkikçi kaynak planlaması buna göre yapılmaz 

ise zaman içinde denetlenen bölümlerden gelen şikâyetler de dâhil olmak üzere bir dizi 

problem ortaya çıkacaktır363.  

İç Denetimler ile sürekli gözden geçirilen ve yenilenen İç Tetkik faaliyetleri 

daha verimli ve etkin hale gelecektir. Böylelikle İç Tetkik faaliyeti ile ilgili muhtemel 

problemler oluşmadan önlenmiş olacaktır. 

7.1.3. Kalite Kontrol  

İç Denetim (Kalite Kontrol Denetimi); Kalite Kontrol uygulama sürecini 

denetleyerek gerekli tanıyı koyar ve zayıf noktaları düzeltmek için izlenecek yolu 

gösterir. Kalite Kontrol, İç Denetime benzer, fakat arada bazı farklar vardır364. 

Kalite Kontrol; işletme içinden ya da piyasadan örnekler alarak ürünün 

kalitesini incelemektir. Ürün kalitesini kontrol eder ve tüketici isteklerini karşılayıp 

karşılamadığını inceler, bulduğu hataları düzeltir ve ürünün kalite üstünlüklerini artırır. 

Diğer bir deyişle yalnız “hardware” (elle tutulur) kaliteyi değil PUKO döngüsünün de 

işlerliğini sağlayan bir denetimdir365. 

İç Denetimde ise Kalite Kontrolün ele alınışı; işletmenin üründe kaliteyi nasıl 

meydana getirdiğini, yan sanayi bağlantılarının kontrolünü, müşteri şikâyetlerinin nasıl 

ele alındığını ve üretimin her aşamasındaki kalite güvenliği uygulamalarında kullanılan 

yöntemleri, yeni ürün geliştirme düzeyinden başlayarak ele alır. İç Denetim, Kalite 

Kontrol sisteminin ne derece iyi işlediğini belirleyerek işletmenin yinelenen hatalara 

karşı önlem almasını sağlar, KK sürecinde PUKO döngüsünün işlemesini ve “software” 

(işlevsel) kalitenin denetimini sağlar. İç Denetim gelecekte üretilecek ürünlerin 

kalitesini değerlendirmekte doğrudan rol oynar. Kalite Kontrol ve İç Denetim arasındaki 

                                                 
363 Selçuk Aytimur, Daha İyi Bir Kalite Sistemi İçin Kuruluş İçi Kalite Sistem Denetimi, Denetçinin El Kitabı, 

Kalder Yayınları, Yayın No: 6, Ocak 1995, s. 90. 
364 Kaoru Ishikawa, Toplam Kalite Kontrol, 2. Basım, KalDer Yayınları No: 7, İstanbul: KalDer, Mayıs 1997, s. 

184. 
365 Ishikawa, s. 184. 
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temel fark, İç Denetimde tüm yönetim sisteminin ve sistemin işleyişinin denetlenmesine 

ağırlık verilmesidir366. 

İç Denetimler, Kalite Kontrollerin istenilen standartlarda ve verimlilikte 

olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Böylelikle üretimde uygulanan Kalite Kontrol 

sisteminin işleyişinde kalite ve standart sağlanmış olur.  

7.1.4. Kalite Maliyetleri  

Maliyet, işletmelerde gerçekleştirilen her faaliyet sonucunda oluşan ve hiç 

kimse tarafında istenmeyen bir sonuçtur. Bu nedenle işletmeler toplam maliyetlerini 

azaltmak amacıyla sürekli inceleme ve değerlendirmeler yapmaktadırlar. Maliyet 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için öncelikle maliyetin kaynağının belirlenmesi 

gerekmektedir. İşletmelerde oluşan maliyetlerin bir kısmı kalite ile ilgili maliyetlerdir. 

Kalite maliyetlerinin azaltılabilmesi için de öncelikle kalite maliyetleri ve kalitesizlik 

maliyetleri arasındaki farkın belirlemesi gerekmektedir. 

Kalitesizlik maliyeti; süreç sonucunda meydana gelen başarısızlıklar, hatalı 

ürünler, hurda ürünler, müşteri kayıpları, imaj kayıpları v.b. gibi işletme tarafından 

istenmeyen ve işletmeyi çok zor durumlarda bırakabilen maliyetlerdir. 

Kalite maliyetleri ise, meydana gelebilecek hataların önlenmesi ve faaliyetlerin 

en verimli şekilde sonuçlanabilmesi amacıyla uygulanan Kalite Kontrol ve iyileştirme 

sistemi için yapılan yatırımlar ve harcamalar sonucu ortaya çıkan maliyetlerdir. 

İşletmeler kalitesizlik maliyetlerinden kurtulmak için kalite maliyetlerine 

katlanırlar. Bunun nedeni, işletmelerin kalite maliyetlerinin kalitesizlik maliyetlerine 

göre çok düşük seviyelerde olmasıdır. Bu seviyenin düşük olması, uygulanan kalite 

sisteminin etkinliği ve süreç sonundaki başarı seviyesine bağlıdır.  

Yüksek kalite maliyeti, uygulanan sistemin başarısını gölgeleyeceği gibi 

başarısız kalite uygulamaları da kalite maliyetlerine gösterilen hoşgörüyü bitirebilir. Bu 

nedenle kalite maliyetleri her zaman azaltılma hedefinde olan bir unsurdur. 

Kalite maliyetlerinin seviyesi kalite sisteminin başarısının ölçülmesinde 

kullanılan değerlendirme ölçütlerindendir. Kalite maliyetleri zaruri olabilir fakat 
                                                 
366 Ishikawa, s.184,185. 
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maliyetlerin seviyesi kalite sisteminin başarı seviyesine oranla rahatsız etmeyecek 

düzeyde olmalıdır. Kalite sisteminin verimliliğinin artırılmasında hedeflenen 

noktalardan biri de, daha az masraf ile daha çok kalite başarısının elde edilmesidir. Bu 

nedenle kalite maliyetleri her zaman azaltılma baskısı altında olan ve kalite sisteminin 

zayıf halkası olabilecek bir unsurudur.  

İç Denetim uygulamalarının TKY’ne yönelik amaçlarından biri de kalite 

maliyetlerindeki gereksiz ve verimsiz harcamaları tespit ederek öneriler geliştirmek, 

böylelikle kalite maliyetlerin azaltılmasını sağlamaktır.  

Literatürde367 çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlandığı belirtilen rapora 

göre; genel olarak bir işletmenin toplam yıllık cirosunun %10-20 arasındaki bir kısmı 

kalite ile ilgili maliyet doğurmaktadır. Genel maliyetlerin %95’i başarısızlık 

(uygunsuzluk) ve değerlendirme maliyetlerinden oluşmakta, toplam maliyetlerin ise 

sadece %5’i önleyici etkinliklerle ilgili maliyetleri içermektedir. Buradan çıkan sonuç 

şudur: İşletmeler ve kurumlar “önleyici” girişim ve etkinliklere toplam maliyetler içinde 

yeteri kadar pay ayırmamakta, maliyetler “oluştuktan” sonra onları giderme ve hataların 

kaynaklarını bulma amacıyla da “değerlendirme” etkinliklerine başvurmaktadırlar.  

Kalite, hem maliyet hem de müşteriye yönelik hizmet anlayışı içinde taşıdığı 

özellik nedeniyle, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında başarılı 

olmalarında çok önemli bir göstergedir. İşletmeler serbest rekabet koşullarında ulaşmak 

istedikleri hedefe, ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesini artırarak pazarda üstünlüğü 

sağlamak, maliyetleri azaltarak verimliliği, dolayısıyla karlılığı maksimize etmeyi 

amaçlarlar. Kalite anlayışında mal ve hizmette en yüksek kalite ile düşük maliyetin aynı 

zamanda gerçekleşmesi hedeflenmelidir368. Bunun için de TKY uygulamaları sonucu 

oluşacak maliyetlerin en az düzeye indirilmesini sağlayacak tedbirlerin, iyileştirmelerin 

tespit edilip uygulanması gerekmektedir. 

                                                 
367 Hasan Şimşek, s. 211. 
368 Özkan, s. 58. 
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Şekil 7.7: Kalite Maliyetleri ve İşletme Cirosundaki Yeri 

 

TKY’nin işletmelerde uygulanma nedenlerinden biri de işletmenin 

maliyetlerini azaltarak piyasada rekabet avantajı sağlamaktır. Bunun için de TKY 

sistemine yatırım yapmak gerekir. TKY’nin uygulanma sürecinde de birçok maliyet 

ortaya çıkacaktır. İşletmeler TKY maliyetlerine TKY’nin kendilerine sağladığı fayda 

oranında katlanırlar.  

TKY’nin işletme maliyetlerine yönelik amacı; işletme cirosunda %10-20 

civarlarındaki kalite ile ilgili maliyeti ölçme, değerlendirme ve önleme faaliyetleri ile en 

az düzeye indirmektir.  

İç Denetim işletme maliyetleri ile doğrudan ilgilidir. İç Denetim bir yandan 

işletme faaliyetlerin yürütülmesi aşamasındaki hata ve eksiklikleri tespit ederek 

maliyetlerde azalmayı hedeflerken, diğer yandan da maliyetlerin düşürülmesi amacı ile 

işletmede uygulanan yardımcı sistem, cihaz ve çalışan personelin verimliliğini denetler 

ve bu çalışmaların daha verimli hale gelebilmesi için öneriler geliştirerek üst yönetime 

rapor olarak sunar. 

İç Denetim, işletme faaliyetlerinin verimliliğini artırma amacı ile uygulanan 

TKY’nin etkinliğinin artırılmasını amaçlar. Maliyetler açısından yapılan denetimlerde, 

%10-20

%80
%15Başarısızlık 

Maliyetleri 

İşletme Cirosu Kalite Maliyetleri 

Kalite ile 
İlgili 

%80-90

%5 

Önleme 
Maliyetleri  

Ölçme ve 
Değerlendirme 

Maliyetleri 



 123

TKY’nin işletmede uygulanmaya başlamasından önceki ve sonraki maliyet düzeyleri 

karşılaştırılarak meydana gelen değişim belirlenir. Genellikle değişim olumludur, yani 

TKY çalışmaları sonucu işletmenin toplam maliyetlerinde bir düşüş meydana gelmiştir. 

İç Denetim birimi bunun aksi bir durumda TKY sisteminin yenilenmesi ve gerekli 

tedbirlerin alınması konusunda üst yönetime rapor sunar. 

 

Şekil 7.8: Maliyetler Arasındaki İlişki 

Kaynak: Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, 
Uygulamalar, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2007, s. 114. 

TKY sistemi, işletme maliyetlerine olan etkisinin olumlu yönde artırılması 

amacıyla iç denetçiler tarafından denetlenir. Denetimlerde hedeflenen noktalar; 

öncelikle TKY’nin işleme maliyetlerinin en az seviyeye indirilmesi konusundaki 

etkinliğini artırmak, daha sonra ise TKY çalışmalarından kaynaklanan maliyetlerin en 

az seviye indirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda TKY çalışmalarının başarısızlık 

maliyetleri belirlenir ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tavsiyeler geliştirilir. 

TKY sisteminin işletme genelinde uyguladığı maliyet düşürme sistemi İç Denetçiler 

tarafından TKY sistemine uygulanarak Kaizen gerçekleştirilir. 
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TKY sistemi, İç Denetimler ile sürekli olarak gözden geçirilmeli, TKY 

uygulamalarında karşılaşılan hata ve eksikler tespit edilmeli ve yapılan iyileştirmeler ile 

daha verimli hale gelmesi sağlanmalıdır. 

İç denetçiler tarafından TKY maliyetlerinin azaltılması amacıyla denetimler 

yapılır. Denetimlerde öncelikle TKY uygulamalarındaki yanlışlıklar sonucu oluşan 

başarısızlık maliyetleri tespit edilir. Bu maliyetlerin önlenebilmesi için öneriler ve 

alınması gereken tedbirler belirlenir ve üst yönetime sunulur. Üst yönetimin onay 

verdiği önleyici faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesi ile maliyetlerde azalma 

gerçekleştirilir. 

Şekil 7.8 de görüldüğü gibi;  

Değerlendirme maliyetleri, denetim ve kontrol maliyetlerini içermekte, çok 

yavaş ve uzun vadede düşme eğilimindedir. 

Önleme maliyetleri, değerlendirme sonucu tespit edilen sorunların çözümü için 

gerekli olan eğitim yatırımı, planlama, süreç ve sistemlerin kurulması, devreye 

sokulması nedeniyle ilk etapta artacaktır. Sistemdeki sürekli denetimler ile süreçteki 

değişim ihtiyacı sürekli düşme istikametinde olacağından, önleme maliyetlerindeki 

artışta azalacaktır. 

Başarısızlık (uygunsuzluk) maliyetleri, önleme faaliyetlerinin uygulamaya 

geçmesi ile birlikte hızla düşecektir.  

İç Denetim faaliyetinin sürekli ve düzenli bir şekilde uygulanması TKY 

sisteminin karşılaşacağı sorunlarının proaktif bir şekilde belirlenmesine, hata ve 

eksikliklerin daha problem haline gelmeden çözülmesine yardımcı olacaktır.  

7.2. Toplam Kalite Yönetiminin İç Denetim Çalışmalarına Etkisi 

Klasik yönetim anlayışında hedef; mevcut sistemleri en iyi şekilde çalıştırmak, 

iş yerinde sıkı bir disiplin ile insanların işleri doğru yapmalarını sağlamak ve en yüksek 

oranda karlılığa ulaşmaktır. İşte bu yönetim anlayışı çerçevesinde İç Denetim birimleri 

genellikle bireye ve hataya odaklı, suçlu aramaya yönelik, hataya neden olan bireyin 
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tespit edilerek cezalandırılması esasından hareket ederek örgütlenmiş ve faaliyetlerini 

bu çerçevede sürdürmüştür. Klasik denetim anlayışında da; süreç, organizasyon ve 

sistemler bir kenara bırakılarak sadece birey odaklı bir denetim yapılmaktadır369. 

Toplam Kalite Yönetimi, klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, 

gelişen ve gelişimi devam etmekte olan modern ve etkin yönetim anlayışının bir 

ifadesidir. TKY; "Müşterinin en ekonomik düzeyde ve eksiksiz olarak tatmin edilmesi 

için işletme içindeki tüm süreçlerin organize edilerek, kalitenin oluşturulmasını, 

sürekliliğini, geliştirilmesini ve takibini sağlayacak etkili bir sistemin 

gerçekleştirilmesi" olarak ifade edilmektedir. Sürekli geliştirme; bir dinamizmi, sürekli 

bir arayışı ifade eder. Diğer bir ifade ile Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının temel 

misyonu değişimin üstesinden gelebilmek, değişimi yönetmektir 370. 

Bir yönetim fonksiyonu olan İç Denetim de yönetim anlayışındaki değişime 

paralel olarak gelişmiş ve Toplam Kalite Yönetimi içinde değişim göstererek değişimin 

yönetilmesinde rol almaştır. İç Denetimin; analiz, inceleme, gözden geçirme, 

değerlendirme ve yönlendirme gibi faaliyetleri içermesi bakımından da işletme yönetimi 

üzerinde etkin bir rolü bulunmaktadır. Köklü bir geçmişi olan İç Denetim mesleğinin 

Toplam Kalite Yönetimi açısından ele alınıp irdelenmesi, İç Denetimin etkinliğini ve 

yaşadığı değişimi anlamamızda yardımcı olacaktır371. 

İç Denetimin kapsamı, yönetim anlayışındaki değişime paralel olarak 

değişmiştir. Önceleri; hataya yönelik suçluyu bulan ve cezalandıran, daha sonra var olan 

sistemin işlerliğini korumak amacı güden, en son olarak da sistemi daha iyiye götürücü 

tedbirleri aldıran, değer yaratan ve risklere karşı duyarlı olan, yapıcı bir özelliğe doğru 

değişim göstermiştir. Başka bir ifade ile İç Denetim ilk olarak çalışanı incelemiş, sonra 

var olan sistemi, en son olarak da sistem ve riskleri inceleyerek olması gerekeni tespite 

yardımcı olmuştur.  

İç Denetimin kapsamı ve amacında yaşanan tüm bu değişimlerde en önemli 

etken; yönetim felsefesinde yaşanan değişimdir. TKY de yönetim anlayışındaki değişim 

                                                 
369 Ali Kamil Uzun, “İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ve Uygulamadan Örnekler”, s. 181. 
370 Ali Kamil Uzun, “İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ve Uygulamadan Örnekler”, s. 178. 
371 Ali Kamil Uzun, “İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ve Uygulamadan Örnekler”, s. 178. 
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sonucu ortaya çıkmış alternatif bir sistemdir. TKY’nin uygulanmasıyla da yönetim 

unsurlarında değişimler yaşanmıştır. Bu unsurlardan biri de İç Denetim uygulamalarıdır. 

İç Denetimde yaşanan bu değişim İç Denetçiler Enstitüsü’nün tarihi süreç 

içindeki farklı tanımlarında görülmektedir. İç Denetim 1957 yılında “muhasebe, 

finansal ve diğer faaliyetlerin gözden geçirilmesi”, 1971 yılında “örgütün faaliyetlerinin 

gözden geçirilmesi”, 1978 yılında “örgütün faaliyetlerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi”, 2002 yılında ise “kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 

katmak amacı ile güvence ve danışmanlık” faaliyetidir şeklinde tanımlanmıştır.  

2002 yılında yenilenen standartlarda yer alan “İç Denetimin Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programı” ile İç Denetimlerin belli standartlar ve kalite düzeyinde 

gerçekleşmesi, eksik ve hatalı yanlarının tespit edilip iyileştirilmesi, en iyi uygulama 

örnekleri ile mukayese edilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

SPK ve BDDK tarafından yapılan düzenlemeler, Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu ile kamu idareleri için yapılan düzenlemelerde İç Denetim ile ilgili 

ayrıntılı hükümler yer almaktadır. Bu düzenlemeler ile birlikte, yönetim kurulu, denetim 

komitesi, İç Denetim ve Bağımsız Dış Denetime önemli rol ve sorumluluklar 

yüklenmektedir. Bu Düzenleme, ilke ve standartlar İç Denetimin rolünü kritik hale 

getirmiş, Kurumsal Yönetim için güvence sayılan “İç Denetimin Kalite Güvencesi” ni 

önemli ve zorunlu bir hale getirmiştir372. 

Kurumsal Yönetim ilkeleri ve ilişkileri çerçevesinde bu rol ve sorumlulukları 

değerlendirdiğimizde; paydaşlar, menfaat sahipleri, kamunun bilgilendirilmesi ve 

şeffaflık, yönetim kurulu için İç Denetim ve Bağımsız Dış Denetimin güvence sağlama 

ve danışmanlık rolü bulunmaktadır. İç Denetim, kurum içinde yönetim kurulu ve 

denetim komitesi için güvence sağlamak ve aynı zamanda işletme yönetimi için stratejik 

akıl ortağı olarak danışmanlık rolünü üstlenir. Bağımsız Dış Denetim ise, İç Denetimin 

güvence sağladığı süreç çerçevesinde üretilen mali tabloların güvenilir olması ve 

                                                 
372 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi”. 
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gerçekleri yansıttığına ilişkin kamunun bilgilendirilmesi için referans olacak görüşleri 

bildirir373.  

Denetim, bir doğruluk, uygunluk ve akılcılık sorgulaması olduğundan, denetim 

faaliyetinin bizzat kendisinin de sorgulamasının yapılması bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Denetimde kalite ve güvenilirliğin sağlanması ise, denetim 

faaliyetlerinin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğu ile mümkündür. Denetim 

standartları bir yerde yapılan işin kalitesine ilişkin ölçütler bütünü olup, hem kişisel 

özellikleri itibariyle denetçiyi, hem de başından sonuna kadar tüm denetim sürecini 

kapsar374.  

TKY faaliyetlerinin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunu sağlamak 

amacıyla kurulan Kalite Güvence Sisteminin bir benzeri İç Denetim faaliyetinde Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programı olarak görülmektedir. İç Denetimin Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programı içinde yer alan “Benchmarking” uygulaması da TKY ile başlayan 

uygulamalardandır. Kalite Güvence Programının değerlendirme raporu olan “Quality 

Assurance Review” (QAR), ISO 9000 gibi, gerekli ve istenilen standartlara uygunluğun 

var olduğunu belirten bir rapordur. 

İç Denetim faaliyetinin standartlara uygunluğunu değerlendirecek ve fikir 

beyan edecek ekibin işletme dışından, bağımsız ve vasıflı kişilerden oluşması gerekir. 

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonunda oluşturulan raporda “Standartlara 

Uygundur veya Uyumludur” ibaresinin kullanılabilmesi için dönemsel iç 

değerlendirmeler ile birlikte her beş yılda en az bir defa dış değerlendirmenin yapılması 

ve İç Denetim faaliyetinin standartlara ve etik kurallara uygun olduğu kanaatine 

varılması gerekir.  

7.2.1. İç Denetimde Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

İç Denetimin işletmelerdeki rolü değerlendirildiğinde; işletmelerin risk 

yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence 

sağlama ve danışmanlık faaliyeti olduğu, işletmelerde yönetsel hesap verebilirliğin 

                                                 
373 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi”. 
374 Başpınar, s.35. 
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yerleşmesine katkı sağladığı görülmektedir. İç Denetçilerinde, işletmelerin İç Kontrol 

sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi 

hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumlulukları bulunmaktadır. İşin 

doğru yapılmasının yanı sıra doğru işin yapılması konusunda görüş ve önerileri ile İç 

Denetim faaliyeti işletmelere katma değer sağlamaktadır. İş süreçlerinin etkinliği ve 

verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk 

konularında makul bir güvence sağlamak için işletme yöneticilerince tasarlanan İç 

Kontrol sistemi, İç Denetim faaliyeti ile değerlendirilir. Hata, hile ve suistimallerin, 

gelir ve varlık kayıplarının önlenmesinde İç Kontrol sistemi ve İç Denetim faaliyetinin 

etkinliği önemli rol oynamaktadır375.  

İşletmeler için böylesine önemli bir faaliyetin de kontrol edilmesi, kalitesinin 

güvence altına alınması önemli ve zaruri bir husustur. Bu nedenle IIA tarafından İç 

Denetim faaliyetinin kalite güvencesi İç Denetim Standartlarına eklenerek sürekli ve 

kalıcı bir gereklilik haline getirilmiştir. 

İç Denetim Standartlarından biri olan “1300 Kalite Güvence ve Geliştirme 

Programı”na göre; İç Denetim Yöneticisi, İç Denetim faaliyetinin tüm yönlerini 

kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programı 

hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış kalite 

değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini içermelidir. Programın her parçası, 

İç Denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, kurumun faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmalı ve İç Denetim faaliyetinin Etik Kurallara ve 

Standartlara uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

İç Denetim faaliyeti tarafından gerçekleştirilen bütün danışmanlık ve denetim 

faaliyetlerinin dönemsel olarak ve devamlı değerlendirilmesi “Kalite Programının 

Gözlenmesi (Değerlendirilmesi)” olarak tanımlanmaktadır. Gözlem faaliyeti; denetim 

planının başarı ile tamamlanması, denetimin çevrim süresi, üst yönetim tarafından kabul 

edilen tavsiyeler ve müşteri tatmini gibi veriler ile İç Denetim faaliyetinin analizini 

içine alır.  

                                                 
375 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Rolü ve Katma Değeri”, 
http://www.denetimnet.net/Pages/isletmelerdeicDenetimFaaliyetininRolu.aspx, (15.01.2008). 
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Değerlendirme faaliyeti iç ve dış değerlendirmeler ile gerçekleştirilir. 

İç Değerlendirme; “iç gözden geçirme”, “öz değerlendirme” olarak da 

adlandırılır. İç Denetim faaliyetinin rutin uygulama ve politikalarının performansı 

devamlı gözden geçirilir. Amaca özel, rutin dışı faaliyetlerin değerlendirmesi de 

dönemsel iç değerlendirmeler ile gerçekleştirilir. 

Devamlı ve dönemsel gözden geçirmeleri yapma sorumluluğu üstlenen kişiler, 

gözden geçirme çalışmalarında İç Denetim Yöneticisine bağlı olmalı ve elde ettikleri 

sonuçları doğrudan doğruya İç Denetim Yöneticisine bildirmelidir. 

İç Denetim Yöneticisi de iç değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını ve gerekli 

bulduğu eylem planlarını üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu ile 

paylaşmalıdır. 

Dış Değerlendirme: İç Denetim faaliyetinin Uluslararası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartlarına uygunluğunu denetlemek, değerlendirmek, bu konuda fikir 

beyan etmek ve geliştirmek amacına yönelik tavsiyelerde bulunmak amacı ile kurum 

dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya bir gözden geçirme ekibi 

tarafından en az beş yılda bir kere yapılmalıdır. 

Dış değerlendirme, İç Denetim faaliyetinin aşağıda belirtilen unsurlarını içerir; 

• IIA Standartlarına, etik kurallara ve yürürlükteki mevzuata uyum, 

• Müşterilerin (Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi v.b.) beklentileri, 

• Kurumun yönetişim süreci ile bütünleştirilmesi, 

• Kullanılan araç ve teknikler, 

• Personelin bilgi, tecrübe ve uzmanlık alanları, 

• Kurumun faaliyetlerine katma değer katıp katmadığının tespit 

edilmesi. 
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Dış değerlendirme sonuçları öncelikle İç Denetim Yöneticisi ile tartışılmalı, 

kesin sonuçlar İç Denetim Yöneticisine ve ilgili tüm üst yönetime bildirilmelidir. Bu 

sonuç raporunda; İç Denetim faaliyetinin uygulamalarının standartlara “uygun” veya 

“aykırılık” derecesi, faaliyete uygulanabilecek “en iyi uygulamalar yönteminin” 

kullanımı hakkında bir değerlendirme, faaliyetin geliştirmesi amacına yönelik tavsiye, 

İç Denetim Yöneticisinin belirlenen aykırılık, uygunsuzluk ve tavsiyelere yönelik eylem 

planı ve uygulama tarihlerini de içeren cevabı yer almaktadır. 

Dönemsel iç değerlendirmeler ile birlikte her beş yılda en az bir defa 

gerçekleştirilen dış değerlendirmenin sonucu İç Denetim faaliyetinin Standartlara ve 

Etik kurallara uygun olduğu kanaatine ulaşılması “Standartlara Uygundur veya 

Uyumludur” ibaresinin kullanılabilmesi ve Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

(Quality Assurance Review- QAR) olumlu raporunun alınabilmesi için gereklidir. 

İç Denetim, sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ile kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendiren, kurumun 

faaliyetlerini geliştiren ve onlara değer katan bağımsız, tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim sahip olduğu rol ve sorumlulukları ile kurumsal 

yönetimin güvencesi olarak tanımlanır ve işletme faaliyetleri hakkında işletme 

paydaşlarına güvence sağlar. 

İşletme faaliyetlerinin güvencesi olarak uygulanan İç Denetim faaliyetinin 

kendisininde ne kadar bağımsız, tarafsız ve güvenilir olduğu önemli bir konudur. Bu 

nedenle İç Denetim faaliyetinin kalitesinin güvence altına alınması gerekmektedir. İç 

Denetim faaliyetinin kalite güvencesi olarak, İç Denetimin Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programı kapsamında dış denetçiler tarafından sistemli ve düzenli bir şekilde 

gerçekleştirilen Dış Denetimler kullanılmaktadır. Dış Denetim sonucu oluşturulan sonuç 

raporları İç Denetim faaliyeti hakkında işletme sahiplerine, işletme paydaşlarına ve 

işletme yönetimine bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir referanstır. 

Sonuç olarak; İç Denetim faaliyetinin katma değer yaratması, faaliyetinin 

geliştirilmesi, standartlara ve etik kurallara uyum sağlaması ve müşterileri (işletme 

sahipleri, denetim komitesi, yönetim kurulu ve düzenleyici kurumlar) tarafından 
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güvenilirliğine inanılması için Kalite Güvence ve Geliştirme Programının 

uygulanmasına gerek duyulmaktadır. 

7.2.1. Örnek Vaka (İç Denetimde Kalite Güvence ve Geliştirme Programı) 

Örnek vaka olarak İç Denetimde Kalite Güvence ve Geliştirme Programının 

ülkemizdeki başarılı uygulamalarından biri olan Koç Finans Hizmetler’in 2007 yılında 

gerçekleştirdiği proje incelenmiştir. 

Bir finans holding şirketi olarak faaliyet gösteren Koç Finans Hizmetler 

(KFH)’in İç Denetim Yönetimi; denetim uygulamalarını daha iyi bir noktaya getirmek 

ve Uluslararası Denetim Standartlarına, BDDK, SPK ve Hazine Müsteşarlığı gibi 

kurumların mevzuat hükümlerine uygun denetim yapmak amacıyla 8 Ocak 2007 

tarihinde Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çalışmaları kapsamında, öncelikle 

KFH ve Yapı Kredi Bankası (YKB) İç Denetim Bölümünün Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programının uygulanması konusunda, uluslararası bağımsız denetim şirketi 

olan Deloitte (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) ile 

işbirliği yapılarak; ortak bir plan oluşturulmuş, bu planla göre faaliyetler beş safhada 

gerçekleştirilmiştir. 

1. Safha; Hızlı Kontrol (Quick Check) 8 Ocak – 17 Ocak 2007; Bağımsız 

Denetim Ekibi tarafından, KFH ve YKB İç Denetim’in aşağıda örnek tabloda (Tablo 

7.1) gösterilen bölümlerdeki mevcut uygulama ve prosedürleri, Uluslararası Denetim 

Standartları çerçevesinde incelenmiş, denetim komitesinden bir kişi ile mülakat, 

görüşme yapılmıştır. Birinci safha sonucunda denetlenen bölümler hakkındaki durum 

aşağıda açıklanan renk kodları kullanılarak ortaya konmuştur.  

Yeşil: (Satisfying); tatmin edici, yeterli, 

Sarı: (Perfectible); geliştirilebilir, daha iyi hale getirilmesi gereken, 

Kırmızı: (Need for improvement); geliştirilmeye ihtiyacı olan, geliştirilmesi 

gereken olarak tanımlanmıştır. 
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Bağımsız Denetim Ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk gözden geçirme 

faaliyeti sonucu, KFH ve YKB İç Denetim bölümü faaliyetlerinin ‘Kırmızı’ bölümleri; 

kesinlikle geliştirilmesi gereken, ‘Sarı’ bölümleri; daha iyi hale getirilebilecek, 

geliştirilmesinde fayda görülen ve ‘Yeşil’ bölümleri; uygulamaların yeterli görüldüğü 

bölümler olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 7.1 

 İlk Gözden Geçirmede Ele Alınan Bölümler  

 

 Kaynak: http://tide.org.tr/tideweb/resimler/upload/Documents/StefanoPerazzini.ppt(25.12.2007) 
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Birinci safha, Bağımsız Denetim Ekibi tarafından elde edilen sonuçların İç 

Denetim Bölüm Yöneticisi ile tartışılıp, değerlendirilmesi sonucu iyileştirmelerin 

yapılması gereken alanların belirlenmesi ile sona ermiştir. 

2. Safha, İyileştirme (Remediation) 17 Ocak – 30 Mayıs 2007; birinci safhada 

belirlenen alanlarda çalışmak üzere, KFH ve YKB İç Denetim Yönetimi içinden, 

gönüllü bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekipte yer alan kişilerin ilgi alanları ile mevcut 

bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak, küçük alt gruplar oluşturulmuş ve bir proje takvimi 

yapılmıştır. Bu takvime bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, daha 

önceden belirlenen alanlarla ilgili iyileştirmeler tamamlanmıştır. 

3. Safha, Detaylı İnceleme (Detailed Review) 4 Haziran – 14 Temmuz 2007; 

Bağımsız Denetim Şirketinin Ekibi tarafından, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

kapsamında KFH ve YKB’nın denetim yapısı ve uygulanan standart ve metodolojileri 

detaylı bir şekilde incelenmiş, KFH ve YKB bünyesinde rastlantısal olarak seçilen üst 

ve orta düzey yöneticiler ile hem birebir görüşmeler hem de anketler yapılmıştır. KFH 

ve YKB İç Denetim denetçilerine de anket formları gönderilmiştir.  

4. Safha, Değerlendirme ve En İyi Uygulamalar ile Karşılaştırma (Assessment 

and Benchmark with Best Practices) 4 Haziran - 14 Temmuz 2007; İç Denetim 

Yönetimi Yöneticisi, görev tanımları, organizasyon yapısı, kontrol süresi, personelin 

yetkinlik ve eğitim seviyesi, eğitim politikaları, performans değerlendirme yöntemleri 

ve iyileştirme politikaları gözden geçirilmiştir. 

Risk değerlendirme, kalite kontrol, öz denetim ve takip eden faaliyetler analiz 

edilmiştir. 

KFH ve YKB İç Denetim’in mevcut yapısı ve uygulamaları, Uluslararası İç 

Denetim Enstitüsü aracılığıyla, dünyadaki en iyi uygulamalara sahip diğer işletmeler ile 

karşılaştırma ve kıyaslaması yapılmıştır.  

5. Safha, Ayrıntılı Sonuç ve Son Rapor (Overall Conclusion and Final Report) 

15 – 23 Temmuz 2007; mevcut durum ve uygulamalar ile tanımlanmış IIA standartları 
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arasındaki farkın analiz edilmesi ile KFH ve YKB İç Denetim’in temel güçlü yanları ve 

zayıflıkları tanımlanmıştır. 

Tüm bu faaliyetler sonucu; Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İç Denetim 

Yönetimi’nin olumlu ve geliştirilmesi gereken yönleri tanımlanmış ve tavsiyeler 

yayınlanmıştır. 

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çalışmaları sonucunda, KFH İç 

Denetim Yönetimi’nin organizasyon için çok kritik ve güvenilir yapıya sahip olduğu, 

üst yönetim ve denetim komitesi tarafından da en iyi şekilde desteklendiği görülmüştür. 

Proje sonunda Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi tarafından, KFH İç 

Denetim Yönetimi çalışma prensiplerinin Uluslararası İç Denetim Standartlarına en iyi 

düzeyde uygun olduğu sonucuna varmıştır. Söz konusu rapor ABD’nin Florida 

eyaletinde bulunan İç Denetim Enstitüsü’ne (IIA) gönderilmiş. KFH İç Denetimde elde 

ettiği bu başarısı ile İç Denetim Enstitüsü’nün web sitesinde (Ek 4376) daha önce bu 

alanda başarılı olan 795 kurum arasında yerini almıştır.  

Gerçekleştirilen bu proje ile KFH İç Denetim Yönetimi’nin incelenen her 

alanında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Standart ve metodolojilerin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesinin yanında yeni geliştirilen teknoloji bazlı raporlama sisteminin devreye 

sokulmasıyla denetim mekanizması daha verimli ve yapıcı bir hale getirilmiştir. Anket 

ve birebir görüşmeler neticesinde, diğer birimlerin ve üst yönetimin beklenti ve 

görüşleri daha iyi öğrenilmiş ve daha iyi hizmet vermenin yolu açılmıştır.   

 
   

 

 

 

                                                 
376 www.theiia.org/download.cfm?file=9611 (10.01.2008). 
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8. SONUÇ 

Toplam Kalite Yönetimi ve İç Denetim, yönetim ile ilgili iki ayrı kavramdır. 

Her iki kavram da yönetim anlayışındaki değişime paralel olarak değişim göstermiştir. 

Bunun yanında bu iki yönetim unsurunun da birbirini etkilediği ve gelişimlerine katkı 

sağladığı değerlendirilmektedir. 

Klasik yönetim ile başlayan muayenecilik, kontrol gibi uygulamalar modern 

yönetimin uygulanması ile Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi şeklini almıştır. 

TKY insan odaklı olmayı, sürekli gelişmeyi hedefleyerek işletme çalışanlarının ve 

yöneticilerin beklentilerini birlikte karşılamayı amaçlamış, kazan-kazan prensibini 

sağlayarak verimliliği artırmıştır. 

İç Denetim, önceleri suçlu bulup cezalandırılma amacı ile uygulanırken 

günümüzde işletmeye değer katma amaçlı, kalite güvence standardı ile gerçekleştirdiği 

denetimler ve değerlendirmeler ile üst yönetimi muhtemel riskler ve fırsatlar konusunda 

bilgilendiren, işletme içi uygulamaları inceleyerek değerlendiren ve bunun sonucunda 

öneriler sunan, proaktif bir süreç haline gelmiştir. 

Çalışmada TKY ve İç Denetimin amaç ve kapsamlarında meydana gelen 

değişim incelenmiş, birbiri ile olan etkileşimi tespit edilerek ortaya konmuştur. 

Çalışma ağırlıklı olarak kitap, dergi, makale, internet ve kongre bildirilerinden 

oluşan literatürün taraması ile gerçekleştirilmiş, pratikteki uygulamadan bir örnekle 

destek verilerek daha anlaşılır hale gelmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Toplam Kalite 

Yönetiminin İç Denetim uygulamalarına etkilerinden biri olan İç Denetimde Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programına bir örnek olarak Koç Finans Hizmetler ve Yapı 

Kredi Bankası İç Denetim Yönetiminin uyguladığı ve başarılı olduğu bir program, KFH 

ve YKB İç Denetim Yönetimi personeli ile işbirliği yapılarak incelenmiş ve 

sunulmuştur. 
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Tez çalışması sonucunda aşağıdaki sonuçların var olduğu 

değerlendirilmektedir; 

• TKY ve İç Denetim uygulamaları, yönetim anlayışındaki değişime 

paralel olarak değişmiş ve gelişmiştirler. 

• TKY ve İç Denetim tarihi süreç içinde birbirini etkilemiş iki ayrı 

yönetim kavramıdır. 

• TKY ve İç Denetim, olması gerektiği gibi uygulandığında 

işletmelerin etkinliği ve verimliliğinde önemli faydalar sağlarlar. 

• TKY uygulamalarının başarısının devamlılığı için İç Denetçiler 

tarafından denetlenmelerinde fayda vardır. 

• İç Denetim çalışmalarına güven duyulması ve etkinliğinin sürekli 

kılınabilmesi için belli dönemlerde bağımsız denetçiler tarafından 

denetlenmelerinde fazda vardır. 

TKY’nin İç Denetim uygulamalarına etkisi; 

• Denetimlerde insan odaklı olma, suçlamak yerine yol gösterici ve 

aynı ekip içinde olma hissinin oluşması, 

• Kalite Güvence ve Geliştirme Programının uygulanması, 

• Benchmarking tekniğinin uygulanmasıdır. 

İç Denetimin TKY uygulamalarına etkisi;  

• Kalite Denetimi, İç Tetkik ve Kalite Kontrol gibi faaliyetlerin 

etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması,  

• TKY uygulamalarının üst yönetim tarafından takip edilerek 

desteklenmesine katkı sağlaması, 
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• TKY uygulamalarından kaynaklanan maliyetleri azaltarak TKY’nin 

verimliliğini artırmasıdır. 

Bu çalışma süresince gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve literatür taraması 

sırasında; İç Denetim kavramının tam olarak bilinmediği, benzer kavramlar ile 

karıştırıldığı, değişen ve gelişen kapsamının ilgililerce tam olarak takip edilemedi 

gözlemlenmiştir. 

İç Denetim kavramının tam olarak bilinmemesine neden olarak; ülkemizdeki 

uygulamalarının yeni sayılabilecek kadar yakın bir tarihte başlaması, ilgili meslek 

kuruluşlarının örgütlenmelerinin yetersiz olması, üniversitelerde konu ile ilgili yeterli 

bölümlerin bulunmaması ve yeterli araştırmaların yapılmaması, iç denetçilerin meslek 

standartlarını tam olarak taşımamaları, gerekli sertifikalara sahip olmamaları ve 

ilgililerce konunun öneminin tam olarak anlaşılmamış olmasının gösterilebileceği 

düşünülmektedir. 

IIA’nın internet sitesinde, Dünya’da İç Denetimin Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programını uygulayan ve başarılı olan 795 firmanın listesi 

yayımlanmaktadır. 795 firma içinde sadece bir Türk firmasının bulunması, konu ile 

ilgili çalışmaların yetersiz olduğunu ve öneminin tam olarak anlaşılamadığını gösterdiği 

düşünülmektedir. 

Doğan Argun ve Başak Ataman Akgül tarafından 1998 yılında 34 büyük 

ölçekli işletme üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında; bünyesinde İç Denetim 

birimi bulunduran işletmelerde İç Denetimin ilgi alanının ağırlıklı olarak finansal 

nitelikli faaliyetler olduğu, finansal nitelikli olmayan faaliyetlerin büyük ölçüde göz ardı 

edildiği belirlenmiştir377.  

Çalışma sonucunda, İç Denetimin işletmeler tarafından tam olarak bilinmediği, 

her yönü ile uygulanmadığı ve öneminin tam olarak anlaşılmadığı 

değerlendirilmektedir. İç Denetim uygulamalarının işletme yönetimleri tarafından 

                                                 
377 Mehmet Ünsal Memiş, “İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesindeki Rolü: Türkiye’deki 
Büyük İşletmeler Üzerinde Bir Saha Araştırması”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi SBE, 
2006) s. 98. 
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benimsenmesi ve uygulanmaya değer görülebilmesinde, İç Denetimin uygulandığı 

işletmelerdeki başarısı, ilgili meslek kuruluşları ve enstitülerin İç Denetimin önemi ve 

gerekliliği konusundaki çalışmaları ve tanıtımların etkili olacağı değerlendirilmektedir. 

Çalışma ile İç Denetim ve TKY arasındaki ilişki ve etkileşimin yönü ve boyutu 

belirlenmeye çalışılmış ve uygulamadan bir örnek ile de somut olarak ortaya 

konmuştur. Çalışma öncesi amaçlanan TKY ve İç Denetimin işletme açısından önemi 

ve kapsamı ayrıntılı olarak incelenmiş ve ortaya konmuştur.  

Çalışma süresince taranan kaynaklarda TKY ve İç Denetim arasındaki 

etkileşim hakkında yeterli araştırmanın yapılmadığı, iki yönetim unsurunun birbiri ile 

ilişkisinin ortaya konmadığı görülmüş, işletmelerdeki İç Denetim uygulamalarında 

TKY’ne yönelik denetim çalışmalarına rastlanmamıştır. TKY’nin İç Denetim 

faaliyetine katkılarından olan İç Denetimin Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve 

İç Denetim uygulamalarında kullanılan Benchmarking faaliyeti hakkında birçok veriye 

rastlanmıştır. İç Denetim ve TKY arasındaki ilişki hakkında, Ali Kamil Uzun’un 1997 

yılında 6. Ulusal Kalite Kongresi’ndeki sunumu dışında herhangi bir kaynağa 

rastlanmamıştır. 

Çalışma süresince yapılan yüz yüze görüşmeler ve literatür taramalarında İç 

Denetimin TKY’ne etkisi konusunda herhangi bir uygulamayla karşılaşılmamıştır. Bu 

durumun, konu hakkında yeterli araştırmanın ve çalışmanın yapılmadığı ve İç Denetim 

uygulamalarında TKY faaliyetlerinin inceleme dışında bırakıldığını gösterdiği 

düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; İç Denetim ve TKY kurumsal işlemeler için hayati önem taşıyan 

ve birbirinin etkinliği ve verimliliğinde olumlu rolü olan iki ayrı yönetim aracıdır. Bu 

çalışma sonucunda bu iki kavram ve arasındaki ilişkinin ilgililerce tam olarak 

bilinmediği ve işletmelerdeki uygulamaların yetersiz olduğu düşünülmektedir. İç 

Denetim ve TKY’nin öneminin fark edilmesi ve bu konulardaki uygulamaların genele 

yayılabilmesi için İç Denetim, TKY ve aralarındaki ilişki hakkında yurtdışı uygulama 

örneklerini de kapsayacak şekilde daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir. 
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