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Özet 
Kamu kurumlarında plan-bütçe ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yapılandırılması 

kamu kaynağının kullanımında neden- sonuç ilişkisinin kurulmasına yardımcı 
olacaktır. Kurumların kaynak tahsis sürecine performans temelli olarak 
katılmalarını sağlaması kaynak kullanımında kurum başarısının değerlendirilmesine 
imkan vermektedir. Bununla birlikte plan-bütçe ilişkisinin kurulmasıyla güdülen 
amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak üzere güçlü bir iç denetim mekanizmasının 
tesisi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada iç denetim faaliyetinin plan-bütçe 
ilişkisinin kurulmasına katkısı ve başarı koşulları tartışılmıştır.   
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Internal Audit from The Perspective of The Relation Between Plan and 
Budgeting 

 
Abstract 
The relation plan to budget public agencies can participate in allocating public 

resource process and be evaluated its performance by serving to set up the relation 
between cause- effect on using public resources. Nevertheless, to attain its goal by 
linking plan to budget, the internal audit mechanism is essential to detect qualified 
institutional information. In this study we discussed the internal audit function on 
relation plan on budget. 
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JEL: H61 (Budget; Budget Systems), H83 (Public Administration; Public Sector 
Accounting and Audits)  

 
Giriş 
Toplumsal ihtiyaçları gidermek üzere teşkilatlanmış bulunan devlet, yüklenmiş 

olduğu mali, sosyal ve ekonomik faaliyetleri çeşitli kurumları aracılığıyla yerine 
getirir. Temel varlık nedenleri kamu hizmeti sunmak olan kamu kurum ve 
kuruluşları kanun ile kurulur ve görevleri teşkilat kanunlarında belirtilir. Söz konusu 
kurum ve kuruluşlar bir yandan yeni hizmet alanları oluşturmak amacıyla kaynak 
talebinde bulunurken bu kaynakların ne kadar etkin kullanıldığı tartışılmaktadır.  

Söz konusu arayışlar bütçelemede, geleneksel anlayışta başat olan girdilerden 
çıktılara odaklanmayı sağlaması, çıktıların da istendik sonuçlar içermesi ve bu 
çıktıların nasıl elde edildiğine yönelik anlayışı değiştirmesi açısından anlamlıdır. 
Yeni kamu işletmeciği/yönetimi  (NPM) görüşüyle de desteklenen  bu yeni anlayış 
bütçeleme açısından, uzun vadede arzu edilen sonuçları sağlamada harcamacı 
kuruluşların mali yönetim kapasitesini olumsuz etkileyen unsurları tartışır. Bilindiği 
gibi bütün bu unsurlar, merkezi kontrollerin varlığına karşın, her kurumun kendi 
kurumsal kültürünü oluşturması gerekliliğini kendine konu edinir (Premchand, 
1996: 5). Dolayısıyla bu yeni anlayış ile daha merkezin kontrolünden uzaklaşmış, 
yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde ifade edildiği ve paylaşıldığı, mali kararlara 
proaktif katılımı sağlayan bir sistemin ortaya çıkması amaçlanmıştır. Bu yeni anlayış 
kamu kurumlarında plan-bütçe ilişkisinin sağlam temellere dayandırılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bununla birlikte plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında pek çok faktör 
etkili olabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de iç denetim faaliyeti olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Bu çalışma plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında iç denetim fonksiyonun 
katkısının tartışılması amacını taşımaktadır. Nitekim, bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda, iç denetim fonksiyonunun amaç ve görevleri konularına yer verilmiş, 
ancak kurumsal etkinliği nasıl arttıracağı üzerinde tartışmalara yer verilmemiştir. Bu 
açıdan çalışma, iç denetim fonksiyonunun kamu kurumlarında öneminin anlaşılması 
ve gözlemlenen eksikliklerin ortaya çıkartılması açısından hem literatüre hem de 
uygulayıcılara önemli bir katkı sağlayacaktır.       

Böyle bir makalenin gerekliliği, konuya ilişkin son yirmi yılda uluslar arası 
örgütlerin çalışmalarının ülkelerin iç hukuk sistemlerine yansımalarının 
değerlendirilmesi olarak kendini göstermektedir. Literatür açısından beklenen bir 
diğer katkı ise iç denetimin süreçlere etkisinin değerlendirilmesi alanında olacaktır. 
Çalışma kapsamı gereği ülke özeline girmeksizin konuyu değerlendirmeyi 
hedeflemiştir. Gerçekleştirilen kamusal faaliyetlerin finansal kaynağını oluşturan 
bütçelerin sorgulanması ve amaçlarına uygun hizmetler üretebilmesi açısından 
konuya yaklaşmıştır.  

Çalışmanın ilk kısmında plan-bütçe ilişkisinin kurulmasının gerekliliğinin ve 
öneminin açıklanmasından sonra, devamında, iç denetim fonksiyonunun plan-bütçe 
ilişkisindeki rolü tartışılmıştır. Bir kontrol aracı olmaktan yönetime değer katma 
işlevine dönüşen iç denetimin   başarı faktörleri ile plan-bütçe ilişkisinin unsurları 
incelemeye konu edilmiş ve iç denetim faaliyetinin plan-bütçe ilişkisinin 
kurulmasına katkısı uluslararası mesleki uygulama koşulları çerçevesinde 
tartışılmıştır. 
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1. Plan- Bütçe İlişkisine Bakış 
Plan-bütçe ilişkisinin açıklanmasında bu iki kavramın kavramsal amaç 

uyumlarına  dikkat çekerek konuyu ele almak yerinde olacaktır. Türk Dil 
Kurumu’na göre plan; “bir işin, bir eserin düzenlenmesi için uyulması gereken 
düzen” şeklinde tanımlanırken; bütçe ise “devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların 
belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden 
belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre bütçe ve plan, gelecek bir döneme ilişkin 
öngörüleri düzenlemeye yarayan araçlar olması dolayısıyla politika oluşturulması 
bakımından kuruluş düzeyinde ve/veya makro düzeyde birbirleri ile 
ilişkilendirilmesi gereken kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Plan kaynakların en uygun şekilde kullanılması hususunda referans bir  belgedir. 
Bütçenin en önemli referansları arasında görülen planların, hayata geçirilmesi için 
mali imkanlarla desteklenmesi gerekmektedir. Kamusal kaynakların ne ölçüde 
hizmete dönüştürüleceği ve bu harcamaların da istendik ve beklendik sonuçlar 
doğurma niteliği önemli bir veridir. Ancak bunların önceliklendirilmesi  ve bu 
konuya ilişkin kararlar verilmesine ilişkin durumlarda birtakım sorunlar yaşanması 
kaçınılmaz görülmektedir. Bütçenin siyasi fonksiyonu işte burada devreye girmekte 
ve bütçelerin mekanik bir yapıya bürünmesinin önüne geçmektedir. Mekanik yapı 
enflasyon ve deflatör gibi belirli katsayıların bütçe verilerinin oluşturulmasında tek 
belirleyici değişken haline gelmesidir. 

Bütçe yardımıyla milli gelirin ne kadarının kamu hizmeti için kullanılacağı 
belirlenmektedir. Bu yönüyle bütçeler toplumu oluşturan kesimlere kamu kesimi 
tarafından verilen bir taahhüt niteliğindedir (Tüğen,2007: 33). Bir ülkenin bütçecilik 
bakımından gelişme seviyesinin değerlendirilmesi demek, kamu kaynaklarının kamu 
hizmetlerinin görülmesinde ne ölçüde elverişli biçimde sistem ve tekniklerinin 
geliştirilip uygulanmasının belirlenmesidir (Arıkan, 1972: 3-5). Zira kamu 
tarafından bütçe yapılmasının ana nedeni kamu kesimine ayrılan kaynakların hangi 
hizmetlere, hangi ölçüde dağıtılacağına ait kararları yansıtan bir plan yapılması, 
kamu harcamalarını etkinlik açısından karşılaştırmaya olanak verecek bir sistemin 
meydana getirilmesi, kamu yönetiminin başarısının ölçülmesi ve yürütme organına 
gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasına yetki verilmesi ve bu yetkinin 
denetimi olarak ifade edilebilir (Candan, 2007: 110).   

Plan – bütçe ilişkisine yönelik olumlu beklentiler sürecin bu şekilde işletilmesi 
halinde tüm sorunların üstesinden gelebileceği gibi bir kanaati ortaya çıkartmıştır. 
Ancak her uygulamada olabilecek birtakım istisna ve sürece etki eden faktörler plan 
bütçe ilişkisi için de geçerlidir. 

 
1.1 Plan Bütçe İlişkisinden Beklentiler 
Esasen plan-bütçe ilişkisinin önemini ve gerekliliğini ele alan genel tartışma 

çerçevesinin kaynağı kamu parasının kullanımı açısından temel bütçeleme sorunu 
olarak Key  tarafından ortaya atılan (X) tutarındaki kamu kaynağının hangi temellere 
dayandırılarak A kamu faaliyeti yerine B kamu faaliyetine yönlendirildiğinin 
sorgulanmasıdır (Key, 1940: 1138). Literatürde bu sorunun politik ve teknik olmak 
üzere temelde iki açıklaması bulunmaktadır. Sorunun teknik açıdan izahı, siyasi 
kararların bütçesel kararlardan tamamen dışlanamayacağını kabul etmekle birlikte 
plan-bütçe ilişkisinin kurulmasına odaklanmaktadır (Hou ve Ma, 2006 :118). 
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Literatürde rasyonalist yaklaşım olarak adlandırılan bu türden açıklamalara göre 
kamu politikaları açıkça belirlenmiş hedefleri içermeli ve beraberinde söz konusu 
hedeflere ulaşılmasında alternatif araçlar sunmalıdır. Bu amaçla da, kamu gelirleri 
ve kamu harcamaları arasında sağlıklı bir ilişki kurulmalıdır. Bu ilişki Hou ve Ma 
tarafından her bir harcama kalemi için fayda- maliyet analizi yapılması olarak 
önerilmiştir (Hou ve Ma, 2006: 121). Ancak bu yöntemin karmaşıklığı ve bazen de 
sosyal fayda gerekçesiyle önceliklerin sırasının değişebildiği bir gerçektir. Belki 
verilen harcama kalemlerinin etkisinin ölçülmesi ve bunların da plandaki yerinin 
sorgulanması, amaçlarla ne ölçüde örtüştüğünün tartışılması doğru olacaktır. 1  

Buna göre denilebilir ki bütçelemenin temel hedefi, alternatif kullanımlar 
arasından amaca en uygun kaynak dağılımını gerçekleştirmektir. Bütçelemenin bu 
amacı, toplam kaynaklar sınırlı olduğundan bu kaynakların belirli bir dönemde 
alternatifler arasında dağılımında kamusal faaliyetlerin yerine getirilmesinde belirli 
miktardaki kamu parasının yaratacağı etkinin gözetilmesi gerektiği düşüncesine 
dayanmaktadır (Bonfield, 1949: 1218). Bu temel düşünceye dayanan arayışlar, 
siyasi faktörlere sıkı sıkıya bağlı bulunan bütçesel kararları harcama programlarının 
etkinlik ve verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiği kararlarla değiştirmeyi 
amaçlamıştır. Gerçekten de bu amaçla, II. Dünya Savaşından sonra, çok çeşitli bütçe 
teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler, plan-program bütçe, sıfır esaslı bütçe, ve 
performans esaslı bütçeleme tekniklerini içermektedir (Dough ve Clynch, 2004: 
21,22). Planlama faaliyetinin bütçeleme sürecine eklemleştirilmesi de aynı döneme 
rastlar. Bu bakımdan, plan-bütçe ilişkisinin kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik 
sistematik çabaların özellikle II. Dünya Savaşından sonra başladığını ifade etmek 
yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu döneme ilişkin önemli satır başları olarak, 
II. Dünya Savaşının yıkıcı etkisinin ülkeler tarafından finanse edilmesi, Kore Savaşı 
gibi dünya milletlerini harekete geçiren eylemler, sosyal devlete ilişkin yapılan 
harcamaların etkisi ve bu kısma ilişkin son ifade edilmesi gerekenlerden 1970’li 
yıllarda bütün dünyayı etkisi altına alan terörist eylemlere karşı yapılan işbirlikleri 
söylenebilir. 

Bununla birlikte, bütçeleme, her zaman planlanan hedeflere ulaşmak üzere gelir 
ve harcama yapılarının sistematik olarak ilişkilendirilmesi süreci olarak algılanmıştır 
(Shick,1966: 244). Nitekim, bütçeler; eldeki kaynaklarla, ulaşılmak istenen 
amaçların en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesi halinde etkinliği sağlamanın bir 
aleti olmaktadır (Tosun,2002: 3). Planlama, idarenin hedeflerini hedeflerdeki 
değişimleri saptamada, hedeflere ayrılacak kaynakları bulma, kullanma ve tahsis 
etmede önemli bir karar verme aracıdır. Plan, geleceğe ait kararların belli bir sistem 
içinde alınmasını sağlamaktadır. Bütçe ise, planın finansmanının, vazgeçilmez bir 
vasıtası olmuştur (Coşkun, 2000: 41,42). Buna göre bütçeleme, planların öngördüğü 
harcama programlarının bütçe formlarına ve kurallarına dönüştürülmesi ve bir 
anlamda kuruşlandırılmasıdır (Falay, 1987: 60). Başka bir ifade ile bütçeleme ile 
kamu kesiminin amaç ve hedefleri sayısallaştırılmakta ve sahip olduğu kaynaklar bu 

                                                 
1 Bu açıklamaya karşı çıkan Ampirist yaklaşıma göre planlama ile ilişkisi kurulmayan bir bütçeleme 
sürecinin parçalı ve dağınık bir yapıda bulunacağı kabul edilmekle birlikte, plana bağlanmayan bir bütçe 
kaynak dağılımının sağlanmasında daha etkin olacaktır. Bu yaklaşımın savunucularından Wildawsky’ye 
göre bütçesel kararlarda siyasi etkiyi azaltmak mümkün olmalığından bütçesel kararları 
rasyonelleştirmeye çalışmak neticesi olmayan bir çabadır (Hou ve Ma,2006: 121). 
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alanlara tahsis edilmektedir (Kızıltaş, 2005: 4). Söz konusu amaç ve hedefler ise 
plan dokümanlarında yer almaktadır.  

Bu konuya ilişkin Walker de (1944) plan-bütçe ilişkisinin, bu iki kavramın 
karşılıklı etkileşimine dayandığını belirtmektedir. Walker’a göre (1944) plan-bütçe 
ilişkisinin söz konusu karşılıklı etkileşiminin iki önemli boyutu bulunmaktadır. Buna 
göre politika oluşturma sürecinde mali kaynaklar sınırlı olduğundan belirli 
miktardaki kaynağın alternatif tercihler arasında dağılımında mantıklı bir 
değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan öncelikli ihtiyaçlara uygun 
olarak iyi hazırlanmış bir plan, bütçe hazırlama sürecine önemli bir destek 
sağlamaktadır (Walker, 1944: 98).  

Walker plan-bütçe ilişkisinin diğer bir önemli boyutunu bütçenin kendi başına 
bir planlama faaliyeti olmasına dayandırmaktadır. Buna göre pek çok açıdan bütçe 
hazırlama faaliyeti planlama süreciyle benzerlik gösterir. Bilindiği gibi gelecek, 
ihtiyaçların tanımlanması ve önceliklendirilmesini gerektirmekte ve bu tanımlanmış 
faaliyetlerin tahmini gelir ve maliyetleri bütçe aracılığıyla ifade edilmektedir. Buna 
göre bütçeleme harcama programlarına ayrılabilecek kaynaklar hakkında bilgi 
sağlayarak planlamaya önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır (Walker, 1944: 99). 

 Falay (1987) bütçelemenin bu niteliğini ve rolünü benimsemeyen planların 
akademik bir çalışmadan öteye gidemeyeceğini belirtmektedir (Falay, 1987: 89). 
Buna göre plan-bütçe ilişkisinin dayanağının açıklanmasında kullanılan temel 
argümanlardan birincisi ekonomide kıt olan kaynakların etkin kullanımının 
sağlanması, bir diğeri de her iki faaliyetin de içerdikleri bilgiler itibariyle birbirini 
tamamlayan bir özellik göstermesidir. 

Buna göre plan-bütçe ilişkisinin kurulması, üçüncü olarak, temel ortak amaçları 
barındırmaları dolayısıyla önem arz etmektedir. Ancak ne var ki, plan ve bütçe 
arasında ilişki kurulmasına yönelik ortaya koyulan ilk somut çabalar her iki aktörün 
de öncelikli olarak maliye politikası aracı şeklinde algılanması şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Bu durumun özellikle II. Dünya Savaşından sonra planlama faaliyetinin 
önem kazanmasıyla ilgisi bulunmaktadır. Bu dönemde planlama faaliyeti gelişmiş 
ülkelerde ekonomik istikrarın temini, gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik 
kalkınmanın sağlanması ve takip edilmesi için yol gösterici bir araç olarak ele 
alınmış ve bütçe teknikleri de bu ihtiyaca uygun olarak gelişim göstermiştir (Tüğen, 
1986:8-9). Ancak bununla birlikte, günümüzde kamu hizmetlerinin kalitesinin 
arttırılmasına yönelik giderek baskın hale gelen vatandaş talepleri plan-bütçe 
ilişkisinin kurulmasında bu hususun da takip edilmesini gerektirmektedir. 

Nitekim plan-bütçe ilişkisine yönelik adı geçen çalışmasında Tüğen, bütçenin 
kamu kesimi yanında özel kesim üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak politika 
aracı olma işlevine ve kamusal gelir kaynaklarının arttırılmasında sınıra gelindiğine 
dikkat çekmekte ve  kamusal hizmetlere olan talebi karşılamada çekilen güçlük 
dolayısıyla planlarla uyumlu bütçeler yapılması gereğinin önemine işaret emektedir.  

Buna göre günümüzde bütçenin aynı zamanda yönetsel bir araç olması 
dolayısıyla planlama ve bütçeleme arasındaki dengeli bir ilişki, kamu kesiminin 
yönetim kapasitesinin geliştirilmesinde gelişmişlik farklılıklarına rağmen bütün 
ülkelerde zorunlu bir ihtiyaçtır (Hou ve Ma, 2006:). Bu açıdan bakıldığında kuruluş 
seviyesinde hazırlanan bütçe tekliflerinin belirli referanslarının olması, bu 
referanslar doğrultusunda planlara bağlanması ve bütçe uygulamalarının planlarla 
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uyumunun yönetsel sorumluluk çerçevesinde gözetilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, günümüzde devletin genişleyen sorumluluklarına paralel artan 
vergi yükü ile birlikte vatandaşlar ödedikleri vergilerin nasıl kullanıldığı konusunda 
daha hassas hale gelmiş, dolayısıyla parasını emanet ettiği kurumlardan daha kaliteli 
hizmet bekler olmuştur. Nitekim özellikle 1990’lı yıllardan itibaren artan 
harcamalara karşın bu harcamaların etkisi ve ne başarıldığı sorgulanır olmuştur. 
Vatandaşlar tarafından yapılan bu sorgulamalar kamu parasının kullanımının 
etkinliği konusunda siyasiler üzerindeki baskıları arttırdıkça, kamu kuruluşlarının 
kamu kesimi hizmetlerini ve bu hizmetler sonucunda ortaya çıkan pozitif sonuçların 
tanımlaması beklentisi de artmıştır (Turkewitz, 2004: 109). 

Bu düşüncelerden hareketledir ki sivil toplum da olaya müdahil olmuş, vergilerin 
hangi amaçlar için kullanıldığını ve bütçelerin nasıl harcanıp ne tür sonuçlar 
doğurduğunu gösteren hem örgütlenmelere gitmişler hem de bu hususlara ilişkin 
kurumsal raporlar hazırlar olmuşlardır. Haliyle tüm bu beklentiler, kamu 
kurumlarının faaliyetlerinde ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve sorumlulukların 
tespiti, hedeflerin gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun planlanması, 
işin yapılması ve gelişmenin izlenmesi, sonuçların raporlanması, sonuçların bir 
değerlendirmeye tabi tutulması ve geri bildirim alınması çerçevesinde hizmet sunma 
sürecini yönetsel sorumluluk olarak değiştirmiş ve hesap verme sorumluluk 
ilişkilerini bu çerçevede geliştirmiştir (Polat, 2003: 71). Kamu kurumlarınca hizmet 
sunma süreçlerinin bu şekilde bir değişim içerisine girmesi hem kurumsal 
kapasitenin arttırılması ve hesap verebilirliği etkinleştirmesi açısından hem de mali 
yönetimin olgunluğu ve belirli amaçları gerçekleştirebilir olması bakımından gerekli 
görülmektedir (Sakal ve Şahin, 2008: 6,7). 

 Buna göre kurum faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi suretiyle kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesinde ve hesap verebilirliğinin sağlanmasında plan-bütçe 
ilişkisinin gözetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları, 
gidecekleri yolun haritasını belirlemek üzere etkin bir planlama yapmak ve 
planlanan faaliyetleri ne ölçüde yerine getirebildiklerini değerlendirmek 
durumundadırlar. Bu sebeple, her bir kurum yöneticisi kendi karar alma süreci için 
problemli alanları belirleyerek, alternatifler arasında seçim yapma ve tercihlerini 
rasyonelleştirmek üzere bir kılavuza ihtiyaç duymaktadır (Gross,1969:113). 
Şüphesiz ki bu da plan-bütçe ilişkisinin kuruluş seviyesinde oluşturulması ile 
mümkün görülmektedir. Çalışmada kamu kurumlarında etkin mali yönetimin bir 
unsuru olarak da mali kararlara aktif katılım değerlendirilmiştir. Bunun yanında 
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yardımcı olunması ve kamusal hizmet 
üreten kurumların hesap verebilir kurumlar haline dönüştürülmesi ile kamu 
kesiminin performansının değerlendirilmesinin bir önkoşulu olarak plan-bütçe 
ilişkisi incelenmektedir. 

 
1.2. Plan-Bütçe İlişkisinin Niteliği ve İç Denetim 
Bütçelerden beklenen, kamusal hizmet üreten kurumların kendilerine tahsis 

edilen belirli kaynaklarla sadece birtakım çıktılar üretmesi değildir. Dahası ve 
olması gereken öngörülen, arzu edilen planlanan sonuçlara ulaşılmasıdır. Plan-bütçe 
ilişkisinin kurulmasında öncelikle kurumsal performans hedeflerinin planlanması 
gelmektedir.  
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Performansın bu şekilde planlanmasından günümüzde yönetimin niteliği, 
uygulama itibariyle stratejik yönetim; uygulamadaki adıyla stratejik planlama 
anlaşılmaktadır. Stratejik planın hazırlanması aşamasından sonra ise ikinci aşamayı, 
stratejik planlama ile belirlenen performansın daha yakın vadeli dönemler itibariyle 
programlandırılması ve hedef-maliyet- kaynak yapısının tesbit edilmesi  
oluşturmaktadır. Bu sayede plan-bütçe ilişkisi kurulmuş olacak ve sonuçta stratejik 
öncelikler doğrultusunda rasyonel bir temelle hazırlanan bütçelerin performans 
esaslı olarak değerlendirilmesi ve denetlenmesine zemin hazırlanması sağlanacaktır 
(Acar ve Şahin, 2008:88,89). 

18

PLAN- BÜTÇE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ
.

•Misyon
•Vizyon
•Stratejik amaçlar
•Stratejik hedefler

STRATEJİK
PLÂN

İdarenin neye ulaşacağını
gösterir

•Öncelikler
•Performans hedefleri
•Faaliyet/projeler
•Kaynak ihtiyacı
•Performans göstergeleri

PERFORMANS
PROGRAMI

Hedefe nasıl ulaşılacağını
gösterir

BÜTÇE

•Harcama birimleri
•Kaynak tahsisi
•Temel performans 

göstergeleri

Hedefe ulaşmanın 
maliyetini gösterir

FAALİYET RAPORLARI

•Faaliyet/proje sonuçları
•Performans göstergeleri 

hedef ve gerçekleşmeleri
•Hedeften sapma ve nedenleri
•Öneriler 

UYGULAMA

Hedeflere ulaşma derecesini,
hedeften sapma nedenlerini 
gösterir

HESAP VERME SORUMLULUĞU

Hiyerarşik üstlere, Sayıştay’a, TBMM.ne ve 
kamuoyuna hesap vermeyi ifade eder.

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması
ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında 
kamuoyuna duyurulmasıdır.

SAYDAMLIK

Kaynak: (Şimşek, 2008) 

Şekil- 1: Plan-Bütçe İlişkisinin Niteliği 
 
Şekil-1, veri üreten ve ürettiği verileri yönetimde kullanan bir sürece dikkat 

çekmektedir. Çünkü verileme analizin, analiz raporlamanın ve her bir rapor da karar 
almanın bir aracıdır. Yukarıda işaret  edilen aşamalardan geçen başarılı kurumların 
planlama, bütçeleme ve performans programları/ölçümleri arasındaki etkileşime 
büyük önem verdiği görülecektir. Üretilen veriler bilgi sistemlerinin kritik 
noktalarını ve yönetim süreçlerini tehdit eden unsurları ve dolayısıyla muhtemel B 
planlarını göstermesi açısından önemlidir. Böylelikle kurum misyonunun yerine 
getirilmesinde güçlü bir bilgi sistemi, uygulamaların kontrolünü sağlar, ve düzenli 
değerlendirmeleri mümkün kılar. Sonuçta yönetim aldığı kararlar ve kullandığı 
kamu kaynakları konusunda isabetli davranacaktır. 

Plan ile ilişkisi bulunmayan bütçeleme, bugünün önceliklerinin gelecekteki 
değerinin hesaplanamamasına yol açar. Performans ölçüm sistemi ile ilişkisi 
kurulmadığında ise hatalar ortaya çıkartılamaz ve dolayısıyla planların revize 
edilebilmesi de mümkün olmaz. Bütçe ile bağlantısı bulunmayan planlama faaliyeti 
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ise sadece iyi niyetli bir temenni olarak kalır (GAO, 1994: 32). Bununla birlikte 
nitelikli bir planlama ve bütçeleme faaliyetinden bahsedilmek için veri ambarlarının, 
analiz merkezlerinin ve sürekli ve düzenli raporlama yapan birimlerin varlığına 
ihtiyaç bulunmaktadır.   

Plan ve bütçe ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik ortaya koyulan bu 
yaklaşımların kurumsallaştırılmasında hesap verebilirlik ve saydamlık anlayışı 
çerçevesinde nitelikli bilgi akışının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu da iç denetimi 
gerekli kılmıştır. Bununla birlikte amacımız iç denetimi plan-bütçe ilişkisinin 
kurulmasında ve kurumsal performansın arttırılmasında tek etken unsur olarak 
göstermek değildir. Buna göre bu sistemin başarılı bir şekilde işlemesinde gerekli 
olan idari ve mali değişimleri destekleyecek olan yasal düzenlemeler yanında, bu 
düzenlemelere riayeti sağlayacak ülke genelinde yönetim kültürü ve kabulü ile 
yaptırım mekanizmalarının mevcut olması gerekmektedir. Bu süreçte iyi 
uygulamaların ortaya çıkartılması, belirli standartta kalite güvence sisteminin 
yerleştirilmesi, kurumsal kültürün dolayısıyla kurumsal kapasitenin bu yönde 
yükseltilmesi için iç denetimin yardımcı bir mekanizma olduğu düşüncesinden 
hareket edilmektedir.    

 
2. İç Denetim ve Gelişimi 
Dış denetim gibi, iç denetimin de çok eski zamanlara dayandığı bilinmektedir. 

Bazı uzmanlara göre iç denetim uygulamalarına eski Mısır, Yunanistan ve Roma’da 
rastlanılmaktadır. Bununla birlikte modern iç denetim uygulamalarının 1941 yılında; 
Victor Z. Brinks’in ilk iç denetim kitabı olarak bilinen  “Modern Internal Auditing” 
kitabını yayınlaması ve İç Denetçiler Enstitüsünün kurulmasıyla ortaya çıktığı 
söylenebilir (Chun, 1997: 247). 

1940’lardan sonra iç denetim, iç denetim teorisinin sistematik olarak ele alınması 
ve iç denetim organizasyonlarının kurulmasıyla altın çağına girmiştir. Yönetsel 
denetimin şekillenmesiyle birlikte iç denetim hataları tespit etme ve yolsuzluğu 
önlemek üzere faaliyetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesinden yönetimi 
geliştirme ve mali etkinliği arttırmaya yönelik gelişerek modern yönetimin önemli 
bir parçası haline gelmiştir (Guoming, 1997: 243). 

1947 yılında yapılan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan 
tanımlamaya göre iç denetim; kurum faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek 
üzere tesis edilmiş bağımsız bir değerleme faaliyetidir (Bou-Raad, 2000:182). 
1940’lı yıllarda bu şekilde tanımlanan iç denetim faaliyetinin temel amacı mali 
bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini tespit etmek şeklinde anlaşılmıştır. 
Günümüzde iç denetimin bu yönü  hala geçerliliğini ve önemini korumakla birlikte 
kuruma “danışmanlık hizmeti” vermesi ve “değer yaratması” beklenmektedir. Bu 
beklenti iç denetimin amacına yönelik yapılan yeni tanımlamalara da yansımaktadır. 

Buna göre Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonuna göre iç denetim; iç 
sınırlara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir kurumun faaliyetlerinin tümünü 
kapsar. İç denetim çalışması risk değerlendirmesine dayanır. İç denetim yönetişim, 
risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin kurumun karşı karşıya olduğu risklerin 
belirlenmesi, tanımlanması ve bu risklerle mücadele konularında yeterliliği, etkinliği 
ve amaca uygunluğunu da kapsar (ECIIA, 2005: 19). 

Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün (IIA) yaptığı yeni tanımlamaya göre iç 
denetim; kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve kuruma değer katmak üzere dizayn 
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edilmiş bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. IIA 
tarafından hazırlanan son çalışmalarda iç denetimin yönetime değer katma misyonu 
ön plana çıkartılmaktadır. Bu amaçla iç denetim, kurumun hedeflerine ulaşmasına 
sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirerek ve geliştirerek yardım eder. Dolayısıyla iç denetimin salt 
“güvence sağlama” faaliyeti olarak algılanmasından, aynı zamanda, eklenen 
danışmanlık faaliyeti ile birlikte “sonuçların yönetiminde yardımcı olma” faaliyeti 
olarak anlaşılmasına bir geçiş yaşandığı gözlenmektedir.  

İç denetimdeki bu gelişimin ve ihtiyaç duyulma sebeplerinin yönetim çevresinin 
ve anlayışının gelişmesi ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Buna göre ürün ve 
hizmet üretimi ile sunumunda kalite geliştirmeye yönelik odaklanma; karar almada 
ve hizmet sunumunda katılımcı yönetime geçilmesi ile çalışanlara daha fazla yetki 
verilmesi ile sorumluluğun kontrolü ihtiyacının doğması; hizmet üretim ve sunumu 
maliyetini düşürme amacıyla kurumsal sistem ve süreçlerinin tekrar gözden 
geçirilmesi ve kuruma katkısı olmayan faaliyetlerin elimine edilmesi ihtiyacının 
doğması hem özel sektör hem de kamu kurumlarında iç denetim ihtiyacının ortaya 
çıkması ile iç denetim anlayışının gelişmesine sebep olarak gösterilebilmektedir 
(OAG,1992: 8). 

Öte yandan demokrasinin kamu parasının kullanılmasında hükümetlerin daha 
hesapverebilir olmalarını ve kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve 
tutumluluk kriterlerini gözetmelerini gerekli kılması ile hızla gelişmeye devam eden 
bilgi dünyasında hükümetlerin kamu mali yönetiminde ve kamu hizmetlerinin 
sunumundaki riskler ve gelişmeler hakkında iç denetçilerce bilgilendirilmelerini 
zorunlu kılmasının bu gelişime katkısı göz önünde bulundurulmalıdır (Nordin Van 
Gansberghe, 2005: 15). 

Burada en dikkat çekilmesi gereken husus, iç denetimin gelişim sürecinde, mali 
hesapların incelenmesinden yönetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine doğru bir 
geçiş yaşandığı ve dolayısıyla gelişim sürecinin temelde iki aşamadan oluştuğu ifade 
edilebilir. Buna göre ilk aşamada, iç denetimin temel fonksiyonu iç kontrol 
sisteminin etkinliğini değerlendirerek yönetimde söz sahibi olanlara etkin kontrolün 
ve ekonomik etkinliğin sağlanmasında, dolaylı yoldan yardım etmek olduğu ifade 
edilmektedir. Bu özel fonksiyonuna göre iç denetim kontrol mekanizmasının bir 
parçası olarak “kontrol üzerinde kontrol” (control over control) şeklinde ifade 
edilmiştir. İkinci aşamada ise iç denetimin denetim alanının yönetsel faaliyetlere 
doğru kaymasıyla birlikte, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini doğrudan 
değerlendirmeye almış; etkinsizliğin saptandığı durumlarda acil önlemlerin alınması 
için öneriler geliştirmeye başlamıştır (Jin’e ve Dunjia,1997:193). 

Bu gelişmeler sayesinde iç denetçilerin bir “iş ortağı” ve aynı zamanda bir 
“polis memuru” olarak evrildiği söylenebilir. Bu benzetmelere göre “iş ortağı” 
olarak iç denetçilerden yönetim hedeflerini karşılamalarında uzmanlık bilgileri 
sayesinde yardımda bulunmaları istenirken; “polis memuru” olarak yönetimi 
bağımsız bir şekilde değerlendirmeleri ve üst yönetimi bilgilendirmeleri beklenir. İç 
denetim faaliyetlerinin genişlemesi bu iki faaliyet alanına bağlanmaktadır (Fadzil-
Haran- Jonton, 2005:845).  

Nitekim, yeni tanımlamalara güvence ve danışmanlık hizmetlerinin dahil 
edilmesi iç denetimin proaktif, müşteri/vatandaş odaklı, kontrol, risk yönetimi ve 
yönetişim konularında faaliyet tabanlı hale gelmesi ile sonuçlanmıştır. Yeni 
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tanımlamada iç denetim faaliyetinin, özellikle değer katmak ve kurum faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için dizayn edildiğinin altı çizilmektedir (Hass ve diğerleri, 2006:837). 

Buna göre iç denetimin yeni tanımı kurumsal gelişim trendini de göz önüne alır 
ve kurumsal faaliyetlerin değerlendirilmesinde kayıtların doğruluğundan ziyade 
etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını amaçlayan danışmanlık yaklaşımını da içine 
alır. Enstitü iç denetçilerin kontroller hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarının 
ve yönetime sağlam öneriler geliştirebileceklerini vurgulamaktadır. Öte yandan 
etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında kontroller tek odak noktası olmamaktadır. 
Bugünün kurumları risk yönetimi, yönetişim ve kontrol süreçleri üzerinde daha fazla 
durmaktadır ve tüm bu alanlara yeni tanımda yer verilmiştir (Bou- Raad, 2000:183). 

 
2.1. İç Denetimin Plan-Bütçe İlişkisinin Kurulmasına Katkısı 
Kamu denetimi planlanan hedeflere ulaşılmasında kamu kaynağının sorumluluk 

ve etkin yönetim anlayışı çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeye 
tabi tutarak, kamu kurumlarında hesap verebilirliğin sağlanması, faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve dış paydaşlara güvenin tesis edilmesi konusunda destek 
vermektedir. Kamu denetçilerinin kamu kaynağının kullanılmasında çok çeşitli 
rolleri bulunmaktadır. Gözetim rolüyle denetçiler; kamu kuruluşlarının planlanan 
faaliyetlere göre hizmette bulunup bulunmadığını ele alır ve yolsuzlukları önlemeye 
odaklanır. Bununla birlikte, kamu denetçileri, kamu program, politika ve 
uygulamaları ile uygulama sonuçlarını bağımsız değerlendirmeye tabi tutarak büyük 
resmi ortaya koyarak yeni kararlar alınmasında karar verici makamlara yardımcı 
olur. Öngörü oluşturma rolüyle ise denetçiler, fırsat ve risklerin etkisini belirlemeye 
odaklanır. Denetçiler mali denetim, performans denetimi gibi denetim yöntemleri ile 
inceleme ve danışmanlık hizmeti sunarak bu rollerini yerine getirirler (IIA, 2006: 3). 

Kamu denetçilerinin kamu kaynağının kullanılmasında üstlendiği bu rollerin 
genişliği ve niteliği denetim fonksiyonunun pek çok ülkede kamu hizmeti 
sunumunda hükümet faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal etkilerini genellikle 
“paranın değeri (value for Money)/ performans denetimi şeklinde ifade edilen daha 
geniş bir bakış açısıyla gelişmesinin önemli bir rolü bulunmaktadır  
(Diamond, 1994: 4). 

Bununla birlikte denetim konusunda ilgi dış denetim odaklı gelişmiş olmakla 
birlikte, kamu kesiminde etkinliği arttırmaya yönelik gelişen çabalarda özel sektör 
yönetim tekniklerinin kullanılmasının yaygınlık kazanması kamu kesiminde de iç 
denetim uygulamaların benimsenmesine neden olmuştur. Ortaya çıktığı ilk yıllarda 
mali odaklı yapılandırılan iç denetim, geleneksel denetim anlayışındaki değişmelere 
paralel olarak kurum faaliyetlerinin değerlendirilmesinde mali faaliyetler yanında 
mali olmayan faaliyetleri de kapsayacak şekilde bir dönüşüme uğramıştır. 

 
2.2. Plan-Bütçe İlişkisinin Kurulmasında İç Denetimden Beklentiler 
İç denetimin gelişiminin ele alındığı kısımda görüldüğü gibi, günümüzde iç 

denetçiler, kurumun maddi varlıklarından maddi olmayan varlıklarına, gerek mali 
gerekse yönetimsel anlamda yapılan tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesinden 
kurumda geçen bilgi akışının güvenilirliğini test etmeye kadar çok çeşitli hayati 
görevleri üstlenmişlerdir. Plan-bütçe ilişkisinin kurulması açısından da gerekli 
görülen iç denetim faaliyetinin bu geniş rolü, iç denetimin güvence verme, 
danışmanlık ve kuruma değer fonksiyonu kapsamında değerlendirilen risk yönetimi, 
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kurumsal yönetişim ve iç kontrol sisteminin iç denetçilerce yeterliliğinin ve 
etkinliğinin incelenmesini gerektirir. Öte yandan iç denetçiler, plan-bütçe ilişkisi 
değerlendirmeye alarak kamu kurumlarının hesap verebilir kurumlara 
dönüştürülmesine katkıda bulunmak üzere denetim planlarında stratejik plan ve 
performans göstergelerinin denetimini düzenleyebilir.  

Plan-bütçe ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yapılandırılmasında öncelikli olarak 
kurum içi raporlamanın sağlıklı zemine oturtulması uygulama sonuçlarının takip 
edilebilmesi ve kurum içi katılımcılığın sağlanabilmesi açısından önemli olmaktadır. 
Bu da gerekli verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Böylece verilerin toplanmasından sonra oluşturulan kurumsal bilgi 
setleri, yöneticilerin karar almasını ve kararlarındaki isabeti kolaylaştıracaktır. 
Nitekim, iç denetim, yönetimin bir parçası olduğu halde, fonksiyonel anlamda 
bağımsızlığa sahip bir mekanizma olarak faaliyette bulunmakta ve bu nedenle 
kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirlik anlayışının yerleşmesine büyük 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca iç denetim, bireysel işlemleri incelemek yerine sistem 
odaklı bir denetim faaliyetine dayanmakta ve program sonuçlarının kalitesi üzerine 
odaklanmaktadır (Tek,2004:3-6). Buna göre iç denetim çalışanların eksikliklerinin 
ve yanlışlarının tespiti yerine, denetlenen birimde veya belirli faaliyetlerde, işlem 
süreçlerinde yer aldığı belirlenen risklerin azaltılması, mümkünse kaldırılması veya 
kalan risklerin yönetilmesi için öneriler geliştirilmesine odaklanmaktadır. 
Dolayısıyla denilebilir ki, iç denetim aynı zamanda planların oluşturulmasında 
kurumun karşı karşıya kaldığı risklerin analizi ve yönetilmesi konusunda da üst 
yönetime önemli bir destek sağlamaktadır. 

Ayrıca üst yöneticiler iç denetçilerin raporlarından, idarenin belirli zaman 
kesitlerinde çekilmiş sistem fotoğraflarını alarak, buna göre yönetim talimatlarını 
oluşturacaktır. İdarenin birimlerinde hazırlanan mali ve idari tablolarda, raporlarda 
yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda üst yönetim kademelerine 
sürekli bir kalite güvence ve kalite izleme güvence sağlayacaktır. Üst yönetici, 
yönetim kademelerinden aldığı bilgiler ile iç denetimden aldığı bilgileri 
karşılaştırarak yöneticiler ve yönetim hakkında kanaat oluşturacaktır (Kaya,2005: 
103-04). Öte yandan yine bu sayede planların gerektiğinde revize edilebilmesi, 
performans göstergelerinin güncellenmesi de sağlanabilecektir. Nitekim başarılı bir 
plan-bütçe ilişkisinde planların sürekli gözden geçirilmeleri ve güncel koşullara ayak 
uyduracak niteliğe kavuşturulmaları gerekli görülmektedir. 

Öte yandan plan-bütçe ilişkisinin kurulması kapsamında iç denetçilerin çeşitli 
yönetim kademelerince oluşturulan politikaların (planların) incelenmesini, 
uygulamanın takip edilmesini ve sonuçlarının değerlendirilmesini içerir. Buna göre 
şu sürecin takip edilmesi gerekir: i) politika yeterli midir?; ii) uygulama plan ile 
uyumlu mudur?; iii) uygulama sonuçları etkin midir? Öte yandan güvence verme 
faaliyeti kapsamında iç denetçilerin iş planlarının (performans programlarının) 
etkinlik, üretkenlik gibi faktörleri gözetip gözetmediği gibi konuları da 
değerlendirmesi gerekli görülmektedir (Davies, 1956: 229). 

Buna göre stratejik planın geliştirilme sürecinin iç denetçiler tarafından özel bir 
denetim alanı şeklinde ele alınması sağlanabilir. Bu amaçla kurum iç denetçileri 
birim yönergelerinde stratejik planlamanın değerlendirilmesini konu edinebilir. 
Nitekim stratejik planlama performans göstergelerinin belirlenmesine ve 
uygulamanın takip edilmesinde kılavuz niteliği göstermesi açısından kurum 
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faaliyetlerinin şekillendirilmesinde önemli bir alanı teşkil etmektedir. Öte yandan 
stratejik planlama sürecinin denetiminde planın üst politikalarla uyumu, kurum içi 
katılımcılığın sağlanıp sağlanmadığı, planda yer alan hedeflerin gerçekçi olup 
olmadığı gibi unsurların da değerlendirilmesi gerekmektedir. Örnek oluşturması 
açısından aşağıda Kanada Hazine Müsteşarlığı’nın stratejik planlama sürecinin 
denetlenmesine ilişkin çalışma raporundan bir kesit sunulmuştur.  

 
Örnek Uygulama: Kanada Hazine Müsteşarlığında Stratejik Planlama 

Sürecinin İç Denetimi 
Stratejik planlama sürecinin denetiminin amacı, hazırlama, geliştirme ve 

uygulama süreçlerinin etkinliğini değerlendirmektir. Stratejik planın (iç) denetimi şu 
hususları içerir:  

• Stratejik plan geliştirme sürecinin (iç) denetimi 
• Stratejik planlama süreci en iyi uygulama kriterlerini karşılamaktadır, 
• Stratejik plan dokümanı stratejik planlama sürecini açıkça yansıtmaktadır ve 

uygun bileşenleri içermektedir, 
• Stratejik plan kurum içerisinde etkin bir şekilde anlaşılmıştır, 
• Stratejik plan yıllık faaliyet planı önceliklerini, kaynak dağılımını, hedefleri 

ve tanımlanan stratejilere uygun faaliyetleri yeterli bir şekilde yönlendirmektedir. 
Kaynak: (Treasury Board of Canada Secretariat, 2004:s.y) 
 
Öte yandan daha önce de belirtildiği gibi stratejik plan ve bütçe ilişkisinin 

kurulmasında ortaya çıkartılan kurumsal bilginin önemi bu süreçte birinin çıktısı 
diğerinin girdisi olmasıdır. Buna göre stratejik plandan elde edilen çıktılar (stratejik 
planda tanımlanan hedefler) faaliyetlerin önceliklendirilmesinde ve 
bütçelendirilmesinde sağladıkları kısıtlar sebebiyle girdi niteliği gösterirler. Bu 
sayede rasyonelleştirilen bütçe uygulamalarından elde edilen çıktılar (uygulama 
sonuçları) performans değerlendirme sürecinin girdisini oluşturmaları dolayısıyla 
stratejik planlarda belirlenen hedeflerin gerektiğinde revize edilebilmesine olanak 
verir. Böyle bir ilişki (etkileşim) sadece sürekli iyileştirmeyi ve kaynak dağılımının 
optimizasyonunu değil, fakat aynı zamanda kurumsal öğrenme düzeyini de olumlu 
şekilde etkiler (GAO, 1994: 33). Buna göre plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında 
güdülen amaçlara ulaşılabilmesi gerçek, tutarlı ve nitelikli kurumsal bilginin ortaya 
çıkartılması sürecine bağlı bulunmaktadır. Ancak bu sayede gerçekçi stratejik 
planların oluşturulabileceği ve planlanan faaliyetlerle faaliyet sonuçlarının 
karşılaştırılabileceği düşünülmektedir. Stratejik planlamaya ve sonrasında 
uygulanmasına dahil olan söz konusu bilgiler kurumun tüm alt birimlerinden elde 
edilmektedir. Şüphesiz, bu bilgilerin doğruluğu ve kalitesi söz konusu birimlerde 
bulunan personelin yetkinliğine de bağlı olmakla birlikte bilgi oluşturma sürecinde 
standardizasyonun sağlanması açısından iç denetime ihtiyaç bulunmaktadır.   

Buna göre stratejik plan ölçülmesi gereken performansı tanımlarken, performans 
ölçümü stratejik plan hedeflerinin değerlendirilmesinde geri besleme sağlar 
(Dusenbury,2000: 1). Stratejik plan etkin bir performans ölçüm sisteminin temelini 
teşkil etmektedir. Bu sebeple stratejik planlamanın önemli unsurları ve bunların 
performans ölçümü sistemi ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekmektedir 
(Franceschini ve diğerleri, 2007: 113): 
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Tablo- 2: Stratejik Planlamanın Performans Ölçümüne Katkısı 

S. Planın Performans Ölçümüne Katkısı 

Stratejik Amaç Kurum misyonunun gerçekleştirilme derecesinin ölçülmesinde bilgi  

Hedef Stratejik amaca ulaşmada belirlenen hedeflerin izlenmesinde bilgi 

Faaliyet Hedeflere ulaşılmasında belirlenen faaliyetlerin ölçülmesinde bilgi 

Performans Planı Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde belirlenen ihtiyaçların maliyet, 
süre, kalite, vs. açısından belirlenmesine yönelik bilgi 

 
Yukarıdaki tablodan da gözlemlenebileceği üzere stratejik planda yer alan temel 

unsurlar uygun performans göstergelerinin belirlenmesine dolayısıyla doğru 
performans ölçümünün yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Nitekim bilindiği gibi 
iç denetim faaliyetinin önemli alanlarından birisi kurum faaliyetlerinin etkinliğini 
değerlendirmektir. Böyle bir değerlendirme üst yönetime faaliyet etkinliği hakkında 
öneri geliştirilebilmesi için cari performansın karşılaştırılacağı performans 
göstergeleri ve ölçütlerinin varlığını gerektirir. Dolayısıyla denilebilir ki performans 
göstergeleri hem iç denetçilerce hem de üst yöneticilerce kullanılan araçlar 
olmaktadır. Ancak ne var ki, söz konusu göstergelerin var olmadığı durumlarda iç 
denetçi anlamlı denetim raporları sunabilmek için, tercihen üst yönetici ile birlikte, 
uygun göstergeleri belirlemeli ve oluşturmalıdır. Bazı durumlarda sadece 
performans göstergelerini değil, uygun ölçüm yöntemlerinin de oluşturulması 
gerekli olabilir. (Dittenhofer, 2001:465). Buna göre performans ölçüm sistemi ve 
sistemde yer alan göstergeler sadece üst yönetimce değil iç denetçilerce de önemli 
araçlar olması olması dolayısıyla karşılıklı yardımlaşmayı gerektirir. 

Bununla birlikte performans göstergelerinin belirlenmesi işi sadece kurum 
yönetimine bırakıldığında, bu göstergelerin ulaşılması kolay hedefler şeklinde 
belirlenmesi ve aşırı iyimser bir tablo ortaya koyması sebebiyle kurumun başarısının 
değerlendirilmesinde eksikliklere sebebiyet verebileceği hakim düşünce olmaktadır. 
Bu sebeple bu süreçte, üçüncü göz olarak iç denetçilere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Buna göre performans göstergelerinin belirlenmesi performans ölçüm sisteminin 
kurgulanmasında en önemli parçayı oluşturur. Zira performans ölçüm sistemi 
sayesinde plan-bütçe ilişkisinin etkinliği teminat altına alınabilecektir. Bununla 
birlikte önceden belirlenmiş bu göstergelerin yeterli bir şekilde tanımlanıp 
tanımlanmadığı önem arz etmektedir. Bunun için iç denetçiler güvence verme 
faaliyeti kapsamında; i) standartların mantıksal ve bilimsel bir temelle 
tasarlanmasını sağlamak üzere nasıl oluşturulduklarını incelemeli; ii) 
incelendiklerini ve değişen koşullara göre güncellendiklerinin teminini sağlamalı; 
iii) diğer yönetim birimlerince ve çalışanlarca anlaşılmalarını sağlamalıdır (Davies, 
1956: 231). 

Bununla birlikte bir kurumda etkili bir plan-bütçe ilişkisinden bahsedebilmek 
için planlamanın gerekliliğinin sadece üst yönetim tarafından değil, fakat aynı 
zamanda tüm kurum çalışanlarınca benimsenmesi ve kabullenilmesi gerekli 
olmaktadır. Bu da sağlıklı bir kurumsal kültür ile mümkün görünmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında iç denetimin kurumsal kültürün oluşmasında önemli bir unsur 
olduğu düşünülmektedir. Buna göre iç denetim faaliyeti sayesinde kurum 
çalışanlarınca kurum faaliyetlerinin ve planlarda belirlenen amaç ve hedeflerin 
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doğru anlaşılmasının sağlanması, bu sayede “ne yaptığını bilen” çalışan sayısının 
arttırılması beklenmektedir. Kamu kurumları açısından kurum çalışanına yaptığı iş 
sorulduğunda “devlet memuru” deyiminden farklı tanımlar beklenmektedir. 

Öte yandan iç denetim faaliyetinin sürekli yapılan bir faaliyet niteliğinde olması 
dolayısıyla, kamu kurumlarına öğrenen örgütlerin oluşturulmasına hizmet ettiği de 
kabul edilmektedir. 

 Bu şekilde işleyen bir iç denetim sisteminin dolaylı olarak mali disiplinin 
sağlanmasına da hizmet etmiş olmaktadır. İç denetim faaliyeti, aynı zamanda yüksek 
denetim kurumu tarafından yapılan dış denetimi de kolaylaştırarak yardım 
sağlamaktadır (Kesik, 2005: 100-01). Öte yandan yılsonunda hazırlanan idare birim 
faaliyet raporlarına ilişkin bilgilerin ve değerlendirmelerin iç denetim sürecinden 
geçtiğinin bilinmesinin kamuoyunun güveninin sağlanmasında önemli bir rol 
oynadığı kabul edilmektedir (Kaya,2005: 99-100). Takip eden kısımda iç denetim 
faaliyetinin uluslararası genel kabul görmüş tanımına göre fonksiyonları ve denetim 
alanları itibariyle plan-bütçe ilişkisinin kurulmasındaki rolü daha ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. 

2.2.1. İç Denetimin Fonksiyonları Bakımından Plan-Bütçe İlişkisindeki Rolü 
Uluslararası genel kabul görmüş tanımına göre iç denetimin temel fonksiyonları 

danışmanlık ve güvence verme faaliyeti şeklinde kendini göstermektedir. İç 
denetimin söz konusu bu temel faaliyetleri ile kurumda artı değerler yaratması da 
beklenmektedir. Dolayısıyla iç denetimin değer katma işlevi de önemli bir fonksiyon 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

i. Güvence Verme Fonksiyonu: Uluslararası standartlarda bulunan terimler 
sözlüğüne göre güvence verme faaliyeti, kurumun risk yönetimi, kontrol ve 
yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların 
objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve 
düzenlemelere uyma, bilgi sistemleri güvenliğine yönelik görevler bu kapsamdaki 
verilen örneklerdir (IIA). 

ii. Danışmanlık Fonksiyonu: Uluslararası standartlarda bulunan terimler 
sözlüğünde iç denetimin yürüttüğü danışmanlık hizmeti, kuruma değer katmak ve 
kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin gelişmesini sağlamak 
üzere, iç denetçinin yönetsel sorumluluğunun bulunmadığı; kurum hizmeti faaliyeti 
ve tavsiye niteliğinde olan, niteliği ve kapsamı kurumla mutabakata varılmasıyla 
belirlenen bir hizmettir. 

Danışmanlık hizmeti doğası gereği tavsiye niteliğinde olan bir faaliyet olup, 
genel olarak iç denetçinin bağlı olduğu kurumun isteği üzerine yürütülmektedir. 
Danışmanlık hizmetinde, temelde, i) tavsiye talebinde bulunulan kişi veya grup- iç 
denetçi ile ii) tavsiye talebinde bulunan kişi veya grup- kurum şeklinde açıklanan iki 
taraf bulunmaktadır( IIA). 

White (2007) danışmanlık hizmetinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 
bazı öneriler geliştirmiştir. Bu öneriler şu şekilde sıralanabilir; i) İç denetçiler 
gerçekçi olmalı ve yönetimin de sorunlar hakkında gerçekçi olmasını sağlamalı, ii) 
kurumun ihtiyaçlarını doğru anlamalı ve denetçinin ihtiyaçlarının doğru 
anlaşılmasını sağlamalı, iii) Aynı zamanda bir kurum çalışanı olan iç denetçi 
danışmanlık hizmetinde hizmete konu olan sorunlar üzerinde farklı bakış açıları 
geliştirebilmeli. Bunun için de karşılıklı görüşmelerde bulunmalı ve iyi bir dinleyici 
olmalı. Görüşmelerinde açık uçlu sorular sormalı; kurum çalışanlarının kendisine 
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verdiği bilgilerin gizli kalacağına dair güvence verebilmeli, iv) Periyodik toplantılar, 
konferanslar ve yazılı raporlarla sürekli bilgi akışını sağlamalı. İç denetimin ortaya 
çıkardığı değeri ve faydaları kurumla paylaşmalı (White, 2007:62,63). 

Ülkemizde son derece yeni olan söz konusu bütçe uygulamalarında kurum üst 
yönetimleri ve çalışanları tarafından kavramların doğru anlaşılabilmesi için plan-
bütçe ilişkisinin kurulmasından planlamadan bütçelemeye kadar geçen süreçte iç 
denetçilerin bu hususlarda yasal ve yönetsel bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, 
uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmetine ihtiyaç 
duydukları bilinen bir gerçektir. 

iii. Değer Katma Fonksiyonu: İç denetim faaliyetinin değer katma fonksiyonu 
yerine getirdiği güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda kurumda ve 
dolayısıyla kurumun paydaşlarında ortaya çıkan pozitif değerler şeklinde ifade 
edilebilir. 

Günümüzde, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe iç denetimin çok 
sayıda ilgili tarafı – denetim komitesi, müşteriler, tedarikçiler, düzenleyiciler- üst 
yönetim, v.s.- bulunmaktadır. İç denetim fonksiyonu sadece ilgili tarafların çeşitliliği 
açısından değil taraflarına yarattığı değer bakımından da çeşitlilik gösterir. Örneğin 
üst yönetim genelde iç denetim faaliyetlerinin kurumsal etkinliği ve verimliliği 
arttırıp arttıramayacağı ile ilgilenirken, dış denetçiler iyi çalışması halinde iç 
denetim fonksiyonunu kurumun mali yapısıyla ilgili görev yüklerini azaltan bir iç 
kontrol aracı olarak görürler. Kurum hizmetlerinden faydalananlar ve diğer dış 
paydaşlar ise iç denetimden kurum bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliği için 
güvence sağlanmasını beklerler. Meslektaşları ise denetçi tarafından uygulanan iç 
denetim faaliyetlerinin kurum içerisine yeni ve iyi uygulamaların getirmesini bekler. 
Dolayısıyla denilebilir ki değer yaratma işlevi iç denetimin farklı hedef kitlesinden 
kaynaklanmaktadır (Anderson, 2003: 99, 101). 

Plan-bütçe ilişkisinin kurulması açısından ise iç denetçilerin değer katma işlevi 
ile kurumsal öğrenmeyi geliştirdiğini, bu sayede, uzun vadeli düşünme 
alışkanlığının yerleştirilmesine katkı sağladığını ifade edebiliriz. 

2.2.2. İç Denetimin Kapsamı Bakımından Plan-Bütçe İlişkisindeki Denetim 
Rolü 

Uluslararası genel kabul görmüş tanımına göre iç denetim risk yönetimi, kontrol 
ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek ve geliştirerek kurumsal 
hedeflere ulaşılmasına yardım eder. Buna göre iç denetimin denetim kapsamının 
kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve yönetişim süreçlerinden oluştuğunu 
ifade edebiliriz. Buna göre takip eden kısımda söz konusu bu alanlarda iç denetim 
faaliyetinin plan-bütçe ilişkisinin sağlanmasındaki rolü tartışma konusu yapılmıştır. 

Buna göre kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin tesisi ve 
etkinliği temelde üst yönetim sorumluluğunda olan unsurlar olmaktadır. Bununla 
birlikte iç denetçiler söz konusu bu unsurların kurumda tesis edilip edilmediği ile 
etkin işleyip işlemediğini değerlendirerek güvence ve danışmanlık faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Öte yandan sistemin etkinliğini arttırmak üzere dizayn 
edilmesinden uygulanmasına kadar hemen her alanda öneriler 
geliştirebilmektedirler.  

Konuyla ilgili söz konusu bu tartışmalar IIA tarafından oluşturulan uygulama 
standartları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. İç denetim konusunda 
IIA tarafından belirlenen standartlar uluslar arası kabul görmüş standartlar olmakla 
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hem iç denetim faaliyetlerinin uygulanmasında uluslar arası uyumu sağlamakta hem 
de iç denetim faaliyetinin etkinliğinin değerlendirilmesinde bir kriter olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Koçdemir, 2006: 302). Uluslararası İç Denetim Mesleki 
Uygulama Standartları olarak anılan söz konusu standartlar, 2004 yılı Ocak ayından 
itibaren geçerli olmak üzere, günümüzün risk yönetimi ve kurumsal yönetimin 
gerekliliklerini karşılayacak şekilde IIA tarafından güncellenmiştir. Standartlar; 
Nitelik, Performans ve Uygulama Standartlarından oluşur (TIDE). Uygulama 
Standartları güvence ve danışmanlık faaliyeti gibi belirli görev türlerine tatbik edilen 
standartlardan oluşmaktadır. Bu standartlarda yer alan kodlamalara göre “A” 
kodunda olanlar güvence faaliyeti ile ilgili olarak gerçekleştirilen düzenlemeleri; 
“C” kodu ile yer alanlar danışmanlık faaliyeti ile ilgili geliştirilen düzenlemeleri 
içermektedir. 

2.2.2.1. İç Kontrol Sisteminin Yeterliliği ve Etkinliği 
İç kontrol; kurumun planı ile varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin 

doğruluğunu ve güvenirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini arttırmak üzere, 
saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve 
uygulamaya koyulan tüm önlem ve yöntemleri kapsayan geniş bir tanıma sahiptir 
(Güredin, 2000:166). Yönetim tarafından kurulan bu sistemler bütünü kendi başına 
bir sistem olarak algılanmamalı; yönetimi her aşaması ile sarmalayan planlama, 
bütçeleme, muhasebe, denetim ve bilgi sistemi türünden sistemleri birbirine 
kaynaştıran bir kavram olarak düşünülmelidir (Yörüker, 2003:s.y.). 

Üst yönetim iç kontrol sistemini ve sistemden beklenen hedefleri belirlemekle 
öncelikli sorumlu olmakla birlikte, iç denetçiler bu konuda üst yönetime yardımcı 
olmak durumundadırlar. COSO Raporu iç kontrol sisteminin fonksiyonlarını 
anlamada ve yeterli ve etkin bir kontrol sistemi kurma konusunda üst yönetim ve iç 
denetçilerin katılımının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu durum, iç denetçilerin 
yönetim takımında önemli bir üye olduğu gerçeğini vurgulamakla kalmayıp proaktif 
rolünü de desteklemektedir (Rezaee, 1995:6). 

İç Denetimle ilgili Mesleki Uygulama Standartlarında da iç denetim faaliyeti, 
kontrollerin etkililiği ile etkinliğini değerlendirerek ve sürekli gelişimi destekleyerek 
kurumun istenen çıktılar oluşturmasına destek olması olarak ifade edilmektedir (İç 
Denetim Mesleki Uygulama Standartları, 2120- Kontrol).  

Buna göre iç denetçiler kontrol sisteminin değerlendirilmesinde üst yöneticiler 
tarafından ortaya koyulan değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasına katkı 
sağlamakta, ayrıca, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek üzere 
kurumsal bilgilerin doğruluğunun sağlanmasında önemli bir rol oynaktadır. Zira 
hem performans kriterlerinin doğru belirlenmesi hem de kurumsal bilgi akışının 
niteliği plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında en önemli öğeler olmaktadır. 

2.2.2.2. Risk Yönetimi 
Basit ve genel bir tanımlamayla risk yönetimi bir kuruma ya da kurum 

çalışanlarına yönelik potansiyel tehdit oluşturan unsurların incelenmeye alındığı ve 
minimize edildiği bir süreçtir. Risk yönetimi kurumsal maliyetleri azaltmak 
amacıyla 1970’lerde ortaya çıkan bir yaklaşım olmakla birlikte, ortaya atıldığı 
günden itibaren kurumsal faaliyetlerde kullanılması yönünde güçlü argümanlar 
geliştirilmiştir (Evaluation, Audit and Review Group Treasury Board of Canada 
Secretariat,1994:3). 
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1970’lerde bağımsız bir disiplin olarak gelişen risk yönetimine görece kamu risk 
yönetimi oldukça yeni olmakla birlikte kamu yönetimi ve kamu bütçesinde önemli 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu risk yönetiminin amacı, kişilere 
yönelik olası zararlar ile kamu kurumlarında kayıp tehditlerinin sistematik bir 
çabayla elimine edilmesi veya azaltılmasıdır. Üç temel hedefi bulunmaktadır: i) 
güvenli bir çalışma ortamı yaratmak; ii) mali kayıpları önlemek; iii) mali istikrarı 
sağlamak. Etkin risk yönetiminin önemi kesinlikle yadsınamaz. Zira risk 
maliyetlerinin elimine edilmesinde ve azaltılmasında önemli bir  role sahip 
olmasının yanı sıra, risk yönetimi vergi mükelleflerinin parasının etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılmasının sağlanmasında ve toplum refahının korunmasında önemli bir 
rol oynamaktadır (Qiao, 2007: 33,34). 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına göre iç denetim faaliyeti, maruz 
kalınan riskleri tanımlayarak ve değerlendirerek ve risk yönetimi ile kontrol 
sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunarak kuruma destek olmalıdır (İç Denetim 
Mesleki Uygulama Standartları, 2110- Risk Yönetimi) .  

Görüldüğü üzere risk yönetimi konumuz açısından öncelikli hizmet alanlarının 
belirlenmesi ile kaynakların etkin kullanılmasında israf ve yolsuzlukları önlemede 
önemli bir sistem olmaktadır. İç denetimin faaliyetinin sürekliliği sebebiyle 
kurumsal süreçlere hakim olduğu kabul edilirse riskli alanların belirlenmesi ve 
elimine edilmesi hususunda üst yöneticiye önemli bir destekçi olduğu sonucuna 
varmak yanlış olmayacaktır.    

2.2.2.3. Kurumsal Yönetim Süreci 
İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına göre iç denetim faaliyeti, i) Kurum 

içinde, uygun ahlaki kuralları ve değerleri teşvik etmek, ii) Etkin kurumsal 
performans yönetiminin ve hesapverilebilirliğin sağlanması, iii) Kurumun uygun 
bölümlerine risk ve kontrol bilgilerinin etkili bir şekilde iletilmesi, iv) Faaliyetlerin 
etkili bir şekilde koordine edilmesi ve yönetim kurulu, dış ve iç denetçiler ile 
yönetim arasında bilginin iletilmesini sağlamak üzere yönetim sürecinin 
geliştirilmesi için değerlendirme yapmalı ve uygun önerilerde bulunmalıdır (İç 
Denetim Mesleki Uygulama Standartları, 2130-Yönetim). 

 Buna göre iç denetim kurumsal yönetim süreci ile ilgili üstlendiği görevlerinde 
temelde kurumsal kültürün oluşturulmasına hizmet etmekle birlikte kurumsal amaç 
ve hedeflerin çalışanlarca anlaşılmasına ve sahiplenilmesine hizmet etmektedir. 
Nitekim, plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında kurum içerisinde varılan mutabakat 
ilişkinin başarısını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Sonuç  
Çalışma  boyunca iyi yönetimin, yönetişimin dolayısıyla halkın parasının bir 

karşılığı olarak yapılan kamusal hizmetlerin, daha etkin ve verimli kullanılmasının 
araçlarından olan plan, bütçe ve iç denetimden söz edildi. Bütün bu açıklamalardan 
hareketle devletin “kamusal etkinlik” hedefine ulaşmasının önemi ile daha şeffaf ve 
hesap verebilir bir yönetim olgusunu gerçekleştirmesinin gerekliliği üzerinde 
duruldu. Yönetimin işlevselliği tartışılırken stratejik yönetimden stratejik 
planlamaya kadar geniş bir çerçeveden hareket edildi. Çalışmaya konu edilen plan 
bütçe bağlantısının kurulmasında iç denetim müessesesinin rolünün dünya 
örnekleriyle irdelenmesinde yeni bir tarzın geliştiği gözlendi. Bu tarz, mali 
raporlamadan yönetime değer katmaya kadar uzanan bir çizgiye işaret etmektedir. 
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Bir yandan parlamenter demokrasinin gelişmesinin bir sonucu olarak siyasi 
rekabet; öte yanda nitelikli kamusal hizmet üreterek konumunu koruma kaygısı, 
yönetimde söz sahibi olan aktörleri hem sınırlandırmakta, hem de daha etkin 
davranmaya zorlamaktadır. Planlar bu noktada bir açıklık unsuru olarak görülmekte; 
bütçeler bu plan doğrultusunda alınan yolu ifade etmekte, iç denetim ise bir yönüyle 
yollardaki yön ve işaret levhalarına dönüşmektedir. Her ne kadar iç denetimin belirli 
bir standardı var ise de yine her ülkenin kendi konumundan ortaya çıkan bir takım 
ek düzenlemeler olması kaçınılmazdır. Ama arzu edilen sonuç, halkın ödediği 
vergilerin yerli yerinde şeffaf ve hesabını kolayca verebilecek şekilde kullanılmasını 
sağlayacak bir yönetim anlayışını geliştirilmesidir.  
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