
Güncellenen regülasyonlar ve değişen teknoloji ile birlikte vakıflara yönelik gerçekleştirilecek özel 
incelemeler her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Suistimal kontrolü, risklerin zamanında 
belirlenmesi ve hızlı bir şekilde aksiyon alınabilmesi her kurumun önceliği olmalıdır.

ACFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği), kar amacı gütmeyen kuruluşların 75.000 dolar 
tutarında ortalama kayba uğradıklarını bildirmiştir. Bu rakam, finansal kaynakları son derece sınırlı olan kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar için oldukça önemli bir miktardır ve bu kayıp son derece yıkıcı olabilir.

Olası suistimalleri tespit etmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki her kurumun 
önceliklerinden biri olmalıdır. Vakıfların sahip olduğu her türlü varlığın hırsızlık, zimmete para geçirme, 
görevin kötüye kullanılması veya olası diğer suistimaller sonucunda zarar görmesini önlemek ve vakıfların 
bu risklere açıklığını anlayabilmek için bu konularda uzman profesyoneller tarafından inceleme çalışmaları 
yapılması önem arz etmektedir. Bu incelemeler, kurumlardaki mevcut hata ve hilelerin açığa çıkarılmasının 
yanında, olası suistimallerin yaşanmaması adına alınması gereken önlemler konusunda da vakıf yönetimine 
yol gösterecektir. Bu incelemeler sonucunda ek olarak, vakıflar gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların 
günlük işleyişlerinde izleyecekleri süreçleri ve dikkat etmeleri gereken temel ilkeleri gösteren politika ve 
prosedürlere olan ihtiyaçları da ortaya çıkaracaktır.

• Vakıf senedi ve ilgili mevzuata uyumsuzluk

• Vakıf ve iktisadi işletmelerin gelir ve giderleri

• Sözleşmesel yükümlülükler

• Yönetim incelemeleri 

• Usulsüz ve gerçeği yansıtmayan işlemler

• Çıkar çatışması durumları

• Personel masrafları

• Vakıf varlıklarının yönetimi

Vakıflara yönelik  
özel incelemeler

Vakıflara yönelik incelemelerin önemi

Vakıflara yönelik özel incelemelerde hangi konular 
kapsama alınabilir ?
?
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KPMG’nin Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi, bilgi birikimi ve 
kanıtlanmış teknik becerileri ile birlikte vakıfların özel inceleme çalışmalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Vakıflar kuruluş amaçları için çalışırken profesyonellerimiz, bu süreçte vakıfların karşılaşılabilecekleri regülatif, 
operasyonel veya finansal risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi için aktif bir rol oynayarak vakıflara 
yardımcı olmaktadır. 

KPMG, vereceği etkin ve hızlı destek ile her türlü yanlış ve hatalı raporlama, ihlaller ve diğer riskli 
konuların incelenmesinde vakıflara ihtiyaç duyduğu desteği vermeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar 
müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler, bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimimizi doğrulamaktadır.

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz karşılığında vakıflara sağlayabileceğimiz 
katkılar :

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

• Vakıf politikalarına, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk sağlanması

• Vakıf çalışanları için etik ilkelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, kurumsallığın teşvik edilmesi

• Vakıf mülkiyetinin korunması

• İhbar sisteminin oluşturulması 

• Rüşvet ve yolsuzluk risklerine karşı gerekli kontrollerin geliştirilmesi 


