Yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olan denetim (kontrol) işletme için çok önem arz etmekte olup
denetimin yokluğu sonucu işletmede büyük sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Olumlu Sapma Örneği: İşletme yaptığı stratejik plana göre dönem başında 100 birim lastik üretmeyi
planlamışken dönem sonunda planladığından fazla olarak 150 birim lastik ürettiyse olumlu sapma
gerçekleşmiştir.
Olumsuz Sapma Örneği: Yukarıdaki örnekten hareketle işletme dönem sonunda planladığından az
olarak 80 birim lastik ürettiyse olumsuz sapma gerçekleşmiştir

Yapılan denetim sonrasında olumlu sapmanın oluşması işletme için duruma göre iyi veya kötü
olabilir. Yukarıdaki örnekte, işletme için olumlu sapma durumunda uygun olmayan bir durum
söz konusudur. Çünkü planladığından fazla ürettiğinden dolayı işletme stok maliyetlerine
katlanmak zorundadır ki bu da işletme için planda olmayan ek maliyet anlamına gelmektedir.
Fakat kar marjlarıyla ilgili bir olumlu sapma durumu ise işletmenin yararına olacaktır çünkü bu
durumda işletme planladığından daha fazla kar elde etmiş olacaktır.
Öbür taraftan olumsuz sapma işletme için her açıdan olumsuzluk yaratacaktır.

1) Amaç belirleme Süreci: Bir işletmenin meydana gelebilmesi için belli bir amacı olan birden çok kişinin
bir araya gelip işletmeyi kurmaları gerekiyordu. Bir başka değişle işletmede işler amaç ve hedeflerin
yapılan stratejik planlamayla belirlenmesiyle başlamaktadır.
2) Gerçekleşmiş Durumun Saptanması Süreci: İşletmede amaç ve hedefler belirlendikten sonra bu
amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyetler başlamakta ve yılsonunda da sağlıklı işleyen bir işletmede
bu belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü yapılmaktadır.
3) Olumlu ya da Olumsuz Sapmanın Belirlenmesi Süreci: Yukarıda bahsi geçen denetim faaliyeti
gerçekleştirildikten sonra planlanan amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı yani bir başka deyişle olumlu
ya da olumsuz sapmanın olup olmadığı belirlenmektedir.
4) Sapmaların Nedenlerinin Belirlenmesi ve Bu Nedenlere Düzeltici Önlemler Alınması: Denetimin en
önemli aşamalarından biri olan 4. Aşamada yapılan denetim sonucu işletme amaç ve hedeflerinde
sapmalar varsa bu sapmaların sebepleri araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda yönetici ve
çalışanlar bir önceki dönemde sapmalara neden olmuş olan hataları belirlemekte ve gelecek dönem bu
hataları yeniden yapmamak için tedbirler almaktadırlar. Bu denetim sürecini sağlıklı ve verimli geçiren
işletmeler hatalarından ders almaktadırlar bir başka deyişle yaptıkları hataları ve çözüm yollarını tespit
ederek örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmiş olmaktadırlar.

Denetim (kontrol) faaliyeti açık sistem olan bir işletmenin girdi, süreç ve çıktı aşamalarının hepsinde
de gerçekleştirilmelidir.
İleriye yönelik denetim: Bu kontrol mal veya hizmet üretme faaliyetlerine başlamadan önce, miktar ve
kalite bakımından üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynak, bilgi) belirlenen standartlara
uygun olup olmadığını inceleme ve ileride yapılabilecek hataların en baştan önlemlerinin alınması
amacını taşır. (Bu aşamada örnek olarak, şirket finansal açıdan hazır mı?, gerekli çalışanlar işe alındı
mı?, makine-hammadde ve diğer materyaller üretim standartlarına uygun mu? sorularına cevaplar
aranır.)
Eş Zamanlı Denetim (Süreçler ve İşlemler Sırasında Kontrol): Bu kontrol, girdilerin çıktıya dönüştükleri
sırada belirli kritik noktalara yerleştirilen personel aracılığıyla yapılan kontrol faaliyetlerinden ibarettir.
Üretim esnasında meydana gelecek hataların anında farkına varılarak nedenlerinin araştırılması ve
derhal gereken önlemlerin alınması işlemler ve süreçler sırasında kontroldür. Bu denetim aşamasında
hataların anında müdahale ile önlenmesi hem kümülatif olarak çoğalmasını hem de hatanın yerinde ve
zamanında müdahale önlenmesini gerçekleştirecektir.
Geriye Yönelik Denetim: Denetimin bilinen en klasik biçimlerinden biri tüm faaliyetler bitirildikten
sonra ilgili yönetici, uzman veya müfettişlerce yapılan kontrol biçimidir. Bu tür kontroller içinde
bulunulan dönemden çok daha sonra yapılacak üretim işlemleri için yapılması gereken hususlar ve
alınacak önlemler (örgütsel öğrenme) için yapılmaktadır. Çıktıların kontrolü olumlu ya da olumsuz
sapmalara bakılması, kalite, müşteri tatmini, personel morali gibi hususlardan oluşur. Sonuç olarak
geriye yönelik denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulgular sonucunda saptanan problemlerin

sebepleri araştırılır ve gelecekteki dönemlerde aynı hataların oluşmaması için işletmede önlemler
alınır.

Denetimin ilk faydası işletme içindeki hata ve yolsuzlukların ve bunların sorumlularının bulunup ortaya
çıkarılmasıdır. Fakat işletme bu denetleme faaliyetini yaparken dikkatli olmalı ve çalışanların moralini
bozmamalıdır. Aksine işletme yöneticileri denetim sonucu aksiyona geçmeden önce çalışanlarında
fikrini almalı ve daha sonra en uygun kararı vermelidir. Örneğin hırsızlıkların arttığı bir süpermarkette
işletme yönetimi işletmenin her tarafına kameralar yerleştirmek isteyebilir. Fakat bu çalışanların 24
saat gözetim altında olması durumunu beraberinde getirecek ve bazı çalışanlar bu durumdan
hoşlanmaya bileceklerdir. Bu gibi sebeplerden ötürü işletme yöneticileri denetim sonucu kararlar
alırken çalışanlarına danışmalı ve onların moral ve motivasyonlarını gözetmelidirler.
İkinci olarak, yukarıda örnekten devam edecek olursak, kamera yerleştirme konusunda çalışanlarını
ikna eden işletme yerleştirdiği kameralarla hata ve yolsuzluk yapanlara karşı bir önlem almış olacak ve
bu olumsuzlukları azaltma konusunda büyük bir adım atmış olacaktır. Çünkü kameralar tarafından
denetlenen çalışanlar çok daha tedbirli davranacaklardır.
Üçüncü olarak benzer bir sebeple gün sonunda veya ay sonunda denetimi olan çalışan yapmakla
sorumlu olduğu işe ciddiyetle bakacak ve kontrolün varlığının bilinciyle işlerini daha dikkatli yaparak

performansını

arttıracaktır.

Örgütler için denetim süreci aynı olsa da örgütten örgüte denetim şekilleri farklılaşacaktır. Bir başka
deyişle bir orkestra şefi ve çalışanlarının ya da bir üniversite hocasına yönelik yapılan denetim bir
üretim işletmesinde yapılan denetim ile aynı olmaya bilecektir.

Örnek olarak kendi kendini kontrol eden uzmanların çalıştığı, değişime açık ve rekabetçi bir sektörde
faaliyet gösteren organik bir işletmede eş zamanlı kontrol süreci belirgin ve yoğun bir şekilde
işlemeyecektir. Bunun yerine bu tarz örgütlerde ileriye ve geriye yönelik denetim (kontrol)
faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Diğer taraftan yaptığı işle alakalı çok fazla sorumluluk ve risk almayan
işçilerin çalıştığı mekanik olarak tasarlanmış bir fabrikada dıştan kontrol daha yoğun olacaktır.

Yorum sizin!!!

