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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve rekabetin artması ile birlikte 

Ülkemizde hemen hemen her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde de önemli değişmeler 

yaşanmaktadır.              

Kamu hizmeti anlayışında vatandaş odaklı yaklaşımın önem kazanması, vatandaşın 

devletten beklentilerini daha kısa sürede ve en iyi şekilde karşılama gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır.  

 ‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’’ anlayışından hareketle vatandaşa yerinde, zamanında ve 

kaliteli kamu hizmetinin sunulabilmesi için kaynakların ekonomik, verimli, etkili bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Bu gerekliliğin ne derece yerine getirildiğinin 

incelenmesi, aksayan yönlerin tespit edilerek çözüm yollarının araştırılması, karşılaşılması 

muhtemel riskler ile söz konusu risklerden meydana gelebilecek etkilerin belirlenmesi ve daha 

iyiye ulaşabilme konularında öneriler getirilmesi ihtiyacı yeni bir denetim anlayışı olan iç 

denetimi ortaya çıkarmıştır.  

Kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediği 

hususları ile İdarenin iç kontrol, yönetişim ve risk yönetiminin de değerlendirilmesi, iç denetimin 

önemli bir fonksiyonudur.   

Denetim fonksiyonunun yanında iç denetim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ile de 

kuruma değer katmaktadır.   

             Bu çerçevede, İdaremizde iç denetim faaliyetleri her geçen gün önem kazanmakta ve 

desteklenmekte olup; faaliyetlerine devam eden iç denetçimize teşekkür eder, çalışmalarında 

başarılar dilerim. 

  

                                                                                                                         Şerif YILMAZ  

                                                                                                         Vali 
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İÇ DENETÇİ SUNUŞU 

Denetim, yönetimin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan planlama, örgütleme, 

yöneltme, koordinasyon fonksiyonlarının ne derece işleyip işlemediğinin kontrolü faaliyetidir. 

 

Dünyada yaşanan hızlı değişme ve gelişme yönetimin önemli bir fonksiyonu olan 

denetimin de değişmesine yol açmıştır. Artık, salt kontrol ve aksaklıkların tespitini yapma 

işlevinden daha çok denetimin; denetim sürecinde tespit edilen olumsuzlukların giderilmesinin 

yolları ile geliştirilmesi gereken alanları bulma yönünde rehberlik ve danışmanlık yapma 

fonksiyonları ön plana çıkmıştır.  

 

Bu bağlamda denetime bakış açısının değişmesinde en önemli gelişme iç denetim 

olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda da, kamu idaresinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilerek, geliştirilmesi yönünde iç 

denetimin rehberlik ve danışmanlık yapma, bağımsız ve nesnel güvence sağlama fonksiyonları yer 

almaktadır. 
 

Bu gelişmeler ışığında, İdaremizde iç denetimin önemi daha iyi anlaşılmakta ve yapılan 

çalışmalar ile de farkındalığı artmaktadır. 
 

İdaremizde iç denetim faaliyetlerini sürekli destekleyerek iç denetimin gelişmesine çok 

önemli katkılar sunan Sayın Valimiz Şerif YILMAZ’a ve yapılan çalışmalarda gösterdikleri ilgi ve 

yaptıkları katkılardan dolayı İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcılarına, Hukuk Müşaviri ve İdare Avukatına, Birim 

Yöneticileri ve Personellerine teşekkür ederim. 

 

                                                                                                                         Asım ERTİLAV 

                                                                                                          İç Denetçi 
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I- GENEL BİLGİLER 
 

A) Misyon ve Vizyon 
 

1-  Misyon 
 

İç denetim faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde, ulusal ve evrensel iç denetim 

standartlarına uygun olarak, İdaremizin idari ve mali her türlü faaliyetlerine değer katacak şekilde 

plan ve program kapsamında uygulamaktır.   
 

2-  Vizyon 
 

İç Denetim faaliyetlerinde yetkin, katılımcılığı esas alan, değişime ve gelişmeye açık, 

farkındalığı her geçen gün artan bir iç denetim birimi olmak. 
 

B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 

 1-Fiziksel Yapı 

İç denetim birimi, İdarenin merkez binasının 1. katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Biriminin kullanımına tahsisli bir adet iç denetçi odası bulunmaktadır. Çalışma ortamı, yeri ve 

konumu itibariyle uygun olup; araç, gereç ve teçhizat yönünden gerekli donanıma sahiptir. 

2-Örgüt Yapısı 

İç Denetçi, doğrudan Vali’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

İç denetim biriminde bir dizüstü bilgisayar ile bir adet lazer yazıcı ve yeteri kadar büro 

donanımı mevcuttur. İç Denetçi, iç denetim ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile idarenin faaliyetleri 

hakkında mevzuatlardan ve internet ortamından yararlanmaktadır. 

 4-İnsan Kaynakları 

İdarenin iç denetçi kadrosu üç olup, kadroların biri doludur.  

 5-Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu 

            İç denetim için gerekli ödenekler İdarenin bütçesinden karşılanmakta olup, bunların sarfına 

ilişkin iş ve işlemler ilgili birimlerce yürütülmektedir. 

C) İdareye İlişkin Bilgiler 
 

          Burdur İl Özel İdaresinin idari bünyesinde Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, 2 Genel 

Sekreter Yardımcılığı, 10 Birim Müdürlüğü (9 Birim Müdürlüğü faal), ayrıca 10 İlçe Özel İdare 

Müdürlüğü mevcuttur. 

D) Personel sayısı 

İdarede 105 memur ve 8 sözleşmeli memur olmak üzere toplam 113 memur, 133 daimi işçi, 2 

mevsimlik işçi olmak üzere toplam 135 işçi personel görev yapmaktadır. Ayrıca, İdaremiz de 128 

taşeron personel çalışmaktadır. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri  

İç denetim faaliyeti ile Kurumun faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, stratejik planlara, 

performans programlarına uygun olarak planlanıp, yürütülüp yürütülmediği hususları ile İdaremiz 

kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek, rehberlik ve 

danışmanlık yapmak.  

İç denetim faaliyeti ile hedeflenen; kurumun genel yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi 

süreçlerinin etkinliğini, bir başka ifade ile bu sistemlerin hedeflenen şekliyle işleyip işlemediğini 

tespit etmek ve varsa sapmaların ve olumsuzlukların giderilmesini sağlayıcı; hedeflenen sonuçlara 

ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda makul bir güvence vermektir. 

B) Temel Politikalar ve Öncelikler  

İç denetim birimin sağlıklı kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve iç denetim faaliyetleri 

konusunda farkındalığın artırılması, denetime dâhil edilen süreç ve faaliyetlerin, idarenin amaç ve 

hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayıcı yönde olmasına önem verilmesi iç denetimin temel 

politikasını ve önceliğini oluşturmaktadır. 

            C) Diğer Hususlar 

Yönetim ve idare süreçleri ile iç kontrol sisteminin Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmada 

yeterli olup olmadığı ile süreç ve sistemlerin yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi konularında 

idareye danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, iç denetimin amaçladığı ve hedeflediği diğer 

hususlardır.  

              III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Programa Alınan Denetim Faaliyetleri 

 2017 yılı itibariyle programa alınan denetim faaliyetleri sırası ile denetim alanı, denetimin 

türü ve denetlenen birimler şeklinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

SIRA DENETİM ALANI DENETİMİN TÜRÜ DENETLENEN BİRİMLER 

1 İşçi Personelin Fazla Mesai 
Süreci 

Uygunluk - Sistem - 
Mali Denetim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

2 İhale ve Doğrudan Temin Süreci Uygunluk - Sistem - 
Mali Denetim 

Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğü 

3 Şantiyelerdeki Faaliyetler Süreci Uygunluk ve Sistem 
Denetimi 

Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü 

4 İnşaat İzin İşlemleri Süreci Uygunluk ve Sistem 
Denetimi 

İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü 
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B) Gerçekleştirilen Denetim Faaliyetleri 

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere: 2017 yılı İç Denetim Programı kapsamında ilk üç 

sıradaki konularla ilgili denetimler tamamlanmış olup; ayrıca İç Denetim Programına ek olarak 

tablonun dördüncü sırasında yer alan konularla ilgili olarak da denetim yapılmıştır.  

C) Tespit Edilen Bulgu ve Öneri Sayıları  

İç denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgu ve önerilerin sayıları aşağıdaki gibidir. 

 

D) Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri  

 2017 yılı itibariyle belirlenen ve programa alınan dört denetim alanından üç denetim alanı 

tamamlanmış olup, programa ek olarak ilave edilen bir denetim alanı da tamamlanarak toplamda dört 

denetim alanının denetimi gerçekleşmiştir.  

Ayrıca, denetim çalışmalarına ek olarak rehberlik, eğitim ve danışmanlık kapsamında 

faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte, programa ek olarak ilave edilen ve 2017 yılında tamamlanan Plan Proje 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün doğrudan temin ve ihale süreci denetimi ile programa ek olarak 

ilave edilen ve 2018 – Ocak ayı içinde tamamlanan İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin iş ve işlemleri 

hakkındaki denetim faaliyetleri nedeniyle, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün ihale ve doğrudan 

temin süreci ile ilgili denetimi 2018 Yılı İç Denetim Programına alınmıştır. 

SIRA DENETİM ALANI DENETİMİN TÜRÜ DENETLENEN BİRİMLER 

1 İşçi Personelin Fazla Mesai Süreci Uygunluk - Sistem - 
Mali Denetim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

2 Şantiyelerdeki Faaliyetler Süreci Uygunluk ve Sistem 
Denetimi 

Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü 

3 İnşaat İzin İşlemleri Süreci Uygunluk ve Sistem 
Denetimi 

İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü 

4 Doğrudan Temin ve İhale Süreci Uygunluk - Sistem - 
Mali Denetim 

Plan Proje Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğü 

SIRA DENETLENEN BİRİMLER BULGU ÖNERİ UZLAŞILAMAYAN 

1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1 2 0 

2 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 4 7 0 

3 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 5 8 0 

4 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 4 8 0 
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             E) Rehberlik, Eğitim ve Danışmanlık Kapsamındaki Faaliyetler 

 İç Denetim Birimi tarafından verilen rehberlik, eğitim ve danışmanlık kapsamındaki 

konular aşağıdaki gibidir. 

 

1 Risk Strateji Belgesi 

2 Taşınmaz Devri 

3 İç Kontrol ve İç Denetim 

4 İç Kontrol ve Yönetişim 

5 Sayıştay Raporu Hakkında Bilgilendirme 

6 İdare Faaliyet Raporu 

7 Sözleşmenin Feshi 

 

Söz konusu rehberlik, eğitim ve danışmanlık kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin 

bazıları ile ilgili fotoğraflara aşağıda yer verilmiştir.  
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            IV- İÇ DENETİM KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A) İç Denetim Faaliyetine İlişkin Güçlü Yönler 
 

1- İç denetimin kurumsal yapı içinde doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olması. 

 

2- Üst yöneticinin iç denetim çalışmalarının önemi konusunda destekleyici olması. 

 

3- İç denetimin öneminin kurum tarafından anlaşılmış olması. 

 

4- İç denetimin uzmanlık gerektiren bir meslek olması. 

 

5- İç denetimin uluslararası kabul görmüş bir uygulama olması ve uluslararası iç denetim 

standartlarının belirlenmiş olması 
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B) İç Denetim Faaliyetine İlişkin Geliştirilmesi Gereken Yönler 
 

1- Kurumda iç kontrol sisteminin kurulması. 

 

2- Kurumsal risk yönetiminin oluşturulması. 

 
 

 

V- KAPSAMLI GÖRÜŞ 
 

 Burdur İl Özel İdaresinde 2017 yılında gerçekleştirilen denetim, rehberlik, danışmanlık ve 

eğitim faaliyetlerinde verim sağlanmış olup, kurumda iç denetimin önemi her geçen gün daha iyi 

anlaşılmakta ve farkındalığı artmaktadır. 

 


