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Kök neden analizi, İdaredeki bir sorunun; yalnızca hata veya uygunsuzluk olarak 
tanımlanması yaklaşımından farklı olarak, sorunun neden ortaya çıktığını belirlemek şeklinde 
tanımlanabilir.  

Kök neden analizi, karşılaşılan bir sorunun altta yatan nedenlerini belirleyerek 
kuruma yarar sağlar.   Bu yaklaşım, İdarenin süreçlerinin geliştirilmesi için uzun vadeli bir 
perspektif sunar. Etkili bir kök neden analizi ve bunun devamında geliştirilen iyileştirme 
çalışmaları gerçekleşmez ise, hatanın tekrarlanma olasılığı yüksektir. Kök neden analizi, aynı 
sorunun gelecekte de sürekli tekrarlanarak aynı tespitin yinelenmesini de önler. 
Öngörülmemiş bir riskin doğmasından, faaliyetlerdeki başarısızlık, varlıkların zarar görmesi 
veya kaybı, güvenlik sorunları, kalitedeki düşüş veya hizmet sunumundaki memnuniyetsizliğe 
uzanan birçok sorun alanında, kök neden analizi etkili bir şekilde yürütülebilir.  Bir sorunun 
sıklıkla birden fazla ilgili veya ilgisiz nedenlerinin olabileceği de unutulmamalıdır. 

Raporunda sadece sorunun yönetim tarafından giderilmesini öneren denetçi, sorunun 
ortaya çıkış nedenleriyle ilgili bir analiz yapmadığı müddetçe, uzun dönemde süreçlerin 
verimliliği ve etkililiğini geliştirecek katkılarda bulunamayacaktır, dolayısıyla yönetişim, risk 
yönetimi ve kontrol süreçleri hakkında değer katıcı öneriler geliştiremeyecektir. İç Denetçinin 
bu alanlarda kapsamlı bir bakış açısı geliştirebilmesi için gerekli yetkinliğe sahip olması, kök 
neden analizine neden ihtiyaç duyulduğunu belirleyebilme ve o soruna mahsus bir kök neden 
analizini bizzat gerçekleştirebilmesine bağlıdır. 

Kök neden analizi için harcanan kaynak miktarı, sorunun etkisi ya da gelecekteki 
potansiyel sorunlar ve riskler ile orantılı olmalıdır. Bazı durumlarda, kök neden analizi toplam 
beş “neden?” sorusunun sorulmasından ibaret olabilir.  

Örneğin; 

Bir işçi düştü.  

(1) İşçi “neden” düştü? Zeminin yağlı ve kaygan olması yüzünden.  

(2) Zemin “neden”  yağlı? Kırık bir parça yüzünden.  

(3) Parça neden kırık? Sürekli bazı parçaların aşınması nedeniyle.  

(4) Aşınmanın nedeni ne? Satın alma usullerindeki değişiklik yüzünden. 

En son beşinci “neden” sorusu ile İç Denetçinin kök nedeni belirlemiş veya 
belirlemeye çok yaklaşmış olması gerekir. Ancak daha karmaşık sorun alanları, daha fazla 
                                                             
1Bu bölümün hazırlanmasında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) 2320-2 No.lu Uygulama Önerisinden 
yararlanılmıştır. 
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miktarda kaynak tahsisini ve daha titiz ve detaylı bir analizi gerektirebilir. İç Denetçiler 
böylesi karmaşık sorunlarda kök neden analizine başlamadan önce, şu hususları dikkatle ele 
almalıdırlar: 

1) Kök neden analizi, kök nedenin belirlenmesi ve dayanaklarla desteklenebilmesi 
için; sürecin değerlendirilmesine ilişkin daha fazla zaman, personel, teknolojik kaynak ve veri 
gerektirebilir. Başlangıçta hızlıca tamamlanabilecek gibi görünen bir analiz, çeşitli senaryo 
seçeneklerini, kapsamlı bir veri değerlendirmesini ve çok sayıda iç ve dış etkenin 
değerlendirilmesini gerektiren bir çalışmaya dönüşebilir. 

2) İç Denetçiler, gündemdeki kök neden analizini yürütebilecek mesleki yetkinliğin 
tamamına sahip olmayabilir. Bu nedenle İç Denetçiler, varılan sonucu/oluşan kanaati yeterli 
ölçüde destekleyecek bir analiz ve değerlendirme için gereken mesleki yetkinlik seviyesine 
bağlı olarak, nasıl bir kök neden analizi uygulayacaklarını dikkatlice belirlemelidirler. İç 
Denetim Birimi Başkanı, görevi yürüten İç Denetçilerin konuyla ilgili olarak yeterli deneyim 
ve uzmanlığa sahip olduklarını belgelemeli, gerekirse konunun uzmanlarını veya kurum içi 
veya dışı danışmanları ekibe yardım etmesi için görevlendirmelidir. 

3) İç Denetçiler tasarlanan süre planına uyulamaması veya yürütülecek analiz için 
gerekli uzmanlık bilgisinin mesleki donanımını aşması halinde, konuya ilişkin temel tespit ve 
önerileri yönetime sunmalı ve bir kök neden analizi uygulanmasını önermelidir. 

4) İç Denetçiler kök neden analizine girişmeden önce, bu çalışmanın yürütülmesini 
zorlaştırabilecek aşağıdaki veya benzer engellemelere dair bir öngörü geliştirmeli ve böylesi 
bir durumda nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bir yöntem kararlaştırmalıdırlar.  

Yönetim, kök neden analizi yapılırken İç Denetimi aktif olarak sürece dâhil etmek 
istemeyebilir. Bu durumda İç Denetim Birimi Başkanının, İç Denetimin analizle ilgili rolünü 
anlatmak için Üst Yönetimle beraber çalışma yürütmesi gerekebilir. 

Üst Yönetim, fazladan zaman ve insan kaynağı tahsisi gerektirmesi nedeniyle, bir kök 
neden analizi yürütülmesine direnç gösterebilir ve sorunun kısa vadede nedenlerine inmeden 
ortadan kaldırılmasını veya yalnızca mevcut uygunsuzluğu gidermeyi tercih edebilir. 
Özellikle bir kök neden analizinin sonuçları kısa vadede hızlı sonuç meydana getirmekten 
ziyade, önleyici ve uzun vadeli bir eylem planı uygulanmasını gerektiriyorsa, Üst Yönetim 
ancak eldeki insan ve zaman kaynağı elveriyorsa, bu tarzda sonuçları zamana yayılan 
kapsamlı bir çalışmaya onay verebilir. Sonuç olarak bu analiz yöntemi, süreçteki 
düzeltilmemiş hatalardan veya İdarenin izlediği rotada gerekli değişikliğin 
gerçekleştirilememesinden doğan maliyet, zaman ve kaynak kayıplarını ve bu sorunların uzun 
vadeli etkisini tam bir ölçü ve somutlukla gösteremeyebilir. Bu konuda Üst Yönetimin 
desteğini almak için Denetim Gözetim Sorumlusu, kök neden analizi uygulanması ihtiyacını 
akılcı bir şekilde gerekçelendirmelidir. 
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Önemli miktarda nitel ve nicel veri mevcut olduğunda bile doğru kök nedeni 
belirlemek zor ve sübjektif olabilir. Bu nedenle denetçi, verilerin şekillenmesi, analizi ve 
değerlendirmesi sürecinde mutlaka faaliyetin farklı aşamalarında yer alan ve faaliyetten 
etkilenen birimlerden ve görevlilerden geri bildirim almalıdır. Bir sorunun kök nedeni, değişik 
seviyelerde etkisi olan birden fazla hatadan doğabilir. İç Denetçi bazı durumlarda, Üst 
Yönetime bir kök nedene dair birden fazla seçenek veya senaryo sunabilir. Böyle bir 
durumda, İç Denetçinin kuruma kattığı değer, yönetime; içlerinden en olası kök nedeni 
belirleyeceği tarafsız ve bağımsız bir veri ve analiz değerlendirmesine dayanan seçenekler seti 
sunmaktır. 

Kök neden analizi İç Denetçiler tarafından yürütüldüğünde, sürece dair somut 
gözlemler, öneriler ve iyileştirme faaliyetleri içerdiğinden, İç Denetçinin yönetimin yerine 
eylem geliştirdiği algısı oluşabilir. Bu yönde bir algının oluşması riski şu yollarla önlenebilir: 

a) Özgün, tarafsız ve yeterli kanıtla desteklenen bir kök neden çalışması yürütmek. 

b) Kök nedeni netleştirebilmek için, kök neden tayini ve önerilere ait kısımları 
birbirinden ayırmak. 

c) İç Denetim tarafından geliştirilen önerilerin, yönetim tarafından değerlendirilerek, 
bunun sonucunda iş süreçlerinde yapılacak değişikliklerin; yönetimin sorumluluğu altında 
olduğunu mutabakat metninde belirtmek. 

d) İç Denetim tarafından yapılan çalışmanın, güvence sağlama veya danışmanlık 
faaliyetlerinin hangisi kapsamında yürütüldüğünü ve aralarındaki farkı net olarak belirtmek. 

Çoğu kök neden genellikle bir kişi ya da kişiler tarafından alınan kararlar, eylemler 
veya eylemsizliklerden kaynaklanmasına karşın İç Denetçiler, sorunun ortaya çıkmasında 
payı bulunan ve İdare için yüksek risk taşıyan çevresel faktörleri de dikkate almalıdır. 

Bunlar: 

1) Çalışanların yetkinlik seviyeleri 

2) Kalifiye personel alımı 

3) Hizmet içi eğitim eksikliği veya yetersizliği 

4) Teknoloji ve diğer araçların yeterliliği 

5) Kurumsal veya birime mahsus kültürün sahiplenilmesi 

6) İdarenin sağlığı/ kurumsal ahlak anlayışı 

7) Kaynak miktarları (bütçe, personel vs.) 

8) Kişi veya kişilerin karar alma süreçlerinde etkili olan faktörler ve koşullar 

9) Süreçteki personelin karar verme yetkileri 
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Kök neden analizini, sürecin somut ve soyut bileşenlerine (teknoloji sistemi, yönetsel 
politikalar, eğitim vb.) dayandırıp bu aşamada bırakan bir kök neden çalışmasının, 
tamamlanmış bir çalışma olarak değerlendirilmesi güçtür. Gerçek bir kök neden analizi yapan 
denetçi, “iyi” insanların neden kötü veya eksik kararlar aldığını da anlamaya çalışacaktır. 
(Örneğin, problemi doğuran noktada, kişinin yapılacak en doğru şeyi yaptığını düşünmesine 
yol açan neden neydi?) Böyle durumlarda, İç Denetçiler, işi yürütenlerin belirli kararlar 
almasına yol açan tüm koşulları anlamaya çalışırlar. 

Beş Neden Analizi 

“Beş neden analizi” her hangi bir problemin nedenlerini geriye doğru nedensellik 
bağı içerisinde inceleyerek sorunun asıl kaynağını ortaya çıkarmayı hedefleyen basit bir 
yöntemdir.   

Bu yöntem, özellikle sorunun insan faktöründen kaynaklandığının düşünüldüğü 
durumlarda ve günlük iş hayatında işe yarayabilir ve genelde balık kılçığı yöntemi ile (sebep-
sonuç diyagramı) ile tamamlayıcı olarak kullanılır. 

5 Neden Analizi Nasıl Yapılır? 

1. Problem tanımlanır.  

2. Probleme yol açan ve ilk akla gelen neden yazılır.  

3. Daha sonra söz konusu nedenin neden ortaya çıktığı cevaplanır.  

4. “Neden?” sorusunu art arda sorma işlemi probleme yol açan asıl neden 
bulununcaya kadar devam eder. Dolaysıyla, neden sorusu 5 defadan az sayıda sorulabileceği 
gibi az daha fazla da tekrarlanabilir.  

Kök neden bulununca da söz konusu nedeni ortadan kaldıracak öneri geliştirilir.  

Mevcut Durum (Problem Tanımı): Bilgi edinme taleplerinin karşılanmasında örnek 
olarak alınan 35 talebin 15’inde, cevapların yanlış kişiye gönderildiği anlaşılmıştır. 

Soru 1: 15 talebin cevabı neden yanlış adrese gönderilmiş? 

Cevap 1: Çünkü bilgi edinme sürecinde sisteme girilen adreslerin doğruluğu kontrol 
edilmemektedir. 

Soru 2: Adreslerin doğruluğu neden kontrol edilmiyor? 

Cevap 2: Çünkü bilgi edinme taleplerine ilişkin işlemler tek bir kişi aracılığıyla 
yürütülmektedir.  

Soru 3: İşlemler neden tek bir kişiyle yürütülüyor? 

Cevap 3: Çünkü Basın Müşavirliğinin diğer personeli bilgi edinme biriminde 
çalışmak istememektedir.  
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Soru 4: Diğer personel neden bilgi edinme biriminde çalışmak istemiyor? 

Cevap 4: Çünkü iş yoğunluğu çok fazla ve gece yarısına kadar çalışma gerektiriyor.  

Soru 5: İş yoğunluğu neden çok fazla? 

Cevap 5: Çünkü tüm işlemler manüel ortamda yapılmakta ve dosyalama-kayıt ve 
cevaplama işlemleri çok vakit almaktadır. (Kök Neden) 

 

Balık Kılçığı Yöntemi (Sebep Sonuç Diyagramı-Ishikawa Diyagramı) 

Basit bir süreçte her hangi bir sorunun kaynağını bulmak için 5 neden analizi yeterli 
olabilirken, karmaşık ve birçok faktörden etkilenen bir süreçte bu yöntem yeterli 
olmayacaktır. Bu kapsamda, balık kılçığı diyagramı, sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bir 
soruna eş zamanlı olarak etki eden faktörleri ve nedenleri ortaya çıkarmak için faydalı bir 
çerçeve sunmaktadır. 

 

 

Balık Kılçığı Yöntemiyle Kök Neden Analizi Nasıl Yapılır? 

1. İlk önce problem tanımlanır ve diyagramın sonuç kısmına yazılır. 

2. Probleme etki edebilecek temel faktörler kılçıklara kutucuk şeklinde sıralanır.   

3. Her bir faktörde sonuca etki edebilecek nedenler yazılır. Söz konusu nedenlerin asıl 
kaynağının tespiti için ard arda niçin sorusu sorularak her bir faktörde probleme yol açan 
temel kök neden tespit edilmeye çalışılır.   

4. Tüm bu çalışma sonucunda, problem şeklinde ortaya çıkmış bir olay ile bu 
problemin nedenleri ayrıntılı ve kategorize edilmiş bir şekilde açıkça görünür hale gelir.  

5. Ayrıntılı nedenler üzerinden önceliklendirme yapılarak hangi nedenler için ilk 
planda tedbir geliştirileceği kararlaştırılır.  

Aşağıda balık kılçığı yöntemiyle kök neden analizine bir örnek verilmiş olup, 
probleme yol açan etmenler bazında nedenler sıralanmıştır. Bu aşamadan sonra yapılması 
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gereken, sonuca yol açan nedenleri de önceliklendirmeye tabi tutarak kaynak sınırlamaları 
doğrultusunda alınacak tedbirleri belirlemektir. 

 


