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ÖZET 

KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE DENETİMİ  

Hile, işletmelerde haksız kazanç sağlama amacıyla kasıtlı olarak yapılan ve 

aldatma unsuru içeren her türlü eylemi, hile denetimi ise bu eylemlerin önlenmesi ve 

ortaya çıkarılmasına yönelik  politika ve prosedürleri ifade etmektedir.  Günümüzde hile 

olgusu ve hile denetimi, kar amaçlı işletmeler, kar amaçsız işletmeler ve diğer tüm 

işletme türleri için ele alınan, üzerinde araştırmalar yapılan  ve değerlendirilen  bir 

konudur.  

Bu çalışmada kar amaçsız işletmelerde hile denetimi konusu incelenmiş ve kar 

amaçsız işletmelerde hile kavramı ile hileli eylemler üzerine odaklanılmıştır.  

Çalışmanın kapsamı, dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kar 

amaçsız işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümde genel olarak hile 

kavramı ele alınmış, üçüncü bölümde spesifik olarak kar amaçsız işletmelerde hile 

kavramı ve denetimi kar amaçsız işletme sektöründeki son yıllardaki gelişmeler, olaylar 

ve uygulamalar çerçevesinde incelenmiş ve son bölümde ise seçilen örnek işletmeler 

üzerinde uygulama çalışması yapılarak Türkiye’de kar amaçsız işletmelerdeki hile riski 

ve hile riski farkındalığı analiz edilerek kar amaçsız işletmelerde hile kavramı ve 

denetimi konusu değerlendirilmiştir. 
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Çalışmanın amacı kar amaçlı işletmelerde hile ve hile denetimine ilişkin olarak 

akademik bilgilerden ve bu konudaki tespitlerden de yola çıkılarak spesifik şekilde kar 

amaçsız işletmelerde hile olgusu ve hile denetiminin önemine dikkat çekmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 



GENERAL INFORMATION 

 

Name and Surname            :Nezriye Gözde BİRCAN 

Field                                   : Business Administration  

Programme                         : Accounting Auditing  

Supervisor                           :Professor  Nejat BOZKURT 

Degree Awarded and Date  :Master-June 2013 

Keywords                            :Fraud, fraud auditing, nonprofit organizations 

 

ABSTRACT 

Fraud refers to any deceiving activities comprising intention to gain unfair 

means  and fraud auditing refers to all procedures to prevent and detect fraud in 

organizations. In the century we live, fraud and fraud auditing is being subject to 

discussions, researches and considerations for both for profit organizations and  not for 

profit (nonprofit) organizations including all other organizations. 

That project is based on fraud auditing in nonprofit organizations considering 

fraud and fraud activities in those organizations. The project comprises of four main 

chapters. In the first chapter; information about nonprofit organizations, in the second 

chapter; general information about fraud are discussed. In the third chapter; fraud 

auditing in nonprofit organizations spesifically is examined considering the last 

developments, events and practices in the non-profit sector  and following the forth 

chapter fraud risk and fraud risk awareness in nonprofit organizations which operate in 

Turkey are measured based on the samples being subject to the project and fraud 

auditing is considered on the organizations.  
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The purpose of the project is to attract attention of the importance of fraud 

and fraud auditing in nonprofit organizations considering academical 

determinations and researches related to fraud and fraud auditing in for profit 

organizations. 
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GİRİŞ 
 

Dernek ve vakıflar ile aile planlama örgütleri, çevreci örgütler, müzeler vb. diğer 

örgüt ve kuruluşlardan oluşan kar amaçsız işletmelerin tamamı sosyal misyona sahip 

bulunmakta ve toplumsal yardımlaşma ile dayanışmanın sağlanmasında önemli bir rol 

üstlenmektedirler. 

Kar amaçsız işletmelerin misyonlarıyla ilişkili olarak üstlendikleri bu rol ve 

toplumsal işlevleri, beraberinde toplum tarafından kar amaçsız işletmelere ilişkin olarak 

benimsenen güven ve itibar unsurlarını getirmektedir. Güven ve itibar, kar amaçsız 

işletmelerin varlıklarını devam ettirmelerinde ya da faaliyetlerini sona erdirmek zorunda 

kalmalarında belirleyici olan en önemli unsurlardır.  

Kar amaçsız işletmeler için hayati derecede öneme sahip olan güven ve itibar 

unsurlarının önündeki en büyük tehlike ise hiledir. Özellikle son yıllarda kar amaçsız 

işletmelerde gerçekleşen hile olayları ve skandalları da dikkate alındığında kar amaçsız 

işletmelerin hile nedeniyle ciddi anlamda risk altında olduğu söylenebilir. Sözkonusu 

riskin ortadan kaldırılabilmesi veya azaltılabilmesi için ise kar amaçsız işletmelerde hile 

denetimi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada kar amaçsız işletmelerde hile kavramı temelinde, hile denetimi 

konusu incelenmiş ve kar amaçsız işletmelerde hile denetimi, hile türleri, hile riski, hile 

belirtileri, hilenin önlenmesi ve hile kayıpları konuları detaylı olarak ele alınmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde kar amaçsız işletme kavramı ve kar amaçsız 

işletme türleri, kar amaçsız işletmelere ilişkin hukuki düzenlemeler ile kar amaçsız 

işletmelerin nitelikleri ve ilkeleri gibi konular ele alınarak kar amaçsız işletmeler 

hakkında genel bir bilgi verilmek istenmiştir.  

İkinci bölümde hile, hilenin özellikleri, hile türleri, hile üçgeni, hile elması, 

hilenin unsurları gibi hileyle ilgili temel konular üzerinde durularak genel olarak  hile 

kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde, çalışmanın temelini oluşturacak şekilde spesifik olarak kar 

amaçsız işletmelerde hile denetimi incelenmiştir. 

 



Çalışmamızın son bölümü olan dördüncü bölümde ise çalışmaya temel 

olan örnek işletmelerden hareket edilerek Türkiye’de faaliyet gösteren kar amaçsız 

işletmelerde hile riski ve hile farkındalığı ölçülmüş ve kar amaçsız işletmelerdeki 

hile denetimi konusu değerlendirilmiştir. 
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1. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELER 
 

      1.1. KAR AMAÇSIZ  İŞLETME KAVRAMI VE TÜRLERİ 
 

Kar amaçsız işletmeler, kurucularının, yöneticilerinin ve üyelerinin birincil 

amacının kar elde etmek olmadığı, topluma hizmet etmeyi hedef alan kuruluşlardır. Kar 

amaçsız işletmelerde temel amaç kar elde etmek değil topluma hizmet etmektir. Diğer bir 

deyişle bu tür işletmelerde kar, temel bir amaç olarak görülmek yerine o işletmenin 

toplumsal amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan kaynakların sağlanmasında 

kullanılan bir araç olarak görülmektedir.1 

Başka bir tanıma göre ise kar amaçsız işletmeler, “mal ve hizmet üretmek amacı 

ile kurulan ve statüleri itibariyle kurdukları, kontrol ettikleri veya finanse ettikleri 

kuruluşlara gelir, kar ya da başka bir finansman kaynağı olması yasak olan kuruluşlar” 

şeklinde tanımlanmaktadır.2 

Geleneksel anlamda ise kar amaçsız işletmeler, insanlar için çevrenin 

korunmasına yardımcı olarak, bir kişinin sahip olduğu kuruluşu geliştirerek veya gelişmiş 

ülkelerde az gelişmiş kalan kuruluşlara yardım ederek insanların sahip oldukları manevi 

değerleri pozitif amaçlara yönlendirme gayesi ile hizmet etmektedir. Bağışta bulunarak 

veya başka şekillerde katkı sağlayarak destek olma konusunda alternatifler sunmada kar 

amaçsız işletmelerin rolü yeri doldurulamaz bir hale gelmiştir.3 

Yukarıdaki tanımlardan anlaşıldığı üzere kar amaçsız işletmeleri diğer 

işletmelerden ayıran temel nitelik varoluş amaçlarıdır. Sözkonusu ayırt edici özellik kar 

amaçsız işletmeleri kar amaçlı işletmelerden farklı kılmakta ve bir işletmenin kar amaçlı 

ya da kar amaçsız işletme olup olmadığı konusunda temel belirleyici etken olmaktadır. 

 

1 Fatma Kocabaş, “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde 
İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt.10, Sayı.2, (2008), s.177. 
2 OECD, “Non-Profit Institions-NPIS”,Glossary of Statistical Terms, http:// stats.oecd.org/glossary/ 
detail/ asp?ID=1822, (Erişim tarihi: 08.10.2011) 
3 Tanja Aıtamurto, “The New Role of  Nonprofit Organizations From Middleman  to a Platform 
Organization”,  National Civic Review, (Spring 2011), s.40. 
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Bununla birlikte kar amaçsız işletmelerin temelde karı hedef almamasına   

karşın topluma hizmet işlevini yerine getirebilmek için kar elde etmeye ihtiyaç duyması 

ve elde ettiği karı bir araç olarak kullanması kar amaçsız işletmeleri amacı itibariyle 

sosyal ve kar elde etmeye ihtiyaç duyması nedeni ile de teknik anlamda ekonomik 

niteliğe sahip olan sosyo-ekonomik kuruluşlar olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Literatürsel açıdan kar amaçsız işletmeleri incelediğimizde bu tür kuruluşların 

isimlendirilmesinde çok çeşitli terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu terimlerden 

en yaygın olarak kullanılanları şu şekildedir; “Kar amacı gütmeyen işletmeler” (non-

profit organizations), “gönüllü kuruluşlar” (voluntary organizations), “kar için 

olmayan kuruluşlar” (not-for-profit organizations), “hükümet-dışı kuruluşlar” (non-

governmental organizations), “üçüncü sektör” (third sector), “bağımsız sektör” 

(independent sector), “hayırsever yardım kuruluşları” (charitable organizations), 

“vergiden muaf kuruluşlar” (tax-exempt organizations), sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu 

tür işletmelerin tanımlanmasında literatürsel olarak çok çeşitli isimler kullanılmasına 

rağmen bu tür işletmeler temelde belli ortak unsurlara sahiptir. Buna göre bir 

işletmenin kar amaçsız işletme olarak tanımlanabilmesi için gerekli olan unsurlar şu 

şekilde sıralanabilir; iyi organize olması, resmi makamlardan tamamen ayrı olması, 

kendi kendini yöneten bir yapıya sahip olması, kar amacı gütmemesi ve faaliyetlerinin 

tamamen toplum yararına olmasıdır.4 

Dünyadaki kar amaçsız işletme sektörü ise, özel işletmeler, gönüllü işletmeler 

ve kar amaçsız işletmeler ile kuruluşların toplamı olarak ifade edilebilir.  

Kar amaçsız işletme kavramı ise bir yandan devlete, kamusal ve toplumsal  

kuruluşlara diğer yandan ise özel sektöre ve iş dünyası ile kar amaçlı işletmelere yakın 

olan organizasyonlar ve faaliyetler grubu olarak tanımlanabilir.5 

Kar amaçsız işletmeler genel kabul görmüş terminoloji içerisinde üçüncü 

sektör (third sector) işletmeleri olarak da adlandırılmaktadır. 

4 Aypar T.Uslu ve Mehmet Marangoz, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlamave Çevre 
Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, (2008), s.112. 
5 Helmut K. Anheier, “Nonprofit Organizations-Theory, Mangement, Policy”, Routledge 
Taylor&Francis Group, 2005, pp.5 

4 
 

                                                           



Dünyadaki kar amaçsız işletme kavramına bakıldığında kar amaçsız 

işletmeler ve kar amaçlı işletmeler arasında çok katı ve keskin bir ayrımın kalmadığı 

görülmektedir. Bir organizasyon için kar amaçlı veya kar amaçsız şeklinde sadece iki 

temel yapısal seçim öngören geleneksel anlayış değişmiştir.  

Dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar dikkate alındığında iş dünyası ve kar 

amaçsız işletmeler arasındaki farklılıkların giderek ortadan kalkmaya başladığı 

görülmektedir.  

Günümüzde gelir yaratıcı faaliyetlerin kar amaçlı işletmelerin çoğunu sosyal 

faaliyetlere yönelttiği ve pek çok kar amaçsız işletmenin ise gelirlerine katkı sağlamak 

için kar amaçlı işletme modellerini kullandığı görülmektedir.  

Örneğin kar amaçlı işletmeler gelir ve kar elde etmelerini sağlayan ürünlerin 

belli bir miktarını kar amaçsız işletmelere bağış olarak verebilir iken kar amaçsız 

işletmeler ise ihtiyaca olan kişilere daha fazla bağış, para yardımı, fon vb. 

sağlayabilmek için ambalajlama, kağıt dönüşümü, çamaşırhane vb. ticari hizmetler 

vermektedir.6 

Kar amaçsız işletmeler vergiden muaf, sınırlı yükümlülüğe sahip sosyal 

misyonlu kuruluşlardır ve temel kaynakları bağışta bulunan kişlerden sağladıkları 

fonlardır.  

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri için kritik öneme 

sahip olan fonları değerlendirebilmesi ve devletten bu konuda gerekli desteğin 

sağlaması hususu dünyadaki gelişmeler ışığında giderek önem kazanmaktadır.7 

Dünyadaki kar amaçsız işletmeler incelendiğinde ise bu işletmeler için genellikle 

iki temel modelin belirlendiği görülmektedir. Bunlar; ekonomik model ve gönüllü ruh 

modelidir.  

Kar amaçsız işletmelerin bu modellerden hangisine sınıflanacağı organizasyonun 

işlevsel unsurlarına, önceliklerine ve faaliyetlerine göre belirlenmektedir.  

6 Teresa Gillespie, Timothy Lucas, “Blurring the Boundaries : Emerging Legal Forms For Hybrid 
Organizations – Implications for Chrsitian Social Entrepreneurs”, The Journal of Biblical Integration in 
Business, Vol.15, No : 1, (Spring 2012), pp.11. 
7 Laura Huntoon, “Government Use Of Nonprofit Organizations to Build Social Capital”, The Journal Of 
Socio-Economis, Vol.30, (2001), pp.157.,158.  
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Buna göre ekonomik model grubuna sınıflanan kar amaçsız işletmeler temel 

olarak etkili ve verimli şekilde fon sağlamak, üretmek ve sağlanan fon ve hizmetleri 

ihtiyacı olan kişilere iletmek, araştırmada bulunmak rolünü üstlenen ekonomik aktörler 

olarak, gönüllü ruh modeli grubuna sınıflanan kar amaçsız işletmeler ise katılımcı olma 

ve üyelik faaliyetleri üzerine odaklanan gönüllü aktörler olarak tanımlanabilir.  

Pratikte bu iki model arasındaki farkı tanımlamak güç olmakla birlikte iki kar 

amaçsız işletme modeli arasındaki temel farklılığın ekonomik modelde kimin 

destekleyici (fon sağlayıcı veya bağışta bulunan kişi), kimin müşteri (yardıma ihtiyacı 

olan veya bağıştan yararlanan kişi) olduğu kimin adına kimin desteğiyle hizmet 

verildiği konusunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesine ve farklı kişilerden oluşmasına 

karşın gönüllü modelde hizmetin verildiği müşterinin (yardıma ihtiyacı olan bağıştan 

faydalanan kişi) ve  destek sağlayıcı kişinin (bağışta bulunan kişi) tek bir aynı kişiden 

oluşmasına dayanmaktadır.8 

Kar amaçsız işletmeler çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermekle birlikte hangi 

işletmelerin kar amaçsız işletmeler arasında yer aldığı konusunda kar amaçsız 

işletmelerle ilgili çalışmalarda bulunan AICPA Muhasebe Standartları Alt Komitesinin 

bir taslağı bulunmaktadır.  

AICPA Muhasebe Standartları Alt Komitesi tarafından 1987 yılında yayınlanan 

açıklama taslağına göre kar amaçsız işletmeler grubuna dahil edilmesi gereken 

işletmeler arasında dernekler, sosyal kulüpler,  meslek kuruluşları, vakıflar, sendikalar, 

müzeler, çocuk bakımevleri, siyasi partiler, kamu yayın istasyonları, araştırma 

kuruluşları, dini örgütler, üniversiteler ve huzur evleri yer almaktadır.9 

AICPA Muhasebe Standartları Alt Komitesi Tarafından yayınlanan bu açıklama 

taslağından ve ülkemizde kar amaçsız işletmeler dendiğinde daha çok vakıf ve 

derneklerin anlaşılmasından hareketle biz de çalışmamızda kar amaçsız işletmeleri 

dernekler, vakıflar ve diğer kar amaçsız işletmeler olmak üzere üç ana grupta ele alarak 

inceleyeceğiz. 

8 Lori A. Brainard, Patricia D.Siplon, “Toward Nonprofit Organization Reform in the Voluntary Spirit : 
Lessons Form the Internet”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.33, No : 3, (September 
2004), pp.437.,438. 
9 Deniz Turan, “Kar Amaçsız İşletmelerde (Dernekler ve Vakıflarda) Bağımsız Denetim”, (Yüksek Lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2006), s.3. 
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1.1.1. DERNEK KAVRAMI 

Dernek, sözcük anlamı açısından “toplantı, belirli ve ortak bir amacı  

gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk” şeklinde tanımlanmaktadır.10 Daha geniş 

kapsamlı bir tanımlaya göre ise; “Dernekler üyelerine veya kamuya ya da her ikisine 

birden hizmet veya yarar sağlamak için sosyal, kültürel, mesleki dayanışma, yardım ve 

bunlara benzer amaçlarla Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış 

kuruluşlardır”.11 

Derneklere ilişkin tanımlara 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nda da yer verilmiştir. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun ikinci 

maddesinde dernek; “ Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve 

ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek ve tüzel kişinin bilgi ve 

çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi 

toplulukları” şeklinde tanımlanmıştır.12  

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 56. maddesinde ise dernek; “Gerçek veya 

tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı 

gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 

oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” şeklinde ifade edilmektedir.13  

Bu tanımlardan anlaşıldığı üzere bir kurumun dernek olarak tanımlanabilmesi 

için temelde iki kavramın ön plana çıktığı görülmektedir. 

 

 

10 Gökçe Göymen, “Dernek Tanımı, Dernekleşme Süreç ve Türkiye’deki Gelişim Seyri”,                            
http://www.mulkiyekamu.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=45&Itemid=68&limit
start=5, ( Erişim tarihi : 20.11.2011) 
11 Ekrem Sarısu, “Tüm Yönleriyle Derneklerin Vergilendirilmesi”, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998121536.htm, (Erişim tarihi : 20.11.2011)  
12 Dernekler Dairesi Başkanlığı,  “Dernek nedir, Nasıl kurulur ?” 
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid
=77&lang=tr, (Erişim Tarihi : 20.11.2011) 
13 Dernekler Dairesi Başkanlığı, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Derneklerle İlgili Hükümler)”,  
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=38%3A4721-sayl-tuerk-
medeni-kanunudernekler-le-lgili-huekuemleri&catid=30%3Akanunlar&Itemid=43&lang=tr,           (Erişim 
Tarihi : 20.11.2011) 
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 Bunlar; kişi topluluğu ve ortak amaç kavramlarıdır. Nitekim dernek 

denilince “dini, mesleki ve sosyal sebeplerle ortak ve sürekli bir amacı 

gerçekleştirmek için serbest iradeleriyle bir araya gelmiş kişiler topluluğu 

anlaşılmaktadır”.14  

Dernekler, çoğunlukla genel bir yarar için çalışmak, sorumluluklar almak 

ve sosyal gelişmeler karşısında bir ölçüde etkili olmak amacı taşırlar ve kişilerin 

gönüllü olarak biraraya gelmesiyle bu ortak amaçlar etrafında örgütlenirler. 

Dernekler ideal (manevi) bir amaç güderler ve kar amacı taşımazlar. Dernek bir 

üst kavramdır ve kural olarak ideal (manevi) amaç güden insan topluluğu 

biçimindeki tüm örgütlenmeler dernek kavramı içerisine girmektedir. 

Bu anlamda bilimsel amaca sahip kurumlar, eğlence ve spor amacı taşıyan 

klüpler, siyasi amaç güden siyasi partiler ile çalışanlar arasında dayanışmayı 

sağlama ve işçilerin çıkarlarını koruma amacı taşıyan sendikalar aslında 

derneklerin birer çeşididirler.  

Buna göre dernekler birbirinden çok farklı amaçlara sahip olabilirler. 

Diğer bir deyişle derneklerin amaçları çok çeşitli olabilir ve sanatsal, kültürel, 

sportif, bilimsel, edebi, ideolojik, siyasi, mesleki ya da dinsel amaçlarla olmak 

üzere çeşitli şekillerde dernekler kurulabilir.15  

Farklı amaçlara sahip olan dernekler sözkonusu amaçlara göre farklı 

şekillerde de isimlendirilebilmektedir. Örneğin ; ilmi amaçlı derneklere 

“Kurum” (Türk Hava Kurumu gibi), siyasi amaçlı derneklere “Parti” (Hürriyet 

Partisi gibi), sportif faaliyetli derneklere “Klüp” (Galatasaray Spor Klubü gibi), 

mesleki dayanışmayı ve ortak menfaatleri korumak amacıyla kurulan derneklere 

“Sendika” (Metal İş Sendikası gibi) adı verilmektedir.16 

14 Eşref, Küçük “Roma Hukukunda Augustus Zamanına Kadar Derneklerin Hukuki Durumu”, (Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, 2005), s.31 
15 Tijen Dündar Sezer, “Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, (2008), s.4. 
16 Ekrem Sarısu, “Tüm Yönleriyle Derneklerin Vergilendirilmesi”, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998121536.htm, (Erişim tarihi : 20.11.2011) 
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Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere derneklerin sahip olduğu ortak 

amaç çok çeşitli şekillerde olabilir. Dolayısıyla dernekler ilgili amacı gerçekleştirmek için 

farklı çalışma alanları, biçimleri ve faaliyet alanlarına sahip olabilirler.  

Bu noktada önemli olan derneklerin net anlaşılabilir bir amacının bulunması ve 

esas olarak kar amacı gütmemesidir. Bununla birlikte derneklerin kar amacı gütmemesi 

ticari faaliyette bulunamayacakları anlamına gelmez. Dernekler, tüzüklerinde yazılı olan 

amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları gerekli mali kaynağı 

sağlayabilmek, elde edilen geliri üyelerine paylaştırmamak, tüzüklerinde hüküm 

bulunmak ve mali mevzuat hükümlerini yerine getirmek şartıyla ticari faaliyette de 

bulunabilirler.  

Ayrıca derneklerin amaçlarının ve yürüteceği faaliyetlerin genelde toplum 

tarafından ve derneklerin birer kişi toplulukları olmasından hareketle özelde derneği 

oluşturan üyeler tarafından kabul edilmesi ve bu kabule ilişkin sorumlulukların üyeler 

tarafından paylaşılması da gereklidir.17 

Statüsel olarak incelendiğinde ise dernekler, kamuya yararlı derneklerden 

sayılan dernekler ve kamuya yararlı derneklerden sayılamayan dernekler şeklinde ele 

alınabilinir. 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 58. maddesine  göre, bir derneğin kamu 

yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması 

ve derneğin amacının ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında 

yararlı sonuçlar verecek nitelik ve ölçüde olması şarttır.  

Buna göre kamuya yararlı dernek statüsünün kazanılabilmesi için sözkonusu 

derneğin amacının ve bu ,amacı gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerin belli bir 

zümreye veya yöreye değil, bütün vatandaşlara ve ülkeye yarar getirecek nitelikte olması 

gerekmektedir.18 

 

17 Selami Sazil ve Diğerleri, Son Değişikliklerle Dernekler Mevzuatı- Dernek Yöneticileri ve Kamu 
Görevlileri için Temel Kaynak, Ankara, 2006, s.1. 
18 Tamer Balcı, “Kamuya Yararlı Derneklere Sağlanan Vergisel Ayrıcalıklar”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.136, 
(2004) 
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Günümüzde dernekler pek çok alanda faaliyet göstermekte ve toplumda önemli 

bir yer tutmaktadır. 2010 yılı itibariyle sayıları yaklaşık 83.000 civarında olan dernekler 

sivil toplum kuruluşlarının en büyük kesimini oluşturmakta ve sivil toplumun merkezinde 

yer almaktadır. 

Nitekim Dernekler Kanunu’nun birçok maddesi sendikalar, meslek kuruluşları 

ve siyasi partiler gibi pek çok kuruluş hakkında da uygulanmaktadır. Bu nedenle 5253 

Sayılı Dernekler Kanunu, derneklere ilişkin hükümler içeren 4721 Sayılı Türk Medeni 

Kanunu, derneklerle ilgili çeşitli düzenlemeler ve bu düzenlemeler uyarınca yayımlanan 

yönetmelikler ile diğer alt düzenleyici işlemler toplumun çok geniş bir kesimini 

ilgilendirmektedir.19 

1.1.2. VAKIF KAVRAMI  

Vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir 

amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Başka bir deyişle 

vakıf herhangi bir kimsenin malını, mülkünü veya parasını kendince önemli gördüğü bir 

amaca tahsis etmesidir.20 

Hukuki olarak ise vakıf, bir malın kamu yararına özgülenmesi ve alınıp 

satılmadan alıkonulmasıdır.Türk Medeni Kanunu’nun 73. maddesinde vakıf, “Başlı 

başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye tahsisidir” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Buna göre vakfetme eyleminde geri alma, süreyle kısıtlama ya da yararlanmanın 

engellenmesi gibi koşullar geçerli bulunmamaktadır.21 

Türk Medeni Kanunu 73. maddede tanımlandığı üzere vakıflar, gerçek veya 

tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle 

oluşmuş mal topuluklarıdır ve tüzel kişiliğe sahiptirler. 

19 İç İşleri Bakanlığı, Dernekler Mevzuatı, Ankara, 2010 , s.7 
20 Musa Tektaş, “2008 Vakıf  Medeniyeti ve Su Yılı Üzerine- Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ile 
Röportaj” , Somuncu Baba Dergisi, Sayı.91, Mayıs, (2008), s.13. 
21 Hıdır Menteş, Talha Apak, Uğur Büyükbalkan, Vakıflar Mevzuatı (Kuruluşu-Faaliyeti-Denetimi ve 
Vergilendirilmesi),  Ankara : TÜRMOB Yayınları, 2000, s.3. 
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Vakıflar da dernekler gibi temelde gönüllülük esasına dayalı olan ve kar macı 

gütmeyen toplumsal amaçlı kuruluşlardır.22 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle daha geniş anlamıyla vakıflar, “insanla 

beraber mevcut olan karşılıklı dayanışma ve başkasına iyilik yapma duygusunu hukuki 

statüye kavuşturan ve ona süreklilik kavramı sağlayan, milletlerin sahip olduğu manevi 

güç ve değerlerin tanımlanmasına yardımcı tüzel kişiliğe sahip demokratik bir sivil 

toplum kuruluşu” şeklinde ifade edilebilir.23  

Nitekim günümüzde dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren birçok vakıf, sivil 

toplum kuruluşu ya da sivil kuruluş olarak adlandırılmaktadır. 

Ülkemizdeki vakıf türlerini esas olarak Eski Vakıflar ve Yeni Vakıflar şeklinde 

iki gruba ayırabiliriz. 

Eski Vakıflar Cumhuriyet öncesi kurulan, Yeni Vakıflar ise Cumhuriyet sonrası 

kurulan vakıflardır. Cumhuriyet öncesi kurulan Eski Vakıflar ise mazbut vakıflar, mülhak 

vakıflar ve azınlık vakıfları olmak üzere kendi içerisinde üç gruba ayrılmaktadır. 

 

  

22 Mikail Erol, Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) Vakıflar ve Vakıflarda Muhasebe Kayıt Sistemi, KMÜ  
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Aralık 2007) ,   s.341-342 
23 Şennur Şenel ve Zehra Tuyan, 1926-1967 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurulan Tesisler 
(Vakıflar), Akademik Bakış, Cilt.3, Sayı.5 (2009), s.124. 
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1.1.3. DİĞER KAR AMAÇSIZ İŞLETMELER  

Vakıf ve dernekler dışındaki kar amaçsız işletmeler çok geniş bir alana 

yayılmaktadır. Vakıf ve dernekler dışında kalan kar amaçsız işletmelerin oluşturduğu 

grup olan diğer kar amaçsız işletmeleri faaliyetleri ve sundukları hizmetlere göre 

aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz ; 24 

Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; özel okullar, 

yüksek okullar, kolejler, üniversiteler vb. 

Kültürel Alanlarda Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; müzeler, 

hayvanat bahçeleri, bale, opera ve tiyatrolar vb. 

Dini Alanlarda Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; camiler, 

medreseler, tekkeler, kiliseler, havralar, sinagoglar vb. ibadet yerleri 

Yardım ve Hayırsever Amaçlı Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler; 

sağlık kurumları, araştırma kurumları, yardım toplayan gruplar, dini gayeyi amaçlayan 

diğer örgütler vb. 

Sosyal Alanlarda Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; aile planlama 

örgütleri, Kızılay, Yeşilay, çeşitli hastalıkları önlemek ve hastalara destek olmak 

amacıyla kurulan dernekler ve vakıflar vb. 

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; hastaneler, 

hemşire evleri, sağlık sorunlarını araştırma örgütleri 

Siyasi Alanda Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız İşletmeler ; siyasi partiler, 

siyasi dernekler vb. 

Bayındırlık ve Çevrecilik Alanında Faaliyet Gösteren Kar Amaçsız 

İşletmeler ; çevreci kurumlar, yeşil barış, nükleer santrallere karşı mücadele eden 

örgütler vb. 

  

24 Nagehan  Talat Arslan, “Kar Amaçsız Örgütler ve Stratejik Yönetim”, C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 
Cilt.28, Sayı.2, (Aralık, 2004), s.156. 
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1.2. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERİN NİTELİKLERİ 

Temel amacı kar elde etmek olmayan ve çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren  

kar amaçsız işletmeler hem kendilerini tanımlayan ortak niteliklere hem de kendilerini 

kar amaçlı işletmelerden farklı kılan ayıredici niteliklere sahiptir. Buna göre kar amaçsız 

işletmelerin niteliklerini, kar amaçsız işletmeleri tanımlayan ve kar amaçsız işletmelerin 

hepsi için geçerli olan temel nitelikler ve kar amaçsız işletmeleri kar amaçlı işletmelerden 

ayıran nitelikler olmak üzere iki şekilde ele alabiliriz. 

1.2.1. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERİN TEMEL NİTELİKLERİ 

Kar amaçsız işletmelerin hepsi için geçerli olan ve bu işletmelerin 

tanımlanmasında ortak olan nitelikleri aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz; 25 

Gönüllülük : Kar amaçsız işletmelerin bu niteliği, kar amaçsız işletmelerin 

çalışanları için hiçbir zorlamanın olmaması ile çalışanların maddi karşılıktan çok sosyal 

ve psikolojik tatmin beklentisinde olmasını dolayısıyla da kar amaçsız işletmelerdeki 

insanların olanaklarını ve enerjilerini özgürce harcayabilmesini ifade eder.Buna göre 

herhangi bir kuruluşta yönetim kurulunun gönüllülerden oluşması bile o kuruluşun 

gönüllü bir kuruluş olarak nitelendirilmesi için yeterlidir. 

Hükümetten Bağımsız Olma : Hükümetten bağımsız olma niteliği, kar amaçsız 

işletmelerin kamu sektörünün bir kolu olmamasını ifade eder. Kar amaçsız işletmelerin 

hükümetle bir bağlantısı yoktur ve kar amaçsız işletmeler hükümetin bir parçası değildir. 

Kar Amacı Taşımama : Kar amacı taşımama niteliği, kar amaçsız işletmelerin 

kar elde etmek amacıyla kurulmamasını ifade eder. Buna göre kar amaçsız işletmeler kar 

elde edebilirler ancak bu karı üyelerine ve yönetim kuruluna dağıtamazlar. Kar amaçsız 

işletmeler elde ettikleri karı, faaliyetlerini gerçekleştirmek veya örgütün devamlılığını 

sağlamak için kullanırlar. 

25 Fatma Kocabaş, “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde 
İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt.10, Sayı.2, (2008), s.179. ve 180. 
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Bu nitelik, kar amaçsız işletmelerin temel niteliğidir ve aynı zamanda kar 

amaçsız işletmeleri kar amaçlı işletmelerden farklı kılan temel ayıredici niteliktir. 

Belirli Bir Hedefe Sahip Olma : Kar amaçsız işletmeler ilk ortaya çıktıklarında 

kamu yararını hedeflerler. Bununla birlikte kar amaçsız işletmelerde kamu yararının 

yanısıra artan bir şekilde üye yararı da hedeflenmektedir. Ayrıca kar amaçsız işletmeler 

bu nitelik kapsamında birden çok hedefe de sahip olabilmektedir. 

Örgüt Olma : Kar amaçsız işletmeler her biri kurumsal kimliğe sahip birer 

örgüt niteliğindedirler. 

Yukarıda açıklanan niteliklerin dışında kar amaçsız işletmeler, özkaynaklarının 

gerçek ve tüzel kişilere ait paylara ayrılamaması, gelir fazlalıklarının bölüştürülememesi 

ve özkaynaklarının kişi veya kişilere devredilememesi ve satılamaması  niteliğine de 

sahiptirler.26 

 

1.2.2. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERİ KAR AMAÇLI 

İŞLETMELERDEN AYIRAN NİTELİKLER 

Kar amaçsız işletmeleri, kar amaçlı işletmelerden ayıran temel nitelik varoluş 

amaçlarıdır. Kar amaçsız işletmelerin varoluş amacı kar elde etmek değil topluma hizmet 

etmektir. 

Bilindiği üzere işletmeler amaçlarına göre kar amacı olan işletmeler ve kar 

amacı olmayan işletmeler şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Kar amacı olmayan 

işletmeler; dernekler, hayır kurumları, spor klüpleri, vakıflar vb. gibi işletmelerdir. Buna 

göre  bu işletmeler ile kar amaçlı işletmeleri karşılaştırdığımızda kar amaçsız işletmelerde 

hizmet, kar amaçlı işletmelerde ise kar ön plandadır.27  

Kar amacı gütmeyen işletmeler, kar amaçlı işletmelerden farklı olarak bağımsız 

organize edilmekte ve kendi kendilerini yönetmektedirler. 

 

26 Mikail Erol,  a.g.e., KMÜ  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Aralık 2007), s.335. 
27  Mikail Erol, a.g.e., KMÜ  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Aralık 2007), s.335-336 
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Kar amaçsız işletmeler üyelerinden daha fazla yararlanmak veya daha geniş bir 

hedefe ulaşmak için yerel ya da daha geniş çaplı bir topluluğa daha fazla bireyi 

kazandırma anlayışına sahiptir.28 Buna göre kar amaçsız işletmeleri kar amaçlı 

işletmelerden farklı kılan temel niteliklerden biri de varoluş şekilleri ve yönetim 

anlayışlarıdır. Performans ölçüm kriterleri açısından ise kar amaçsız işletmelerin 

performans ölçümünde kar amaçlı işletmelerin aksine kar ve satış gibi kantitatif 

kriterlerin kullanılamadığı görülmektedir. Bu durum kar amaçlı işletmeler ile kar amaçsız 

işletmelerdeki rekabet algısının da farklı olmasına neden olmaktadır. Kar amaçsız 

işletmelerde rekabet unsuru, kantitatif performans kriterlerinin yokluğundan dolayı kar 

amaçlı işletmelerdeki kadar zorlayıcı ve tehdit edici bir unsur olarak görülmemektedir.29 

Kar amaçsız işletmelerle kar amaçlı işletmeleri biribirinden ayıran nitelikleri özetle 

aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere ifade edebiliriz; 

Tablo 1.1 

Kar Amaçlı Örgütlerle Kar Amaçsız Örgütlerin Karşılaştırılması                      
Kaynak: C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2004, s.158. 

28Fatma Kocabaş, “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde 
İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt.10, Sayı.2, (2008), s.179. 
29Aypar T.Uslu ve Mehmet Marangoz, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre 
Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, 
2008,  s.113. 

KRİTER KAR AMAÇLI 

İŞLETMELER 

KAR AMAÇSIZ 

İŞLETMELER 

Etkinliğin ölçüsü Kar Müşterilere hizmet sağlama 

Strateji Uzun dönemi hedef alır Kısa dönemi hedef alır 

Bütçe Planlama ve kontrol aracı Birincil kontrol aracı 

Maddi Karşılık Ücret ve karların hepsi 

işverenler içindir. 

Gönüllülerin çoğu finansal 

bir karşılık almazlar 

Üst Yönetim Seçimi Büyük oranda yönetsel 

uzmanlığa dayanır. 

Genellikle teknik ve 

profesyonel rekabete 

dayanır. 
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Yukarıdaki açıklamalardan ve tabloda özetlenen bilgilerden hareketle kar 

amaçsız işletmeleri kar amaçlı işletmelerden ayıran beş temel unsurun olduğu 

söylenebilir. Bunlar ; misyon, finansal olmayan performans ölçütleri, finansal 

ölçütler, yönetim anlayışı ve üst yönetici-CEO ilişkileridir.Sözkonusu unsurlardan 

misyon, kar amaçsız işletmeleri kar amaçlı işletmelerden ayıran temel belirleyici 

unsurdur. Bu unsur kar amaçsız bir işletmenin sağladığı sosyal hizmetleri 

tanımlamakta, alacağı yatırım kararlarını şekillendirmekte ve performans 

değerlendirmesi için bir temel oluşturmaktadır.  

Kar amaçsız işletmelerin üstlendiği sosyal misyon yani; topluma hizmet 

amacı taşıması bu işletmeleri kar amaçlı işletmelerden farklı kılmaktadır. Misyon 

bir kar amaçsız işletmenin var olabilmesi ve bir işletmenin kar amaçsız işletme 

olarak tanımlanabilmesi için temel şart diğer bir deyişle kar amaçsız bir işletmenin 

varoluş amacıdır. Finansal olmayan performans ölçüt unsuru ise daha önceden de 

belirtildiği üzere kar amaçsız işletmelerde, kar amaçlı işletmelerin performans 

ölçümünde kullanılan kantitatif performans ölçütlerinin kullanılamamasından 

dolayı kar amaçlı işletmeler ile kar amaçsız işletmeler arasında farklılık 

oluşturmaktadır. Kar amaçsız işletmelerde kullanılan bazı performans ölçütleri; yıl 

içerisindeki gönüllülerin sayısı, yıl içerisindeki sosyal medya hareketlerinin sayısı, 

hizmet verilen bireylerin sayısı vb. gibi  ölçütlerdir.  

Bununla birlikte kar amaçsız işletmelerde tıpkı kar amaçlı işletmelerde 

olduğu gibi bir takım finansal ölçütler de kullanılmaktadır. Örneğin; net nakit artışı 

ve gelir artışı hem kar amaçlı hem kar amaçsız işletmelerde kullanılan finansal 

performans ölçütleridir. Finansal ölçütler açısından kar amaçsız işletmeleri kar 

amaçlı işletmelerden farklı kılan nokta ise kar amaçsız işletmelerin sahip oldukları 

misyon gereği yürüttüğü kampanyalara ilişkin bir fon kaynakları yönetiminin 

bulunması ve fon kaynakları yönetiminin bu işletmelerde finansal sürdürülebilirlik 

açısından kritik olmasıdır. Son olarak yönetim anlayışı ve üst yönetici-CEO 

ilişkileri açısından ise kar amaçsız işletmelerde yönetim kurulları kar amaçlı 

işletmelere göre çok daha büyüktür ve kurulu oluşturan üyeler gönüllü kişilerdir. 

Kar amaçlı işletmelerden farklı olarak bu kurullar kar amaçsız işletmelerde aynı 

zamanda pek çok komiteye de sahiptir. 
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Örneğin bir kar amaçsız işletmede bir kar amaçlı işletmede bulunabilecek 

tipik komitelerden olan denetim komitesi, yönetim komitesi vb. komitelerin 

yanısıra gelişim komitesi, yatırım komitesi ve uygunluk komitesi gibi çok çeşitli 

komiteler bulunmaktadır.30 

1.3.YENİ KAR AMAÇSIZ İŞLETME MODELİ 

Bilindiği üzere işletme modelleri, işletmeleri yönetilebilir parçalara 

ayırarak işletmenin önemli unsurları üzerinde odaklanmayı sağlayabilmektir ve bu 

unsurlar üzerindeki analiz ile değerlendirmeyi kolaylaştırmaktır. Her işletmenin 

amacı ve odak noktası ise farklı olmaktadır.  

Buna göre kar amaçsız işletmelerin diğer işletme türlerinden farklı 

amaçları ve her bir kar amaçsız işletmenin ise kendi içerisinde farklı odak noktaları 

bulunmaktadır.  

Bununla birlikte kar amaçsız işletmeler sınıfına giren bütün kar amaçsız 

işletmelerin kar amaçsız işletme niteliğine özgü ihtiyaçları bulunmaktadır. Yeni kar 

amaçsız işletme modeli kar amaçsız işletmelerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için 

tasarlanmıştır. 

Yeni kar amaçsız işletme modeli temel olarak kar amaçsız işletmelerdeki 

danışmanlık faaliyetine ve kar amaçsız işletme müşterilerine (yardım, bağış, fon 

vb.’ne ihtiyacı olan kişiler) fayda sağlamak için oluşturulmuş bir modeldir.  

Yeni kar amaçsız işletme modelinin çekirdeğini organizasyonun misyonu 

ve programları oluşturmaktadır. Misyon ve programlar ise sosyal alt yapı, 

pazarlama, iletişim, liderlik, teknoloji ve fonlama ile desteklenmektedir.  

Sözkonusu unsurların tamamı ise organizasyonun kültürü ve kültürel 

yapısı içerisinde bütünleşmektedir. Model içerisindeki tüm unsurlar dış çevreyi 

etkilemekte ve dış çevreden etkilenmektedir. Yeni kar amaçsız işletme modelinin 

unsurları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 31 

 

 

30 Marc J.Epstein and F.Warren McFarlan, “Nonprofit vs. For-Profit Boards - Critical Differences”, 
Strategic Finance, (March 2011), p.31-32-33-34. 
31 C. Terrill Thompson, “The Nonprofit Organizational Model-A New Model for Nonprofit Organizations”, 
OD Practitioner Journal, Vol.43, No : 2, 2011, pp.34.,35.,36. 
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Misyon : Misyon, yeni kar amaçsız işletme modelinin tepe noktasında 

bulunmaktadır. Bunun sebebi misyon unsurunun kar amaçsız işletmelerin temel 

parçası olmasıdır. Kar amaçsız işletmeler tarafından tüm faaliyetler misyon unsuru 

içermeli ve misyon unsuru ile uyumlu olmalıdır.  

Programlar : Programlar yeni kar amaçsız işletme modelinde misyon 

unsurunun tam altında bulunmakta ve misyon unsuru gibi modelin çekirdeğinde 

bulunmaktadır.  

Programlar misyon unsuruyla yakından ilişkilidir. Organizasyonun 

bünyesinde yer alan yönetim kurulu üyeleri, personel ve gönüllülerin büyük bir 

çoğunluğunun organizasyonla olan ilişkisi program ve misyon unsurları nedeniyledir. 

Kültür : Kültür, organizasyonun tüm yanlarını içeren unsurdur. Kültür 

unsuru; kişisel ilişkiler, resmi olmayan iletişim, geleneksel uygulamalar, bilgi 

paylaşımı, konuşulmayan değer ve inançları içermektedir.  

Bunlarla birlikte yazılı belgeler de organizasyonel kültürün bir parçasıdır. 

Organizasyonel kültür, organizasyonel gelişminin temelini oluşturmaktadır. 

Fonlama : Fonlama, kar amaçsız işletmelerin merkezi unsurudur ve 

çoğunlukla organizasyonun program ve misyonunu ileriye götürme yeteneğini 

genişletmesindeki sınırlayıcı faktördür.  

Organizasyon fonlamayı, devlet, hükümet kuruluşları, bireysel bağış 

sağlayıcılar vb. gibi pek çok farklı kaynaktan elde edebilmektedir. Buna göre tek ya 

da sınırlı bir fon kaynağı organizasyonun misyon ve programlarının önünde engel 

teşkil edebilmektedir. 

Sosyal Alt Yapı : Sosyal alt yapı organizasyonun temel çerçevesini 

oluşturmaktadır. Sosyal alt yapı unsuru, organizasyonun nasıl organize olacağını 

belirlemekte ve görev, sorumluluk ile yetkileri tanımlamaktadır.  

Bu unsur, resmi karar verme sürecini belirginleştirmekte ve kabul edilebilir 

davranış çerçevesinin sınırlarını oluşturmaktadır. Aynı zamanda organizasyon 

içerisindeki kişilerin, departmanların, kurulların ve programların nasıl 

değerlendirileceği de bu unsur tarafından belirlenmektedir. 
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İletişim : İletişim unsuru dış çevrelerle olan ilişkileri ve güvenilirlik 

çerçevesini kapsamaktadır. Dış çevrelerle olan ilişkiler, kar amaçsız işletmenin diğer 

kar amaçsız işletmelerle, kar amaçlı işletmelerle, devlet, kamu kuruluşları veya 

bireysel kişilerle olan ilişkileri olabilir. Güvenilirlik çerçevesi ise organizasyonun fon 

sağlayıcılarına, yöneticilerine, çalışanlarına ve diğer ilgili kişilere karşı hesap 

verilebilirlik durumunu sürdürebilmesini ifade etmektedir.  

Kar amaçsız işletmeye bağışlanan fonların etik olarak ve gerektiği gibi 

kullanılıp kullanılmadığı, yöneticilere ve diğer organizasyon üyelerine verilen 

bilgilerin doğru ve tam olup olmadığı, organizasyonun güvenilirlik çerçevesini 

sürdürdüğünden ve hesap verilebilir olduğundan nasıl emin olunduğu soruları bu 

unsur içerisinde değerlendirilebilir. 

Liderlik : Yeni kar amaçsız işletme modelindeki liderlik unsuru 

organizasyonun yönetim kurulu üyeleri ve tepe yönetiminin ötesinde gönüllüleri, 

bireysel üyeleri ve ücretli çalışanları da kapsamaktadır. Bilindiği üzere kar amaçsız 

işletmeler güven üzerine kuruludur ve bu anlamda gönüllüler organizasyonun çok 

önemli bir parçası olmaktadır. Aynı şekilde ücretli çalışanlar da organizasyon 

içerisinde önemli roller yerine getirmektedir.  

Bu açıdan yeni kar amaçsız işletme modeli sadece tepe yönetimini kapsayan 

bir liderlik yerine kar amaçsız işletmenin tüm personelini (gönüllüler, çalışanlar, 

bireysel üyeler) kapsayan her bir personelin kar amaçsız işletmelerin ana faaliyet 

konusuna ilişkin önemli bir rolü yerine getirdiğini ve liderlik potansiyeli olduğunu 

öngören bir yapı getirmektedir. 

Pazarlama : Bu unsur, hem formal hem de formal olmayan danışmanlık ve 

imaj faaliyetlerini içermektedir. Formal pazarlama çoğunlukla pazarlama plan ve 

programları ile broşür ve website gibi yazılı materyalleri ile organizasyon logosu 

vb.’ni içermektedir.  

Organizasyonun personelinin nasıl giyindiği, dışarda iş ve organizasyonla 

ilgili olarak nasıl konuştuğu ve organizasyonu dışarda nasıl temsil ettiği hususları bu 

unsur içerisinde değerlendirilir. 
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1.4. HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KAR AMAÇSIZ    

İŞLETMELER 

Derneklere ilişkin hukuki düzenlemelere 22.11.2011 tarihinde kabul edilen 4721 

Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 04.11.2011 tarihinde kabul edilen 5253 Sayılı Dernekler 

Kanunu’nda yer verilmiştir.  

Derneğin amacı; kazanç paylaşma amacı dışında hem kanunlar tarafından 

yasaklanmamış olan belli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirme amacına yönelik hem de 

anlaşılabilir olmalı ve  süreklilik göstermelidir. Diğer bir deyişle derneğin kuruluş amacı 

hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır.32 

Gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Dernekler Kanunu’nda derneklerin bir 

teşekkül olarak oluşum sürecinin başlangıcında, kişilerin bu teşekkülü kurmalarındaki 

temel gayenin “kazanç paylaşımı dışında” olması şart koşulmakta ve oluşturulacak 

birliğin doğrudan veya dolaylı olarak “kazanç paylaşımı” ile ilgili olmaması talep 

edilmektedir.33 

Vakıflara ilişkin hukuki düzenlemelere ise  Türk Medeni Kanunu’nun 73. 

maddesinde yer verilmektedir.  

Vakıflar gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilirler.Buna göre kurucu 

gerçek kişi ise Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen fiil ehliyetine, tüzel kişi ise fiil 

ehliyeti ile birlikte kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa mal varlığı 

özgüleyebileceğine ilişkin hüküm taşımalıdır.  

Sözkonusu mal varlığı vakfın amacını gerçekleştirebilmesi için yeterli nitelikte 

olmalı ve vakfın amacı ile devamlılığını imkansız ya da yararsız hale getirecek şekilde 

olmamalıdır.34  

32 Gökçe Göymen, “Dernek Tanımı, Dernekleşme Süreç ve Türkiye’deki Gelişim Seyri”,                            
http://www.mulkiyekamu.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=45&Itemid=68&limit
start=5, ( Erişim tarihi : 25.12.2011) 
33 Mintez Şimşek, “Dernek Sandıkları ve Bu Sandıkların Hukuki Durumu”, 
http://www.alomaliye.com/2007/mintez_simsek_dernek.htm  (Erişim Tarihi : 07.01.2012) 
34 T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Vakıf Kurmak”,  Vakfın Tanımı ve Unsurları, http:// 
http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=41 ( Erişim Tarihi: 06.09.2012) 
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Vakıflar tüzel kişiliğe sahiptirler. Buna göre vakıflar tüzel kişiliklerini 

kazandıktan sonra vakfa mal varlığı olarak tahsis edilen nakit paraların Vakıflar 

Bankası veya Devlet Bankası’na yatırılması gerekmektedir. Menkul mal ve kıymet 

niteliğindeki değerlerin ise vakıf tüzel kişiliği tarafından teslim alınması, 

gayrimenkullerin ise bir ay içerisinde vakıf adına tapuya tescil ettirilip ilgili Bölge 

Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Vakıflar faaliyetleri kapsamında 

gayrimenkul edinebilirler ancak, gayrimenkullerin edinimi vakfın vakıf senedinde 

belirtilen amaçlarına uygun ve bu amaçlarla sınırlı olmalıdır.35 

 Vakıf ve derneklerin dışında kalan diğer kar amaçsız işletmelere 

baktığımızda ise diğer kar amaçsız işletmelerin her birinin ilgili oldukları 

kanunlarda ayrı ayrı düzenlendikleri görülmektedir.  

Örneğin; kültürel alanlarda faaliyet gösteren müzelere ve tiyatrolara ilişkin 

hukuki düzenlemelere sırasıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun’da yer 

verilmiştir. Aynı şekilde yardım ve hayırsever amaçlı faaliyet gösteren sağlık 

kurumları 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, siyasi alanda faaliyet 

gösteren siyasi partiler 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile eğitim alanında 

faaliyet gösteren üniversiteler ve özel eğitim kurumları 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Kar amaçsız işletmelerden vakıf ve derneklere ilişkin hukuki 

düzenlemelerin içeriği ise sözkonusu işletmelerin kuruluşunu, işleyişini, muhasebe 

düzenini ve denetimini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi ele 

alınabilir. 

 

 

 

35 Hıdır Menteş, Talha Apak, Uğur Büyükbalkan, Vakıflar Mevzuatı (Kuruluşu-Faaliyeti-Denetimi ve 
Vergilendirilmesi),  Ankara : TÜRMOB Yayınları, 2000, s.15. 
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1.5. SARBANES OXLEY YASASI (SOX) ÇERÇEVESİNDE KAR 

AMAÇSIZ İŞLETMELER 

Sarbanes Oxley Yasası (SOX), Dünyada yaşanan hile skandallarına 

karşı 2002 yılında Amerika Birleşik Devleti’nde yürürlülüğe girmiş bir yasadır. 

Özellikle Enron, Worldcom gibi büyük şirketlerde yaşanan hile skandalları 

üzerine şirketler için yeni standartlar ve düzenlemeler getirmek ve şirketlerin 

kontrol süreçlerini iyileştirmek için ortaya çıkarılmıştır.  

Yasa, temelde halka açık şirketlere yönelik olarak getirmiş olduğu 

denetim ve kalite kontrol standartlarıyla bir devrim niteliğindedir. Sarbanes 

Oxley Yasası (SOX) ile birlikte getirilen düzenleme ve standartların bazıları kar 

amaçsız işletmeleri de etkilemektedir. Yasa, bütünüyle kar amaçsız işletmelere 

uygulanamamakla birlikte SOX’da belirtilen ilgili standart ve düzenlemelerin bir 

kısmı doğrudan kar amaçsız işletmelerle ilişkilendirilebilmektedir. 

Sarbanes Oxley Yasası’nın kar amaçsız işletmelerle olan ilişkisi son 

yıllarda kar amaçsız işletmelerde görülen hile skandallaryla paralel bir şekilde 

ele alınabilir.  

Ayrıca kar amaçsız işletmelerin kendi yapısal özellikleri ve misyonları 

sebebiyle de SOX Yasası’nda belirtilen kural, standart ve düzenlemeleri 

kendiliğinden uygulayan ve bu süreci işleten işletmeler niteliğinde olması diğer 

bir deyişle faaliyet konuları ve üstlendikleri misyon gereği SOX ile getirilen 

yasa ve düzenlemeleri kendiliğinden yüklenmiş olma gereklilikleri kar amaçsız 

işletmelerin SOX yasası ile ilişkisini ortaya koymaktadır. 

2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından 

yürürlülüğe konulan SOX temelde işletmelerde hesap verilebilirliği sağlamak 

için bir güven çerçevesi ve açıklık oluşturmaya yöneliktir.  

Yasa çıkarılırken kar amaçsız işletmeleri hedef almamış olmakla 

birlikte SOX ile getirilen standart, uygulama ve düzenlemelerin kar amaçsız 

işletmeler tarafından devamlı şekilde değerlendirilmesi ve bu standart ve 

düzenlemelere adaptasyonun sağlanması bir gereklilik olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
22 

 



 SOX Yasası’nda öngörülen hesap verilebilirlik ve güvenilirlik çerçevesi ile 

açıklık ilkesi SOX Yasası yürürlülüğe girmeden önce de kar amaçsız işletme sektöründe 

varolan bir olgu olmakla birlikte bu ilkelerin kar amaçsız işletmelerde SOX Yasası’nda 

belirtildiği gibi etkili ve verimli bir şekilde uygulamaya geçirilmesi şarttır.  

SOX Yasası’nda belirtilen denetim komitesi kavramı ve denetim komitesi 

faaliyetleri ise kar amaçsız işletmelerde denetim komitesinin varlığına olan ihtiyacı açığa 

çıkarmaktadır.  

Kar amaçsız işletmelerde tepe yönetimi tarafından çalışanlardan beklenen 

gözetim ve izleme mekanizmasının işlerlik kazanabilmesi için denetim komitelerinin 

bulunması ve  komitelerle paralel bir şekilde uygun tekniklerin uygulanması 

gerekmektedir.  

Benzer şekilde SOX Yasası’nda öngörülen bağımsız (dış) denetim, çıkarların 

çatışması ve dışarıdan bilgi sızdırların korunmasına ilişkin politika ve prosedürler de kar 

amaçsız işletmelerde bu kavramların eksikliğini açığa çıkararak kar amaçsız işletmelerin  

bağımsız (dış) denetime olan ihtiyacını ve çıkarların çatışması ile dışarıdan bilgi 

sızdıranların korunmasına ilişkin politika ve prosedürlerin bu işletmelerde etkili olarak 

uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 36 

Sarbanes Oxley Yasası’nın (SOX) kar amaçsız işletmeler üzerindeki etkisi temel 

olarak iki noktada ele alınabilir. Bunlardan ilki dışarıdan bilgi sızdıranların korunmasına 

ilişkin getirilen düzenlemedir.  

Sözkonusu düzenleme organizasyon içersinde gerçekleşen şüpheli ve yasa dışı 

faaliyetlerin çalışanlar tarafından raporlanması halinde bu çalışanların organizasyon 

tarafından asla cezalandırılamayacağını belirtmekte ve muhasebe ile finansal olaylarla 

ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin prosedürler oluşturmaktadır.  

İkinci düzenleme ise belge ve kayıtların devlet tarafından yapılan 

soruşturmalarda veya özel vaka incelemelerinde kullanımını engellemek için 

organizasyonların belge ve kayıtlarını asla değiştiremeyeceğine, yok edemeyeceğine, 

yanıltıcı şekilde düzenlemeyeceğine ve  ilgili belge ve kayıtlara zarar veremeyeceğine 

ilişkindir.37 

36 Tamara G. Nezhina, Jeffrey L. Brudney, “The Sarbanes- Oxley Act More Barak Than Bite for 
Nonprofits”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.39, No: 2, (April 2010), pp.276. and 280. 
37 RamMohan R., C.William Roe, Alfred G. Toma, “Sarbanes Oxley Act of 2002 and Non-Profit 
Organizations”, Journal of Business & Economic Research, (February 2010), pp.90., 91. 
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SOX Yasası, temelde yukarıda belirtilen iki ilkeyi kar amaçsız işletmelerde 

zorunlu kılmakla birlikte kar amaçsız işletmelerin büyük bir çoğunluğu günümüz 

şartlarında doğan ihtiyaçlara ve bağışta bulunan kişiler ile yönetim kurulu üyelerinin 

yarattığı baskı sebebiyle SOX’da belirtilen diğer ilke, kural ve düzenlemeleri de 

uygulamayı tercih etmektedir. 

 Kar amaçsız işletmelerin Sarbanex Oxley Yasası’nda (SOX’da) belirtilen ilgili 

diğer standart, ilke ve düzenlemeleri benimsemeleri ve etkili ve verimli bir şekilde 

uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir.  

 

Buna göre Sarbanes Oxley Yasası’nı (SOX) kar amaçsız işletmelere 

uyarladığımızda kar amaçsız işletmeler tarafından uygulanması gereken temel ilke, 

standart ve düzenlemeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 38 

 

-Somut etik kuralların oluşturulması 

-Tepe yönetiminden ayrı olarak bağımsız bir denetim komistesinin kurulması 

-Özellikle yıllık geliri iki milyon doların üzerinde olan kar amaçsız işletmelerde   

bağımsız denetim hizmetinin alınması  

-Çıkarların çatışması politikasına adaptasyonun sağlanması 

-Yasada belirtilen dipnot ve açıklama gereklilikleri ile iç kontrol 

düzenlemelerinin uygulanması 

-Dışarıdan bilgi sızdıran kişileri korumak için özel uygulamaların geliştirilmesi  

ve bu kişilerin gizliliklerinin garanti edilmesi 

-Çalışanlardan gelen şikayetleri çözüme kavuşturmak için gerekli prosedürlerin 

oluşturulması 

-Finansal tabloların onaylanmasından sorumlu olacak şekilde bir baş yöneticinin 

bulunması 

-Yönetici bağımsızlığının sürdürülmesi 

-Yönetim kurulu üyelerinin güven (itibar) ve yönetimsel yükümlülükler 

konusunda eğitilmesi 

-Üst seviyede konumlandırılmış şekilde yönetim komitelerinin oluşturulması 

38 Lisa M.Gingerich, Kenneth A.Hoogstra, “The Implications of Sarbanes-Oxley for The Nonprofit Sector”, 
Tax-Exempt Law Bulletin, (October 2005), pp.3., 4. 
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Sarbanes Oxley Yasası’nın kar amaçsız işletmelere zorunlu kıldığı standart, ilke 

ve düzenlemeler ve Sarbanes Oxley Yasası’nda zorunlu olmadığı halde kar amaçsız 

işletmelerin günümüz şartlarının getirmiş olduğu ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda 

isteğe bağlı olarak uyguladığı SOX’da yer verilmiş ilke, standart ve düzenlemelere olan 

adaptasyonun seviyesi ve bu ilke, standart ve düzenlemelerin uygulanma oranı ise 

birtakım iç ve dış faktörler ile tepe yönetiminin yaklaşımına göre değişkenlik 

göstermektedir.  

Bu anlamda dış faktörler olarak  yönetim kurulu üyeleri ve bağış sağlayıcıların 

beklentileri, denetim ücreti vb. , iç faktörler olarak SOX Yasası dışında halihazırda 

mevcut politika ve prosedürler, organizasyonun büyüklüğü ve diğer bir faktör olarak tepe 

yönetiminin bu konuya yaklaşımının ve bu konudaki  tercihleri gibi faktörlerin kar 

amaçsız işletmelerin SOX ile olan ilişkisini, SOX ile getirilen ilke, standart ve 

düzenlemelerin benimsenip  uygulanma derecesini ve sıklığını etkileyebileceği 

söylenebilir. 

 

             2. GENEL OLARAK HİLE KAVRAMI 
 

              2.1. HİLE KAVRAMI  
 

Günümüzde hile kavramı, işletmelerde giderek önemi artan ve işletmelerin 

denetiminde üzerinde odaklanılan kavramlardan biridir. Hile kavramı çok geniş bir 

kavramdır ve hileye ilişkin olarak yapılan tanımlamalarda da yolsuzluk, aldatma, 

usulsüzlük, dolandırıcılık vb. gibi pek çok kavram hile kavramının kapsamı içerisine 

dahil edilmektedir. 

Hile kavramı, “ finansal tablolarda bilerek veya isteyerek yanlış bilgi 

açıklamalarının yapılması ve bilerek bir tutarın ya da açıklamanın finansal tablolarda 

gösterilmemesi” şeklinde tanımlanabilir.39  

39 Ali Alagöz, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri ile İç Denetim Birimi 
İlişkisinin Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü, Konya, 2008, s.116. 
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Daha geniş kapsamlı bir tanıma göre ise hile; “Muhasebe ile ilgili olayın 

oluşumu, belgelenmesi, kaydedilmesi ve işletme ile ilgili taraflara rapor edilmesi 

aşamasında kötü niyetle ve ilgili işletme taraflarının bilgisi dışında maddi zarara 

uğramalarına neden olacak şekilde basılı veya dijital ortamda ulusal ve uluslarası 

mevzuata aykırı davranmak, davranmaya teşvik etmek veya suça iştirak etmek” şeklinde 

ifade edilebilir.40 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere hile kavramı kasıt unsuru 

içermektedir ve hile kavramının temelinde karşı tarafı aldatma ve yanıltma sözkonusudur.  

Hileyi, hatadan ayıran en temel özellik kasıt unsuru içermesidir. Hukukun pek 

çok alanını ilgilendiren ve birçok hukuki düzenlemeye konu olan hile kavramı aldatan, 

aldatılan ve yapılan eylem üzerine kurulu bir içeriğe sahiptir. Hileyi yapan kişi bilerek ve 

düşünerek hile eylemini gerçekleştirmekte ve menfaat sağlamak için kasıtlı olarak karşı 

tarafı hataya sevketmekte veya yönledirmeye çalışmaktadır.41 

  

40 Mikail Erol, “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara Karşı (Hata ve Hileler) Denetimden Beklentiler”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1 ,2008,  s. 231. 
41 Nihal Saban, “Bir Analiz : Türk Hukukunda Hile Kavramının Unsurları”, Muhasebe ve Finansman 
Dergisi (MUFAD), Sayı : 31, (Temmuz 2006), s.59. ve 60. 
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2.2 HİLE KAVRAMININ ÖZELLİKLERİ 

Hile kavramı daha önce de belirtildiği üzere çok geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Bu yüzden hile kavramının özellikleri hilenin yapılış amacına, yapıldığı işletmenin 

yapısına, hileyi yapan kişiye ve hilenin yapılış şekline göre çeşitlenmekte ancak, temelde 

tüm hile şekillerinde hilenin doğasından kaynaklanan özelliklerin aynı olduğu 

görülmektedir. Genel olarak hile kavramının özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

- Hile, doğası itibariyle bilinçli ve kasıtlı olarak yapılır. Pek çok hile 

önceden planlanarak gerçekleştirilir.42  

                        Bu yüzden hile eylemi , kasıt unsuru taşımaktadır. Hilenin bilinçli ve 

kasıtlı olarak yapılması tüm hile eylemlerinin en temel özelliğidir. Ayrıca bu özellik 

hileleri hatalardan ayıran en önemli unsurdur. 

- Hile eyleminin gerçekleşmesi için üç faktörün biraraya gelmesi gerekir. 

Bunlar; fırsat, tehdit (baskı)  ve haklı gösterme unsurlarıdır. Fırsat unsuru hilenin ortaya 

çıkabilmesi için uygun ortamın oluşmasını, tehdit (baskı) unsuru kişiyi veya toplu ya da 

organize hileler için kişileri hile eylemine yönlendirecek unsuru, haklı gösterme ise 

hilenin kabul edilebilir bir eyleme dönüştürülebilme gerekçesini ifade eder. 

 

- Hilenin varlığına ilişkin olarak çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. 

Hilenin varolduğu çevrelerde çoğunlukla risk faktörleri sözkonusu olmakta ve hilenin 

meydana geldiği çevrelerde bu faktörler gözlemlenmektedir.43  

                       Diğer bir deyişle hilenin varlığına ilişkin “kırmızı bayraklar” olarak 

nitelendirilen çeşitli hile göstergeleri bulunmaktadır.  

42 İdiris Varıcı, “Hileli Finansal Raporlama Açısından Denetçinin Sorumluluğu : IMKB’de Faaliyet 
Gösteren İşletmelerin Denetim Raporlarının İncelenmesi” , Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Elektronik Dergisi, Sayı: 5, (Ocak 2012), s.125. 
43 H.Ali Ata, Mustafa Uğurlu ve M.Özgür Altun, “Finansal Tablo Hilelerinin Önlenmesinde Denetçi 
Algılamaları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8 (1), 2009, s.220. 
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- Bununla birlikte risk faktörleri ya da hile göstergeleri olarak adlandırılan 

bu unsurlar, kesin bir şekilde hilenin varlığına işaret etmemekte sadece hilenin 

varolabileceğine ilişkin bir belirti oluşturmaktadır. 

- Hile eyleminde fayda ve maliyet ilişkisi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen 

hile eyleminden sağlanacak kazanç veya menfaat fayda unsurunu, sözkonusu hile 

eylemini gerçekleştirmek için hile yapan kişi veya kişiler tarafından katlanılan kayıp veya 

zarar ise maliyet unsurunu ifade etmektedir.  

                       Buna göre hile, hile eyleminden sağlanacak fayda hile eylemi sonucu 

katlanılacak maliyetten yüksek olduğu sürece gerçekleşmektedir. Bu anlamda hile 

eyleminin fayda-maliyet ilişkisine dayanan rasyonel bir eylem olduğu ve hile yapan kişi 

ya da kişilerin de rasyonel davranışta bulunduğu söylenebilir. 

- Hile eylemi, hem maddi hem de manevi unsur içeren bir eylemdir. Hile 

eylemindeki maddi unsur gerçekleştirilen hile, fiili ve manevi unsur ise hile eyleminin 

özünü oluşturan kasıt unsurudur. Hile yapan kişilerin amacı haklı olmadan bir menfaat 

elde etmektir ve hile yapanlar başkalarına zarar verirken kendilerine menfaat sağlama 

amacına sahiptirler.44 

- Hile, gizlice sürdürülen bir eylemdir ve aynı zamanda çoğunlukla kolay bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni işverenlerin çoğu zaman çalışanlarına varlık 

ve verilere erişim konusunda izin vermesidir. Ayrıca birçok büyük işletme sahibi doğru 

kişiyi işe aldığı düşüncesiyle çalışanlarına güvenmekte ve hırsızlık yapmayacağını 

düşünmektedir.45 

- Hileler sıklıkla işletmelerin üst düzey yöneticileri veya çalışanları 

tarafından yapılmaktadır.46  

  

44 Mehmet Erkan, Nuray Demirel Arıcı, “Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Halka 
Açık Anonim Şirketlere İlişkin Düzenlemeler”, Muhasebe ve Denetime Bakış, (Ocak 2011), s.36. 
45 Nejat Bozkurt ,“Hile Teorisi Uygulaması”,  http://www.ankaraymmo.org.tr/ekler/Hile teorisi 
uygulamasi- 26.3.2011.pdf , (Erişim Tarihi: 14.09.2012) 
46 Mikail Erol, “a.g.e.”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1 ,2008,  s. 231. 
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                        Buna göre hileler, işletme çalışanlarının hiyerarşik pozisyonları 

gözönünde bulundurulduğunda tepe yönetimi kademesinde alt kademe çalışanlara kıyasla 

daha çok görülmektedir. 

- Hilelerin ortaya çıkartılması zordur. Bunun nedeni hilenin gizli şekilde 

gerçekleştirilen bir eylem olması ve hileyi gizlemek için hileyi yapan kişi veya kişiler 

tarafından tarafından özel şekilde planlanmış eylemlerde bulunulmasıdır.47 

 

- Hilenin gerçekleşme şekli hilenin yapılış amacına göre değişiklik 

göstermektedir. Buna göre hileler farklı türdeki işletmelerde; vergi tasarrufu sağlamak, 

işletmenin durumunun iyi olmadığı hallerde kredi kaynaklarına kolay ulaşabilmek, bir 

varlığın piyasa değerini değiştirmek ya da spekülasyon yaratmak gibi çok çeşitli 

amaçlarla yapılabilmektedir.48 Dolayısıyla hilenin yapılış amacına bağlı olarak farklı 

türde hile şekilleri oluşmaktadır. 

 

- Hile kavramı, işletmelerde yaşanan hile olaylarına bağlı olarak son yıllarda 

önemi giderek artan adli muhasebecilik kavramı ile yakından ilişkilidir.  

 
 

- Adli muhasebecilik mesleğinin en önemli konularından birini hile kavramı 

oluşturmaktadır.  İşletmelerde yapılan hilelerin ortaya çıkartılmasında adli muhasebe 

kapsamında yapılan analiz ve araştırmalar önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla adli 

muhasebecilik görevini yerine getiren adli müşavirler, işletmelerde gerçekleştirilen hile 

eylemlerini ortaya çıkarmada önemli bir rol üstlenmektedir.49 

 

  

 
47 Şaban Uzay, “Yolsuzlukların Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesinde Denetçilerin Sorumluluğu”, 
http/www.archive.ismmmo.org.tr/docs/.../05.../26.%20SABAN%20UZAY.doc, (Erişim Tarihi: 14.09.2012) 
48 Mehmet Erkan, Nuray Demirel Arıcı, “Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Halka 
Açık Anonim Şirketlere İlişkin Düzenlemeler”, Muhasebe ve Denetime Bakış, (Ocak 2011), s.36. 
49 Selçuk Gülten, “Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 
68, 2010/3, s.315. ve 318. 
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- Hilenin bağımsız (dış) denetim ve bağımsız (dış) denetçiyle olan ilişkisi 

ise dolaylıdır. Bağımsız (dış) denetçiler hile riskini değerlendirmekten sorumlu olmakla 

birlikte temelde finansal tablolarda önemli derecede yanlışlığa yol açabilecek hileler 

bağımsız (dış) denetçileri ilgilendirmektedir. Ayrıca bağımsız (dış) denetçiler, 

işletmelerde meydana gelen hilelerin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak 

herhangi bir hukuki yargıda bulunamamaktadırlar.50 Bu yüzden bağımsız (dış) denetim ve 

hile kavramları arasında direkt değil dolaylı bir ilişki bulunmaktadır. 

 

- Hilenin bulunması ve ortaya çıkartılmasında denetim çalışmalarının ve 

denetçilerin önemi büyüktür. Denetçilerin işletmelerdeki hileleri değerlendirme 

konusundaki daha önceki deneyimleri hilenin tespit edilip ortaya çıkartılmasında etkili 

olmaktadır.51 

Hile kavramına ilişkin olarak, yukarıda belirtilen yapısal özelliklerden hareketle 

işletmelerde kasıtlı eylemler şeklinde yapılan hilelerin ortaya çıkartılmasının oldukça güç 

olduğu ve dolayısıyla bu konuda güvenilir denetime, güçlü iç kontrol ve muhasebe 

sistemlerine duyulan gereksinimin giderek artmakta olduğu söylenebilir. 

2.3 HİLE TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

 

İşletmelerde yapılan hileler üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; varlıkların 

kötüye kullanılması, hileli finansal raporlama ile yolsuzluk ve ahlaki olmayan 

davranışlardır.  

Bu üç hile türünden en sık görüleni ise hileli finansal raporlamadır. İşletmelerde 

yaşanan hile skandallarına bakıldığında yapılan hilelerin sıklıkla hileli finansal raporlama 

şeklinde olduğu görülmektedir.  

Hileli fianasal raporlama çoğunlukla işletme yöneticileri tarafından 

yapılmaktadır.  

 

 

50 Ergün Küçük, Şaban Uzay, “ Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu Sorunlar” , Erciyes 
Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 32, (Ocak-Haziran 2009), s.240. ve 241. 
51 H.Ali Ata, Mustafa Uğurlu ve M.Özgür Altun, “Finansal Tablo Hilelerinin Önlenmesinde Denetçi 
Algılamaları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8 (1), 2009, s.220. 
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Diğer iki hile türünden biri olan varlıkların kötüye kullanılması ise daha çok 

işletme çalışanları tarafından yapılmakta ve teoride “hırsızlık” olarak da 

adlandırılmaktadır. Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar ise rüşvet vb. gibi dürüst 

olmayan ve etik kurallara aykırı olan her türlü davranışı içeren geniş kapsamlı bir hile 

türüdür. Hile türlerine ilişkin detaylı açıklamalar ise aşağıdaki şekildedir; 

 

2.3.1 VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI 

  

İşletme varlıklarının kötüye kullanılması, teoride işletme varlıklarının zimmete 

geçirilmesi olarak da bilinmekte ve kısaca “hırsızlık” olarak adlandırılmaktadır.  

İşletme varlıklarının kötüye kullanılması, bir işletme çalışanının işletmenin nakdi veya 

nakdi olmayan varlıklarını kendi kişisel amacı için çalması halinde ortaya çıkan bir hile 

türüdür ve hileli finansal raporlamaya göre yarattığı zarar açısından daha az maliyetli 

olmasına rağmen, işletmede görülen işletme varlıklarının kötüye kullanılması vakalarının 

çokluğu işletmelere önemli derecede zarar vermektedir.  

 

Yapılan araştırmalara göre tipik bir işletme genel olarak yılllık gelirlerinin 

%5’ini işletme varlıklarının kötüye kullanılması yolu ile kaybetmekte ve bu da global 

bazda işletmelerin yaklaşık olarak yılda 2.9 trilyon dolarını işletme varlıklarının kötüye 

kullanılması nedeni ile kaybettiğini göstermektedir. 52 

 

Bu hile türünde işletme varlıklarının çalınması yoluyla finansal tablolarda 

önemli tahrifatlar oluşturulmaktadır.53  

 

İşletme varlıklarının kötüye kullanılması; varlıkların yanlış tahsisi, hırsızlık, 

zimmet ve harcama kalemlerine ilişkin haksız yüklemelerde bulunmak ve şirket 

varlıklarını suistimal etmek vb. gibi çeşitli şekillerde olabilmektedir. 54  

52 Edward P. Perdue and Christina K. McDonald, “ Responding to Workplace Embezzlement and Asset 
Misappropriation – A Legal and Forensic Accounting Guide”, Michigan Defense Quarterly, (September 
2010), p.14 
53 İdiris Varıcı, “Hileli Finansal Raporlama Açısından Denetçinin Sorumluluğu : IMKB’de Faaliyet 
Gösteren İşletmelerin Denetim Raporlarının İncelenmesi” , Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Elektronik Dergisi, Sayı: 5, (Ocak 2012), s.126. 
54 Serkan Terzi, “Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin Kullanım”, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, (Nisan 2012), s.53. 
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Bu hile türünde varlığın çalınması, dönüştürülmesi ve gizlenmesi eylemi 

birarada olmalıdır.55 

 

Bu durum  çalışanların, işletme içerisindeki diğer kişilerle daha endirekt ilişki 

içerisinde olduğu ve çalma eylemi sonucundaki kurban kişinin kendileri tarafından daha 

az bilinen birisi olduğu durumlarda hırsızlık yapma eğilimlerinin daha yüksek olması ile 

yakından ilişkilidir.56  

 

İşletme varlıklarının kötüye kullanılması hilesi işletmelerde oldukça yaygın 

görülen ve giderek artan bir hile türüdür. Yapılan araştırmalar, işletmelerin içerisinde 

bulunduğu geçerli ekonomik atmosferin bu trende hız kazandıracağını göstermektedir.57  

 

İşletme varlıklarının kötüye kullanılmasına ilişkin olarak yukarıda verilen 

açıklamalardan hareketle işletme varlıklarının kötüye kullanılmasının tüm dünyada 

yaygın olarak görülen ve artış eğiliminde olan bir hile türü olduğu görülmektedir.  

 

2.3.2 HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA 

Hileli finansal raporlama; “mali tablolarda yer alan tutarların veya açıklamaların 

kasıtlı olarak yanlış beyan edilmesi yoluyla mali tablo kullanıcılarının aldatılması” 

şeklinde tanımlanabilir.58  

Hileli finansal raporlama hileleri, varlıkların kötüye kullanılması kapsamındaki 

hilelerden daha önemlidir çünkü, hileli finansal raporlama nedeniyle işletmelerin uğradığı 

zararlar varlıkların kötüye kullanılması hilelerinin yarattığı zararlardan daha büyük 

olmaktadır.59  

 

 
55 Chad Albrecth, Mary-Jo Kranacher and Steve Albrecth, “Asset Misappropriation Research White Paper 
for the Institute for Fraud Prevention (IFP)- Recent Studies”, http://www.theifp.org/research-grants/IFP-
Whitepaper-5.pdf, (Erişim Tarihi : 19.09.2012), p.1.2.and 3. 
56 M.Krishna Moorthy, A.Seetharaman, Nakha Ratnam Somasundaram, M.Gopalan, “Preventing Employee 
Theft and Fraud”,  European Journal of Social Scenes, (2009), Vol: 12, No: 2, p.259. and 262. 
57 G.Michael Bellinger, “Post-Embezzlement Asset Recovery Procedure” , Business Crimes Bulletin, 
(December 2008), Vol: 16, Number: 4, p.1. 
58 Ahmet Başpınar, “Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin Denetçinin Sorumluluğu”, 
Mali Pusula, Sayı: 16, (Nisan 2006), s.96. 
59 Canol Kandemir, Şenol Kandemir, “Muhasebe Hilelerini Önlemede Çözüm Yolu Olarak Kullanılacak 
Stratejilerin Birleştirilmesi”, Mali Çözüm, (Mayıs-Haziran 2012), s.22. 
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21. yy’ın Enron, Parmalat, Satyam, Tyco ile  telekom sektöründeki Worldcom, 

Qwest ve Global Crossing gibi büyük şirketleri ve banka sektörünün iki büyük 

bankasında görülen hile vakaları hileli finansal raporlama üzerine kuruludur.60  

 

Hileli finansal raporlama hileleri çok değişik şekillerde yapılabilmektedir. Buna 

göre işletmelerde hileli finansal raporlama; muhasebe kayıtlarının değiştirilmesi veya 

tahrif edilmesi, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi, finansal tablolara yansıtılması 

gereken olay, işlem ve diğer olayların kasıtlı olarak saklanması veya yanlış yansıtılması, 

yakın tarihteki fiktif yevmiye kayıtlarının faaliyet sonuçlarını değiştirmek veya başka 

amaçlarla değiştirilmesi, hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımların 

uygun olmayan biçimde oluşturulması ve kanaatlerin değiştirilmesi, raporlama 

döneminde gerçekleşen işlemlerin finansal tablolara yansıtılmaması ya da zamanından 

önce veya sonra yansıtılması, finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek 

bilgilerin açıklanmaması, işletmenin finansal durumunu veya performansını yanlış 

göstermek amacıyla karmaşık işlemlerde bulunmak veya önemli ve olağandışı işlemlere 

ilişkin kayıtlar ile koşulları değiştirmek gibi çok farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.61  

 

Hileli finansal raporlamanın en çok görüldüğü hesaplar ise alacak hesapları ve 

gelir hesaplarıdır.62 

İşletmelerde genel olarak hileli finansal raporlama hilelerinin sebepleri ise; 

“yatırımcıların beklentilerini karşılamak, piyasadaki baskılar (gelir veya piyasa payında 

ani düşüşler, gerçekçi olmayan bütçe baskıları vb. gibi), iç ve dış denetimdeki eksiklikler, 

finansal yöneticilerin ve muhasebecilerin uyması gereken etik kuralların ihlali, modern 

finans ve teknolojideki karmaşıklık” olarak sıralanabilir.63 

 

 

60 Hugh Grove, Elisabetta Basilico, “Major Financial Reporting Frauds of the 21. Century: Corporate 
Governance and Risk Lessons Learned”, Journal of Forensic&Investigate Accounting, Vol: 3, Issue: 2, 
2011, p.191. 
61 Ceren Ayça Göçen, “Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Bağımsız Denetim: Paramalat Vakası ”, Mali 
Çözüm (Hakemsiz Yazılar), Sayı: 97, 2010, s.113. 
62 Henry Elrod, Megan Jacqueline Gorhum, “Fradulent Financial Reporting and Cash Flows-Study”, 
Journal of Finance and Accountancy, p.3. 
63 Şaban Uzay, “21.Yüzyılın Başında Muhasebe Mesleğini Etkileyen Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik 
Değerlendirmeler”, (Nisan-Mayıs-Haziran 2004), s.7. 
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Buna göre bir hileli finansal raporlama hilesinde çalışanlar veya diğer taraflar 

(yöneticiler, kredi kurumları, halk, devlet vb.) çok ciddi ekonomik zararlara 

uğrayabilmekte fakat bu kayıpların sadece çok azı ve çoğu durumda hiçbir kısmı 

doğrudan doğruya ve aynı derecede hileyi yapan kişilerin (genellikle CEO, CFO, CAO, 

COO) kayıplarına yansımamaktadır. Bu noktada hile kurbanlarının riski çok daha fazla 

ve önemli olabilmektedir.64 

 

2.3.3 YOLSUZLUK VE AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR 

Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar, “ bir çalışanın işletme faaliyetlerinde 

işvereninin veya bir başkasının hakkını gözardı ederek gücünü yanlış bir biçimde 

kendisine ve/veya bir başkasına yarar sağlayacak bir şekilde kullanması” şeklinde ifade 

edilebilir.65  

Yolsuzluk denilince akla yasadışı olaylar gelmektedir ancak, tüm yasadışı 

işlemler yolsuzluk olmadığı gibi tüm yolsuzluk veya rüşvet olayları da yasadışı işlem 

değildir. Günlük hayatta gerçekleşen fakat yasadışı olmayan pek çok farklı yolsuzluk 

olayı (örneğin; oy kazanmak için politikacılara hediye verilmesi vb. gibi) bulunmaktadır. 
66 

Yolsuzluğun pek çok türü bulunmaktadır. Genel olarak yolsuzluk, küçük 

yolsuzluk (petty corruption) ve büyük yolsuzluk (grand corruption) olarak iki grupta ele 

alınabilir.  

Bu sınıflamaya göre küçük yolsuzluklar, daha küçük çaptaki ve tutardaki 

yolsuzlukları, büyük yolsuzluklar ise daha az sayıda fakat daha büyük tutarlarda yapılan 

yolsuzlukları ifade etmektedir.67  

 

 

 

 

64 Samuel W. Buell, “Reforming Punishment of Financial Reporting Fraud”, Cardozo Law Review, 
Vol:28, 2007, p.1621. 
65 Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri, 1.Basım, İstanbul : Alfa Yayınları, 
Nisan 2009, s.73. 
66 Pranab Bardhan, “Corruption and Development : A Review of Issues”, Journal of Economic 
Literature, Vol: XXXV, (September 1997), pp.1320. and 1321. 
67 Arş.Gör.Dr. Alper Göktan, “Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Yolsuzluğu Önleme 
Stratejileri”, Çimento İşveren Dergisi, (Temmuz 2009), s.21. 
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Yolsuzluk türlerinden rüşvet, zimmet, irtikap, kara paranın aklanması, 

dolandırıcılık, emniyeti suistimal, içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading) doğrudan 

cezai yaptırıma bağlı yolsuzlukları; rant kollama, lobicilik, oy ticareti, kayırmacılık ve 

diğer yolsuzluklar ise dolaylı olarak cezai yaptırıma bağlanan veya yasal açıdan suç 

sayılmayan yolsuzlukları belirtmektedir.68 

 

Yolsuzluk geniş anlamıyla bir ülkedeki yasal, ekonomik, kültürel ve politik 

yapının bir yansıması veya çıktısı şeklinde değerlendirilebilir.69  

 

2.4 HİLE KAVRAMININ UNSURLARI VE HİLE ÜÇGENİ 

 

Hile kavramının temelde üç unsuru vardır. Bunlar; motivasyon (baskı), fırsat ve 

haklı göstermedir. Motivasyon (baskı), fırsat ve haklı gösterme unsurları teoride hile 

üçgeni (fraud triangle) olarak adlandırılmaktadır.  

 

Hile üçgenini (fraud triangle) oluşturan bu üç temel unsur hile yapan kişinin 

psikolojik boyutundan etkilenir.  

 

Bu yüzden hile unsurlarından oluşan hile üçgeni (fraud triangle) hile olgusunun 

temel sebeplerini ve hile olgusunun altında yatan davranışsal destekleyicileri anlamak 

için yararlı bir kavramsal çerçevedir.70  Baskı (motivasyon), fırsat ve haklı gösterme 

unsurları hile olgusunun temel bileşenleridir ve her hile olayında varolmaktadır.  

 

Baskı (motivasyon) , fırsat ve haklı gösterme unsurlarının oluşturduğu hile 

üçgeni şekilsel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

 

 

68 TEPAV, Bir Olgu Olarak Yolsuzluk : Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, 2.Basım, Ankara : 
Matsa Basımevi, (Aralık 2006), s.25-32. 
69 Jakob Svensson,” Eight Questions About Corruption”, Journal of Economic Perspectives, Vol : 19, 
Number : 3, (Summer-2005), pp. 20. 
70 Sridhar Ramamoorti, “The Psychology and Sociology of Fraud : Integrating the Behavioral Sciences 
Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula”, Issues in Accounting Education, Vol: 23, 
Number : 4, (November-2008), pp.530.   
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Şekil 1 : Hile Üçgeni  

Kaynak : Michael Ramos, “Auditor’s responsibility for fraud detection”, 

Journal of Accountancy, (January 2003), Vol.195, pp.28. 

 

Baskı (motivasyon) tatmin edilmemiş ve hile eylemi ile tatmin edilecek olan 

ihtiyaç veya durumsal risk olarak da nitelendirilebilir.  

Bu ihtiyaçtan doğan baskı (motivasyon) unsuru hakkındaki en önemli nokta ise 

işverenlerin çalışanlarının yaşam tarzlarını ve koşullarını değiştirmemesi nedeniyle 

hilenin yapılmasını engellemede güçsüz konumda olmasıdır.71 

Kişileri hile yapmaya yönelten baskı (motivasyon) unsuru çok farklı şekillerde 

ortaya çıkabilir. Örneğin; kendi geçimini sağlamak için yeterli para kazanan ve tüm 

ihtiyaçlarını karşılayabilen bir çalışan tarafından daha yüksek standartlardaki bir yaşam 

tarzına sahip olma isteği ile hile eyleminde bulunulabilinir veya toplumun beklentisi ve 

eğilimine paralel olarak bir kamu kuruluşu tarafından toplumdaki suç oranlarının daha 

düşük gösterilmesi yoluyla toplumu yanıltacak şekilde hile yapılabilir.72 

71 Carol M. Jessup, Iris N. Noblet, “Fraud Insights Derived from Stories of Auditors of Financial 
Institutions”, Journal of Forensic & Investigate Accounting, Vol : 4, Issue : 2, 2012, pp.208. 
72 Naomi Byars,“The Corruption Triangle”, (June 2009), pp.4.  
http://www.ethicsandentrepreneurship.org/wp-content/uploads/2009/06/Byars-2009.pdf , (Erişim Tarihi : 
23.10.2012) 

BASKI : Yöneticiler veya çalışanlar kendilerini 
hile yapmaya motive edecek derecede baskı 
hissedebilir veya baskı altında olabilirler. 

FIRSAT: Kontrol eksikliği, yetersiz kontroller 
yönetimin kontrolleri ihlal etmesi gibi faktörler 
hilenin yapılması için  fırsat oluşturabilirler. 

HAKLI GÖSTERME : Hile yapan kişiler 
hileyi haklı çıkarmak için bir yaklaşım, bir 
karakter ya da etik değerler seti  geliştirirler. 
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SAS 99’a göre ise baskı (motivasyon) unsuru genel olarak dört gruba ayrılmıştır. 

Bunlar; finansal denge, dış baskılar, işletme yöneticilerinin şahsi finansal durumları ve 

ulaşılması beklenen finansal hedeflerdir.73  

 

İşletmelerdeki zayıf iç kontroller, gevşek bir yönetim sistemi ve işletme 

çalışanlarının işletme süreçleri üzerinde önemli kontrol yetkilerinin bulunduğu işletme 

yapıları, işletmeleri fırsat unsuru açısından hileye açık hale getirmektedir.74  

 

Fırsat unsuru, işletmelerde hile yapan kişilere hile yapmak için imkan veren 

zayıf ve eksik iç kontrollerin bir sonucudur.75 SAS 99’a göre ise finansal tablolarda hileye 

neden olan fırsat unsuru, üç gruba ayrılmıştır. Bunlar sektörel yapı, yetersiz gözetim ve 

organizasyonal yapıdır.76  

 

Hilede fırsat unsuru, en çok sayıda hile olaylarına neden olan unsurdur, bu 

yüzden işletmelerdeki fırsat unsuru işletme yöneticileri ve denetçiler tarafından yapılan 

hilelerin ortaya çıkartılmasında temel noktayı oluşturmaktadır.77 

 

Haklı gösterme hile üçgeninin son bacağını oluşturmaktadır ve anlaşılması en 

zor olan hile unsurudur. Bu yüzden hile olgusunun tam olarak anlaşılabilmesi için hile 

üçgeninin mevcut diğer iki unsuru olan baskı (motivasyon) ve fırsat unsurları ile birlikte 

haklı gösterme unsurunun da iyice anlaşılması gerekmektedir. 

 

 

73 Christopher J. Skousen, Kevin R. Smith, Charlotte J. Wright, “Detecting and Predicting Financial 
Statement Fraud : The Effectiveness of The Fraud Traingle and SAS No.99”, (October 2008), pp.6. 
(http://myweb.ncku.edu.tw/~r16001205/w3.1_Fraud%20Triangle.SAS99.Advances%20in%20Financial%2
0Economics.2009.pdf , (Erişim Tarihi : 23.10.2012) 
74 Carol M. Jessup, Iris N. Noblet, “Fraud Insights Derived from Stories of Auditors of Financial 
Institutions”, Journal of Forensic & Investigate Accounting, Vol : 4, Issue : 2, 2012, pp.208.and 209. 
75 Michael Ramos,  “Auditor’s Responsibility for Fraud Detection” , Journal of Accountancy, Vol: 195, 
Issue : 1, (January 2003), pp.28. 
76 Christopher J. Skousen, Kevin R. Smith, Charlotte J. Wright, “a.g.e”, (October 2008), pp.9. 
(http://myweb.ncku.edu.tw/~r16001205/w3.1_Fraud%20Triangle.SAS99.Advances%20in%20Financial%2
0Economics.2009.pdf , (Erişim Tarihi : 23.10.2012) 
77 Carol M.Jessup, Iris N. Noblet, “Fraud Insights Derived from Stories of Auditors of Financial 
Institutions”, a.g.e, Vol : 4, Issue : 2, 2012, pp.207. 
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Hilede haklı gösterme unsuru teoride bahane bulma ve rasyonelleştirme olarak 

da adlandırılmaktadır. Haklı gösterme (rasyonalizasyon) kısaca kişileri rasyonel bir 

şekilde hile yapmaya yönlendiren yaklaşım olarak tanımlanabilir.78 

 

Bu anlamda haklı gösterme (rasyonalizasyon) hile yapan kişi tarafından hilenin 

yapılmasına nihai olarak karar verilme aşamasındaki tek mekanizmadır.79  

 

Buna göre; “aldığım parayı geri ödeyeceğim zaten”, “bu zaten şirketin bana olan 

borcuydu”, “ bu yaptığımdan şirket zarar görmeyecek” vb. şekillerde haklı gösterme 

(rasyonalizasyon) unsuru ile karşı karşıya kalınabilmektedir.80 

 

Hile üçgenindeki en önemli unsur haklı gösterme (rasyonalizasyon) unsurudur. 

Hile üçgenini oluşturan baskı (motivasyon), fırsat ve haklı gösterme (rasyonalizasyon) 

üçlüsü içerisinde haklı gösterme (rasyonalizasyon) en kritik tarafı oluşturmaktadır.  

  

Ayrıca haklı gösterme (rasyonalizasyon) unsuru, kişinin düşünce yapısıyla ve 

psikolojik boyutuyla ilişkili olduğu için somut olarak gözlemlenebilir bir unsur değildir 

ve açığa çıkartılması da oldukça zordur. 81 

 

 

 

78 Nan Hua Universtiy and National Cheng  Kung University, “Fraud Risk Factor of The Fraud Triangle 
Assessing The Likelihood of Fraudulent Financial Reporting”, Journal of Business & Economics 
Research, (February 2009), Vol : 7, No : 2, pp.66. 
79 Pamela R. Murphy, M. Tina Dacin, “Psychological Pathways to Fraud : Understanding and Preventing 
Fraud in Organizations”, Journal of Business Ethics, Vol : 101, (Springer 2011), pp.608. 
80 Mary Taylor, “Foundations of Fraud : Need, Opportunity and Rationalization- Understanding The 
Fraud Triangle is a First Step in Preventing Economic Crime”, Best Pratices, Special Fraud Issue, 
2010, pp.2.,  http://www.auditor.state.oh.us/publications/bestpractices/BP_10specialsummer.pdf,  (Erişim 
Tarihi : 01.11.2012)  
81 Alan Morantz, “Rationalizing Fraud”, Queen’s School of Business Magazine (QSB Magazine), (Summer 
2011), pp.2. and 3. 
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2.5. HİLE ÜÇGENİNE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK HİLE                                                                      

ELMASI 

Hile üçgeni yaklaşımı baskı (motivasyon), fırsat ve haklı gösterme 

(rasyonalizasyon) olmak üzere hilenin üç temel unsuru olduğunu belirtmektedir. Hile 

elması yaklaşımı ise bu üç unsura bir unsur daha ekleyerek hile kavramını dört temel 

unsur ile açıklamaktadır. Hile elması yaklaşımı, hile üçgeni yaklaşımındaki baskı 

(motivasyon), fırsat ve haklı gösterme (rasyonalizasyon) unsurlarına dördüncü bir unsur 

olarak yetenek unsurunu eklemiştir.Yetenek unsuru, hile yapan kişinin kişisel ve teknik 

yeterliliğini ifade etmektedir.  Hile elması yaklaşımına göre yetenek unsuru, diğer üç 

unsurun varlığıyla birlikte hilenin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır.  

Hile elması yaklaşımına göre yetenek unsuru altı temel bileşen içermektedir. 

Bunlar; iş pozisyonu (görev tanımı), zeka, kendine güven ve ego, ikna etme gücü, yalan 

söyleme yeteneği ve başarılı stres yönetimidir. Sözkonusu bileşenler aşağıdaki şekilde 

açıklanabilir; 82 

İş pozisyonu (görev tanımı) ; hileyi ortaya çıkaracak fırsatın durumunun 

yaratılmasında veya varolan fırsat durumundan faydalanılmasında yetenek unsurunu 

şekillendiren ve geliştiren bileşendir.  

Zeka; İşletmelerdeki iç kontrol zayıflıklarının anlaşılması ve bu zayıflıklardan 

faydalanılması ile  sahip olunan pozisyon ve erişim yetkisinin de kullanılarak hilenin 

yapılabilmesi için hile yapan kişinin gerekli zekaya sahip olması gerekmektedir. 

İşletmelerdeki pek çok hile akıllı, yaratıcı ve deneyimli kişiler tarafından yapılmaktadır.  

Kendine Güven ve Ego; Hile yapma yeteneğine sahip olan doğru kişinin 

yaptığı hilenin ortaya çıkartılamayacağına veya yaptığı hile ortaya çıksa bile kendisi bu 

durumdan başı belaya girmeden kurtaracağına ve yakalanmayacağına dair güçlü bir ego 

ve kendine güven duygusuna sahip olması gereklidir. 

İkna Etme Yeteneği; Hile yapma yeteneğine sahip olan kişinin hilenin 

yapılması için veya yapılan hilenin saklanması için diğer kişileri ikna edebilme 

yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Güçlü bir ikna yeteneğine sahip olan kişiler, 

diğer kişileri yapılan hilenin devamını sağlayacak şekilde yönlendirilmesi doğrultusunda 

etkileyebilmektedir. 

82 David T.Wolfe, Dana R.Hermanson, “The Fraud Diamond : Considering The Four Elements of Fraud”, 
The CPA Journal, (December 2004), pp.39.,40. 
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Yalan Söyleme Yeteneği; Hile yapma yeteneğine sahip kişiler aynı zamanda 

etkili ve devamlı bir şekilde yalan söyleme yeteneğine sahip kişilerdir. Hile yapan kişinin 

yapılan hilenin ortaya çıkarılmasını önlemek için denetçileri, yatırımcıları ve diğer ilgili 

tarafları izlemesi ve bu kişileri ikna edebilecek şekilde yalan söyleyebilmesi 

gerekmektedir. 

Başarılı stres yönetimi; Başarılı bir şekilde hile yapan kişilerin en önemli 

özelliklerinden biri, stres ile iyi bir şekilde başa çıkabilmeleridir. Yukarıda açıklandığı 

üzere dört temel unsurdan oluşan hile elması şekilsel olarak aşağıdaki şekilde 

gösterilebilir; 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Şekil 2:  Hile Elması 

Kaynak : David T.Wolfe, Dana R. Hermanson, “The Fraud Diamond : Considering The 

Four Elements of Fraud”, The CPA Journal, (December 2004), pp.38. 

 

2.6. İŞLETMELERDE HİLENİN MALİYETİ VE HİLE DENETİMİNİN 

ÖNEMİ 

Hile olgusu, her türlü işletme için önemli bir risk ve tehdit unsurudur. Büyük, 

orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler hile olgusundan etkilenmekte ve hile nedeniyle 

önemli kayıplar yaşamaktadır. Büyük işletmelerde hile ve manipülasyonlar nedeniyle 

oluşan kayıplar bu işletmelerin karlılık potansiyellerini önemli derecede etkileyebilecek 

düzeyde olabilmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ise hilenin yarattığı 

etki büyük işletmelere kıyasla daha büyük olup bu işletmelerde meydan gelen hile ve 

manipülasyonlar işletmelerin ticari başarısını ve sürekliliğini olumsuz yönde etkileyip 

işletmelerin sürekliliğini engelleyebilecek kadar şiddetli olabilmektedir.83 

83 Canol Kandemir, Şenol Kandemir, “Muhasebe Hilelerini Önlemede Çözüm Yolu Olarak Kullanılacak 
Stratejilerin Bileşenleri”, Mali Çözüm, (Mayıs-Haziran 2012) , s.19. 

HİLE  ELMASI 

BASKI FIRSAT 

HAKLI GÖSTERME 

 

 

YETENEK 
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İşletmelerde yapılan hileler yukarıda belirtildiği şekilde işletmelerin kendisine 

zarar verdiği gibi işletme dışı kurum ve kuruluşlara da zarar vermekte ve maliyete yol 

açmaktadır.  

İşletmelerde hile ve manipülasyonlar nedeniyle işletmelerin fnansal 

durumlarının ve faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun olarak yansıtılmaması bu işletmelere 

yatırım yapan işletme dışı yatırımcılara zarar vermekte ve alınan yanlış yatırım kararları 

sebebiyle kaynakların yanlış alanlara yönelmesine ve dolayısıyla da kümüle olarak 

toplumdaki ekonomik sistemin zarar görmesine yol açmaktadır.84 

 

Hile nedeniyle kuruluş ve organizasyonlara verilen zararlar; finansal kayıptan 

olumsuz organizasyon performasına, işletme itibarının zedelenmesinden işletme 

güvenilirliğinin kaybedilmesine kadar geniş çaplı ve büyük olabilmektedir. Bu nedenle 

tüm işletmeler için hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılması bir gereklilik olmaktadır. 

 

Birçok denetim standardı, işletmelerde hilenin önlenmesi, azaltılması ve ortaya 

çıkartılması konusunda düzenlemeler getirmekte ve bu alanda denetçilerin mesleki karar 

mekanizması üzerindeki kısıtlamaları azaltmaya çalışmaktadır.85  

 

Bu anlamda işletmelerde hilenin önlenmesini ,azaltılmasını ve ortaya 

çıkartılmasını sağlayacak mekanizma olan hile denetiminin işletmelerde giderek daha 

önemli bir hale geldiği ve işletmelerde iç denetim, bağımsız denetim gibi denetim 

uygulamalarına ek olarak hile denetiminin de bir gereklilik haline dönüştüğü söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

84 Cemal Küçüksözen, Güray Küçükkocaoğlu, “Finansal Bilgi Manipülasyonu : IMKB Şirketleri Üzerine 
Ampirik Bir Çalışma”, s.9.,  http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselearningmanipulation2.pdf,  (Erişim 
Tarihi : 02.03.2013) 
85 T. Jeffrey Wilks, Mark F. Zimbelman, “Using Game Theory and Strategic Reasoning Concepts to 
Prevent and Detect Fraud”, Accounting Horizons, Vol.18, No.3, September 2004, pp.173. 
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3. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE KAVRAMI VE DENETİMİ  

               3.1. KAR AMAÇSIZ  İŞLETMELERDE HİLE KAVRAMI  
 

Hile olgusu işletmelerde giderek artan bir olgudur ve kar amaçlı-kar amaçsız 

işletme, özel-kamu işletmesi vb. her türlü işletme türü hileden etkilenmektedir. Özellikle 

son yıllarda hileye en açık hale gelen ve hileden etkilenen işletme türlerinden biri olarak 

ise kar amaçsız işletmeler (non profit organizations) karşımıza çıkmaktadır. 

 

Kar amaçsız işletmeler farklı şekillerde ve büyüklüklerde karşımıza 

çıkabilmektedirler. Kar amaçsız işletmeler; dernek, vakıf, hayırsever bir yardım kuruluşu, 

sosyal klüp, amatör spor klüpleri, müze, sosyal yardım kuruluşu, işçi ve sendika birliği, 

dini örgüt, üniversite, huzur evi, araştırma kuruluşu vb. şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

Kar amaçsız işletmelerde hile kavramı incelendiğinde kar amaçsız işletmelerde hile 

kavramının bu işletme türlerinden dernekler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

 

Bunun sebebi, derneklerin topluma fayda sağlayarak güven inşa etmesi ve bunun 

somut bir simgesi olması, derneklerin üstlendikleri rol gereği kendilerini topluma kar 

amaçlı örgütlerden çok farklı olarak pazarlayabilmesi ve özellikle lokal seviyelerdeki 

bazı küçük derneklerin sınırlı kaynakları nedeniyle çok daha az ilgi çekmesi ve bu 

derneklerin muhasebe sisteminin, iç kontrol sistemlerinin ve finansal sistemlerinin arka 

planda  denetim ile inceleme dışı kalmasıdır.86  

 

Bununla birlikte hile kavramı kar amaçsız işletmelerden sadece derneklerde 

değil diğer tüm kar amaçsız işletmelerde görülmektedir. Büyüyen kar amaçsız işletme 

sektörü milyonlarca dolarlık geliriyle hile için giderek cazip bir hedef haline 

dönüşmektedir.87 

 

 

 

86 Gerard M.Zack, “Fraud and Abuse in Nonprofit Organizations : A Guide to Prevention and 
Detection”, John Wiley and Sons, INC., 2003, pp. 4. 
87  Janet Greenlee, Mary Fischer, Teresa Gordon, Elizabeth Keating, “An Investigation of Fraud in 
Nonprofit Organizations : Occurences and Deterrents”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 
September 2007, pp.676. 
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Bilindiği üzere hile kavramı finansal bilgi kullanıcılarını kandırmak ve alacakları 

kararları yanlış yönlendirmek amacıyla finansal tablolarda kasıtlı olarak yapılan bilgi 

yanlışlıkları olarak tanımlanmaktadır.  

 

Hile kavramının bu tanımından hareketle hile tanımının kapsamı içerisine giren 

pek çok hile faaliyetinin kar amaçsız işletmelere uygun olarak bu tür işletmelerde de 

görülebileceği söylenebilir.  

 

Kar amaçlı işletmelerde hilenin ortaya çıkmasına neden olan pek çok dinamik 

benzer şekilde kar amaçsız işletmelerde de ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle kar 

amaçsız işletmelerde hilenin doğası ve ortaya çıkış şekilleri kar amaçlı işletmelerle 

benzerdir. 

 

Kar amaçsız işletmelerdeki hile kavramını, kar amaçlı işletmelerdeki hile 

kavramından ayıran en önemli özellik ise kar amaçsız işletmelerin üstlendikleri rol ve 

varoluş amaçları sebebiyle kendi bünyelerinin ve yapısal özelliklerinin hileye daha açık 

olması ve hilenin yapılmasını kolaylaştırmasıdır. 

 

3.2. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE GÖRÜLEN HİLE TÜRLERİ 

 

Kar amaçsız işletmelerde görülen hile türleri kar amaçlı işletmelerde görülen 

hile türleriyle benzerlik göstermektedir.  

 

Kar amaçlı işletmelerde görülen hile türleri kar amaçsız işletmelerde de 

görülmekte ve buna ek olarak kar amaçlı işletmelerde olmayıp kar amaçsız işletmelerin 

karakteristik yapısına bağlı olarak kar amaçsız işletmelere özgü hile türleri de sözkonusu 

olabilmektedir. 

 

Kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hileler çok farklı şekillerde olabilir.  
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Örneğin; bir kar amaçsız işletme çalışanı kendi seyahat harcamalarını işverenine 

yükleyebilir veya kasadan para çalabilir, fon sağlama, yardım ve para toplama 

müzayedesine katılan bir alıcı alacağı eşyanın üzerindeki fiyatı daha düşük fiyattan almak 

amacıyla değiştirebilir veya sigorta poliçesine sahip bir kişi çalınan mal yardımından 

faydalanmak için aracının çalındığını iddaa edebilir.88 

Kar amaçsız işletmelerde görülen hile türleri temel olarak iki ana gruba 

ayrılabilir. Bunlar iç hileler ve dış hilelerdir. İç hileler; kar amaçsız işletmenin içerisinde 

yer alan herhangi bir kişi (çalışan, müdür vb. gibi) tarafından yapılan hilelerdir. Dış 

hileler ise kar amaçsız işletmenin dışındaki herhangi bir kişi (sağlayıcı, aracı alıcı, yardım 

için başvuran kişi, yardım programı üyesi vb. gibi) tarafından yapılan hilelerdir. Kar 

amaçsız işletmelerde görülen iç ve dış hileler aşağıdaki şekilde ele alınabilir;89  

 

3.2.1 İÇ HİLELER 

İç hileler kendi içerisinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; varlıkların kötüye 

kullanılması, hileli finansal raporlama ve yolsuzluktur.  

 

3.2.1.1 Varlıkların Kötüye Kullanılması  

Varlıkların kötüye kullanılması kar amaçsız işletmelerde en yaygın görülen hile 

türüdür ve kar amaçlı işletmelerdekine benzer şekilde kendi içerisinde hırsızlık (revenue 

and cash receipt), kaymağını alma (skimming), hileli ödemeler (fraudulent 

disbursements) ve nakdi olmayan varlıkların kötüye kullanılması (non-cash asset misuse) 

gibi gruplara ayrılabilmektedir. Buna göre varlıkların kötüye kullanılması kapsamına 

giren hile türleri aşağıdaki şekildedir; 

 

Hırsızlık (Revenue and Cash Receipt) : Hırsızlık, nakitin kar amaçsız 

işletmenin kayıtlarına geçmeden ele geçirilmesi (skimming-kaymağını alma) şeklinde 

veya kar amaçsız işletme tarafından bağışlanan malların veya paranın çalınması (theft of 

donated merchandise-bağış malı hırsızlığı) şeklinde gerçekleşebilir.  

88 Janet Greenlee, Mary Fischer, Teresa Gordon, Elizabeth Keating, “An Investigation of Fraud in 
Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 
September 2007, pp.678. 
89 Keller & Owens LLC- Certified Public Accountants, Preventing and Detecting Fraud in Not-for Profit 
Organizations, pp. 3.,4.,5., http://www.kellerandowens.com/resources/FraudBooklet.pdf, (Erişim Tarihi : 
03.03.2013) 
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Bunlardan kaymağını alma (skimming) olarak adlandırılan kayıt öncesi hırsızlık 

hilesinin yapılması bağış malı hırsızlığına (theft of donated merchandise) göre daha 

kolaydır.  

 

Bağış malı hırsızlığında ilgili mal veya nakdin işletmeye girdikten sonra hile 

yoluyla işletme dışına çıkarılması sözkonusu olduğundan kayıt öncesi hırsızlıktan daha 

zordur, ancak kar amaçsız işletmelerin birçoğunda zayıf iç kontrol ve gözetimin 

bulunduğu gözönüne alındığında kayıt sonrası hırsızlık olarak nitelendirilebilecek bağış 

malı hırsızlığının kar amaçlı işletmelerdeki kayıt sonrası hırsızlıklarla karşılaştırıldığında 

kar amaçsız işletmelerde gerçekleşme olasılığının kar amaçlı işletmelere kıyasla çok daha 

kolay olduğu söylenebilir. 

 

Hileli Ödemeler (Fradulent Disbursements) : Kar amaçsız işletmelerdeki 

hileli ödemeler tıpkı kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi işletmenin hayali çalışan 

yaratma, fiktif masraf oluşturma, kredi kartıyla kişisel ödeme yapma, fiktif alıcı-satıcı 

yaratma vb. şekillerde gerçekleştirilebilmektedir.  

Diğer bir deyişle kar amaçlı işletmelerde görülen bu hileler kar amaçlı 

işletmelere uyarlanabilmekte ve bu işletmelerin karakteristik özelliklerine göre şekil 

almaktadır. Örneğin; bağış yapılan kişilerin hesap ve kredi kartı numaralarının hile yapan 

kişi tarafından kişisel amaçlı olarak kötüye kullanılması, bağış mallarının alındığı sahte 

bir satıcı (sağlayıcı) yaratılarak sahte faturayla bu satıcıya (sağlayıcıya) yapılan ödemenin 

kişisel amaçlı kullanılması vb. gibi. 

 

Nakdi Olmayan Varlıkların Kötüye Kullanılması (Non-Cash Asset Misuse): 

Nakdi olmayan varlıkların kötüye kullanılması, kar amaçsız işletmenin varlıklarının veya 

diğer kaynaklarının kişisel amaçlı olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Örneğin; kar 

amaçsız işletmenin  bilgisayarlarının, yazıcılarının, yazılım, internet erişim ve 

programlarının kar amaçsız işletmenin faaliyet konusu dışında kişisel amaçlı olarak 

kullanılması vb. gibi. 
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3.2.1.2 Hileli Finansal Raporlama 

Kar amaçsız işletmelerde görülen ikinci hile türü hile finansal raporlamadır. Kar 

amaçsız işletmelerde hileli finansal raporlama finansal ve finansal olmayan tabloların fon 

sağlayıcı kuruluşlara yanıltıcı şekilde sunulması olarak ifade edilebilir.  

 

Bu anlamda yukarıdaki şekilde gerçekleşen hileli finansal raporlama olayları 

varlıkların kötüye kullanılması hilesinin melez bir türü olarak değerlendirilebilir, çünkü 

hileli finasal raporlama olarak adlandırılan bu hilelerde hileyi yapan kar amaçsız işletme 

kendisine fayda sağlayabilir.90  

 

Hileli finansal raporlama finansal manipülasyon ve muhasebe hilelerini 

içermektedir. Daha önce kar amaçlı işletmelerde de belirtildiği şekilde hileli finansal 

raporlama hileleri, varlıkların kötüye kullanılması kapsamındaki hilelerden daha 

önemlidir çünkü, hileli finansal raporlama nedeniyle işletmelerin uğradığı zararlar 

varlıkların kötüye kullanılması hilelerinin yarattığı zararlardan daha büyük olmaktadır.91  

 

Varlıkların kötüye kullanılması hilesi hem kar amaçlı hem de kar amaçsız 

işletmelerde en sık görülen hile türü olmakla birlikte kar amaçlı ve kar amaçsız 

işletmelerde en çok kayba yol açan hile türü, hileli finansal raporlamadır. 

 

İşletme varlıklarının kötüye kullanılması hilesinde olduğu gibi hileli finansal 

raporlama da özü itibariyle aynıdır.  

 

Diğer bir deyişle kar amaçlı işletmelerde görülen finansal raporlama hileleri 

benzer şekilde kar amaçsız işletmelerde de gerçekleşebilmektedir.  

 

 

 

 

90 Kristy Holtfreter, “Determinants of Fraud Losses in Nonprofit Organizations”, Nonprofit Management & 
Leadership, Vol.19, No.1, Fall 2008, pp.51. and 52. 
91 Canol Kandemir, Şenol Kandemir, “Muhasebe Hilelerini Önlemede Çözüm Yolu Olarak Kullanılacak 
Stratejilerin Birleştirilmesi”, Mali Çözüm, (Mayıs-Haziran 2012), s.22. 
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Yapılan hileli finansal raporlama hilesi doğası itibariyle aynı kalmakta sadece 

kar amaçsız işletmelerin yapısal özelliklerine göre gerçekleştirilen hileli finansal 

raporlama hilesinin dinamikleri farklılaşmaktadır. Kar amaçsız işletmelerde en sık 

görülen hileli finansal raporlama örnekleri ise aşağıdaki şekilde olabilmektedir;92 

 

-Bağışta bulunan donörleri aldatmak amacıyla sınırlı olan bağış kaynaklarının 

yanlış ve yanıltıcı şekilde gösterilmesi 

-Bağışta bulunan donörleri aldatmak ve bağış programları için yapılan bağışları 

kötüye kullanmak amacıyla amacıyla genel yönetim giderleri ile birlikte para toplama 

kaynağı yaratmak için yapılan harcamaların olduğundan farklı ve yanlış gösterilmesi 

-Fon sağlayıcı kaynaklar için bağışa uygunluk kriterlerinin yanıltıcı şekilde 

gösterilmesi vb. gibi. 

-Önemli ilişkili taraf işlemlerinin açıklanmaması 

-Gelirleri şişirmek amacıyla yıl sonunda kayıtların açık tutulması 

-Bağış ve hediye ödenekleri yükümlülüğüne göre alacakların, stokların, bağış 

mallarının ve boçların doğru bir şekilde değerlenmemesi 

-Giderleri olduğundan daha düşük göstermek için cari yıldaki ticari borçların 

raporlanmaması 

-Çalışanlara sağlanacak olan ertelenmiş fayda ve yükümlülüklerin 

raporlanmaması  

 

 Bilindiği gibi hileli finansal raporlama tipik olarak gelirlerin olduğundan yüksek 

gösterilmesi, giderlerin olduğundan düşük gösterilmesi, gelir ve giderlerin yanlış 

raporlama dönemlerine sınıflandırılması, varlıkların olduğundan daha yüksek veya düşük 

gösterilmesi, önemli bilgilerin açıklanmaması vb. hileleri içermektedir.  

 

Yukarıda yer alan örneklerde de görüldüğü üzere bu hilelerin hepsi kar amaçsız 

işletmelerde de meydana gelebilmektedir.  

 

 

92 Keller & Owens LLC- Certified Public Accountants, Preventing and Detecting Fraud in Not-For-Profit 
Organizations, pp.5. and 6.,  http://www.kellerandowens.com/resources/FraudBooklet.pdf, (Erişim Tarihi : 
03.03.2013) 
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Yapılan bir araştırmaya göre kar amaçsız işletmelerde meydana gelen ve 

raporlanan hileli finansal raporlama örnekleri üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; gelirlerin 

şişirilmesi, varlıkların uygun olmayan şekilde değerlemesi ve önemli konuların 

açıklanmamasıdır.93  

3.2.1.3 Yolsuzluk ve Ahlaki Olmayan Davranışlar 

Yolsuzluk, kar amaçlı olsun olmasın her türlü işletme için giderek büyüyen bir 

problemdir. Yolsuzluk evrensel bir kavramdır ve kar amaçsız işletmeler (non-profit 

organizations) de dahil olmak üzere tüm işletmelerde var olmaktadır.  

Yolsuzluk iddaaları ve yolsuzluğun yol açtığı maliyet ülkelerin ekonomilerinde 

ve politikalarında önemli bir role sahip bulunmaktadır.  

Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar ülkelerin ekonomik gelişim süreci 

önündeki en büyük engellerden biridir.94 

Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar tüm işletmelerde çok farklı şekillerde 

görülebilmekte ve bu yüzden yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranış kavramı pek çok 

farklı tanımlama içermektedir.  

Dünya Bankası tarafından yapılan ve sıkça kullanuılan bir tanıma göre 

yolsuzluk; “kamusal gücün kişisel kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.”95  

Özellikle kar amaçsız işletmelerin faaliyet konuları ve üstlendikleri rol gereği 

toplumun gözünde sahip oldukları güven duygusu sebebiyle büyük bir kamusal güce 

sahip oldukları dikkate alındığında bu tanımın kar amaçsız işletmeler için uygun olduğu 

söylenebilir.  

Bununla birlikte yolsuzluk sadece kar amaçsız işletmelerde değil özel sektör 

işletmeleri de dahil olmak üzere her türlü işletmede görülebilmektedir. 

Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışların kapsamı içerisine giren hileler ise 

genel olarak dört alt gruba ayrılmkatadır. Bunlar; rüşvet, yasal olmayan hediyeler, çıkar 

çatışmaları ve ekonomik zorbalıklardır.96 

93 Janet Greenlee, Mary Fischer, Teresa Gordon, Elizabeth Keating, “An Investigation of Fraud in 
Nonprofit Organizations : Occurrences and Deterrents”, The Hauser Center for Nonprofit Organizations 
Harvard University Working Paper, December 2006,  pp.12. 
94 U. Myint, “Corruption : Causes, Consequences and Cures”, Asia-Pasific Development Journal, Vol.7, 
No.2, December 2000,  pp.33. and 34. 
95 Francis Hutchinson, “A Review of Donor Agency Approaches to Anti-Corruption”, Asia Pacific School 
of Economics and Government The Australian National University Discussion Papers- Policy and 
Governance,  200, pp.3.  
96 Nejat Bozkurt, a.g.e., 1.Basım, İstanbul : Alfa Yayınları, Nisan 2009, s.73. 
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Spesifik olarak kar amaçsız işletmelerde yolsuzluk ve ahlaki olmayan 

davranışlar kavramı incelendiğinde kar amaçsız işletmelerin kar amaçlı işletmelere 

kıyasla yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlara daha açık bir yapıya sahip olduğu ve 

kar amaçsız işletmelerde yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar kapsamına girebilecek 

olayların daha çok meydana geldiği görülmektedir. Diğer bir deyişle kar amaçsız 

işletmelerde problem yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar değil bu kapsamda 

gerçekleşen olayların büyüklüğüdür.  

 

Kar amaçsız işletmelerde yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışların kar amaçlı 

işletmelere kıyasla daha sık ve geniş kapsamlı görülmesinin ise temelde iki sebebi vardır.  

 

Bunlar; kar amaçsız işletmelerde çalışan personel ile kar amaçlı işletmelerde 

çalışan personel arasındaki ücret ve işyeri faydaları arasındaki farklılıklar ve kar amaçsız 

işletmelerdeki kontrol yokluğu sebebiyle kar amaçsız işletme personelinin hile yapma 

fırsatının kar amaçlı işletme personeline göre daha fazla olmasıdır.  

 

Örneğin; yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışların en bilinen örneklerinden biri 

olan rüşvet en çok huzurevi, sağlık bakım kuruluşu gibi kar amaçsız işletmelerin 

çalışanları tarafından alınmaktadır ve kar amaçsız işletme çalışanlarının rüşvet alırken 

yakalanma riski neredeyse sıfırdır. Kar amaçsız işletmeler devlet tararfından finanse 

edilen ve devlete karşı hesap verme yükümlülüğü bulunan yüksek derecede regüle 

edilmiş politik çevreden önemli derecede etkilenen kuruluşlardır.  

 

Kar amaçsız işletmeler topluma kar amacı gütmeden direkt hizmet 

sunmaktadırlar ve bu yüzden kar amaçsız işletmelerin personeli bu işletmelerden hizmet 

gören kişilerden sundukları hizmet için teoride rüşvet olarak adlandırdığımız resmi 

olmayan ek ödemeleri rahatlıkla alabilmektedirler.  

 

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerden özellikle okullar, huzurevleri, bakım 

kuruluşları ilk sırada gelmektedir.97 

 

97 Yuriy Gorodnichenko, Klara Sabirianova Peter, “Public Sector Pay and Corruption : Measuring Bribery 
From Micro Data”, Journal of Public Economics, 2007, pp.2., 3., 5. 
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3.2.2 DIŞ HİLELER 

Dış hileler, hileye hedef olan kar amaçsız işletme ile direkt bağlantısı 

bulunmayan herhangi bir kişi veya kişiler tarafından yapılan hilelerdir.  

 

Çek hilesi, sahte fatura ve sahte ödeme talepleri gibi hileli ödemeler, web site 

sahtekarlıkları, e-mail hırsızlıkları, donör bilgisi hırsızlıkları, yardım elçisi kılığına girme, 

bağışta bulunan kişileri yanıltma ve aldatma, bağış fonalrının sahte faydalanıcılara teslim 

edilerek çalınması, kar amaçsız işletme adına yetkisiz ödemelerin yapılması vb. kar 

amaçsız işletmelerde en yaygın görülen dış hile türleridir.98 

 

Dış hileler, iç hilelere kıyasla daha az görülmektedir, ancak kar amaçsız 

işletmeler açısından tamamen zarar verici olabilmektedirler. Dış hileler en çok 

sağlayıcılar (satıcılar), servis kuruluşları, aracı alıcılar, yardım için başvuran kişiler ve 

bağış-yardım programı üyeleri tarafından yapılmaktadır.  

 

Örneğin; sağlayıcılar (satıcılar) teslim etmedikleri mal ve hizmetler için kar 

amaçsız işletmeye maliyet yükleyebilmekte veya ilgili mal ve hizmetin fiyatını 

şişirebilirken yardıma muhtaç kişi pozisyonunda bulunan bir öğrenci finansal bir yardım 

burs veya bağış vb. almak için yardıma muhtaç olmadığı halde yalan söyleyebilmekte ve 

ilgili kar amaçsız işletmeyi aldatabilmektedir.  

 

Buna göre kar amaçsız işletmelerin dış hile riski altında olduğu açıktır. Kar 

amaçsız işletmelerdeki dış hile riskinin kapsamı ise kar amaçsız işletmelerin ilişki 

içerisinde bulunduğu dış kuruluşların sayısına, bu kuruluşlarla olan ilişkilerin 

karmaşıklığına ve bu kuruluşlarla yapılan işlemlerin çeşitliliğine bağlı olarak 

değişmektedir. 

 

Kar amaçsız işletmelerde görülen hile türleri yukarıda belirtildiği üzere genel 

olarak iç hileler ve dış hileler olarak iki ana grupta ele alınmakla birlikte son yıllarda kar 

amaçsız işletmelerde görülen hilelerin kategorizasyonuna ortak paye hilesi (affinity 

fraud) de eklenmiştir. 

98 Fraud Advisory Panel, Charity Fraud-Occasional Paper : 01/08, 
https://www.fraudadvisorypanel.org/pdf_show.php?id=92, (Erişim Tarihi : 09.03.2013), pp.5.  
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3.2.3 ORTAK PAYE HİLESİ  

 

Ortak paye kelimesi, spesifik bir gruba ait olan benzerliği veya yakınlığı ifade 

etmektedir. Ortak paye hilesi; dini gruplar, radikalci gruplar, etnik topluluklar, 

profesyonel gruplar vb. gibi tanımlanabilir. Ortak paye hileleri, belli bir spesifik grubun 

üyeleri üzerinde aldatma yoluyla yapılan yatırım hileleridir.  

 

Bu hilelerde hile yapan kişiler genellikle hileye hedef olan grubun bir üyesi ve 

temsilcisi gibi görünmektedirler.  

 

Bu kişiler, çoğunlukla sözkonusu spesifik gruplar içerisinden toplum tarafından 

saygı duyulan itibarlı bir komiteyi ya da dini bir grubun temsilcisini seçmekte ve seçilen 

kişileri yapmış oldukları hileli yatırımın yasal, sosyal ve ekonomik grupların ilgisini 

çekmeye değer olduğu konusunda aldatarak hile faaliyetini tüm dünyaya yaymaya 

çalışmaktadırlar. 

 

 Dolayısıyla yapılan hile faaliyeti sonucunda ortak noktalara sahip olan grup 

üyeleri arasındaki ortak güven ve arkadaşlık duygusu istismar edilmekte ve kötüye 

kullanılmaktadır.  

 

Spesifik gruplarda var olan güven duygusu ve bu duyguya ilişkin inanç 

insanlarda şüphecilik duygusunu bastırmakta ve hem hile konusunda tecrübeli hem de 

tecrübesiz kişiler finansal olarak ortak paye hilesine kurban düşmektedir.  
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Bu tür hilelerde özellikle spesifik grup üyelerinin kendileri gibi gördükleri 

kişilere duydukları güven hileye sebep olmaktadır. Ortak paye hilesinin en tehlikeli yanı 

ise yatırım hilelerini ortaya çıkaracak olan olağan uyarıları ve tehlike işaretlerinin bu 

hileleri teşvik eden kişler tarafından baltalanmasıdır. 

 

Bu tür hile olaylarında yatırım hilesi arkadaş, iş arkadaşı veya güven duygusu 

aşılayan herhangi birisi ile kurulan temas sonucunda herhangi bir kişinin ilgisini çekse ve 

bu kişi tarafından farkedilse bile hile yapan kişi tarafından uygulanan “Bana 

güvenebilirsin”, “Ben de senin gibiyim”, “Seninle aynı geçmişe ve çıkar noktalarına 

sahibiz”, “Para bulmana yardımcı olabilirim” gibi güven aşılayan vaatler sonucunda 

gözardı edilmektedir. Ortak paye hilesinin diğer bir tehlike yanı ise diğer hile türlerine 

göre daha uzun sürmesinin olağan olmasıdır. Bunun sebebi ise bu hilelerin çok güçlü bir 

güven duygusu üzerine inşa edilmesi ve dolayısıyla hile nedeniyle aldatan kişilerin hileye 

uğradıklarına daha az inanması ve inandıklarında bile sözkonusu olayı grubun dışındaki 

kişilerle yani dışarıyla paylaşma ve raporlama konusunda daha az  istekli olmasıdır.99 

 

3.3. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILAN HİLELER 

 

Kar amaçsız işletmelerde pek çok farklı hile türü görülmekte ve kar amaçsız 

işletmelere karşı pek çok hile yapılabilmektedir.  

 

Bununla birlikte bazı durumlarda kar amaçsız işletmelerin kendisi hile yapan 

taraf olmakta ve kar amaçsız işletmelerin hile yaptığı kişi veya kurumlar kurban 

konumuna geçmektedir.  

 

Özellikle birçok kar amaçsız işletmenin ana faaliyet konusu olan bağış toplama 

işlemi kar amaçsız işletmeler tarafından hilelerin yapılmasına uygun bir ortam 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

99 Frank S.Perri, Richard G.Brody, “Birds of The Same Feather : The Dangrs of Affinity Fraud”, 
Journal of Forensic Studies in Accounting and Business, Vol: 3, No : 1, Fall 2011, pp.34. 
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Bağışta bulunan kişiler, potansiyel bağışçılar ve kar amaçsız işletme inceleyici 

ve denetçileri tarafından yakından incelenen gider oranlarını yükseltmek için bağış 

toplama maliyetlerinin bağış ve yardım programlarına yüklenmesi, yardım 

programlarında kullanılan bağış miktarlarının yanlış ve yanıltıcı gösterilmesi, kar amaçsız 

işletmelere yardım bulunan kişlerin hak kazandığı yardım kesintilerinin kapsamının 

yanlış ve yanıltıcı gösterilmesi, yapılan bağışların kullanılmasına ilişkin olarak bağış 

kısıtlamalarına aykırılık kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan hilelere örnek olarak 

verilebilir.  

Bunların dışında konut yardımı hileleri, çalışanları olduğundan farklı gösterme 

ya da çalışanlara fazla mesai ücreti ödemesinden kaçınmak için çalışanları ücretsiz 

gönüllü olarak çalıştırma, hileli olarak toplanan bağış ve yardımların satılması kar 

amaçsız işletmeler tarafından yapılan hilelerdendir.100 

 

Kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan hileler işletme içerisinden birkaç 

kişinin organize şekilde biraraya gelerek işletmenin adına yaptığı hileleri ifade 

etmektedir. Bu anlamda kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan hileler genel olarak hile 

literatüründeki işletme içi hilelere ve organize hilelere benzetilebilir.  

 

Örneğin; işletmeyi yardım programlarına gerçekte olduğundan daha fazla 

kaynak tahsis etmiş gibi göstermek için finansal tablolarda işletmenin giderlerinin uygun 

olmayan şekilde sınıflanması veya işletmenin çalışanlarınının fazla mesai ücretlerini 

başka şekillerde kullanmak amacıyla İşçi Kanunu’nda belirtilen standartların kasıtlı 

olarak ihlal edilmesi vb. gibi.101  

 

Daha önceden belirtildiği üzere özellikle bağış toplama faaliyeti adı altında 

yapılan bağışların kötüye kullanılması diğer bir deyişle bağış suistimalleri kar amaçsız 

işletmeler tarafından yapılan hilelerin en yaygınıdır. Kar amaçsız işletmelerin 

üstlendikleri misyon ve faaliyet konuları bunun için çok uygun bir ortam hazırlamaktadır. 

100 Keller & Owens LLC- Certified Public Accountants, Preventing and Detecting Fraud in Not-for Profit 
Organizations, pp.5., http://www.kellerandowens.com/resources/FraudBooklet.pdf, (Erişim Tarihi : 
03.03.2013) 
101 Gerard M.Zack, “Fraud and Abuse in Nonprofit Organizations : A Guide to Prevention and 
Detection”, John Wiley and Sons, INC., 2003, pp. 8. 

53 
 

                                                           



3.4.    KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE YAPAN KİŞİLER VE 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

 

Kar amaçsız işletmelerde hile yapan kişiler tıpkı kar amaçlı işletmelerde olduğu 

gibi herhangi yaşta, cinsiyette ve eğitim durumunda olabilmektedir ve bu kişiler 

genellikle kişisel hayatlarında sorunları olan kişilerdir. Genel olarak hile yapan kişileri 

aşağıdaki şekilde sınıflayabiliriz;102 

 

Şikayetçi ve Memnuniyetsiz Çalışanlar : Terfi ettirilmeyen ve kendilerine 

promosyon verilmeyen çalışanlar, rütbesi düşürülmüş çalışanlar, iş yerinde azarlanan 

çalışanlar veya disiplin cezası almış olan çalışanlar, kendilerini iş yerine karşı intikam 

almakta haklı görmektedirler. Bu şekildeki çalışanlar, yakalanmaları ve yanlış bir şey 

yaptıklarının ortaya çıkması halinde dahi kaybedecek bişeyleri olmadığını düşündükleri 

için hile yaparak bağlı bulundukları işletmeden intikam alma yoluna gitmektedirler. 

Stres Altındaki Çalışanlar : Boşanma, hastalık, ölüm vb. gibi kişisel sıkıntı ve 

krizler yaşayan çalışanlar kendilerini çaresiz hissederek hile faaliyetinde 

bulunabilmektedir.  

Finansal Olanaklarının Ötesinde Yaşayan Çalışanlar : Kazandıkları gelirin 

ötesinde aşırı lüks koşullar içerisinde yaşayan çalışanlar en başta gelen hile şüphelileri 

arasında yer almaktadır çünkü, bu kişiler yaşadıkları hayat için gerekli maddi kaynağı 

hile yoluyla sağlamaktadırlar. 

İzin Almayan Çalışanlar : Hiçbir şekilde izin kullanmayan çalışanlar hile 

yapmakta ve yaptıkları bu hileyi gizlemek ve sakladıkları şeylerin ortaya çıkmasını 

önlemek için yerlerine kimseyi bırakmama dolayısıyla hiç izin kullanmama yoluna 

gitmektedirler. 

Aşırı Korumacı Çalışanlar : İzin almayan çalışanlarda olduğu gibi işlerini 

başka bir çalışanla bölüşmeyi, birlikte çalışmayı reddeden çalışanlar veya eve iş götüren 

çalışanlar genellikle birşeyleri gizlemeye çalışan ve hile yapan çalışanlardır. 

102 Edward J.McMillan, CPA, “Preventing Fraud in Nonprofit Organizations”, John Wiley and Sons, 
INC., 2006, pp. 4.,5.,6. 
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Finansal Sıkıntı Yaşayan Çalışanlar : Borçlarını ödeyemeyen veya herhangi 

başka bir nedenden dolayı finansal zorluk yaşayan çalışanlar içinde bulundukları finansal 

sıkıntıdan çıkmak için hile yapmaktadırlar. 

Uyuşturucu ve Alkol Problemi Olan Çalışanlar : Alkol ve uyuşturucu 

bağımlısı olan çalışanlar bu bağımlılıklarına ilişkin gerekli finansman desteğini sağlamak 

için hile yapmaktadırlar. 

Kumar Problemi Olan Çalışanlar : Kumar bağımlılığı olan çalışanlar 

genellikle işletmeden hile yoluyla para çalarak kumar oynama ve kumardan kazandıkları 

parayla kendi açılarından ödünç almış oldukları parayı geri ödeme ve yerine koyma 

eğiliminde olan çalışanlardır. 

 

Kar amaçsız işletmelerde hile yapan kişilere ilişkin olarak yukarıda belirtilmiş 

olan genel sınıflamaya ek olarak hile yapan kişileri işletme içinden hile yapan kişiler ve 

işletme dışından hile yapan kişiler olarak iki gruba da ayırabiliriz. İşletme içinden hile 

yapan kişiler; çalışanlar (işçi, müdür vb.), organizatör ve girişimciler (yardım 

kampanyasını yöneten başlatan kişiler) vb.’nden oluşmaktadır.  

 

Hile yapan kişiler yaptıkları hileleri, mevcut veya potansiyel bir müşterinin 

bilgisini ya da işletmenin ilişkide olduğu mevcut veya potansiyel bir kuruluşun bilgisini 

kullanarak yapmaktadırlar. İşletme içinden hile yapan kişiler kategorisinde olan çalışanlar 

aynı zamanda hile çeteleri tarafından organize hilelerde de kullanılabildiğinden bu kişiler 

işletme dışından kişiler için bilginin farkettirilmeden işletmeden çalınmasına ve hile 

yapılmasına kolaylık sağlamaktadır.  

 

İşletme dışından hile yapan kişiler ise üç farklı profile sahip bulunmaktadır. 

Bunlar; ortalama hile suçlusu, sabıkalı hile suçlusu ve organize hile suçlularıdır.  

 

Ortalama hile suçluları genellikle fırsat olduğunda veya finansal zorluğa 

düştüklerinde tesadüfi olarak hile yaparlar ve koşullara bağlı olarak hareket ederler. 

Organize hile suçluları, sofistike ve hile için sağlam derecede kaynağa sahip bulunan 

çalışanlardır. Bu kişiler genellikle birlikte çalışan kişiler halindedir.  
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Sabıkalı hile suçluları ise daha önceden de hile faaliyetinde bulunmuş olan hile 

için uygun şartları bilen çalışanlardır.Hangi kategoriye girerse girsin hile yapan kişilerin 

tamamı kar amaçsız işletmelerde hile yapmak için üç temel kanalı kullanmaktadır. 

Bunlar; geleneksel hile yöntemleri, mekanik ve dijital araçlar ile elektronik ticarettir.103 

Hile yapan kişilerin psikolojik boyutu dikkate alındığında ise kar amaçsız 

işletmelerin üstlendikleri misyon gereği kendi iç sistem yapılarının bazı çalışanlar 

tarafından hile yapılmasına zemin hazırladığı görülmektedir.  

Çalışanları psikolojik anlamda devamlı çalışanlar, iyi çalışanlar ve kötü 

çalışanlar olarak üç farklı gruba ayırabiliriz. Buna göre devamlı çalışanlar, sadece parasal 

teşviklerle ilgilenen, iyi çalışanlar hem parasal teşviklerle hem de organizasyonun 

misyonuyla ilgilenen ve kötü çalışanlar ise parayla ilgilenen ve kendi istedikleri herhangi 

birşeyi yapabilen organizasyona zararlı olabilecek çalışanlardır.  

Kar amaçsız işletmeler ise bilindiği üzere kamu hizmeti sağlamak, toplumun 

yardıma muhtaç kesimlerine yardım sağlamak vb. gibi kar elde etmek amacı olmaksızın 

belli bir misyon etrafında yapılanan kuruluşlardır.  

Bu yapı içerisinde kar amaçsız işletmeler kar amaçlı işletmelere kıyasla 

çalışanlara daha düşük ücretler sunmaktadır. Bununla birlikte bu işletmelerde kontrol ve 

gözetim faaliyetleri de çok daha azdır.  

Bu yüzden kötü çalışan olarak tanımlanan çalışanlar ve bazı durumlarda da 

düzenli çalışan olarak tanımlanan çalışanlar için kar amaçsız işletmeler hilenin 

yapılmasını cazip kılmaktadır.  

Organizasyonun amacını düşünmeyen bu çalışanlar bu amaç çerçevesinde 

toplanan kaynaklardan bir fayda sağlama yoluna gitmekte ve bu amaçla hile eyleminde 

bulunmaktadır. 104 

 

 

 

103 Rodger Jamieson, Greg Stephens, Donald Winchester, “85. An Identity Fraud Model Categorising 
Perpetrators, Channels, Methods of Attack, Victims and Organisational Impacts”, pp.5., 
http://www.pacis-net.org/file/2007/1271.pdf.  (Erişim Tarihi : 25.03.2013) 
104 Emmanuelle Auriol, Stefanie Briton, “The Good, The Bad and The Ordinary: Anti-Social Behavior 
in Profit and Nonprofit Organizations”, University of Mannheim CDSE ,  September  2009, pp. 3. ve 4., 
http://gess-application.uni-mannheim.de/cdse/dipa/73.pdf, (Erişim Tarihi : 25.03.2013) 
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3.5. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE KURBANLARI 

Kar amaçsız işletmelerde hile kurbanları çok farklı şekillerde ve çok farklı 

çeşitlilikte olabilmektedir.  

 

Kar amaçsız işletmelerin üstlendikleri misyon ve varoluş amaçları gereği aslında 

kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hile faaliyetleri sonucunda hilenin meydana 

geldiği kar amaçsız işletme ile birlikte tüm kesimler hile kurbanı olmaktadır.  

 

Kar amaçsız işletmelerde gerçekleşen hile faaliyeti sonucunda dernek, vakıf 

veya herhangi bir kar amaçsız işletme para kaybına uğramaktadır.  

 

Bunun sonucunda ise bu işletmelere bağışda bulunan kişiler güven kaybına, 

yapılan bağıştan yararlanan yardıma muhtaç kişiler hizmet ve yardım kaybına, çalışanlar 

iş kaybına ve toplum ise bu kurluşların sosyal yaşamda sağladığı hayat kalitesinin 

yükseltilmesine, ulusal ve uluslararası yardım ve dayanışmanın sağlanmasına ilişkin 

sosyal katkı kaybına uğramaktadır. 

 

Kar amaçsız işletmelerde hile kurbanlarını genel olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırabiliriz ; 105 

Dernek, Vakıf veya Diğer Kar Amaçsız İşletmeler : Yukarıda da belirtildiği 

üzere kar amaçsız işletmedeki hile kurbanlarından biri hilenin meydana geldiği kar 

amaçsız işletmenin kendisidir. Hilenin meydana geldiği kar amaçsız işletme para kaybına 

uğramakta ve misyonu gereği kendi adına topladığı paranın tamamını elde edememekte 

veya sözkonusu para kötüye kullanılmaktadır. 

 

Bağışta Bulunan Kişiler ve Finansal Destekçiler : Bağışta bulunan kişilerin 

veya kar amaçsız işletmelere finansal destek sağlayan kişilerin bağışta veya finansal 

katkıda bulunduğu kar amaçsız işletmenin hileli eylemlere karışması sonucunda bu kişiler 

yanlış yönlendirilmiş olmakta ve yaptıkları bağışlar ile finansal katkılar fiktif kuruluşlara 

ya da kişilere gitmiş olmaktadır. 

105 Fraud Advisory Panel, Charity Fraud-Occasional Paper : 01/08, 
https://www.fraudadvisorypanel.org/pdf_show.php?id=92, (Erişim Tarihi : 09.03.2013), pp.4.  
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Hak Sahipleri ve Yararlanıcılar : Kar amaçsız işletmelerin hile 

faaliyetleri yüzünden gerekli gelir ve fonu sağlayamaması ya da kaybetmesi 

durumunda kar amaçsız işletmelerden yararlanan hak sahipleri ve yararlanıcılar 

gerekli finansal  destek, mal, hizmet veya kaynaktan mahrum kalmakta ve 

bunlardan faydalanamamaktadır. 

 

Çalışanlar ve Gönüllüler : Kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hileli 

olaylar çalışanların ve gönüllülerin morallerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve 

çalışanlar işlerini kaybedebilirler. 

 

Toplum : Kar amaçsız işletmelerde gerçekleşen hile olayları veya kar 

amaçsız işletmelerin adının karıştığı her türlü hile skandalı kar amaçsız işletmelere 

karşı duyulan toplumsal güvenin sarsılmasına ve tüm kar amaçsız işletme 

sektörünün toplumda sahip olduğu itibarın azalmasına neden olabilir. 

 

            3.6. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE RİSKİ VE HİLE 

KAYIPLARININ BOYUTU 

 

Kar amaçsız işletmelerde hile giderek büyüyen bir problemdir ve hile 

nedeniyle kar amaçsız işletmelerin uğradığı kayıplar milyon dolarlara ulaşmaktadır. 

Bunun sebebi kar amaçsız işletmelerde hile riskinin kar amaçlı işletmelere kıyasla 

daha yüksek olması ve kar amaçsız işletmelerin hileyi kolaylaştırıcı bir yapı sahip 

olması dolayısıyla bu tür işletmelerin hileye çok daha fazla açık olmasıdır.  

 

Kar amaçsız işletmelerde iç kontrollerin hiç bulunmaması veya eksik 

kontrollere sahip olunması, denetim ve gözetimden uzak olmaları ve özellikle 

üstlendikleri misyon ve faaliyet konuları gereği toplumda sahip oldukları güven 

duygusu kar amaçsız işletmelerde hile riskini arttırmaktadır. 
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Kar amaçsız işletmelerin taşımış oldukları hile riskinin büyük olmasına bağlı 

olarak bu işletmelerin hile nedeniyle uğradıkları kayıp ve zararların boyutları oldukça 

geniş kapsamlıdır. Buna göre kar amaçsız işletmelerin hile riskine bağlı olarak kar 

amaçsız işletmelerde hilenin yol açtığı kayıpların kapsamı aşağıdaki şekilde ele 

alınabilir;106 

 

Finansal Kayıplar : Finansal hileler, kar amaçsız işletmelerdeki kayıpların en 

büyük kaynağıdır. Kar amaçsız işletmelere yapılan bağışların kötüye kullanılmasına ek 

olarak kar amaçsız işletmelerin sahip oldukları varlıkların veya nakdin çalınması kar 

amaçsız işletmelerde finansal kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin bilgisayar 

sistemlerine yapılan yasadışı girişler sonucu çeşitli bağış ve yardım bilgilerinin çalınması 

sonucu yapılan hileler de bu işletmelerde ciddi anlamda finansal kayıplara neden 

olmaktadır. 

 

İtibar Kaybı : Kar amaçsız işletmelerin toplumsal itibarının zedelenmesi veya 

kaybı kar amaçsız işletmelerin ihtiyaç duymakta oldukları gelir ve fonları şiddetli bir 

şekilde etkilemektedir. Herhangi bir güvenlik açığı veya hileye maruz kalan veya adı bu 

tür olaylara karışan kar amaçsız işletmeler, toplum tarafından kendilerine duyulan güveni 

kaybetmektedirler. 

 

 Sözkonusu güven duygusu bu tür işletmeler tarafından toplanan yardım, bağış 

ve fon miktarını doğrudan doğruya etkilemektedir.  

 

Bunun en güzel örneklerinden biri insani yardımseverlik derneklerinden biri olan 

The United Way of Washington D.C’nin Genel Müdürü (CEO) tarafından yapılan 

500,000 doları aşan bir fonun uygun olmayan şekilde kullanılmasından dolayı bu kar 

amaçsız işletmenin toplamış olduğu bağış fonunun sözkonusu skandal öncesinde 90 

milyon dolar iken skandal sonrası 38 milyon dolara düşmüş olmasıdır. 

 

106 Nancy Kolb, Faisal Abdullah, “Developing an Information Security Awareness Program for a Non-
Profit Organization”, International Management Review, Vol: 5, No: 2, 2009, pp. 106., 107. 

59 
 

                                                           



 

Çalışanlar ve Gönüllülerin Motivasyonu Üzerinde Olumsuz Etki ve Buna 

Bağlı Çalışan ve Gönüllü Kaybı : Pek çok gönüllü veya çalışan çalıştıkları kar amaçsız 

işletmelerin sahip olduğu misyona sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. Kar amaçsız 

işletmelerde özellikle yüksek mertebedeki yöneticiler tarafından yapılan göze çarpıcı ve 

ciddi nitelikteki hileler çalışanların ve gönüllülerin güven duygusu ile kişisel ve 

sahiplendikleri organizasyonel inaçlarında ciddi anlamda hasara neden olmaktadır.  

 

Bu tür olaylar kar amaçsız işletmelerdeki çalışanların ve gönüllülerin 

motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte ve bu işletmelerdeki işçi devir hızını 

yükseltmektedir. 

 

Bağışta Bulunan Kişilerin Azalması : Ciddi hile olaylarına maruz kalan veya 

adı hile skandallarına karışan kar amaçsız işletmeler, bağış komiteleri tarafından 

kendilerine tanınan bağış hakkından mahrum bırakılabilmektedir. 

 

Hukuki Dava ve Anlaşmazlıklar : Kar amaçsız işletmelerdeki bilgi güvenliği 

açıkları bu işletmelere karşı bağışta bulunan kişiler, bağış bekleyen kişiler, çalışanlar, 

gönüllüler, yardım sağlayıcı kuruluşlar vb.’leri tarafından hukuki dava açılmasına neden 

olabilir.  

 

Kar amaçsız işletmelerde kayıtlı bulunan bilgiler, gizli bağış bilgilerini, medikal 

bilgileri, organizasyonel bilgileri veya kredi kartı bilgilerini içerebilir. Buna göre bilgi 

güvenliği açığının sonucu olarak bağışta bulunan kişiler, çalışanlar, gönüllüler, bağış 

bekleyen kişiler ve diğer ilgili kişiler uğradıkları kaybı telafi edebilmek amacıyla kar 

amaçsız işletmelere dava açabilmektedirler. 
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3.7. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLENİN ÖNLENMESİ 

 

Kar amaçsız işletmelerin hile olaylarına açık bir yapıya sahip olması ve hile riski 

ile hile nedeniyle uğramış oldukları kayıpların büyük olması sebebiyle kar amaçsız 

işletmelerde hilenin önlenmesi konusu kritik bir önem taşımaktadır.  

 

Kar amaçsız işletmelerde hilenin önlenmesi amacıyla pek çok kontrol 

mekanizmasına ve faaliyetine başvurulmaktadır. Genel olarak; açık etik kuralların 

oluşturulması, çalışan işe alım prosedürlerinin oluşturulması, dışarıdan bilgi sızdıran 

kişilere karşı güvenlik prosedürlerinin oluşturulması, etkin bir tepe yönetiminin 

oluşturulması, denetim ve gözetim prosedürlerinin oluşturulması, güvenilirlik 

çerçevesinin oluşturulması, ve görevlerin ayrılığı ilkesi kar amaçsız işletmelerde 

meydana gelen hileleri önlemede en sık kullanılan yollardır. 

 

3.7.1 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE AÇIK ETİK KURALLARIN 

OLUŞTURULMASI 

 

Etik kurallar ve davranışlar günümüz profesyonel dünyasında bir ihtiyaç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüz koşulları içerisinde hileli faaliyetlerin önlenmesi ve 

toplumsal güvenin kazanılması açısından etik kuralların oluşturulması ve etik 

davranılması bir zorunluluktur. Bu yüzden kar amaçlı olsun veya olmasın tüm 

işletmelerin kabul edilmiş düzenleme, kural ve standartlara göre davranması  

gerekmektedir. Konunun kar amaçsız işletmeler için taşıdığı önem ise kar amaçlı 

işletmelerden çok daha fazladır. Bunun sebebi ise kar amaçsız işletmelerin yapıları gereği 

üstlendikleri misyon ve varoluş amaçlarıdır.  

Kar amaçsız işletmeler bilindiği üzere literatürde topluma bireysel fayda ve 

zenginlik yaratmadan toplum yararına faaliyette bulunan ve sağladığı karı üyelerine, 

yöneticilerine, çalışanlarına vb. işletme ilgililerine dağıtmayan işletmeler olarak yer 

almaktadır. Bu yüzden kar amaçsız işletmelerin sıkı etik kurallara bağlı kalması kiritik bir 

önem taşımaktadır. Bununla birlikte son yıllarda kar amaçsız işletmelerin orjinal 

hedeflerini (topluma fayda sağlama) yani esas misyonlarını ihlal ettikleri ve bu tür 

işletmelerde  yasallık ve şeffaflık kavramlarının zarar görmüş olduğu görülmektedir.  
61 

 



Kar amaçsız işletmelerde hileyi önlemek amacıyla açık etik kurallar 

oluşturulurken ilgili etik politika içerisindeki on temel unsurun dikkate alınması 

gerekmektedir. 107 Bunlar; 

 

Genel Bağlılık İlkesi : Kar amaçsız işletmenin yönetim kurulu üyeleri 

personeli, gönüllüler kısaca kar amaçsız işletmenin içerisinde yer alan ve 

organizasyona hizmet eden tüm üyelerinin bütünlük standardı ile birlikte kişisel 

çıkarlar gözetilmeksizin organizasyonun faaliyet konusuna bağlılığını belirten genel 

bir bağlılık ilkesi oluşturulmalıdır. Özellikle kişisel çıkarların gözetilmemesi 

konusu etik ilkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre sözkonusu etik 

kurallar aşağıdaki organizasyon üyeliğinin kişisel kazanç sağlamak amacıyla 

kullanılması, organizasyon dışındaki herhangi bir kişiye haksız öncelik sağlanması 

veya ayrıcalık yapılması, organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin engellenmesi, 

bağımsızlık kaybı, organizasyonun sahip olduğu toplumsal güvenin ve itibarın 

olumsuz yönde etkilenmesi ve herhangi bir kişinin güvenliğinin, sağlığının ve 

hayatının tehlikeye atılması gibi durumların oluşmasını önleyecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

Yönetmeliklerin Oluşturulması : Kar amaçsız işletmelerde yazılı 

yönetmelikler oluşturularak kar amaçsız işletme çalışanlarının organizasyonun 

faaliyetlerine bağlı olarak yürütmüş oldukları görev sorumluluklarına ilişkin 

bağımsızlıklarını etkileyebilecek  direkt veya endirekt çıkarlara sahip olmaması 

gerektiği açıkça belirtilmelidir. 

Bilginin Uygun Kullanımı : Kar amaçsız işletmeler etik ilkelerinde 

herhangi bir organizasyonel bilginin kişisel kazanç sağlama amacıyla 

kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu açıkça belirtmelidirler. 

İlgili Açıklamalara Yer Verilmesi : Kar amaçsız işletmeler oluşturmuş 

oldukları etik kurallar içerisinde herhangi bir etik kuralın yanlış uygulanması 

halinde ilgili çalışanın sorumluluğunun ne olacağı spesifik olarak belirtmeli ve ilgili 

açıklamalara yer vermelidir.  

 

107 Prof. Prashanta Athma, V.Santhoshi, “Accounting and Fundraising Ethics- A Study of Select Non-Profit 
Organisaitons”, Journal of Radix International Educational and Research Consortium, Vol :1, Issue : 
2, (February 2012), pp. 7.,8.,9. 
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Varlıkların Kullanımı ve Kayıtların Korunması : Kar amaçsız işletme 

çalışanlarının, organizasyona ait mülklerin, fonların veya diğer varlıkların kaybını, 

çalınmasını, kötüye kullanılmasını veya bunlara zarar verilmesini önlemek konusundaki 

sorumlulukları organizasyona ait spesifik varlıkların kullanımına ilişkin kısıtlamalarla ile 

birlikte etik kurallarda açıkça belirtilmelidir. 

Muhasebe Kayıtları ve Raporlama : Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

kanun , prensip ve düzenlemelere, iç konrol ilkelerine ve bunları kapsayan denetlenmiş 

finansal tablolara bağlılık etik kurallarda belirtilmelidir. 

Hediye, Bağış, İkramiye vb. Unsurların Kabulüne İlişkin Düzenlemeler : 

Kar amaçsız işletme çalışanlarının veya üyelerinin kendileri, arkadaşları , aileleri veya 

dışarıdan herhangi bir kişi için talep edilmeden verilmiş ve belli miktarlarda olanlar hariç 

olmak üzere hediye, bağış , ikramiye vb.’ni kabul etmesinin yasak olduğu belirtilmelidir. 

Politik Katkılar : Kar amaçsız işletmenin organizasyonel fonlarının direkt veya 

endirekt politik bir katkı sağlamak amacıyla kullanılmasının yasak olduğu açıkça 

belirtilmelidir. 

Ücretlerin Kabulü : Kar amaçsız işletmeler organizasyonu temsil eden kişilerin 

yukarıda belirtilen amaç ve uygunluklara uygun davranmaları karşılığında, doğrudan 

organizasyona giden ücret ve fonlar hariç olmak üzere herhangi bir ücret almalarının 

yasak olduğunu açıkça belirtmelidir. 

Profesyonel İlişkiler : Kar amaçsız işletmeler, aile üyelerinin işe alınması, 

personelle kişisel ilişkiler kurulması vb. gibi hususların yasak olduğunu açıkça 

belirtmelidir. 

 

 Yukarıdaki açıklamalar değerlendirildiğinde kar amaçsız işletmelerde etik 

kuralların oluşturulması ve bunların çalışanlara benimsetilmesinin kar amaçsız 

işletmelerde hileyi önlemek için şart olduğu söylenebilir. Etik kurallar kar amaçsız 

işletmelerde hileli faaliyetlere yol açabilecek pek çok unsur için engel oluşturmaktadır. 
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3.7.2 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN İŞE ALIM        

PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI 

 

Kar amaçsız işletmelerde hileyi önlemenin yollarından biri de doğru ve dürüst 

çalışanların işe alınmasını sağlamaktır. Doğru ve dürüst çalışanların işe alınması hususu 

sözkonusu aday çalışanlar hakkındaki pek çok kontrol sürecini içermektedir. İşe alınacak 

aday çalışanlar için yapılan bu kontroller temelde bir özgeçmiş taraması (background 

check) olarak nitelendirilebilir.  

 

Özgeçmiş taramasının tüm pozisyonlardaki çalışanları kapsayacak şekilde 

olması gerekmektedir. Buna göre kar amaçsız işletmelerde çalışanların işe alımından 

önce uygulanması gereken minimum prosedürler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;108 

 

Suç Geçmişi Taraması : Çalışanın önceden bir suça karışıp karışmadığı hususu 

oldukça önemlidir. Çalışana ilişkin suç geçmiş taraması asgari olarak çalışanın oturduğu 

yer, mevcut çalıştığı işyeri, mevcut çalıştığı işyerine ve oturduğu yere yakın komşu 

ülkelerdeki ve aday çalışanın özgeçmişine bağlı olarak değişecek şekilde çalışanın daha 

önce çalıştığı işyeri vb. gibi yerlerdeki suç geçmişi taramasını içermelidir. 

 

Kredi Takip Taraması : Kar amaçsız işletmelerde işe alınacak aday 

çalışanların geçmişte kullanmış oldukları kredilere ilişkin bilgiler kolayca edinilebilinir. 

Bunun için kişisel ve profesyonel hizmet veren Experian, Equifax ve Trans Union gibi 

uluslararası kredi takip firmalarından yararlanılabilinir. Bu şirketler aracılığıyla aday 

çalışanların önceden kullanmış oldukları kredilere ilişkin kredi kaynakları, kredi 

kullanımları ve kredinin geri ödenip ödenmeme durumu ve tüm bunlara bağlı olarak 

oluşan kredi puanları hakında bilgi alınabilir.  

 

 

108 Edward J.McMillan, CPA, “Preventing Fraud in Nonprofit Organizations”, John Wiley and Sons, 
INC., 2006, pp. 24.,25.,26. 

 

64 
 

                                                           



Çalışanların geçmişte kullanmış oldukları kredilere ilişkin herhangi bir problem 

veya uygunsuz durum bu çalışanlar hakkındaki önemli hile belirtilerine işaret olabilir bu 

yüzden aday çalışanlar hakkında kredi takip taramasının yapılması önemlidir. 

 

Referans Taraması : Aday çalışanlar hakkında referans incelemesi yapılması o 

çalışanlar hakkında önemli bilgiler sağlamakla birlikte pek çok referansın ilgili çalışan 

hakkında kötü bilgi vermeyeceği de açıktır. Pek çok referans, çalışanlar hakında o 

çalışanın sadece geçmiş işyerindeki pozisyonu, çalışma süresi ve işten ayrılma nedeni 

hakkında bilgi vermektedir, ancak bu bilgilerden elde edilebilen iş yerinde geçirilen süre 

vb. gibi spesifik zaman aralıkları o çalışan hakkında önemli problemlere işaret 

olabilmektedir. 

 

Sosyal Güvenlik Numarası İncelemesi : Bu prosedür genellikle aday çalışanlar 

işe alındıktan sonra uygulanmakla birlikte aslında çalışanların sosyal güvenlik 

numaralarının doğruluğu işe alımdan önce incelenmeli ve doğruluğu kontrol edilmelidir. 

Çünkü, çalışanların fiktif veya başkasına ait olan sosyal güvenlik numaraları altında işe 

alımları oldukça yaygındır. 

 

Sahte veya başkasına ait sosyal güvenlik numaralarını kullanan çalışanlar devlet 

tarafından toplanan verginin kaybına ve azalmasına neden olmakta aynı zamanda haksız 

yere devletten işsizlik, yemek ve diğer sosyal yardımları toplamaktadır.  

 

Bu anlamda çalışanın sahte veya başkasına ait sosyal güvenlik numarası 

kullanma eylemine girişmiş olması o çalışanın istihdam edileceği ilgili işletmede hile 

eyleminde bulunma veya hileli eylemlere karışma potansiyeli hakkında önemli bir ipucu 

olmaktadır.  

 

Bu yüzden aday çalışanların sosyal güvenlik numaraları işe alındıktan sonra 

değil işe alım öncesinde incelenmeli ve doğruluğu kontrol edilmelidir. Günümüzde sosyal 

güvenlik numarası incelemesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kolayca yapılabilmektedir. 
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Sürücü Belgesi Taraması : İşe alınması düşünülen aday çalışanlar hakkındaki 

sürücülük geçmişine ilişkin alınan cezalar vb. doğrudan o çalışanın işe alınmama nedeni 

olmamakla birlikte sözkonusu çalışanın işe alımı gerçekleştikten sonra herhangi bir trafik 

kazasına karışması durumu ilgili işletmenin kendisinin yasal bir hususla karşı karşıya 

kalmasına neden olabilir.  

 

Bu yüzden sürücü belgesi taraması bazı kar amaçsız işletmeler tarafından işe 

alım öncesi kullanılan prosedürlerden biridir. 

 

Eğitim Durumu İncelemesi : Üniversite, kolej vb. gibi eğitim kurumlarından 

alınan bilgiler aday çalışanların eğitim yaşamları hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Bu bilgiler aracılığıyla sözkonusu çalışanların şişirilmiş eğitim bilgileri açığa 

çıkarılabilmekte bu da o çalışanların doğruluğu ve dürüstlüğü hakkında önemli ipuçları 

sağlamaktadır.  

 

Profesyonel Yeterlilik İncelemesi : İşe alınması düşünülen aday çalışanların 

sahip oldukları profesyonel yetkinlik belgeleri kolayca kontrol edilebilir ve sözkonusu 

çalışanların beyan etikleri şekilde bu belgelere sahip olup olmadıkları tespit edilebilir. 

Buna göre elde edilen bilgiler eğitim durumunun incelenmesinde olduğu gibi ilgili 

çalışanın doğruluğu ve dürüstlüğü hakkında önemli belirtilere işaret olabilir. 

 

Alkol, Uyuşturucu ve Parmak İzi Kontrolleri : Aday çalışanlara yönelik 

alkol, uyuşturucu ve parmak izi kontrollerinin yapılması oldukça önemlidir. 

 

Daha önceki konularda belirtildiği üzere çalışanların alkol ve uyuşturucu 

bağımlılıkları çalışanları hileye yönelten nedenlerden biridir. Parmak izi kontrolleri ise 

devletten ilgili izin alındıktan sonra aday çalışanın suç ve sabıka geçmişinin tespiti 

amacıyla yapılabilir.  

 

Böylelikle ilgili çalışanların yasadışı, uygunsuz durumlara karışıp karışmadığı 

konusunda önemli bilgiler edinilebilinir. 
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3.7.3 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE DIŞARIDAN BİLGİ 

SIZDIRANLARA İLİŞKİN PROSEDÜRLERİN OLUŞTURULMASI 

 

Kar amaçsız işletmelerde hileyi ortaya çıkarma ve önlemedeki en etkin yollardan 

biri dışarıdan bilgi sızdıran kişilere (whistle-blowers) yönelik koruyucu prosedürlerin 

oluşturulmasıdır. Pek çok kar amaçsız işletme henüz bu prosedüre sahip olmasa da 

dışarıdan bilgi sızdıran kişileri korumaya yönelik prosedürler hileyi önlemedeki en iyi 

yöntemdir. 

Günümüzde kar amaçsız işletmelerde dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya 

yönelik prosedürlerin oluşturulması bir zorunluluktur ve buna ilişkin gereklilikler ile 

konunun önemine Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası’nda da yer verilmiştir. Bu anlamda kar 

amaçsız işletmelerin en azından genel çerçeveli bir dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya 

yönelik prosedür oluşturmaları gerekmektedir. 

Kar amaçsız işletmelerde dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya yönelik 

prosedürler, toplumun amaçlarını ön planda tutmak ve toplumsal hesap verilebilirliği 

teşvik etmek için tasarlanan prosedürlerdir. Bu prosedürler, işletmelerdeki organize 

yanlışlıkları ve usulsüzlükleri, yasadışı faaliyetleri, iç hileleri ve politika ve prosedürlere 

aykırılıkları raporlayan kişileri korumayı teşvik eden prosedürlerdir. 109 

Dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya yönelik prosedürlerin amacı işletmeleri bir 

bütün olarak etkileyebilecek potansiyel etik ve yasal konuları açığa çıkarmaktır. Bu 

konular, kar amaçsız işletmelerin toplumsal itibarını etkileyebilecek, kar amaçsız 

işletmelerde çalışanları amaçlarından ve görevlerinden uzaklaştırabilecek ve sonuçta kar 

amaçsız işletmeleri ciddi yükümlülüklere sokabilecek konulardır.  

Dışarıdan bilgi sızdıran kişiler tarafından kar amaçsız işletmelerdeki finansal 

uygunsuzluklar, uygunsuz kaynak ve fon kullanımları, iç politika ve prosedürlere 

aykırılıklar, yasal zorunluluklara uymama, etik ilkelerin çiğnenmesi gibi durumlar ihbar 

edilebilmektedir.  

Dolayısıyla dışarıdan bilgi sızdıran kişiler tarafından yapılan ihbar ve bildirimler 

kar amaçsız işletmelerde ortaya çıkabilecek hileleri önlemede veya hileye neden 

olabilecek işletme iç dinamikleri tespit etmede önemli bir kaynak olmaktadır.  

 
109 Scott Harshbarger, Amy Crafts, “The Whistle-Blower : Policy Challenges For Nonprofits”, The Non 
Profit Quarterly, Wınter 2007, pp.36. 
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Bu anlamda kar amaçsız işletmelerde dışarıdan bilgi sızdıranları koruyucu 

prosedürlerin oluşturulması hileli faaliyetlerin raporlanmasını sağlamak için bir 

gerekliliktir. 

Kar amaçsız işletmelerde dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya yönelik 

prosedürler temelde üç ana bileşen içermektedir. Bunlar; 110 

1) İşletme personelinin organizasyonun temel faaliyet konusuna ve iş 

uygulamalarına karşı şüpheli yasal ve etik aykırılıkları ihbar etmesine ve içsel olarak 

raporlamasına ilişkin oluşturulan beklentiler 

2) İhbar hatlarının kurulmasını içeren bağımsız bir bilgi ve raporlama süreci 

tanımı 

3) Organizasyon içerisindeki usulsüzlük ve hileleri raporlayan kişiler olan 

dışarıdan bilgi sızdıran kişilerin korunmasına yönelik verilen garanti ile bu kişilerin 

teşviki ve böyle bir sürecin oluşturulmasına imkan verilmesi 

Kar amaçsız işletmelerde dışarıdan bilgi sızdıranları koruyucu iyi bir şekilde 

oluşturulmuş bütünleşik bir prosedürün oluşturulması her zamankinden daha önemli hale 

gelmiştir ve gittikçe önemi artmaktadır.  

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerdeki hileleri önlemede önemli bir kaynak olan 

bilgi sızdırıcı kişileri korumaya yönelik kanun ve düzenlemeler bulunmaktadır.  

Örneğin; The Government Accountability Project (GAP) uluslararası kar 

amaçsız bir hukuk firmasıdır ve organizasyonel yasadışılıklar ile toplumsal güvenin 

kötüye kullanılması ve istismar edilmesiyle mücadele eden dışarıdan bilgi sızdıran 

kişilerin korunmasına ilişkin spesifik kanun ve düzenlemeleri tanımlamaktadır. Aynı 

şekilde günümüzde kar amaçsız işletmelerdeki hileleri önlemek için dışarıdan bilgi 

sızdıran kişilerin korunmasına yönelik “The Federal Whistleblower Protection Act”, 

“State Whistleblower Protection With An Emphasis on The WA WPA”, “False Claims 

Act” , “Sarbanes-Oxley (Whistleblower Protection) vb. gibi pek çok hukuki kanun ve 

düzenleme bulunmaktadır.111 

 

110 Jennifer Gallop, “Whistleblower Policy Safeguards Company”, The Professional and Business 
Woman’s Journal, March 2008, pp.1. 
111 Thomas Carpenter, “An Overview of Whistleblower Laws and Rights”, Nuclear Oversight Program 
Goernmental Accountability Project- Pasific Northwest Intergovernmental  Audit Forum, 16 March 2005, 
pp.2., 5. 
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3.7.4 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE TEPE YÖNETİMİNİN 

ETKİNLİĞİ  

 

Kar amaçsız işletmelerde hilelerin meydana gelmesini önlemek ve etik 

davranışların gerçekleşmesini sağlamak için ilk iş olarak yönetim kurulu ve diğer üst 

düzey yöneticilerden oluşan tepe yönetiminin etkinliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Tepe yönetimi dürüst olmayan, etik dışı davranışların, sonuç kar amaçsız işletmenin 

faydasına dahi olsa tolere edilmeyeceğini verdiği mesajlar ve yaptığı faaliyetlerle 

göstermelidir.112 

 

Kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de tepe yönetimi, 

çalışanların uygun şekilde davranması ve çalışanların davranışlarının geliştirilmesi ile 

uygun olmayan etik dışı davranışların ortaya çıkmasına neden olabilecek durumların 

minimize edilmesinden sorumludur.  

 

Bu anlamda tepe yönetiminin etkinliğinin sağlanması kritik bir öneme sahip 

bulunmaktadır. Bununla birlikte tepe yönetiminin başındaki lider kişinin de bu süreçte 

aktif olarak yer alması ve etik yapıyı sağlamak için sürecin gelişmesine katkıda 

bulunması gerekmektedir.  

 

Tepe yönetiminin başındaki kişinin liderlik gücünün kullanımı, ortak çıkarların 

yönetimi yetkisi, organizasyonun vizyonunu gerçekleştirme rolü, bütünleşik davranış 

yönetimi, risk alma pozisyonu, bilgi paylaşımı sürecinin yönetimi, fikir paylaşımı ve 

eleştiriler, çalışanların yetenek ve özgüvenlerini geliştirme gibi konulardaki davranış ve 

tutumları oldukça önemli olmaktadır.  

 

 

 

 

112 Keller & Owens LLC- Certified Public Accountants, Preventing and Detecting Fraud in Not-for Profit 
Organizations, pp. 7., http://www.kellerandowens.com/resources/FraudBooklet.pdf, (Erişim Tarihi : 
03.03.2013) 
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Buna göre etkin bir tepe yönetiminin sağlanması ve kar amaçsız işletmelerdeki 

etik ilke ve davranışların çalışanlar tarafından benimsenip uygulanması için tepe 

yönetimindeki lider kişinin gücünü kişisel menfaatleri ve fayda sağlama amacı 

taşımaksızın organizasyona ve kendilerini örnek alan çalışanlara hizmet sağlayacak 

şekilde kullanması, ortak çıkarları dengelemesi ve herkese karşı eşit olarak davranması, 

tüm çalışanların ihtiyaçlarını, ideallerini ve değerlerini dengeleyecek şekilde bir 

organizasyon vizyonu geliştirmesi, benimsenmiş etik kural ve prosedürlere uygun 

davranması, kişisel risk almada ve önemli kararları almada gönüllü olması, organizasyon 

içerisindeki problemlere ve önemli konulara ilişkin olarak zamanında ve tam açıklama 

yapması, daha iyi çözümlere ulaşmak için eleştirisel değerlendirmelere açık olması ve 

diğer çalışanlara koçluk yaparak onların gelişimine katkıda bulunması gerekmektedir.113 

 

 

3.7.5 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE DENETİM VE GÖZETİM 

PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI  

 

Kar amaçsız işletmelerdeki denetim ve gözetim prosedürlerinin oluşturulması 

konusunu; fiziki kontrol, iç kontrol, denetim komitesi ve SMMM,YMM, finansal 

kontrolör ile denetçi başlıkları altında ele alabiliriz.  

 

Kar amaçsız işletmelerdeki fiziki kontrol konusu kar amaçlı işletmelerde olduğu 

gibidir. Kar amaçsız işletmeler de tıpkı kar amaçlı işletmeler gibi fiziksel varlıklara ve 

muhasebe kayıtlarına erişimi kısıtlayarak yetkisiz kişiler tarafından varlıkların kötüye 

kullanılmasını ve çalınmasını engelleyebilirler.  

 

Kar amaçsız işletmelerde özellikle toplanan para ve fonlar çalışanlar ve 

gönüllüler için hile yapmada temel hedef olmaktadır. Yardım amaçlı toplanan büyük 

miktardaki para ve fonlar hiçbir kontrole sahip olmayan veya zayıf kontrollere sahip olan 

kar amaçsız işletmelerde hile yoluyla kolayca çalınabilmektedir.  

 

113 Katarina Katja Mihelic, Bogdan Lipicnik Plad, Metka Tekavcic, “Ethical Leadership”, International 
Journal of  Management and Information Systems, Fourth Quarter 2010, Vol : 14, Number : 5, pp.38. 
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Bu yüzden kar amaçsız işletmelerin varlıkların fiziksel güvenliğini sağlamak için 

kilitli çelik kasa kullanma, nakit paraların alındığı aynı gün içerisinde parayı bankaya 

yatırma, bilgisayarlı muhasebe sistemlerine erişim için şifre kullanma ve sistemlere 

erişimi kısıtlama gibi önlemleri almaları gerekmektedir.114 

Kar amaçsız işletmelerde iç kontrol büyük ölçekli ve küçük ölçekli tüm kar 

amaçsız işletmelerde ele alınması gereken bir konudur.  

Literatürsel tanımından da bilindiği üzere iç kontrol, işletmelerin finansal 

raporlamasının güvenilirliğini, genel kabul görmüş ilkeler ile yasal mevzuat ve 

prosedürlere uyumun ve faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini sağlanması amacıyla 

işletme içerisinde oluşturulmuş politika ve prosedürlerden oluşmaktadır.  

İç kontrol faaliyetinin temel amacı ve kontrol bileşenleri kar amaçsız 

işletmelerde de kar amaçlı işletmelerde olduğu gibidir. Kar amaçsız işletmelerdeki iç 

kontrol sürecinde de kontrol çevresi (ortamı) , kontrol faaliyetleri, risk değerlendirme, 

iletişim, gözetim ve izleme olmak üzere beş ana kontrol bileşeni bulunmaktadır.  

Özellikle kontrol çevresi (ortamı) unsuru kar amaçsız işletmelerde dikkatle ele 

alınmalıdır. Bir kar amaçsız işletme kontrol çevresinde yöneticilerin rekabetçi olması tek 

başına yeterli değildir.  

Kar amaçsız işletme yöneticilerinin dürüst yönetim, açıklık ve saygınlık (itibar) 

gibi kar amaçsız işletmelerin misyonlarının temelini oluşturan kavramları vurgulaması 

gerekmektedir. 

Ayrıca kar amaçsız işletmelerde personel gönüllü olarak çalışmakta ve 

dolayısıyla bu organizasyonlarda başarılı bir iç kontrol ortamı ile çevrili iç kontrol 

sisteminin kurulabilmesi için sözkonusu personelin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını 

karşılama ve tatmin edebilme zorluğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerde güçlü bir kontrol çevresinin 

oluşturabilmesi için uygun bir iç kontrol sisteminin yaratacağı hem organizasyonel  hem 

kişisel faydalarına ilişkin farkındalığın yaratılması, vurgulanması ve bu şekilde bir 

organizasyon kültürünün oluşturulması gerekmektedir.115 

Kar amaçsız işletmelerin kar amaçlı işletmelere kıyasla iç kontrole duyduğu 

ihtiyaç daha fazladır.  

114 Thomas Buckhoff, Abbie Gail Parham, “Fraud in the Nonprofit Sector?”, Strategic Finance, ( June 
2009), pp.55. 
115 Bor-Yi Tsay, Richard A.Turpen, “The Control Environment in Not-for-Profit Organizations”, The CPA 
Journal, (January 2011), pp.65.,66. 
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Bunun sebebi kar amaçsız işletmelerin ana faaliyet konuları ve misyonları gereği 

ihtiyaç duydukları fonun her geçen gün daha da azalması ve buna bağlı olarak maliyet 

kısıtlama (cost-cutting) yoluna gitmesi ve bunun bu işletmelerde halihazırda kurulu olan 

iç kontrol sistemlerine de zarar vermesidir. Maliyet azaltma amacıyla kar amaçsız 

işletmelerde çalışan sayısının azaltılması vb. yollara gidilmesi iç kontrol kapsamına giren 

görevlerin ayrılığı ilkesinin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Bu anlamda kar 

amaçsız işletmelerde iç kontrol konusu özellikle aşağıda belirtilen konular açısından 

büyük önem taşımaktadır; 116 

*İç kontrollerin kar amaçsız işletmelerde içsel ve dışsal bütünlüğü sağlayarak, 

doğru ve anlamlı finansal bilgi sunulmasını ve finansal raporlama yapılmasını, kar 

amaçsız işletmenin hırsızlık ve hileden korunmasına yardımcı olarak fon sağlayıcıların, 

devletin, toplumun ve kamuoyunun gözünde kar amaçsız işletmenlerin olumlu bir imaja 

sahip olmasını sağlaması 

*Görevlerin ayrılığı ilkesinin gerçekleşmesine yardımcı olması ve farklı 

pozisyonlardaki kişilerin kendi görev kapsamı dışındaki işleri kontrol etmesi, gözden 

geçirmesi ve incelemesini sağlayarak kişisel gelişime de katkıda bulunması 

*İç kontrol sürecinin bir parçası olan uygun bir şekilde hazırlanmış risk yönetim 

planlarının işletme için risklerin dağıtılmasına yardımcı olması 

Kar amaçsız işletmelerde denetim ve gözetim prosedürlerinin oluşturulması 

sürecine dahil olan denetim komiteleri ise tüm kar amaçsız işletmelerde hilenin 

önlenmesi için bir gerekliliktir. Kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız 

işletmelerde güçlü bir yönetim kurulunun oluşturulmasına ek olarak mutlaka finansal 

yanlışlıkları ve diğer hileleri ortaya çıkaracak ve önleyecek güçlü denetim komitelerinin 

bulunması gerekmektedir. Konunun kar amaçsız işletmeler için önemi ise daha kritiktir 

bunun sebebi ise kar amaçsız işletmelerin temel faaliyetleri ve üstlendikleri misyon 

gereği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretsiz çalıştırıldığı bir yapıya sahip 

olmasıdır.  

116 Cherly Olson, “Tips for Internal Controls for Big and Small”, The Nonprofit Times, 24 August 2010, 
http://www.thenonprofittimes.com/news-articles/tips-for-internal-controls-for-big-and-small/ (Erişim Tarihi 
: 14.04.2013) 
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Kar amaçsız işletmelerde çalışanlar, gönüllüler işletme içerisindeki tüm 

personelin temel faaliyet konusuna ve misyona odaklı olduğu kabul edilmektedir.  

Böyle bir yapı içerisinde temel görevlerin güvene dayalı olarak gerekli finansal 

bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından yürütülmesi bu işletmeleri hileye açık hale 

getirmekte ve hileli faaliyetlerin meydana gelmesi açısından cazip bir yapı oluşmaktadır.  

 

Bu anlamda doğru insanlardan oluşan bir denetim komitesi desteğine sahip olan 

yönetim kurulunun, denetim komitesinin olmadığı kar amaçsız işletmelere kıyasla 

işletmeyi tehdit edecek herhangi bir finansal düzensizlik ve hile durumunu ortaya 

çıkmadan tespit etmesi kolaylaşmakta ve denetim komiteleri bu sürece yardımcı 

olmaktadır. 117 

 

2012 yılında bağımsız denetim firmalarından KPMG tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre kar amaçsız işletmelerdeki denetim komitelerinde kar amaçsız 

işletmelerde meydana gelebilecek hile ve usulsüzlüklere karşı bir iç kontrol mekanizması 

ve aynı zamanda doğru bir denetim komitesinin oluşturulabilmesi  için yapılması gereken 

on temel faaliyet bulunmaktadır. Bunlar ; 118 

 

-Öncelikli olarak finansal raporlama ve finansal raporlamayla ilişkili iç kontrol 

risklerine odaklanmak 

-Bütünleşik muhasebe çerçevesini kullanarak kar amaçsız işletmelere ilişkin 

yeni çıkan muhasabe standart ve uygulamalarının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir 

finansal raporlama sağlayabilmek için ilgili muhasebe çerçevesinin ve standartlarının 

gerekliliklerini yakından takip etmek 

-Muhasebe tahminlerini ve kararlarını takip etmek ve muhasebe değişimleri için 

hazırlıklı olmak 

 

 

117 Janet Greenlee, Mary Fischer, Teresa Gordon, Elizabeth Keating, “An Investigation of Fraud in 
Nonprofit Organizations : Occurences and Deterrents”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 
September 2007, pp.19. 
118 KPMG LLP, “Ten To-Do’s for Audit Commitees in 2012”, 26 January 2012, 
http://www.kpmg.com/ca/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/aci-s-ten-to-do-s-for-audit-
committees in-2012.aspx , (Erişim Tarihi : 14.04.2013) 
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-Denetim komitesinin yeterli yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek  

-Kar amaçsız işletmenin finansal tablo ve dipnotlarının o işletmenin faaliyet 

konusunu yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmek 

-Risk bileşeni tanımlamalarını ve yönetimin bu konudaki çalışmalarını 

gözetlemek ve risk değerlendirme üzerine odaklanmak 

-Güncel politika ve prosedür değişikliklerini ve özellikle bilgi işlem yeniliklerini 

takip etmek 

-Teknolojik değişim ve inovasyonların iş dünyasını ve kar amaçsız işletmenin 

kendisini ne yönde ve nasıl etkilediğini değerlendirmek  

-Kar amaçsız işletmenin büyümesini ve gelişmesini sağlamak için 

organizasyonun hedefleri üzerine odaklanmak 

-Herhangi bir finansal kriz veya resesyon durumuna karşı organizasyonun zayıf 

noktalarını ve açıklarını yeniden değerlendirmek 

Denetim komiteleri ile birlikte  SMMM,YMM ve finansal kontrolörler de kar 

amaçsız işletmelerde güçlü bir iç kontrol sistemin oluşturulmasında ve hile ile savaşmada 

önemli bir role sahip bulunmaktadır.  

Finansal kontrolörler ile SMMM ve YMM’ler kar amaçsız işletmelerde etkili iç 

kontrollerin oluşturulmasında ve bu kontrollerin devamlılığının sağlanmasında 

danışmanlık hizmeti vermektedirler.  

Kar amaçsız işletmelerin finansal kayıtların uygunluğunu incelemesi ve 

değerlendirmesi ile hileyi önleyici faaliyetlere ilişkin destek alabilmesi için SMMM ve 

YMM’ler ile finansal kontrolörlere ihtiyacı bulunmaktadır. 119  

Bununla birlikte SMMM ve YMM’ler (CPA’lar) ile finansal kontrolör kar 

amaçsız işletmelerin bağımsız tam bir dış denetim gerekliliğini ortadan 

kaldıramamaktadır.  

Kar amaçsız işletmeler için bağımsız bir dış denetim sürecinin oluşturulması bu 

işletmelerde gözetimin sağlanması ve hileli faaliyetlerin ortaya çıkartılması ya da 

önlenmesine önemli katkılar sağlayabilecektir, ancak pek çok kar amaçsız işletme kaynak 

yetersizliği sebebiyle bunu gerçekleştirememekte ve bunun yerine bağımsız bir 

muhasebeci tutma ve denetim hizmetini istihdam edilen bağımsız muhasebecinden alma 

yoluna gitmektedir.  

119 Andrea McNeal, Jeffrey Michelman, “CPA’s Role in Fighting Fraud in Nonprofit Organizations”, The 
CPA Jounal , (January 2006), pp.60.,61. 
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Kar amaçsız işletmelerde bağımsız (dış) denetim ve bağımsız (dış) denetçi 

kavramları büyük önem taşımaktadır. 2012 yılında yürürlülüğe giren SOX (Sarbanes-

Oxley) Yasası bağımsız (dış) denetimin ve bağımsız (dış) denetçinin önemini belirten 

politika ve prosedürler doğrudan kar amaçsız işletmelere yönelik olmamakla birlikte bu 

durum kar amaçsız işletmelerin büyük bir çoğunluğunun halka açık işletmelerle ve kar 

amaçlı işletmelerle aynı gözetim ve denetim prosedürlerine ihtiyaç duyduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. 

 Bununla birlikte kar amaçsız işletmelerin organizasyon yapısının, organizasyon 

kültürünün ve finansal ihtiyaçlarının kar amaçlı işletmelerden farklı olması sebebiyle 

bağımsız (dış) denetçiler tarafından sağlanacak gözetim ve denetim hizmeti farklı şekilde 

olabilmektedir.  

Kar amaçsız işletmeler için bağımsız denetçilerin seçimi ise ağırlıklı olarak 

organizasyonun operasyonel yapısından, yönetimin itibarı ve kredibilitesi ile denetim 

ücretinden etkilenmektedir.  

Bu açıdan genellikle potansiyel lider konumundaki kar amaçsız işletmeler 

denetçi değiştirme ve bağımsız denetim hizmeti alma yoluna gitmektedir.120 

 

3.7.6 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE GÜVENİLİRLİK 

ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI 

 

Kar amaçsız işletmelerde güvenilirlik çerçevesinin oluşturulması konusu temel 

olarak iki noktada ele alınabilir. Bunlar; güvenilirlik çerçevesinin kime karşı 

oluşturulacağı ve ne için güvenilirlik çerçevesinin oluşturulacağıdır. 

 

Bilindiği üzere kar amaçsız işletmeler gönüllü kuruluşlardır ve kar sağlama 

amacı taşımaksızın topluma fayda sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

Buna göre  kar amaçsız işletmelerin müşteriler, bağışta bulunan kişiler, 

temsilciler, diğer kaynak ve fon sağlayıcılar, uzman ve regülatörler, çalışanlar, ortaklar, 

üyeler, toplum ve kamoyunu içeren güvenilirlik çerçevesi yapısı bulunmaktadır. 

Müşteriler, kar amaçsız işletmelerden doğrudan hizmet alan kişilerdir.  

120 Stefanie L.Tate, “Auditor Change and Auditor Choice in Nonprofit Organizations”, A Journal of 
Practice and Theory, Vol.26, No:1, (May 2007), pp.49.,50. 
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Örneğin; kadın aile sağlığı merkezlerini kullanan kadınlar doğrudan bu 

işletmelerin müşterisi niteliğindedir. Üyeler ve çalışanlar ise sırasıyla kar amaçsız 

işlemenin daimi paydaşları ve ücretli paydaşları olarak ifade edilebilir.  

 

Kar amaçsız işletme paydaşlarından üyeler oldukça önemlidir. Üye niteliğindeki 

kar amaçsız işletme paydaşları, özellikle kar amaçsız işletmenin faaliyetini devam 

ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynak ve fonları sağlayan kişiler olduklarında hesap 

verilebilirlik çerçevesinin en tepe noktasındaki kişiler olmaktadır.   

 

Katkı sağlayıcı olarak da adlandırılan temsilciler ise kar amaçsız işletmelerin 

dışarıdaki yüzünü ifade etmektedir. Bu yüzden kar amaçsız işletmelerin temsilcilere karşı 

olan hesap verilebilirlik yükümlülüğünde herhangi bir aykırılığın bulunması halinde bu 

kişilerle etkileşimde bulunmak çok daha zordur.   

 

Müşteriler, üyeler, temsilciler vb.’nden oluşan güvenilirlik çerçevesi yapısı kar 

amaçsız işletmelerde güvenilirlik çerçevesinin kime karşı oluşturulması gerektiğini ifade 

etmektedir.  

Bu yapı içerisinde ise öncelikle etik kural ve politikaları, çıkar çatışmalarını ve 

çeşitli diğer kontrol ve prosedürleri içerecek şekilde güvenilirlik çerçevesinin 

oluşturulmasına ilişkin tüm politika ve prosedürlerin belgelenmesi gerekmektedir. 

 

 Ayrıca güvenilirlik çerçevesi içerisindeki zayıf ve güçlü yanlar da 

belirlenmelidir.  

 

Güvenilirlik çerçevesinin ne için oluşturulacağı konusu ise kar amaçsız 

işletmenin ne için hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu sorusunu ifade etmektedir.  

 

Buna göre kar amaçsız işletmelerin finansal kaynaklar, insan kaynakları, bilgi 

kaynakları, yasal zorunluluklar, toplumsal imaj ve kredibilite, yönetim kontrolleri ve 

devlet prosedürlerinin hepsini kapsayacak şekilde sorumluluğu bulunmaktadır.  
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Diğer bir deyişle kar amaçsız işletmenin belirtilen tüm bu unsurlar için hesap 

verebilme yeteneğinin bulunması gerekmektedir.121 

 

3.7.7 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE GÖREVLERİN AYRILIĞI 

İLKESİ 

Kar amaçsız işletmelerde görevlerin ayrılığı ilkesi aynı çalışanın birden fazla iş 

fonksiyonunu üstlenmemesini ifade etmektedir. Kar amaçsız işletmelerde üç temel iş 

fonksiyonu olan; yetkilendirme (onay), varlıkların gözetimi (koruma) ve kayıt tutma 

fonkiyonları tek bir kişide toplanmamalı farklı kişiler arasında paylaştırılmalıdır. 

Örneğin; finansal bir kar amaçsız işletme olan Coventary and Warwickshire 

Reinvestment Trust’ın  yöneticilerinden olan Steven Mason görevlerin aykırılığı ilkesine 

aykırılık sonucunda hile eyleminde bulunmuştur.  

Steven Mason bulunduğu pozisyonu kullanarak ve görevlerin aykırılığı ilkesinin 

uygulanmamasından da faydalanarak yetkilendirme (onay) yetkisiyle kendi adına çek 

yazmış, varlıkların koruması (gözetim) yetkisiyle çekleri imzalamış ve kayıt tutma 

yetkisiyle lokal bir sanat grubunu destekleyici operasyonel bir ödeme yaptığını göstererek 

çek (fon) ödemelerini kayıt altına almıştır.122 

Kar amaçsız işletmelerde görevlerin ayrılığı ilkesi kar amaçlı işletmelerde 

olduğu gibidir fakat, kar amaçsız işletmelerde görevlerin ayrılığı ilkesini daha kritik ve 

önemli olmaktadır. 

 Bilindiği üzere personel sayısının izin verdiği diğer bir deyişle yeterli olduğu 

işletmelerde işleri ve görevleri bölüştürmek oldukça kolay olmaktadır. Kar amaçsız 

işletmelerin yapısı incelendiğinde ise pek çok kar amaçsız işletmenin görevlerin ayrılığı 

ilkesinin ihlaline meyilli faaliyetler yürüttüğü görülmektedir.  

Kar amaçsız işletmelerde çoğunlukla sadece birkaç çalışan bulunmakta ve bu 

yapı içerisinde birden fazla iş aynı kişi tarafından üstlenilmektedir.  

 

 

121 George Candler, Georgette Dumont, “A non-profit accountability framework”, Canadıan Public 
Administration, Volume : 53, No: 2, (June 2010), pp.261. ,263. ,264. 
122 Thomas Buckhoff, Abbie Gail Parham, “Fraud in the Nonprofit Sector?”, Strategic Finance, ( June 
2009), pp.55. 
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Kar amaçsız işletmelerin hileye çok açık olduğu gerçeği ve bu hilerin pek 

çoğunun yetkilendirme (onay) pozisyonunda olan ve kendisine karşı güven duyulan 

birden fazla görev yetkisine sahip kişiler tarafından yapıldığı değerlendirildiğinde 

görevlerin ayrılığı ilkesinin kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hileleri önlemede 

önemli bir unsur olacağı söylenebilir. 

 

 Kar amaçsız işletmelerde görevlerin ayrılığı ilkesi içsel ve dışssal bütünlük 

oluşturmaya, gönüllüler ve bağış sağlayıcılara karşı pozitif bir imaj oluşturmaya, 

organizasyonu potansiyel hırsızlık ve diğer hile türlerinden korumaya yönelik iç 

kontrollere ilişkin bir güvence sağlamaktadır.  

 

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerin görevlerin ayrılığı ilkesini başarılı bir 

şekilde uygulayabilmesi için birtakım faktörleri gözönüne alması ve değerlendirmesi 

gerekmektedir; 

 

-Görevlerin aykırılığı ilkesinin uygulanabilmesi için öncelikle işe en uygun en 

iyi çalışanın istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu  anlamda kar amaçsız işletmelerde 

istihdam edilmesi düşünülen çalışanlara ayrıntılı mülakatlar uygulanmalı, bu kişilerle 

açık iletişim yapılmalı, referanslar kontrol edilmeli ve bu çalışanlar istihdam edildikten 

sonra dahi çalışanlar üzerindeki gözetim sürekli bir şekilde devam ettirilmelidir. 

 

- Çalışanlarla uygun şekilde güvence anlaşmalarına sahip olunmalıdır. Kar 

amaçsız işletmelerde hırsızlık ve diğer hile olaylarını önlemek için çalışanlarla sadakat, 

bağlılık anlaşması yapılmalıdır. 

 

- İzlenebilen bir kontrol çevresi ve potansiyel hilelerin elimine edilebilmesine 

olanak verecek şekilde bütçe dahil olmak üzere yeterli finansal kayıtları içeren finansal 

alanda görev ve sorumlulukların ayrılmasını sağlayacak şekilde bir süreç 

oluşturulmalıdır.123 

 

123 Ron Matan , Bridget Hartnett, “Segregation of Duties : A Critical Issue for Nonprofit Organizations of 
All Sizes”, (Fall 2011) ,  pp.1.,2.,3.,  
http://www.sobelcpa.com/sites/default/files/NFP%20WP_Segregation%20of%20Duties.pdf 
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3.8. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE BELİRTİLERİ 

 

Bilindiği üzere kar amaçsız işletmeler temel faaliyet konuları olan fon sağlama 

ve para toplama işlemleri, toplanan bu paraların gönüllüler tarafından elde tutulması ve 

kaydının yapılması ile yüksek performans hedeflerine sahip olması sebebiyle hilenin 

temel hedef noktalarından biri olabilmektedir. Bu anlamda hileye hedef olan kar amaçsız 

işletmelerde hilenin varlığını gösteren ve kırmızı bayraklar (red flags) olarak da 

nitelendirilen hile belirtileri bulunmaktadır. 

 

Kar amaçsız işletmelerde hile eylemine işaret eden temel hile belirtileri 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 124 

 

Bütçe Kesintileri : Diğer işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de 

gönüllüler dışında ücretli iş gücüne yapılan ödemelerde azaltma yapılarak bütçe kesintisi 

yoluna gidilmesi finansal kontrollerin zarar görmesine neden olmaktadır.  Böyle bir 

durumda kalan çalışanların ve ücretsiz çalışan olan gönüllülerin hem motivasyonu 

olumsuz etkilenmekte hem de bu kişiler yaptıkları işten kaytarmaya başlamaktadır. 

Dolayısıyla mutsuz haldeki bu çalışanlar tarafından hile yapma olasılığı yükselmektedir. 

 

Yüksek İşgücü Devir Hızı : Kar amaçsız işletmelerde çalışanların veya 

gönüllülerin seçilmiş oldukları pozisyonu hızlı bir şekilde terk etmeleri veya imzalamış 

oldukları iş sözleşmelerini sözleşmede belirtilen süreden önce fesh etmeleri bu kişilerin 

yapmış oldukları veya tanık oldukları hile faaliyetinden ya da hileli eyleme karışmak 

zorunda kaldığı bir baskı ortamından dolayı endişe içerisinde olduklarına işaret olabilir.  

 

Yasal Yan Hak ve Avantajları Reddetme : Kar amaçsız hile faaliyetlerine ve 

yolsuzluğa karışan gönüllü ve çalışanlar çoğunlukla yaptıkları hile veya yolsuzluğu 

gizlemek için izin kullanmamakta veya kendilerine verilen promosyon, prim vb.’ni kabul 

etmemektedir. Bu yüzden izin veya yasal diğer yan hakları kullanmaktan kaçınılması 

önemli bir hile belirtisi olabilmektedir. 

124 Kyle Anne Midkiff, “Catch The Warning Signs of Fraud in NPOs-Monthly Checklist Series”, Journal 
of Accountancy, (January 2004) 
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Kısa Vadeli Fon Sağlama Hedefine Aşırı Odaklanma : Kar amaçsız 

işletmelerde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür vb. gibi tepe yönetimindeki kişilerin 

kısa vadeli fon sağlama ve fon arttırma hedefleri üzerinde aşırı yoğunlaşmaları 

işletmelerdeki iç kontrolleri ve finansal raporlama sürecini ihmal etmelerine neden 

olmaktadır. Bu durum ise hile yapan kişiler için açık bir fırsat ortamı yaratmaktadır. 

 

Gözetim Eksikliği : Bilindiği üzere hile doğası gereği kontrol ve gözetimin 

zayıf olduğu durumlarda oluşmaktadır. Kar amaçsız işletmelerde özellikle bağış toplama, 

fon sağlama veya para toplama gibi temel faaliyet konularına ilişkin olarak kontrol ve 

gözetimin olmaması veya zayıf olması hileye uygun bir zemin hazırlamaktadır.  

Çoğunlukla uygun bir kayıt gözetimi olmayan kar amaçsız işletmelerde bu 

durum görülmektedir.  

Örneğin; kar amaçsız işletmelerde bağış toplama vb. amaçlı olarak nakit 

alındığında bu nakdin kim tarafından alındığı ve ne kadar alındığını tespit edebilmek 

ciddi bir şekilde oluşturulmuş iyi bir kayıt gözetim sistemini gerekli kılmaktadır. 

 

Karşılıksız Çekler : Kar amaçsız işletmelerde tepe yönetiminin işletmenin fon 

kaynaklarının yeterli olduğunu ve işletmenin masraflarını karşılamaya yettiğini bildiği 

durumlarda bağışta bulunan kişiler tarafından karşılıksız çeklerin verilmesi durumu 

artabilir ve organizasyon bazı hile türlerine kurban olabilir. 

 

Anlamlı Sonuçların Elde Edilememesi : Kar amaçsız işletmelerde gönüllülerin 

ve ücretli çalışanların işletmenin hedefleri doğrultusunda çalışması fakat anlamlı 

sonuçların elde edilememesi diğer bir deyişle hedeflenen sonuçlara ulaşılamaması 

durumunda bu işletmeler daha yakından izlenmelidir. Çünkü böyle bir durum kar amaçsız 

işletmelerdeki gönüllülerin veya çalışanların organizasyona yapılan ödemeleri çaldığının 

veya bu ödemeleri geldikleri anda kendi hesaplarına geçirdiklerinin bir göstergesi 

olabilir. 
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Gizli İhbarlar : Kar amaçsız işletmelerde gönüllü ve çalışanlar tarafından 

telefonla, mesajla veya yazılı olarak gizli bir şekilde yapılan ihbarlar hile uyarısı olarak 

ortaya çıkabilir. Bu şekilde yapılan ihbarlar bazen asılsız olmasına rağmen kar amaçsız 

işletmeler tarafından asla gözardı edilmemelidir. 

 

Yaşam Tarzının Değişmesi ve Davranışsal Değişiklikler : Çalışanların 

kazandıkları para ve yaşam tarzı arasındaki tutarsızlık önemli bir hile belirtisi olabilir. 

Aynı şekilde bir çalışanın davranış şeklinde meydan gelen ani değişiklikler bu çalışanın 

hileli bir faaliyet nedeniyle aşırı baskı altında olduğuna bir işaret olabilir. 

 

Detaylara Önem Vermeme : Hesap bakiyelerini günlük olarak kontrol etmeyen 

ve banka hesaplarına ilişkin olarak hemen mutabakatlaşma yapmayan ve bunların dışında 

potansiyel fazla ödemeleri ortaya çıkarmak için ödenen faturaları inceleme, haber 

vermeden sürpriz finansal kontroller yapma veya mailleri hiç açılmadan gözden geçirme 

gibi kontrol faaliyetlerini uygulamayan  kar amaçsız işletmeler hileli eylemlere ve 

yolsuzluk faaliyetlerine davetiye çıkarmaktadır. 

 

Özgeçmiş İncelemesinin Yapılmaması : Bu durum kar amaçsız işletmelerde 

özellikle gönüllüler için geçerlidir. Kar amaçsız işletmelerin büyük bir çoğunluğu ücretli 

çalışanlar için yaptıkları sıkı özgeçmiş incelemesini gönüllüler için yapmamaktadır. Bu 

durum ise kar amaçsız işletmelerde çoğunluklukla fon toplama, bağış alma vb. sonucunda 

edinilmiş olan parayı elde tutan kişiler olan gönüllülerin hile eyleminde bulunma 

potansiyeli olan yanlış kişilerden oluşmasına neden olabilmektedir.  

 

Problem ve Sorunların Sır Olarak Saklanması : Kar amaçsız işletmelerin 

hileli faaliyetleri farkettiğinde ve ortaya çıkardığında buna ilişkin bir kamu açıklaması 

yapmaması ve  hile faaliyetinde bulunan kişileri cezalandırmaması sonraki hile 

faaliyetlerine açık kapı bırakmaktadır.  

 

Böyle bir durumda diğer çalışanlar yapılan hilenin önemsenmediğini, hile yapan 

kişinin cezalandırılmadığını ve gerçekleşen hilenin gizlendiğini düşünecek bu da kar 

amaçsız işletmede yeni hile faaliyetlerinin doğmasına sebep olacaktır. 
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Hile Kavramını ve Hile Kavramına İlişkin Yasal Kanunları Anlama, 

Araştırma ve Takip Etmede Başarısızlık : Hile kavramının ve hile yapan kişilerin 

methodolojisini, hile kaybının boyutlarını, hilenin nasıl meydana geldiğini ve hileli 

faaliyetlerin önlenmesi için gelecekte neler yapılabileceği ile hileye ilişkin yasal kanun ve 

düzenlemeleri anlama, araştırma ve takip etmedeki başarısızlık kar amaçsız işletmelerin 

aynı hilelere aynı şekilde maruz kalmasına neden olmaktadır.  

 

Bu yüzden kar amaçsız işletmeler uygun şekilde bir otorite sistemi oluşturmalı 

ve kar amaçsız işletmedeki gönüllüler ve ücretli çalışanlar hile yapan kişilerin mutlaka 

cezalandırılacağını bilmelidirler. 

 

3.9. SON YILLARDA MEYDANA GELEN KAR AMAÇSIZ İŞLETME 

HİLELERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 

 

Kar amaçsız işletmeler ve kar amaçsız işletme sektörü son yıllarda hile 

skandallarına sıkça konu olmakta ve meydana gelen hile skandalları bu işletmelere ciddi 

zararlar vermektedir.Kar amaçsız işletmelerde hileler, kar amaçsız işletmelerdeki hileler 

ve kar amaçsız işletme yoluyla hile olarak iki ana kategoriye ayrılabilir.  

 

Organizasyon içerisindeki kişiler tarafından yapılan yolsuzluk ve hile faaliyetleri 

ile organizasyon dışındaki katkı sağlayıcılar (bağışta bulunanlar vb.), aracılar, rakipler vb. 

tarafından yapılan hileler ilk kategoriye, organizasyonun adına ve yararına organizasyon 

içerisinden kişiler tarafından karşı tarafa yapılan hileler ise ikinci kategoriye 

girmektedir.125  

Buna göre kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hile skandalları 

organizasyon içerisindeki veya dışarısındaki kişiler tarafından kar amaçsız işletmeye 

karşı bireysel fayda amaçlı yapılan hileler şeklinde oluşabileceği gibi kar amaçsız işletme 

içerisinden kişiler tarafından organizasyona fayda sağlamak amacıyla diğer kişilere karşı 

yapılan hileler şeklinde oluşabilir.  

125 Marion R. Fremont-Smith, “Pillaging of Charitable Assets : Embezzlement and Fraud” ,Tax Analyst, 
Vol.46, No:3, (December 2004), pp.335. 
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Kar amaçsız işletmelerde son yıllarda meydana gelen sözkonusu hile 

skandallarından bazıları ise aşağıdaki şekildedir;126 

 

Discovery Counseling Center of San Ramon Valley Hile Skandalı : 

Discovery Counseling Center of San Ramon Valley zihinsel sağlık ve danışmanlık 

hizmetleri veren bir kar amaçsız işletmedir. 2011 yılı Mart ayında organizasyonun genel 

müdürü ve aynı zamanda başkanı olan kişi 150,000 dolardan daha fazla tutarda bir fonu 

çalması nedeniyle yolsuzlukla yargılanmıştır.  

Yapılan hilede genel müdür, organizasyonun kredi kartını kendine ait kişisel 

günlük harcamalarını karşılamak için kullanmıştır.  

Sözkonusu hile, organizasyonun yönetim kurulu tarafından denetim yapılması 

amacıyla tutulan bir muhasebe firmasının incelemeleri sonucunda ortaya çıkartılmıştır. 

Caribbean Woman’s Health Association (CWHA) : Caribbean Woman’s 

Health Association (CWHA), düşük gelirli ve göçmen kadınlara HIV/AIDS virüslerine 

karşı korunma, annelik ve çocuk bakımına ilişkin ücretsiz hizmetler veren kar amaçsız bir 

organizasyondur. 19 Temmuz 2010 tarihinde organizasyonun genel müdürü devlet 

fonlarının yolsuzluğu ile banka hilesi vb. hilelere ilişkin iş birliği yapmak suçlarından 

tutuklanmıştır.  

 

Organizasyonun genel müdürü, CWHA’nın NY State Department of Health 

NYS Aids Institute’den aldığı bağıştan 17,500 dolar çalmış ve organizasyonun yönetim 

kurulunun onayını almadan maaşını arttırmıştır. Ayrıca sözkonusu kişi, mortgage kredisi 

alabilmek ve banka mevduatlarını zararlara karşı korumak için kurulmuş olan ABD 

Devlet kurumu FDIC garantisi altında olan bankaları dolandırmaya da teşebbüs etmiştir. 

Kids House of Seminole : Kids House of Seminole, kimsesiz çocuklar ile 

istismar ve kötü muameleye maruz kalan çocukları korumak için hizmet veren kar 

amaçsız bir organizasyondur.  

19 Haziran 2010 tarihinde organizasyonun genel müdürü organizasyondan kendi 

adına çek yazarak ve sonrasında çek karşılığını kendi hesabına geçirerek 48,000 dolar 

çalmıştır. 

126 William H.Devenay , Jeffrey S.Tenenbaum, “Preventing Embezzlement and Fraud in Nonprofit 
Organizations”, Venable LLP, (4 May 2011), pp.1.,2.,3.,4. 
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Pouble Hispanic Education Foundation (PHEF) : Pouble Hispanic Education 

Foundation (PHEF), koleje girmek isteyen öğrencilere yardım eden kar amaçsız bir 

organizasyondur. 5 Haziran 2010 tarihinde organizasyonun yöneticisi organizasyonu 

57,000 dolardan daha fazla bir tutarda dolandırmak suçundan tutuklanmıştır.  

Sözkonusu direktör hırsızlık ve sahtekarlık olmak üzere iki türlü hile 

faaliyetinde bulunmuştur. Buna göre organizasyonun fonlarını Las Vegas seyahati, özel 

mobilya alımı, mücevher ve diğer kişisel malların alımı için kullanmış ve öğrenciler için 

gelen çekleri ise kendi kişisel banka hesabına yönlendirmiştir. 

 

3.10. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE DENETİMİNİN ÖNEMİ  

 

Kar amaçsız işletmelerde hile son yıllarda yaygın bir şekilde görülen ve giderek 

artan bir olgudur. Kar amaçsız işletmelerin hile nedeniyle uğradığı kayıplar on 

milyonlarca dolara ulaşabilmektedir. Bu nedenle kar amaçsız işletmelerde hile 

denetiminin önemi de her geçen artmaktadır. Günümüzde kar amaçsız işletmelerde hile 

denetimi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

 

Kar amaçsız işletmelerde meydana gelen hileler organizasyonu sadece ekonomik 

açıdan etkilememekte kar amaçsız işletmeler için oldukça kritik olan işletme itibarını da 

zedelemektedir.  

 

Bilindiği üzere kar amaçsız işletmeler faaliyet konuları ve üstlendikleri misyon 

gereği dışarıdan (devlet, gönüllüler, bağışta bulunanlar vb.) aldıkları desteğe bağlı olarak 

devamlılıklarını sağlayan kuruluşlardır ve bu yüzden hile nedeniyle işletme itibarına 

gelebilecek herhangi bir zarar kar amaçsız işletmelerin varlığını devam ettirebilmeleri 

açısından hayati öneme sahip bulunmaktadır.  

Dolayısıyla kar amaçsız işletmelerde hilenin nasıl ve niçin ortaya çıktığını 

anlamak ve hile denetimi yapmak çok önemli olmaktadır.127  

127 Jen Miller, “Nonprofit Fraud”, LarsonAllen LLP Effect Magazine, (Summer 2006), pp.15 
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Hile kar amaçsız işletmeler için temel finansal risklerden biridir. Kar amaçsız 

işletmelerin sözkonusu riski ortadan kaldırmak için hile karşıtı politikalar oluşturmaları, 

hileyi önleyici kontroller oluşturmaları ve hile denetimi yapmaları şarttır. 128 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere hile denetimi, en küçük ölçekteki 

kar amaçsız işletmelerden büyük ölçekli kar amaçsız işletmelere kadar tüm kar amaçsız 

işletmeler için büyük önem taşımaktadır.  

Hile nedeniyle kar amaçsız işletmelerin uğrayabilecekleri zarar ve kayıpların 

boyutu diğer işletmelerden farklı olarak hiçbir şekilde maddi kayıplarla 

sınırlandırılamamaktadır.  

Hileli eylemler sonucunda diğer işletmelerin itibarı da zarar görmekle birlikte 

sözkonusu zararın etkileri kar amaçsız işletmelerde çok daha şiddetli olmaktadır.  

Kar amaçsız işletmeler güven kültürü üzerine kuruludur ve devamlılıklarını 

sağlamaları bu güvene dayalı olarak şekillenen itibarın korunmasına bağlıdır.  

Bu anlamda kar amaçsız işletmelerde hile denetiminin önemi açısından esas 

nokta kar amaçsız işletmelerin itibarı ve toplum tarafından kendilerine duyulan güvenin 

üzerinde hile nedeniyle telafi edilemez kayıpların oluşabilmesidir.  

Güven ve itibar kavramları, kar amaçsız işletmeler için en önemli kavramlardır. 

Kar amaçsız işletmelerin adının hileli eylemlere karışması veya bu işletmelere bağış 

olarak verilen kaynakların kötüye kullanılması sonucu kar amaçsız işletmelere ilişkin 

güven ve itibar kavramları zarar görmekte ve dolayısıyla bu işletmeler devamlılıklarını 

sağlayabilmek ihtiyaç duydukları fonları kaybetmektedirler.  

Bununla birlikte kar amaçsız işletmelerde güven ve itibarın zedelenmesinde en 

büyük rolü oynayan hileli eylemler kar amaçsız işletmelerde her geçen gün artmakta ve 

kar amaçsız işletmelerde hileyle savaşmak giderek daha karışık ve komplike bir hale 

dönüşmektedir.  

Güven ve itibar kavramları hile nedeniyle çok büyük risk altındadır. Bunun en 

temel sebebi çok sayıdaki kar amaçsız işletmenin sınırlı, az miktardaki ve giderek 

azalmakta olan sınırlı bağış kaynaklarının bulunduğu bir düzende birbirleriyle rekabet 

etmek zorunda olmaları ve temel faaliyet konuları olan bağış toplama faaliyeti sonucu 

toplanan bağışları doğrudan değil aracılar vasıtasıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere 

ulaştırmalarıdır.  

128 David Ainsworth, “Most Charties Do Not Protect Against Fraud, Says Wahcdog”, Third Sector, 24 
February 2009, pp.1. 
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Kar amaçsız işletmelerde güven ve itibar kavramlarının hile nedeniyle 

uğrayacakları zararların organizasyonun yaşamını devam ettirebilmesi için önlenmesi 

gerekmekle birlikte aynı zamanda kar amaçsız işletmelere bağışta bulunanlar, devlet ve 

diğer katkı sağlayıcıların yapılan bağış ve yardımların nereye gittiğinin açıkça 

belirlenmesine, kar amaçsız işletmenin adının korunmasına ve güvenilirlik çerçevesi ile 

açıklığın oluşturulmasına yönelik baskıları da kar amaçsız işletmelerde güven ve itibar 

kavramlarının önemini göstermektedir. 129 

 

Dünyadaki kar amaçsız işletmeler ve kar amaçsız işletme sektörü giderek artan bir 

şekilde hileye açık hale gelmekte ve kar amaçsız işletmelerin neredeyse yarısından fazlası 

hala hile karşıtı önemli kontrol, politika ve prosedürlere sahip bulunmamaktadır.  

 

Kar amaçsız işletmelerde hile olgusuna ilişkin olarak Dünya’da yapılan araştırmalar 

bu işletmelerin 10,000 dolarlık gelirlerinin hile ve hileli eylemler sebebiyle kayba uğradığını 

dolayısıyla hilenin kar amaçsız işletmeler için önemli bir risk faktörü olduğunu 

göstermektedir.  

 

Dünya’da her yıl binlerce kar amaçsız işletme hile nedeniyle büyük zararlara 

uğramakta ve hilenin kar amaçsız işletmelere vermiş olduğu zararlar resesyon boyutuna 

ulaşmaktadır. 130 

 

Hilenin kar amaçsız işletmeler üzerindeki etkisi çok büyük olabilmektedir. 

 

Kar amaçsız işletmeler ve kar amaçsız işletme sektöründe hile gerçekleşen hile 

skandalları da gözönüne alındığında giderek dikkat çeken ve varlığı görünür bir olgu haline 

gelmektedir. Hile nedeniyle kar amaçsız işletmelerin uğradığı zarar ve kayıplar tehlikeli 

oranlara ulaşmaktadır. Özellikle küçük ölçekli kar amaçsız işletmeler hile ve yolsuzluk 

nedeniyle en fazla zarara uğrayan gruptur. Bu yüzden küçük ölçekli ve topluluk bazındaki 

kar amaçsız işletmelerin hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak harekete 

geçmede çok daha özenli davranması gerekmektedir.  

129 Russell A.Jackson, “Reputations at Risk”, Internal Auditor, (June 2008), pp.65.,.66.,67. 
130 ICAEW, “Too Trusting Charaties Unprepared for Fraud”, Accountancy Magazine, (April 2009), pp.88. 
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Güçlü bir yönetim kurulu ve iç kontrol sistemi bu işletmelerdeki hileli 

faaliyetlerin önlenmesinde ve hileli faaliyetlerin organizasyon üzerindeki etkilerinin 

minumuma indirilmesinde bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.131  

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere hilenin kar amaçsız işletmelerde 

çok ciddi zararlara yol açan önemli bir risk faktörü olduğu söylenebilir. Hile nedeniyle 

kar amaçsız işletmelerin uğradığı maddi kayıplar çok ciddi rakamlara ulaşabilmektedir.  

 

Ayrıca maddi kayıpların yanısıra bu işletmelerin maruz kaldığı manevi zararlar 

da dikkate alındığında aslında kar amaçsız işletmelerin hile nedeniyle uğradığı zararların 

çeşitli araştırma ve haberlerde sözü edilen somut rakamlardan çok daha fazla olduğu 

söylenebilir.  

 

Hileli eylemlere adı karışan kar amaçsız işletmeler, güven duygusunun 

sarsılması sebebiyle faaliyetlerini sona erdirme ve varlıklarını kaybetme noktasına 

gelebilmektedir.  

 

Kar amaçsız işletmelerin faaliyet konusu ve üstlendikleri misyon hile nedeniyle 

telafi edilemez bir şekilde zarar görmektedir.  

 

Kar amaçsız işletmelerde gerçekleşen hile ve hileli eylemler sonucunda bu 

işletmelerin itibarı, kredibilitesi ve toplumsal güven duygusu olumsuz etkilenmekte bu ise 

kar amaçsız işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları fon, para 

vb. kaynakların azalmasına hatta tamamen kesilmesine yol açmaktadır.  

Bu yüzden kar amaçsız işletmelerde hile nedeniyle meydana gelen zararların 

azaltılması veya ortadan kaldırılması için kar amaçsız işletmelerin, organizasyonları için 

hilenin önemli bir risk faktörü olduğu gerçeğini kabul ederek hilenin önlenmesi ve 

ortadan kaldırılması için gereken önlemleri alması ve harekete geçmesi gerekmektedir. 

131 Andrea McNeal, Jeffrey Michelman, “CPA’s Role in Fighting Fraud in Nonprofit Organizations”, The 
CPA Journal, (January 2006), pp.60.,61. 
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4. TÜRKİYE’DE KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE RİSKİ  ANALİZİ VE 
HİLE RİSKİ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA 

 

Türkiye’deki kar amaçsız işletmeler statülerine göre çıkarılmış olan bazı 

kanunlar kapsamında denetime tabi olmaktadır. Örneğin; dernek statüsündeki kar 

amaçsız işletmeler temelde 5253 Sayılı Dernekler Kanunu kapsamında, vakıf 

statüsündeki vakıflar ise Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

yıllık olarak yapılan denetimler kapsamında denetime tabidir. Bunların dışında dernek 

ve vakıflar ile diğer kar amaçsız işletmeler (üniversiteler, müzeler, spor klüpleri, 

araştırma kuruluşları, sağlık örgütleri, aile planlama örgütleri vb.) kendi bünyelerinde 

oluşturdukları iç denetim birimleri, iç kontrol ve finansal kontrol mekanizmaları, 

bağımsız denetim hizmetleri ile SMMM ve YMM büroları kayıt tutma hizmetleri 

aracılığıyla denetimden geçmektedirler, ancak sözkonusu denetim ve kontrol 

mekanizmaları incelendiğinde bu denetim ve kontrol mekanizmalarının kar amaçsız 

işletmelerde hile riskini azaltma ve hileleri önleme ile ortaya çıkarmada yardımcı 

olduğu görülmekle birlikte spesifik olarak hile denetimine yönelik olmamaları ve 

isteğe bağlı olmaları sebebiyle yeterli olmadığı sonucuna varılabilmektedir.  

                          4.1 ÇALIŞMANIN METADOLOJİSİ 
 

Çalışmamızda, Türkiye’de kar amaçsız işletmelerde uygulanan denetim ve 

kontrol mekanizmalarının hileyi önlemede ve hile riskini azaltmada ne kadar etkili 

olduğuna ilişkin olarak örnek iki farklı kar amaçsız işletme seçilmiş ve mülakat ile 

inceleme yöntemleri kullanılarak sözkonusu kar amaçsız işletmelerde hile riski analizi 

yapılmış ve işletmelerde uygulanan mevcut denetim, kontrol mekanizmaları da dikkate 

alınarak hile olgusu ve hile riskine yönelik farkındalığın ne derece gelişmiş olduğu 

değerlendirilmiştir. 

 Sözkonusu çalışma Türkiye’de kültürel alanda faaliyet gösteren, kültürel 

öğrenme ve değişim programları konusunda uluslararası bağlantıları bulunan ve vakıf 

statüsünde olan Türk Kültür Vakfı (TKV) ile eğitim alanında faaliyet gösteren ve 

yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere çeşitli burs olanakları sunan ve eğitimde fırsat 

eşitliğini sağlamaya çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinde uygulanmıştır.  
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              4.2 TÜRK KÜLTÜR VAKFI (TKV) VE HİLE DENETİMİ  
 

Yapılan çalışmada Türk Kültür Vakfı’nın Finans Direktörü ile mülakat 

gerçekleştirilerek hile riski analizine ilişkin öncelikle kuruluşun süreçleri ve mevcut 

uygulamaları değerlendirilmiş, örneklem yoluyla bazı süreçlerin uygulama şekli ve 

işleyişi incelenmiş ve etik ilke ve kurallar ile güvenilirlik çerçevesiyle ilgili olarak 

Uluslararası Hile Denetçileri Derneği (ACFE) tarafından uygulanan hileyi önleme 

odaklı hazırlanmış check up listesindeki sorulara alınan cevaplar incelenerek 

kuruluşun hile farkındalığı ölçülmüş ve hile riski değerlendirilmiştir.  

Çalışmamıza konu olan Türk Kültür Vakfı’na ilişkin temel bilgiler ise 

aşağıdaki şekildedir; 

Kuruluşun Faaliyet Konusu ve Organizasyonu : Türk Kültür Vakfı 

(“TKV”), Türkiye’deki ve Dünya ülkelerindeki lise öğrencileri arasında uluslararası 

AFS (American Field Service)  kültürlerarası değişim programları aracılığıyla 

kültürlerarası ilişkileri inşa etmek amacıyla  26 Aralık 1973 tarihinde kurulmuştur.  

Kuruluş, 26 Aralık 1973 tarihinde bir vakıf statüsünde ortaya çıkmış olmakla 

birlikte kuruluşun vakıf statüsünü kazanmadan önceki dönemlere ilişkin kültürlerarası 

değişim faaliyetlerinin başlangıç yılı 1952’dir ve yaklaşık 61 yıldır faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Türk Kültür Vakfı (“TKV”) 1 Ocak 1976 tarihinde merkezi Amerika 

Birleşik Devletleri-Newyork’ta bulunan ve en büyük uluslararası kar amaçsız 

örgütlerden biri olan AFS International ile anlaşma imzalamış ve bu tarihten itibaren 

AFS International’ın Türkiye’deki kültürlerarası değişim ve öğrenme programlarını 

yürüten tek temsilcisi olmuştur.  

Türk Kültür Vakfı, AFS International’ın program ve operasyonlarından 

sorumlu bulunan ortaklarındandır. Aynı zamanda Kuruluş, Avrupa Kültürlerarası 

Öğrenme Federasyonu’nun (“EFIL”) kurucu üyelerinden biridir. 

Kuruluşun Sosyal Misyonu : Bireylerin gelişimi ve kültürlerarası değişim 

Kuruluşun Cirosu : Yaklaşık yıllık 2,000,000 Dolar 
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Kuruluşun Şubeleri : Türk Kültür Vakfı’nın (“TKV”) İstanbul merkez 

olmak üzere Ankara, Adana ve İzmir’de temsilciliklere sahip bulunmaktadır. 

Kuruluşun İstanbul’da dört tane ve Ankara, Adana ile İzmir’de ise birer tane bölge 

temsilcisi vardır.  

Bölge temsilcileri ile birlikte Türk Kültür Vakfı (“TKV”) bünyesinde 1,000’i 

aşkın gönüllüye yer vermektedir. 

Kuruluşun Fon Kaynakları : Kuruluş fonlarını temel olarak lise öğrencileri 

ve ailelerinden topladığı ve “katkı payı” adını verdiği bağışlarla sağlamaktadır. Katkı 

paylarını Koç Üniversitesi, Finlandiya Fahri Baş Konsolosluğu, AFS Newyork 

network ağı, Avrupa Kültürlerarası Öğrenme Federasyonu (EFIL) , Avrupa Birliği 

Mercator, bankalar (Garanti Bankası, HSBC vb.) aracılığıyla sağlanan “kurumsal 

fonlar” takip etmektedir. Katkı payları ve kurumsal fonları ise daha önce AFS 

programları ile yurtdışına giden, hizmet alan ve bu konuda deneyim sahibi olan 

kişilerin bünyelerinde yer aldığı kuruluşların bağlı bulunduğu ve Türk Kültür Vakfı’na 

(“TKV”) yönlendirdikleri sosyal sorumluluk kurumlarından sağlanan bağış ve 

yardımlardan oluşan fonlar izlemektedir.  

Hukuki Çevre : Kuruluş temel olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye 

Bakanlığı tarafından çıkarılan kanunlara göre faaliyetlerini sürdürmekte ve zorunlu 

olarak bu iki kurum tarafından yapılan denetimlere tabi bulunmaktadır. 

Denetim : Kuruluş bir vakıf kuruluşu olması sebebiyle hukuki çevrede de 

belirtildiği üzere yasal olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı 

denetimlerinden geçmektedir. Yasal denetimlerin dışında kuruluşun kendi isteği ile 

almış olduğu bağımsız denetim hizmeti bulunmaktadır. Kuruluş son 3 yıldır bağımsız 

denetim firmalarından KPMG’den denetim hizmeti almaktadır.  Onun öncesinde ise 

yine bağımsız denetim firmalarından Ernst&Young firmasından denetim hizmeti 

almıştır. Aynı zamanda kurumun kendi iç bünyesinde yürüttüğü iç denetim çalışmaları 

da bulunmaktadır.  
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Kuruluşun Finansal Yapısı : Türk Kültür Vakfı’nın finansal yapısı 

incelendiğinde kuruluşun varlıkları içerisindeki en büyük kalemin nakit ve nakit 

benzerleri, kaynakları içerisindeki en büyük kalemin ise sermaye ile yeniden değerleme 

fonları olduğu görülmüştür.  

Kuruluşun gelir ve giderleri incelendiğinde ise operasyonel gelir ve giderlerin 

gelir tablosu içerisinde en büyük paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kuruluş 83 

No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre vergiden muafiyet hakkına sahiptir diğer 

bir deyişle kuruluş Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir. Bu yüzden finansallarında herhangi 

bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 Kuruluşun 31.12.2012 tarihi itibariyle yıl sonu bağımsız denetiminden geçmiş 

finansal tabloları Ek-1’de gösterilmiştir. 

              4.2.1 ÇALIŞMANIN KAPSAMI 
 

Türk Kültür Vakfı üzerinde yapılan çalışmada öncelikle kuruluş hakkında 

denetim kavramına ilişkin bilgiler edinmek için mülakat yöntemi uygulanarak Finans 

Direktörü’ne genel kapsamlı sorular sorulmuş daha sonra ise hile denetimine yönelik 

farkındalığa ilişkin olarak hilenin önlenmesi ve hile belirtileri hususları incelenmiştir.  

Yapılan mülakatlar yüzyüze görüşme ve yüzüyüze görüşme sonrası detay bilgi 

gerektiren durumlar için telefonla görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

 Yapılan çalışma kapsamında kuruluşa 25 tane genel mülakat sorusu, 20 tane 

hilenin önlenmesi ve hile belirtilerinin değerlendirilmesine ilişkin spesifik soru ve 

Uluslararası Hile Denetçileri Derneği (“ACFE”) tarafından hazırlanmış olan 10 temel 

“ACFE check-up” listesi sorusu olmak üzere toplamda 55 soru yöneltilmiştir.  

Mülakat dahilinde alınan cevaplar doğrultusunda belli hususlar alınan örneklerle 

test edilmiş ve çalışmanın en sonunda ise Uluslararası Hile İnceleyicileri Derneği 

(“ACFE”) tarafından hazırlanmış olan hilenin önlenmesine ilişkin check-up listesi yine 

mülakat yöntemiyle elde edilen cevaplara göre incelenerek kuruluşun hile denetimine 

verdiği önem ile hilenin önlenmesi ve hilenin azaltılmasına ilişkin farkındalık 

değerlendirilmiştir. 
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              4.2.1.1 Genel Mülakat Soruları ve Cevapları  
 

1) Kuruluşun organizasyon yapısı ve faaliyet konusu hakkında bilgi  

verebilir misiniz? 

Türk Kültür Vakfı, 26 Aralık 1973 tarihinde Türkiye’deki ve Dünya 

ülkelerindeki lise öğrencileri arasında uluslararası AFS (American Field Service)  

kültürlerarası değişim programları aracılığıyla kültürlerarası ilişkileri inşa etmek 

amacıyla kurulmuştur. Temel faaliyet konusu kültürlerarası değişim programları 

aracılığıyla uluslararası öğrenci değişim programlarının organize edilmesi ve 

yürütülmesidir.   

Kuruluş AFS programlarının Türkiye’deki tek temsilcisidir ve özellikle 16-18 

yaş grubu arasındaki lise öğrencileri için çeşitli programlar yürütmektedir. Her yıl 

yaklaşık 200 tane öğrenci Türk Kültür Vakfı bünyesindeki uluslarası kültürel değişim 

programlarıyla yurtdışına gönderilmektedir ve Kuruluşun Dünya üzerinde 57 ülkede 

network ağı bulunmaktadır. 

2) Kuruluşun yabancı ortaklıkları var mı?  

Kuruluşun herhangi bir yabancı ortaklığı sözkonusu değildir. 

3) Kuruluşun yazılı bir organizasyon şeması bulunuyor mu ? 

Kuruluş yazılı bir organizasyon şemasına sahip bulunmamaktadır, ancak 

organizasyon içerisinde yer alan çalışanlar kendi görev kapsamları, yetkinlikleri ve 

sorumlulukları konusunda bilgi sahibidir.  

             4) Kuruluşun sosyal misyonunu açıklayabilir misiniz?    

Bireylerin gelişimi ve kültürlerarası değişim Kuruluşun temel amacı ve 

misyonudur. Türk Kültür Vakfı, kültürlerarası farkındalığı, hoşgörüyü ve iletişimi 

geliştiren zengin öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış bir eğitim organizasyonu olan 

AFS’nin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenen bir organizasyondur.           
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5) Kurumun yıllık geliri ve büyüklüğü nedir? 

Türk Kültür Vakfı yılda yaklaşık 2,000,000 dolarlık bir gelire sahiptir ve 

İstanbul’da 8 tane diğer bölgelerde (Ankara, Adana, İzmir) ise 1’er tane bölge 

temsilcilikleri bulunmaktadır. Kuruluş, 1,000’i aşkın sayıda gönüllü çalışana sahiptir. 

Ayrıca Dünya üzerinde 57 ülkede kültürel değişim ve öğrenme programlarına ilişkin 

network ağı bulunmaktadır. 

6) Kuruluşun bağış ve yardım faaliyetleri nelerden oluşmaktadır ve temel 

fon kaynağı nedir? 

Vakıf, temel fon kaynaklarını katkı paylarıyla sağlamaktadır. Katkı paylarıyla 

birlikte ayrıca kurumsal fonlar bulunmaktadır. Özellikle Koç Holding, Finlandiya Fahri 

Baş Konsolosluğu, AB Mercator, EFIL (Avrupa Kültürlerarası Öğrenme Fedeasyonu), 

Garanti Bankası ve HSBC gibi kuruluşlardan kurumsal fonlar elde edilmektedir. Ayrıca 

daha önce Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS programları ile yurtdışına 

giden kişilerin bir parçası oldukları ve sosyal sorumluluğa yönlendirmiş oldukları 

kuruluşlar da Türk Kültür Vakfı için bağış ve yardım kaynağı oluşturmaktadır. 

7) Kuruluşun bağış ve yardım işlemleri üzerindeki yetki ve onay 

mekanizmaları nasıl işlemektedir? 

Kuruluşun bağış ve yardım işlemleri, Türkiye temsilciliğini yürüttüğü uluslar 

arası AFS kuruluşunun bilgisi dahilinde olmak üzere Yönetim kurulunun onayından 

geçmektedir. Her bir bağış, bağış senedi makbuzu düzenlenerek alınmakta ve gerekli 

onay mekanizmalarından geçmektedir. Kuruluşun yurtdışı bağış işlemlerine ilişkin olarak 

ise yurtdışı bağış-yardım alım bildirimleri düzenlenerek belgelenmekte ve ilgili kişilerin 

onayından geçmektedir. Yurtdışı bağış-yardım alımı bildirimi formu Ek-6’da 

gösterilmiştir. 

8) Kuruluşun yurtdışı ilişkileri ve işlemleri bulunmakta mıdır? 

Kuruluş, temel faaliyet konusu olan bağış ve yardım toplama işlemlerine ilişkin 

olarak özellikle baş konsolosluklar ile çeşitli işlemler yürütmektedir.  
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Ayrıca Türk Kültür Vakfı, kültürlerarası farkındalığı, hoşgörüyü ve iletişimi 

geliştiren zengin öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış bir eğitim organizasyonu olan 

AFS’nin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenmiş bir kuruluş olduğu için çalışmalarını bu 

örgütle birlikte yurtdışı bağlantılar kurarak sürdürmektedir. 

9) Vakıf yasal olarak hangi kurumların denetimine tabidir? 

Kuruluş yasal olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılan zorunlu denetimlere tabi bulunmaktadır. 

10) Kuruluş, bağımsız denetim hizmeti alıyor mu? 

Türk Kültür Vakfı, yasal açıdan tabi olduğu zorunlu denetimler dışında finansal 

tablolarına ilişkin bağımsız denetim hizmeti almaktadır. Kuruluş yaklaşık 14 yıldan beri 

bağımsız denetime tabi bulunmaktadır. 

11) Finansal tabloların bağımsız denetimi ne sıklıkla yaptırılmaktadır? 

Kuruluşun finansal tabloları, yılda bir defa olmak üzere yıl sonlarında bağımsız 

denetime tabi tutulmaktadır. 

12) Denetimden geçmiş finansal tablolar web siteleri, KAP (Kamuyu 

Aydınlatma Platformu), basın vb. aracılığıyla şeffaflık ilkesi açısından kamuya 

açıklanıyor mu?  

Kuruluşun denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotları kamuya 

açıklanmamaktadır. 

13) Kuruluşun muhasebe kayıt ve işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Kuruluş, muhasebe kayıtlarını çift yanlı kayıt esasına göre tutmaktadır. 

Muhasebe kayıtları hem kuruluşun kendi bünyesinde tutulmakta hem de ayrıca kuruluşun 

mali müşaviri bünyesinde takip edilmektedir.  

Muhasebe kayıtlarına ilişkin olarak kuruluşun kendi bünyesinde atmış olduğu 

ilgili muhasebe kayıt tarihinden itibaren 10 gün sonrasında mali müşavirlik tarafından 

aynı işlemlerin kayıtları atılarak gerekli karşılaştırmalar yapılmaktadır. 
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14) Kuruluşun (gönüllülük, bağlılık, kar amacı taşımama, belli bir hedefe 

sahip olma vb. gibi  yazılı etik politika ve prosedürleri bulunuyor mu? 

Kuruluşun kendi politikası ve misyonu gereği kuruluş içerisinde kabul görmüş 

sözlü etik politika ve prosedürleri bulunmakla birlikte bu politika ve prosedürler yazılı 

hale getirilmiş değildir. 

15) Çalışanların görev, sorumluluk ve yetkinliklerine ilişkin yazılı 

prosedürler bulunuyor mu?  

Çalışanların Türk Kültür Vakfı bünyesinde ve uluslararası alanda Türk Kültür 

Vakfı’nı temsilen yürütmüş oldukları görev ve sorumluklara ilişkin olarak Kuruluşun 

temel yetkinlikler prosedürü bulunmaktadır. Temel yetkinlikler prosedürü Ek-4’de 

gösterilmiştir. 

16) Kuruluşun etkinlik ölçütü nedir? 

Kuruluşun etkinlik ölçütü üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; kültürlerarası 

öğrenme ve değişim programlarına yönelik katılım sayısı, öğrencilere sağlanan burs 

imkanlarının hacmi ve temel faaliyet konusu olan kültürlerarası öğrenme değişim 

programları haricinde yürütülen yeni programların (Yunanistan ile birlike yürütülen gülen 

çocuk festivali, Uluslararası Omurilik Derneği ile beraber yürütülen projeler vb. gibi) 

başarısıdır. 

17) Kuruluşun kısa-orta-uzun dönemleri stratejileri bulunuyor mu?  

Kuruluş, orta vadeli strateji ve hedeflere sahip bulunmaktadır. 

               18) Kuruluş düzenli olarak bütçe yapıyor mu ve bütçe temel olarak hangi 

amaçla kullanılmaktadır? 

Kuruluş, Genel Kurul’un her yıl Eylül ayında toplanması ve kültürlerarası 

öğrenme ve değişim programlarına ilişkin sirkülasyonun en yoğun olduğu dönem olması 

sebebiyle  her yıl Agustos aylarında bütçe oluşturmaktadır.Yapılan bütçeler hem kontrol 

amaçlı hem de planlama amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca oluşturulan bütçeler değişim 

durumlarına göre revizyona tabi tutulmaktadır. 
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19) Kuruluşun kar amaçsız bir işletme olarak gönüllü çalışan ve ücretli 

çalışan sayısı kaç kişidir?  

Türk Kültür Vakfı, ağırlıklı olarak bölge temisilciliklerine dağıtılmış olan ve 

uluslararası alanlarda da görev gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kişiler ücretsiz 

çalışanlardır. Bunun dışında kuruluşun asgari ücretin üzerinde belli bir maaşla çalışan 

ücretli çalışanları da bulunmaktadır. Kuruluş, yaklaşık 1,000’i aşkın gönüllü çalışana ve 4 

tane ücretli çalışana sahiptir. 

20) Kuruluşun yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır ? 

Kuruluşun Vakıf Müdürü ve Finans Direktörü’nden oluşan 2 kişilik bir yönetim 

kurulu komitesi bulunmaktadır. 

21) Kuruluşun denetim kurulu var mı? Eğer varsa denetim kurulu kaç 

kişiden oluşmaktadır ve denetim kurulu üyelerinin seçimi kim tarafından nasıl 

yapılmaktadır? 

Kuruluşun 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan bir denetim kurulu bulunmaktadır ve 

denetim kurulu üyelerinin seçimi her 2 yılda bir yapılır. Denetim Kurulu, Yönetim 

Kurulu’ndan bağımsız olarak Genel Kurul’a bağlıdır ve Denetim Kurulu üyelerinin 

seçimi de Genel Kurul tarafından yapılmaktadır. 

22) Kuruluşun denetim kurulu tarafından düzenli olarak yazılı denetim 

raporları düzenlenmekte midir? 

Kuruluşun denetleme kurulu tarafından her yıl yılda bir defa olmak üzere yazılı 

denetim raporları düzenlenmektedir. Kuruluş için denetim kurulu raporu  Ek-2’de 

gösterilmiştir. 

23) Kuruluşun iç denetim birimi bulunuyor mu?  

Kuruluşun, vakıf müdürü ve finans sorumlusu olmak üzere 2 kişiden oluşan bir 

iç denetim birimi bulunmaktadır. Bu denetimler 10 günde bir yapılmakta ve elde edilen 

denetim sonuçları yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.  
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İç denetim faaliyetleri ile birlikte yürütülen bölge temsilciliklerinin denetimi ise 

sadece finans direktörü tarafından yapılmaktadır. 

24) Kuruluş bünyesinde yazılı iç denetim raporları hazırlanıyor mu? 

Kuruluş içerisinde iç denetim birimi tarafından düzenli olarak yazılı bir şekilde 

iç denetim raporları hazırlanmaktadır. Sözkonusu raporda değerlendirilen hususlar alınan 

evet-hayır cevaplarına göre incelenmekte, hayır şeklinde alınan cevaplara ilişkin 

açıklamalar belirtilmekte ve tespit edilen eksiklikler ilgili iç denetçi tarafından 

değerlendirilmektedir. Ayrıca değerlendirmeye konu olan mali tablolar da bu rapora 

eklenmektedir. İç denetim raporu formu Ek-3’de gösterilmiştir. 

25) İşletme varlıklarının fiziksel koruması ne şekilde sağlanmaktadır? 

Kuruluş içerisinde bağış faaliyetleri genellikle banka aracılığıyla 

gerçekleştirildiğinden kuruluş içerisnde genellikle nakit para tutulmamaktadır. Nakit 

paranın bulundurulduğu durumlarda ise bu paranın güvenliği çelik kasa yoluyla 

sağlanmaktadır. Nakit para dışındaki demirbaş vb.’nin koruması ise çelik kapı kilit 

sistemi ile yapılmaktadır. Kuruluşun ayrıca güvenlik görevlileri bulunmamaktadır. 

 

4.2.1.2. Hile Denetimi, Hilenin Önlenmesi ve Hile Belirtilerinin 
Değerlendirilmesine İlişkin Mülakat Soruları ve Cevapları  
 

1) Kuruluşun bir hile denetim birimi bulunmakta mıdır ve kuruluş 

içerisinde hile denetimi yapılmakta mıdır? 

Kuruluşun iç denetim birimi dışında ayrıca bir hile denetim departmanı 

bulunmamaktadır ve hile denetimine ilişkin olarak yürütülen çalışmalar sözkonusu 

değildir.  

Kuruluşun denetim çalışmaları dışarıdan alınan bağımsız denetim hizmeti, 

vakıflar genel kurulu tarafından yapılan denetimler ve kuruluş içierisnde yürütülen iç 

denetim hizmetleri ile sınırlı bulunmaktadır. 
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2) Kuruluşun hilenin önlenmesi kapsamında açık ve yazılı etik politika 

ve prosedürleri bulunmakta mıdır? 

Kuruluşun kendi bünyesi içerisinde genel kabul görmüş etik ilke, politika 

ve prosedürleri bulunmakla birlikte bunlar informal şekildedir. Yazılı hale 

getirilmiş politika ve prosedürler sözkonusu değildir. 

3) Özellikle doğru ve dürüst çalışanın baştan işe alınabilmesi 

açısından kuruluş tarafından oluşturulmuş yazılı bir işe alım prosedürü 

bulunmakta mıdır ve çalışanların işe alımında ne tür prosedürler 

uygulanmaktadır? 

Kuruluşun sahip olduğu herhangi bir yazılı işe alım prosedürü 

bulunmamakta sadece çalışanların ve gönüllülerin temel yetkinliklerini, liderlik 

yetkinlikleri ve farklı kültürlere uyumlarına ilişkin davranış göstergelerini belirten  

yazılı bir temel yetkinlik prosedürü bulunmaktadır ancak, bu prosedür çalışan etik 

davranış ve tutumlarına yönelik değildir. 

4) Hilenin belirlenmesi ve ortaya çıkarılmasında önemli bir güç olan 

dışarıdan bilgi sızdıran kişilere yönelik olarak kuruluş içerisinde oluşturulmuş 

herhangi bir prosedür (ihbar hattı vb.) sözkonusu mudur? Eğer herhangi bir 

prosedür sözkonusu değilse kuruluşun herhangi bir hile ihbarı alması halinde 

tutumu ne olmaktadır? 

Kuruluşun hileli faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin olarak herhangi bir 

ihbar hattı ya da spesifik başka bir prosedürü bulunmamaktadır ancak hileli bir 

durumun ihbar edilmesi ya da ortaya çıkması halinde sözkonusu suçu işleyen 

hakkında yasal işlemler başlatılmakta, hile yapan kişiye işyerinden uzaklaştırılma 

cezası verilmekte ve aynı zamanda gerçekleşen hileli işlem gerekli mercilere 

bildirilmektedir. Kuruluş faaliyetine başladığı tarihten itibaren bir defa zimmete 

para geçirme şeklinde bir hileli eylem ile karşı karşıya kalmış ve yukarıda belirtilen 

işlemlerin tamamı uygulanmıştır. 
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5) Hileli eylemlere yönelik olarak kuruluşun tepe yönetiminin etkinliğinin 

derecesi nedir? 

Hileli eylemlere yönelik olarak kurum kültürü içerisinde yerleşmiş bulunan 

kurumsal kültüre dayalı bazı prosedürler bulunmakta ve bu prosedürler çalışan tarafından 

bilinmektedir. Tepe yönetimi tarafından konulmuş olan bazı kurallar mevcut 

bulunmaktadır ve bu kurallara uyulmadığı takdirde çalışanlar ve gönüllüler hakkında 

gerekli işlemler yapılmaktadır. Örneğin; tepe yönetimi tarafından vakfın verdiği 

hizmetlere ilişkin olarak gönüllülere verilen avansların 3 gün içerisinde geri getirilmesi 

şartı konulmaktadır ve bu şartı yerine getirmeyen gönüllülerin işine son verilmektedir. 

6) Hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak uygulanan 

denetim ve gözetim prosedürleri nelerden oluşmaktadır? 

Kuruluş içerisinde spesifik bir hile denetimi birimi bulunmamakla birlikte 

kuruluş dışarıdan bağımsız denetim hizmeti almakta ve kuruluş içerisinde yürütülen iç 

denetim faaliyetleri bulunmaktadır. Sözkonusu denetimler doğrudan hilenin önlenmesi ve 

ortaya çıkartılmasına yönelik olmamakla birlikte bu denetimler hilenin önlenmesi ve 

ortaya çıkartılmasına yardımcı olmaktadır.  

Ayrıca kuruluş içerisinde bir finansal kontrolör bulunmaktadır. Yine kurumun 

yasal olarak tabi olduğu kanun kapsamında Vakıflar Genel Müdürülüğü tarafınca yapılan 

denetimler de hilenin önlenmesi ve ortaya çıkartılmasına yardımcı olmaktadır. 

7) Hırsızlık, yolsuzluk vb. gibi hile eylemlerine karşı olarak kuruluşun 

parasal işlemleri üzerinde ne gibi kontrol mekanizmaları bulunmaktadır? 

Kuruluş içerisinde parasal işlemlere karşı hassasiyet bulunmaktadır. Buna göre 

yapılan hiçbir parasal işlemde internet bankacılığı kullanılmamaktadır. Parasal işlemlerin 

tamamı banka talimat mektupları aracılığıyla ve ıslak imza kullanılarak yapılmaktadır.  
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Ayrıca bağış işlemleri için gönüllülere veya ücretli çalışanlara yapılan para 

transferleri ve çeşitli masraf kalemleri için, banka transfer belgeleri ve masraf çizelgeleri 

oluşturulmakta ve banka transfer belgeleri ile detay ödeme tabloları mütevelli heyeti 

başkanı ve vakıf müdürünün, masraf çizelgeleri ise vakıf müdürü ve finans 

koordinatörünün ıslak imzasından geçmektedir. Ayrıca bağış ve yardım işlemleri için 

yapılan satınalma ve harcamalar için de özel prosedürler bulunmakta ve ilgili belgeleri 

düzenlenerek yetki sahibi kişilerin imzasından geçirilmektedir. Satınalma prosedür formu 

Ek-5’de gösterilmiştir. 

8) Kuruluşun güvenilirlik çerçevesi ne şekildedir? 

Kuruluşun işlemlerinin, finansal verilerinin ve kuruluş bünyesinde 

gerçekleşen hileli olay veya işlemlerin halka açık bir şekilde ilan edildiği bir 

güvenilirlik çerçevesi bulunmamaktadır. Sadece Türkiye’deki temsilciliği üstlenilen 

AFS kuruluşu ile bilgiler paylaşılmakta ve güvenilirlik çerçevesi uluslararası 

network bazında bulunmaktadır. 

9) Görevlerin ayrılığı ilkesi uygulanmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde onay, koruma ve kayıt tutma işlemleri ayrı 

tutulmaktadır ve çalışanlarla bu ilkeye uygun olarak anlaşma yapılmaktadır. 

10) Kuruluş hiç bütçe kesintsi yoluna gidiyor mu? 

Kuruluş tarafından doğrudan bütçe kesintisi yoluna gidilmemekle birlikte 

kuruluş tarafından belirlenen hedefler tutturulamadığında bütçeler gözden 

geçirilmekte ve revize bütçeler oluşturulmaktadır. 

11) Kuruluşun iş gücü devir hızı ne düzeydedir? 

Kuruluşun gönüllüler dışında sadece 8 çalışanı bulunmaktadır ve iş gücü 

devir hızı oldukça düşüktür. Kuruluşun finans direktörü 15 yıl, vakıf müdürü 5 yıl, 

gönüllü koordinatörü ise 2 yıl süre ile görevini sürdürmektedir. 
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12) Kuruluş tarafından çalışanlara ne tür yan hak ve avantajlar 

sunulmaktadır ve sözkonusu yan hak ve avantajlar hiç çalışanlar tarafından 

reddedilmekte midir? 

Çalışanlara yan hak olarak ücret dışında bonus ve prim verilmektedir. 

Çalışanlara sunulan bonus ve primlerin bugüne kadar herhangi bir çalışan tarafından 

reddedilmesi durumu ile karşı karşıya kalınmamıştır. 

13) Kuruluşun kısa vadeli fon hedefleri bulunuyor mu? 

Kuruluşun kısa vadeli fon hedefleri bulunmamaktadır. Fon hedeflerinin 

belirlenmesi için komisyonlar kurulmakta ve bu komisyonlar tarafından uzun vadeli fon 

hedefleri yapılmaktadır. 

14) Kuruluş hiç karşılıksız çek vakası ile karşı karşıya kaldı mı? 

Kuruluş tarafından bugüne kadar hiç karşılıksız çek vakası deneyimlenmemiştir. 

Kuruluş bünyesinde çek aracılığıyla çok fazla işlem yürütülmemektedir. 

15) Kuruluşun yıl içerisinde veya yıl sonlarında hedeflerinin 

değerlendirildiği periyotlarda hiç anlamlı sonuçların elde edilemediği durumlar 

sözkonusu oldu mu? 

Kuruluş bugüne kadar hiç böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamıştır. 

16) Kuruluşa gelen hileli ve yasadışı eylemlere ilişkin gizli ihbarlar mevut 

mudur? 

Kuruluşun hileli ve yasadışı eylemlerin bildirilmesine ilişkin herhangi bir ihbar 

hattı kurulu bulunmamakla birlikte ihbar yoluyla kuruluşa gelebilecek bildirimlere tepe 

yönetim tarafından sıcak bakılmakta ve ihbar gelmesi halinde bununla ilgili araştırma ve 

işlemler yapılmaktadır.  
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17) Hile belirtileri açısından kuruluşun çalışanlarının yaşam tarzındaki 

değişiklikler ve davranışsal değişiklikleri gözlemlenmekte ve takip edilmekte midir? 

Kuruluşun çalışan hacmi oldukça küçük olduğundan ve sadece 8 kişiden 

oluştuğundan çalışanlar sözkonusu değişiklikler açısından kolaylıkla 

gözlemlenebilmektedir. 

18) Gönüllü ve çalışanların işe alımlarında özgeçmiş incelemesi 

uygulanmakta mıdır? 

Ücretli çalışanların işe alımında özgeçmiş incelemesi yapılmakla birlikte 

gönüllerin işe alımında genellikle özgeçmiş taraması yapılmadan işe kabulun 

gerçekleştirildiği referansa dayalı daha informal bir yapı sözkonusudur. 

19) Kuruluş içerisinde hileli veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili olay ve 

sorunlar sır olarak saklanmakta mıdır yoksa kamuoyu ve gerekli kanallar 

aracılığıyla paylaşılmakta mıdır?  

Sözkonusu olay ve sorunların herhangi bir kanal aracılığıyla kamu ile 

paylaşılması sözkonusu değildir. Bu tür olay ve sorunlar kurum politikası gereği 

sadece devlet, uluslararası AFS network ağı ve gönüllüler ile paylaşılmaktadır. 

20) Kuruluş daha önce hiç hile vakası ile karşı karşıya kaldı mı? Eğer 

kaldıysa sözkonusu hile vakası nasıl cezalandırıldı? 

Kuruluş bir defa hile vakası ile karşılaşmıştır. 1991 yılında kuruluşun 

yönetim kadrosunda bulunan  çalışanlarından biri zimmete para geçirme yoluyla 

hileli faaliyette bulunmuştur.  

Sözkonusu hile faaliyeti yasal olarak savcılığa bildirilmiş ve ayrıca 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile uluslararası AFS network ağına durumla ilgili gerekli 

bilgilendirme yapılmıştır. Hileli faaliyeti gerçekleştiren çalışan ise işten 

uzaklaştırılmış ve haksız yere zimmetine geçirmiş olduğu para yasal tazminatı ile 

birlikte tahsil edilmiştir. 
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4.2.1.3. ACFE Hile Check-Up Listesine İlişkin Mülakat Soruları ve Cevapları  
 

1) Kuruluş içerisinde hile riskinin gözden geçirilmesine yönelik süreç 

yönetim kurulu gibi tepe yönetimleri veya yönetim misyonu bulunan diğer kurullar 

tarafından ne derecede sahiplenilmektedir?  

Kuruluş içerisinde yönetim kurulu doğrudan hile riskinin gözden geçirilmesine 

yönelik bir kurul olmamakla birlikte kuruluş içerisinde hile riskinin veya hile riskine 

neden olabilecek herhangi bir unsurun bulunması halinde yönetim kurulu bu durumu 

dikkate almakta ve gerekli müdahale ile işlemlerde bulunmaktadır.  

Hile riskine karşı yönetim kurulunun tavrı ise informal bir mesaj ile kurum 

kültürü içerisinde yerleşik bir haldedir ancak formal bir prosedür bulunmamaktadır. 

 Ayrıca yönetim kurulu dışında kuruluşun sahip olduğu denetim komitesi de 

gerekli hallerde hile riskini değerlendirmekte ve hile riskinin önlenmesi ya da 

azaltılmasına ilişkin gerekli rolü üstlenmektedir, ancak bu işlemlerin hiçbiri doğrudan ve 

spesifik olarak hile riskinin değerlendirilmesine yönelik değildir. 

2) Kuruluş içerisinde hile riski ve hile riskinin yönetimi tepe yönetimleri ve 

ilgili birimlerin yöneticileri tarafından açıkça sahiplenilmekte midir? 

Kuruluş içerisinde hile riskinin doğması halinde yönetim kurulu, denetim 

komitesi gibi tepe yönetimleri gerekli sorumlulukları yerine getirmekle birlikte bu 

konuda hile riskinin doğrudan bir birim veya birimler tarafından üstlenildiği ve 

sorumlulukların belirtildiği bir yapı sözkonusu değildir. 

3) Kuruluş önemli hile risklerinin değerlendirilmesine yönelik olarak 

devamlı olarak uygulanan bir prosedüre sahip bulunmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde hile riskinin düzenli olarak değerlendirildiği yerleşik bir 

prosedür bulunmamaktadır. 
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4) Kuruluşun hile riski yönetim politikası nedir? Bazı hile risklerinin 

kuruluş için tolere edilebilir maliyet ve zararlara neden olur iken bazı hile 

risklerinin yıkıcı etkilerinin bulunması gerçeğinden hareketle yönetim tarafından 

farklı türdeki hile riskleri için tanımlanmış farklı hile riski tolerans düzeyleri 

bulunmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde hile riskleri derecelendirilmemekte ve hile riski 

yönetimine yönelik herhangi bir politika bulunmamaktadır. 

5) Bağış ve yardımların çalınması, haksız yere bir başkası tarafından ele 

geçirilmesi, kötüye kullanılması ve hırsızlık gibi hile risklerinin belirtisi niteliğindeki 

olaylara (örneğin; bağışçı şikayetleri, bağış kayıtlarının deposzito ve kayıt tarihleri 

arasındaki farklılıklar, depozito belgeleri üzerinde yazılı hesap numaraları ve bağış 

alan kişilerin kayıtlı kredi hesap numaraları arasındaki farklılıklar, yetkisiz bağış, 

yardım, hediye işlemleri, olağandışı ve anlamsız sonuçlar vb. gibi) ilişkin olarak ne 

gibi denetim prosedürleri bulunmaktadır? 

Bağışçı şikayetleri doğrudan dikkate alınmakta ve yapılan her bağış işlemi 

mutlaka belgeye dayandırılarak ilgili bağış bakiyeleri doğrulanmakta ve bağış makbuzları 

düzenlenmektedir. Her bir bağış işlemi tepe yönetiminin yetkisine bağlı bulunmaktadır ve 

hiçbir şekilde onaysız bağış kabul edilmemektedir.  

Her bağış mütevelli heyeti başkanı ve vakıf müdürünün onayından geçmektedir.  

Bağışta bulunan kişilerin hesap numaraları ve ilgili belge numaraları ise 

karşılıklı olarak kontrol edilmekte ve yapılan çeşitli analizler (rasyo analizi vb. gibi) 

yoluyla anlamsız sonuçlar ortaya çıkartılabilmektedir. 

6) Kuruluş içerisinde yetki-sahiplik(koruma)-kayıt mekanizmalarının 

birbirinden ayrı olarak sınıflandığı görevlerin ayrılığı ilkesi gibi hile karşıtı 

kontroller bulunuyor mu ? 

Kuruluş içerisinde görevlerin ayrılığı ilkesi bulunmakta ve uygulanmaktadır. 

Yetki, sahiplik (koruma) ve kayıt işlemleri çalışanlar arasında paylaştırılmıştır ve her bir 

işlem farklı kişi tarafından yapılmaktadır.  
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7) Kuruluş içerisinde mevcut bulunan hile karşıtı kontroller revize edilerek 

etkililiği arttırmak için yeniden inşa ediliyor mu? 

Sözkonusu kontroller sürekli ve düzenli olarak revizyondan geçirilmemekle 

birlikte kontrolün işleyişinde herhangi bir sorun veya aksaklık farkedildiğinde ilgili 

kontrol revize edilebilmektedir. 

8) Etik ilke ve davranışları teşvik etmek, çalışanlar tarafından yapılan ve 

hile riskine neden olabilecek yanlışlıkları ortaya çıkartmak ve incelenmesi ile 

değerlendirilmesi gereken konularda ikili iletişimi desteklemek için kuruluş 

tarafından ne gibi politika ve prosedürler geliştirilmiştir? 

Kuruluş bünyesinde ücretli çalışan ve gönüllülerin etik ilke ve davranışları 

benimseyip uygulamasına ilişkin olarak formal bir prosedür sözkonusu değildir. Kuruluş 

içerisinde hangi davranışların kabul göreceğine, hangi davranışların cezalandırılacağına 

ilişkin yazılı bir etik ilke ve davranış prosedürü ya da yönetmeliği bulunmamaktadır, 

ancak kuruluş içerisinde her seviyedeki çalışanın sahip olması gereken etik ilke ve 

davranışlar informal bir şekilde kurum kültürü içerisinde yerleşik bulunmakta ve 

çalışanlar tarafından bilinmektedir.  

Doğrudan çalışanlar tarafından yapılan yanlışlıkların ortaya çıkarılmasına 

yönelik bir prosedür bulunmamakla birlikte çalışanlar tarafından yapılan ve kurum 

kültürü ile örtüşmeyen herhangi bir yanlış davranış farkedildiğinde ilgili iletişim 

mekanizmaları kurularak sözkonusu çalışan hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Ayrıca, çalışanlar kurum kültürü ile bağdaşmayan tavır ve davranışlarda 

bulunmaları halinde tepe yönetiminin tavrı ve bu konuda çalışanlara vermiş olduğu mesaj 

da kurum kültürü içerisinde oldukça açık bir şekilde bilinmektedir. 

9)  Etik ilke ve davranışlar açısından çalışanların eğitime tabi tutulduğu, 

tavsiyelerin verildiği ve potansiyel yanlışlıkların anlatıldığı  programlar bulunuyor 

mu? 

Etik ilke ve davranışlara ilişkin olarak kurum içerisinde yerleşik bulunan ve 

çalışanlar tarafından bilinen kurum kültürü değerleri dışında herhangi bir eğitim programı 

sözkonusu değildir. 
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10) Hile kavramını ve hile kavramına yönelik olarak yasal kanunları 

anlama, araştırma ve takip etme işlemleri ne derecede gerçekleştirilmektedir? 

Kuruluş tarafından hile kavramının anlaşılmasına ve ilgili yenilikler ile 

düzenlemelerin takip edilmesine yönelik olarak herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.  

Kuruluş tarafından Uluslararası Hile Denetçileri Derneği (ACFE) ve getirmiş 

olduğu düzenlemeler, yine hile ve hile denetimine ilişkin düzenlemelere yer veren SOX 

Yasası ve bu konuda uluslararası alanda yapılan diğer düzenleme ve kanunlar 

bilinmemekte ve takip edilmemektedir. 

              4.3 TÜRK EĞİTİM VAKFI  (TEV) VE HİLE DENETİMİ  
 

Yapılan çalışmada Türk Eğitim Vakfı’nın Varlık Yönetimi Direktörü ile mülakat 

gerçekleştirilerek hile riski analizine ilişkin öncelikle kuruluşun süreçleri ve mevcut 

uygulamaları değerlendirilmiş, örneklem yoluyla bazı süreçlerin uygulama şekli ve 

işleyişi incelenmiş ve etik ilke ve kurallar ile güvenilirlik çerçevesiyle ilgili olarak 

Uluslararası Hile Denetçileri Derneği (ACFE) tarafından uygulanan hileyi önleme odaklı 

hazırlanmış check up listesindeki sorulara alınan cevaplar incelenerek kuruluşun hile 

farkındalığı ölçülmüş ve hile riski değerlendirilmiştir.  

Çalışmamıza konu olan Türk Eğitim Vakfı’na ilişkin temel bilgiler ise 

aşağıdaki şekildedir; 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Vehbi Koç tarafından 205 hayırsever kişi ve kurum 

tarafından 4 Mayıs 1967 tarihinde “Türk Eğitim Tesisi” adıyla kurulmuş ve 903 Sayılı İş 

Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince 24 Temmuz 1967 tarihinden itibaren Türk Eğitim 

Vakfı adını almıştır.  

TEV, yurt içinde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı fakat maddi 

desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, 

üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, 

kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs 

komisyonları aracılığı ile seçilmektedir. 
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TEV Tarafından öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve 

yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal 

afetlerden zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir. 

 Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen 

öğrencilerin, bursu öğrenimi sonuna kadar TEV tarafından devam ettirilmektedir. 

Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs 

kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin ise bursu kesilmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan burslar temelde 3 gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar; yurtiçi burslar, özel burslar ve yurtdışı burslardan oluşmaktadır. 

Yurtiçi burslar; meslek lisesi burslarını, ön lisans ve lisans burslarını (ihtiyaç bursları ve 

üstün başarı bursları), kız öğrenci yurdu burslarını, yüksek lisans burslarını ve doktora 

burslarını, özel burslar; şartlı bağış burslarını, yetiştirme yurdu öğrenci burslarını, engelli 

öğrenci burslarını ve doğal afet burslarını, yurtdışı burslar ise İngiltere burslarını, 

Almanya burslarını, Danimarka burslarını, Japonya burslarını, Fransa burslarını, Singapur 

burslarını, ABD ve İngiltere ortak burslarını, İtalya burslarını, İsveç burslarını, Hollanda 

burslarını, Avustralya burslarını ve İspanya burslarını içermektedir. 

TEV'in yurtiçi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak TEV'den burs 

alanlar, TEV'ce kendisine yapılan ödemeler tutarını öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına 

atıldıktan sonra geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için 

TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV'e bağış yapmasını sağlamayı 

yükümlenmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) temel faaliyet konusu olan eğitim bursu sağlama 

faaliyeti dışında eğitim alanında farklı sosyal faaliyetlerde bulunmakta ve eğitime katkılar 

sağlamaktadır.  

Stajyer yerlerinin temin edilmesi, teknik ve moral gezilerinin düzenlenmesi, 

ücretsiz ingilizce kurslarının açılması, dizi toplantılarının yapılarak bursiyerlere rehberlik 

ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, ücretsiz sinema, tiyatro, konser ve fuar 

davetiyelerinin sağlanması ve çeşitli ağaç kampanyalarının düzenlenmesi kuruluşun rol 

aldığı sosyal faaliyetler içerisinde yer almaktadır.  
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Bunlar dışında “Endüstride İşletmecilik ve Endüstri Mühendisliği’ne Olan 

Talep”, “Yüksek Öğrenim Kurumlarında  Rehberlik ve Danışmanlık” kuruluş 

tarafından gerçekleştirilen eğitim araştırmalarıdır. 

              4.3.1 ÇALIŞMANIN KAPSAMI 
 

Türk Eğitim Vakfı üzerinde yapılan çalışmada öncelikle kuruluş hakkında 

denetim kavramına ilişkin bilgiler edinmek için mülakat yöntemi uygulanarak Varlık 

Yönetimi Direktörü’ne ve İnsan Kaynakları Müdürü’ne genel kapsamlı sorular sorulmuş 

daha sonra ise hile denetimine yönelik farkındalığa ilişkin olarak hilenin önlenmesi ve 

hile belirtileri hususları incelenmiştir. Yapılan mülakatlar yüzyüze görüşme ve yüzüyüze 

görüşme sonrası detay bilgi gerektiren durumlar için telefonla görüşme şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 Yapılan çalışma kapsamında kuruluşa 25 tane genel mülakat sorusu, 20 tane 

hilenin önlenmesi ve hile belirtilerinin değerlendirilmesine ilişkin spesifik soru ve 

Uluslararası Hile Denetçileri Derneği (“ACFE”) tarafından hazırlanmış olan 10 temel 

“ACFE check-up” listesi sorusu olmak üzere toplamda 55 soru yöneltilmiştir.  

Mülakat dahilinde alınan cevaplar doğrultusunda belli hususlar alınan örneklerle 

test edilmiş ve çalışmanın en sonunda ise Uluslararası Hile İnceleyicileri Derneği 

(“ACFE”) tarafından hazırlanmış olan hilenin önlenmesine ilişkin check-up listesi yine 

mülakat yöntemiyle elde edilen cevaplara göre incelenerek kuruluşun hile denetimine 

verdiği önem ile hilenin önlenmesi ve hilenin azaltılmasına ilişkin farkındalık 

değerlendirilmiştir. 

             4.3.1.1. Genel Mülakat Soruları ve Cevapları  
 

1) Kuruluşun organizasyon yapısı ve faaliyet konusu hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Vehbi Koç tarafından 205 hayırsever kişi ve kurum 

tarafından 4 Mayıs 1967 tarihinde “Türk Eğitim Tesisi” adıyla kurulmuş ve 903 Sayılı İş 

Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince 24 Temmuz 1967 tarihinden itibaren Türk Eğitim 

Vakfı adını almıştır. Kuruluş, 133 çalışana sahiptir ve 13 tane şubesi bulunmaktadır. 
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TEV, yurt içinde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı fakat maddi 

desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, 

üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.  

Kuruluş tarafından verilen burslar ise; yurtiçi burslar, özel burslar ve yurtdışı 

burslardan oluşmaktadır. 

2) Kuruluşun yabancı ortaklıkları var mı ve yurtdışı ortaklık işlem ya da 

ilişkileri bulunuyor mu?  

Kuruluşun herhangi bir yabancı ortaklığı sözkonusu değildir.  

3) Kuruluşun yazılı bir organizasyon şeması bulunuyor mu ? 

Kuruluşun yazılı bir organizasyon şeması bulunmaktadır. Organizasyon 

şemasının en üstünde Genel Müdür ve Genel Müdür’e bağlı Genel Müdür Yardımcısı ile 

Genel Müdür Asistanı yer almaktadır.  

Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak ise çeşitli departman şefleri, müdürleri 

ve direktörleri bulunmaktadır.  

             4) Kuruluşun sosyal misyonunu açıklayabilir misiniz?    

Türk Milli Eğitim sistemine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanmasına yardımcı olmak Türk Eğitim Vakfı’nın temel misyonudur.                      

5) Kurumun yıllık geliri ve büyüklüğü nedir? 

Türk Eğitim Vakfı’nın yıllık geliri yaklaşık olarak 50 milyonun üzerindedir. 

Kurumun eğitim bütçesi ise 25 milyonu aşmaktadır. 

 Kuruluşun Genel Müdürlük’te 75 kişi olmak üzere toplam 133 adet ücretli 

çalışanı bulunmaktadır ve 13 farklı şubesi bulunmaktadır. Kuruluş gönüllü çalışanlar 

oluşturmaya ise geçen yıl başlamıştır ve şu an itibariyle kayıtlı olarak 5 adet gönüllü 

çalışanı bulunmaktadır.  
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6) Kuruluşun bağış ve yardım faaliyetleri nelerden oluşmaktadır ve temel 

fon kaynağı nedir? 

Türk Eğitim Vakfı’nın temel fon kaynağını eğitim bağışları oluşturmaktadır. 

Vasiyet bağışçıları, mutlu gün kutlamaları ve cenaze günleri için bağışta bulunan çelenk 

bağışçıları ve kredi kartı aracılığıyla internet üzerinden bağışta bulunan online 

bağışçıların yaptıkları bağışlar Kuruluş’un kaynaklarını meydana getirmektedir. 

Bunlardan en büyük kaynak ise ölüm halinde tüm mal varlığını eğitim amacıyla Türk 

Eğitim Vakfı’na bağışlayan vasiyet bağışçılarından sağlanmaktadır.  

7) Kuruluşun bağış ve yardım işlemleri üzerindeki yetki ve onay 

mekanizmaları nasıl işlemektedir? 

Bağış işleminin gerçekleşmesi ve bağış kabulü yönetim kurulu onayına bağlı 

bulunmaktadır. Bağış onay işlemlerinde gerekli olan bu husus resmi senette de yazılıdır. 

Bağış ve yardım işlemlerinde Genel Müdürlük, Varlık Yönetimi ve Hukuk bölümleri 

birlikte çalışmaktadır.  

Her bir bağış, bağış senedi, makbuzu düzenlenerek alınmakta ve gerekli onay 

mekanizmalarından geçmektedir. İlgili durumlarda bağış protokolü yapılmakta ve 

belgesiz bağış hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. 

8) Kuruluşun yurtdışı ilişkileri ve işlemleri bulunmakta mıdır? 

Kuruluşun, yurtdışı burs işlemleri sebebiyle yabancı konsolosluk ve 

büyükelçiliklerle ilişkileri bulunmaktadır. 

9) Vakıf yasal olarak hangi kurumların denetimine tabidir? 

Kuruluş yasal olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılan zorunlu denetimlere tabi bulunmaktadır. 
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10) Kuruluş, bağımsız denetim hizmeti alıyor mu? 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), yasal açıdan tabi olduğu zorunlu denetimler dışında 

finansal tablolarına ilişkin herhangi bir bağımsız denetim hizmeti almamaktadır, ancak 

yasal denetimlerin dışında bağlı bulunduğu KOÇ Grubu’nun mali denetim bölümü 

tarafından ve ilgili YMM tarafından denetime tabi tutulmaktadır. 

11) Finansal tabloların bağımsız denetimi ne sıklıkla yaptırılmaktadır? 

Kuruluşun finansal tablolarının bağımsız denetimi yapılmamaktadır. 

12) Denetimden geçmiş finansal tablolar web siteleri, KAP (Kamuyu 

Aydınlatma Platformu), basın vb. aracılığıyla şeffaflık ilkesi açısından kamuya 

açıklanıyor mu?  

Kuruluşun yasal denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotları web sitesi 

aracılığıyla yayınlanmakta ve halka açıklanmaktadır. 

13) Kuruluşun muhasebe kayıt ve işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Kuruluş, muhasebe kayıtlarını çift yanlı kayıt esasına göre tutmaktadır. 

Muhasebe kayıtları hem kuruluşun kendi bünyesinde atılmakta hem de ayrıca kuruluşun 

mali müşaviri bünyesinde takip edilmektedir.  

14) Kuruluşun (gönüllülük, bağlılık, kar amacı taşımama, belli bir hedefe 

sahip olma vb. gibi)  yazılı etik politika ve prosedürleri bulunuyor mu? 

Kuruluşun kendi politikası ve misyonu gereği kuruluş içerisinde kabul görmüş 

etik politika ve prosedürlerine ilişkin olarak yazılı bir yönetmeliği bulunmaktadır. 

15) Çalışanların görev, sorumluluk ve yetkinliklerine ilişkin yazılı 

prosedürler bulunuyor mu?  

Çalışanların Türk Eğitim Vakfı bünyesinde ve uluslararası alanda Türk Eğitim 

Vakfı’nı temsilen yürütmüş oldukları görev ve sorumluklara ilişkin olarak Kuruluşun 

yazılı bir temel yetkinlikler prosedürü bulunmaktadır. 
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16) Kuruluşun etkinlik ölçütü nedir? 

Kuruluşun temel etkinlik ölçütü eğitim faaliyetlerinde hizmet vermek amacıyla 

elde etmiş olduğu burs miktarıdır. 

17) Kuruluşun kısa-orta-uzun dönemleri stratejileri bulunuyor mu?  

Kuruluş, ağırlıklı olarak uzun vadeli strateji ve hedeflere sahip bulunmaktadır. 

18) Kuruluş düzenli olarak bütçe yapıyor mu ve bütçe temel olarak hangi 

amaçla kullanılıyor? 

Kuruluş,  her yıl Ekim ayında başlamak ve Kasım ayında sona ermek üzere 

bütçe oluşturmaktadır. Yapılan bütçeler hem kontrol amaçlı hem de planlama amaçlı 

kullanılmaktadır. Ayrıca oluşturulan bütçeler değişim durumlarına göre revizyona tabi 

tutulmaktadır. 

19) Kuruluşun kar amaçsız bir işletme olarak gönüllü çalışan ve ücretli 

çalışan sayısı kaç kişidir?  

Türk Eğitim Vakfı, ağırlıklı olarak Genel Müdürlük ve ilgili şubelere dağıtılmış 

olan ve uluslararası alanlarda da görev alan ücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Kuruluş, 

ücretli çalışanların dışında gönüllü çalışan uygulamasına geçen yıl geçmiştir. Kuruluş, 

yaklaşık 133 adet ücretli çalışana ve 5 tane gönüllü çalışana sahiptir. 

20) Kuruluşun yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır ? 

Kuruluşun 7 üyeden ve 1 başkandan oluşan 8 kişilik bir yönetim kurulu 

bulunmaktadır. 

21) Kuruluşun denetim kurulu var mı? Eğer varsa denetim kurulu kaç 

kişiden oluşmaktadır ve denetim kurulu üyelerinin seçimi kim tarafından nasıl 

yapılmaktadır? 

Kuruluşun 3 kişiden oluşan bir denetim kurulu bulunmaktadır.  
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Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan bağımsız olarak Mütevelli Heyeti’ne 

bağlıdır ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de Mütevelli Heyeti tarafından 

yapılmaktadır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Yönetim Kurulu’nu 

denetlemektedir. 

 

22) Kuruluşun denetim kurulu tarafından düzenli olarak yazılı denetim 

raporları düzenlenmekte midir? 

Kuruluşun denetleme kurulu tarafından her yıl yılda bir defa olmak üzere yazılı 

denetim raporları düzenlenmektedir.  Denetleme Kurulu denetim raporu formu  Ek-8’de 

gösterilmiştir. 

23) Kuruluşun iç denetim birimi bulunuyor mu?  

Kuruluşun, bağımsız ve ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır.  

24) Kuruluş bünyesinde yazılı iç denetim raporları hazırlanıyor mu? 

Kuruluş içerisinde iç denetim birimi bulunmadığı için düzenli olarak yazılı bir 

şekilde hazırlanan iç denetim raporları sözkonusu değildir.  

25) İşletme varlıklarının fiziksel koruması ne şekilde sağlanmaktadır? 

Kuruluş içerisinde bağış faaliyetleri genellikle banka aracılığıyla 

gerçekleştirildiğinden kuruluş içerisinde genellikle nakit para tutulmamaktadır. Nakit 

paranın bulundurulduğu durumlarda ise bu paranın güvenliği çelik kasa yoluyla 

sağlanmaktadır.  Bağışçılardan gelen değerli nitelikteki antika vb. eşyalar ise hemen ilgili 

müzelere gönderilmekte, ofiste tutulmamaya çalışılmakta ve açık arttırmayla 

satılmaktadır. 
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4.3.1.2. Hile Denetimi, Hilenin Önlenmesi ve Hile Belirtilerinin 
Değerlendirilmesine İlişkin Mülakat Soruları ve Cevapları  

 

1) Kuruluşun bir hile denetim birimi bulunmakta mıdır ve kuruluş 

içerisinde hile denetimi yapılmakta mıdır? 

Kuruluşun ayrıca bir hile denetim departmanı bulunmamaktadır ve hile 

denetmine ilişkin olarak yürütülen çalışmalar sözkonusu değildir.  

Kuruluşun denetim çalışmaları bağlı bulunduğu KOÇ Grubu tarafından yapılan 

mali denetimler, Vakıflar Genel Kurulu tarafından yapılan yasal denetimler ve kuruluş 

içerisinde YMM ile bütçe raporlama birimi tarafından yapılan  denetim hizmetleri ile 

sınırlı bulunmaktadır. 

2) Kuruluşun hilenin önlenmesi kapsamında açık ve yazılı etik politika ve 

prosedürleri bulunmakta mıdır? 

Kuruluşun kendi bünyesi içerisinde kabul görmüş etik ilke, politika ve 

prosedürleri bulunmaktadır ve bunlar yazılı bir şekildedir.  

3) Özellikle doğru ve dürüst çalışanın baştan işe alınabilmesi açısından 

kuruluş tarafından oluşturulmuş yazılı bir işe alım prosedürü bulunmakta mıdır ve 

çalışanların işe alımında ne tür prosedürler uygulanmaktadır? 

Kuruluşun sahip olduğu yazılı bir işe alım prosedürü bulunmaktadır. Bunlardan 

gönüllü çalışanların ücretli çalışanlardan ayrı olarak ayrıca bir yönetmeliği de 

bulunmaktadır.  
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4) Hilenin belirlenmesi ve ortaya çıkarılmasında önemli bir güç olan 

dışarıdan bilgi sızdıran kişilere yönelik olarak kuruluş içerisinde oluşturulmuş 

herhangi bir prosedür (ihbar hattı vb.) sözkonusu mudur? Eğer herhangi bir 

prosedür sözkonusu değilse kuruluşun herhangi bir hile ihbarı alması halinde 

tutumu ne olmaktadır? 

Kuruluşun hileli faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ihbar hattı 

ya da spesifik başka bir prosedürü bulunmamaktadır ancak hileli bir durumun ihbar 

edilmesi ya da ortaya çıkması halinde sözkonusu suçu işleyen hakkında yasal işlemler 

başlatılmakta, hile yapan kişiye işyerinden uzaklaştırılma cezası verilmekte ve aynı 

zamanda gerçekleşen hileli işlem gerekli mercilere bildirilmektedir. Kuruluş faaliyetine 

başladığı tarihten itibaren herhangi bir hile vakası deneyimlememiştir. 

5) Hileli eylemlere yönelik olarak kuruluşun tepe yönetiminin etkinliğinin 

derecesi nedir? 

Hileli eylemlere yönelik olarak kurum kültürü içerisinde yerleşmiş bulunan 

kurumsal kültüre dayalı bazı prosedürler bulunmakta ve bu prosedürler çalışan tarafından 

bilinmektedir. Tepe yönetimi tarafından konulmuş olan bazı kurallar mevcut 

bulunmaktadır ve bu kurallara uyulmadığı takdirde çalışanlar ve gönüllüler hakkında 

gerekli işlemler yapılmaktadır. 

6) Hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak uygulanan 

denetim ve gözetim prosedürleri nelerden oluşmaktadır? 

Kuruluş içerisinde spesifik bir hile denetimi birimi bulunmamaktadır. Ayrıca 

Kuruluş dışarıdan bağımsız denetim hizmeti almamakta ve kuruluş içerisinde yürütülen iç 

denetim faaliyetleri bulunmamaktadır. Kuruluşun denetimleri bağlı bulunduğu KOÇ 

Grubu tarafından yapılan mali denetimler ile kuruluş bünyesinde YMM ve bütçe ve 

raporlama birimi tarafından yapılan denetimlerle sınırlı kalmaktadır.  Yine kurumun yasal 

olarak tabi olduğu kanun kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca yapılan 

denetimler de hilenin önlenmesi ve ortaya çıkartılmasına yardımcı olmaktadır. 

 

115 
 



7) Hırsızlık, yolsuzluk vb. gibi hile eylemlerine karşı olarak kuruluşun 

parasal işlemleri üzerinde ne gibi kontrol mekanizmaları bulunmaktadır? 

Kuruluş içerisinde parasal işlemlere karşı hassasiyet bulunmaktadır. Buna göre 

vasiyet bağışlarından elde edilen bağış paraları üzerindeki kontrol mahkeme prosedürleri 

ve kanunlar aracılığıyla sağlanmaktadır. 

 Protokollerden gelen bağışlar ise banka transferleriyle yapılmakta hiçbir şekilde 

elden para işlemi yapılmamaktadır. Bunun tek istisnası elden yapılan çelenk bağışları ve 

küçük miktardaki nakit bağışlardır. Bu bağışlar üzerinde de kontrolü sağlamak için 

koçanlı bağış makbuzları kullanılmakta ve bağışı alan kişiyle birlikte birkaç görevli daha 

gönderilerek gözetim yapılmaktadır, ancak bu durum yine de riskli olduğu için daha çok 

kredi kartı aracılığıyla bağış alınmaya çalışılmaktadır.  

Online olarak yapılan bağışlarda ise kişilere özel verilen bağış ve hesap 

numaraları ile bağış sonrası doğrudan kişinin kendisine gönderilen onaylı ve mühürlü 

zarflarla kontrol sağlanmaya çalışılmaktadır.  

8) Kuruluşun güvenilirlik çerçevesi ne şekildedir? 

Kuruluşun işlemlerinin, finansal verilerinin ve kuruluş bünyesinde gerçekleşen 

hileli olay veya işlemlerin halka açık bir şekilde ilan edildiği kurumsal web sitesi  

bulunmaktadır. Kuruluşun web sitesinde yayınlanan finansal tabloları Ek-9’da 

gösterilmiştir. 

9) Görevlerin ayrılığı ilkesi uygulanmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde onay, koruma ve kayıt tutma işlemleri ayrı tutulmaktadır ve 

çalışanlarla bu ilkeye uygun olarak anlaşma yapılmaktadır. Örneğin; bağış işlemlerinde 

bağışta bulunacak kişi ile iletişime geçen görevli, bağışçı kişiden parayı alan görevli ve 

bağış makbuzunu kesen görevliler farklı kişilerdir. 
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10) Kuruluş hiç bütçe kesintsi yoluna gidiyor mu? 

Kuruluş tarafından doğrudan bütçe kesintisi yoluna gidilmemekle birlikte çok 

nadir olarak bazı durumlarda bütçe kesintisi yapılabilmektedir. Örneğin yıl ortalarında 

aniden bağışların gelmesi durumunda yönetim kurulunun onayı alınmak şartıyla bütçe 

kesintileri yapılabilmektedir. 

11) Kuruluşun iş gücü devir hızı ne düzeydedir? 

Kuruluşun iş gücü devir hızı oldukça düşüktür.  

12) Kuruluş tarafından çalışanlara ne tür yan hak ve avantajlar 

sunulmaktadır ve sözkonusu yan hak ve avantajlar hiç çalışanlar tarafından 

reddedilmekte midir? 

Çalışanlara yan hak olarak ücret dışında bonus ve prim verilmektedir. 

Çalışanlara sunulan bonus ve primlerin bugüne kadar herhangi bir çalışan tarafından 

reddedilmesi durumu ile karşı karşıya kalınmamıştır. 

13) Kuruluşun kısa vadeli fon hedefleri bulunuyor mu? 

Kuruluşun kısa vadeli fon hedefleri bulunmamaktadır. Fon hedeflerinin 

belirlenmesi için komisyonlar kurulmakta ve bu komisyonlar tarafından uzun vadeli fon 

hedefleri yapılmaktadır. 

14) Kuruluş hiç karşılıksız çek vakası ile karşı karşıya kaldı mı? 

Kuruluş tarafından bugüne kadar hiç karşılıksız çek vakası deneyimlenmemiştir. 

Kuruluş bünyesinde çek aracılığıyla çok fazla işlem yürütülmemektedir. 

15) Kuruluşun yıl içerisinde veya yıl sonlarında hedeflerinin 

değerlendirildiği periyotlarda hiç anlamlı sonuçların elde edilemediği durumlar 

sözkonusu oldu mu? 

Kuruluş bugüne kadar hiç böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamıştır. 
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16) Kuruluşa gelen hileli ve yasadışı eylemlere ilişkin gizli ihbarlar mevcut 

mudur? 

Kuruluşun hileli ve yasadışı eylemlerin bildirilmesine ilişkin herhangi bir ihbar 

hattı kurulu bulunmamakla birlikte ihbar yoluyla kuruluşa gelebilecek bildirimlere tepe 

yönetimi tarafından sıcak bakılmakta ve ihbar gelmesi halinde bununla ilgili araştırma ve 

işlemler yapılmaktadır.  

17) Hile belirtileri açısından kuruluşun çalışanlarının yaşam tarzındaki 

değişiklikler ve davranışsal değişiklikleri gözlemlenmekte ve takip edilmekte midir? 

Kuruluşun çalışan hacmi oldukça küçük olduğundan ve sadece 8 kişiden 

oluştuğundan çalışanlar sözkonusu değişiklikler açısından kolaylıkla 

gözlemlenebilmektedir. 

18) Gönüllü ve çalışanların işe alımlarında özgeçmiş incelemesi 

uygulanmakta mıdır? 

Ücretli çalışanların işe alımında özgeçmiş incelemesi yapılmakla birlikte 

gönüllerin işe alımında genellikle gönüllere özel olarak hazırlanan prosedürdeki hususlar 

dikkate alınmaktadır. 

19) Kuruluş içerisinde hileli veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili olay ve 

sorunlar sır olarak saklanmakta mıdır yoksa kamuoyu ve gerekli kanallar 

aracılığıyla paylaşılmakta mıdır?  

Kuruluş yönetmeliğinde belirtmiş olduğu “şeffaflık ilkesi” ve kurum politikası 

gereği sözkonusu  olay ve sorunların meydana gelmesi halinde durumu websitesi kanalı 

aracılığıyla kamu ile paylaşabilir bir yapıdadır. Kuruluşun yönetmeliğinde yer vermiş 

olduğu “şeffaflık ilkesi”ni web sitesinde ilan etmiş olduğu 2012 yılı faaliyet raporunda 

“açık ve şeffaf olmak” başlığı altında aşağıdaki şekilde ifade etmektedir;  
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“Türk Eğitim Vakfı, kurulduğu günden beri “Mülga Vakıflar Kanunu ve 

27.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlülüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 

31. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler” gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhasebe Müdürlüğü olarak; 2012 yılı içinde 

Vakıf adına yapılan tüm işlemler mevzuata uygun şekilde kayda alınmış, raporlanmış ve 

üst yönetime sunulmuştur. Bu raporlar haricinde her yıl olduğu gibi mütevelli heyeti 

tarafından seçilen denetçiler tarafından Vakfımız yıl içinde 2 kez iç denetime tabi 

tutulmuştur. Muhasebe Müdürlüğü TEV Merkez, 13 Şube ve İktsiadi İşletmelerin 2012 

yılı içinde fiili bütçe takiplerini yaparak, mali kontrolleri ve koordinasyonlarını 

gerçekleştirmiştir.  

Türk Eğitim Vakfı, bağışçıya özel fon uygulamaktadır. Bağışçıya özel fonlar, 

bağışlanan nakit, taşınır, taşınmaz malların veya varlıkların vakıf tarafından bir şirket, 

aile veya birey adına idare edilmesidir. Bu fonlar, doğrudan bağış veya kendi vakfınızı 

kurmaya alternatif olarak bağışlarınızı kolaylıkla masrafsız ve esnek bir şekilde 

kullanabilme fırsatı veren araçlardır. Bağışçıya özel fonlar sayesinde bağışçılar hem 

idari yüklerden arınmış olur, hem de yapmış olduğu bağışların etkisini takip etme, 

bağışının nasıl harcanacağını belirleme ve sonuç raporu alma imkanlarına sahip olur. 

Bağışçı bireylere doğrudan bağış vermek yerine bir vakfın içinde kendi adına oluşturulan 

fona bağış yaparak vergi avantajı sağlar ve ihtiyacın en fazla olduğu yer ile bağışçının 

önceliklerini dengeleyerek çalışmalarını odaklandıran kuruluşları aracı olarak kullanır.” 

20) Kuruluş daha önce hiç hile vakası ile karşı karşıya kaldı mı? Eğer 

kaldıysa sözkonusu hile vakası nasıl cezalandırıldı? 

Kuruluş hiçbir hile vakası ile karşılaşmamıştır.  
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   4.3.1.3. ACFE Hile Check-Up Listesine İlişkin Mülakat Soruları ve 
Cevapları  

 

1) Kuruluş içerisinde hile riskinin gözden geçirilmesine yönelik süreç 

yönetim kurulu gibi tepe yönetimleri veya yönetim misyonu bulunan diğer 

kurullar tarafından ne derecede sahiplenilmektedir?  

Kuruluş içerisinde yönetim kurulu doğrudan hile riskinin gözden 

geçirilmesine yönelik bir kurul olmamakla birlikte kuruluş içerisinde hile riskinin 

veya hile riskine neden olabilecek herhangi bir unsurun bulunması halinde 

yönetim kurulu bu durumu dikkate almakta ve gerekli müdahale ile işlemlerde 

bulunmaktadır. Hile riskine karşı yönetim kurulunun tavrı ise bu konuda doğrudan 

sorumluluğu üstlenmek şeklindedir ancak bu konuda formal bir prosedür 

bulunmamaktadır. Ayrıca yönetim kurulu dışında kuruluşun sahip olduğu denetim 

komitesi de gerekli hallerde hile riskini değerlendirmekte ve hile riskinin 

önlenmesi ya da azaltılmasına ilişkin gerekli rolü üstlenmektedir, ancak bu 

işlemlerin hiçbiri doğrudan ve spesifik olarak hile riskinin değerlendirilmesine 

yönelik değildir. 

2) Kuruluş içerisinde hile riski ve hile riskinin yönetimi tepe 

yönetimleri ve ilgili birimlerin yöneticileri tarafından açıkça sahiplenilmekte 

midir? 

Kuruluş içerisinde hile riskinin doğması halinde yönetim kurulu, denetim 

komitesi gibi tepe yönetimleri gerekli sorumlulukları yerine getirmekte ve 

yönetim kurulu bu konudaki asıl sorumluluğu doğrudan kendisi üstlenmektedir.  

3) Kuruluş önemli hile risklerinin değerlendirilmesine yönelik olarak 

devamlı olarak uygulanan bir prosedüre sahip bulunmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde hile riskinin düzenli olarak değerlendirildiği yerleşik bir 

prosedür bulunmamaktadır. 
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4) Kuruluşun hile riski yönetim politikası nedir? Bazı hile risklerinin 

kuruluş için tolere edilebilir maliyet ve zararlara neden olur iken bazı hile 

risklerinin yıkıcı etkilerinin bulunması gerçeğinden hareketle yönetim tarafından 

farklı türdeki hile riskleri için tanımlanmış farklı hile riski tolerans düzeyleri 

bulunmakta mıdır? 

Kuruluş içerisinde hile riskleri derecelendirilmemekte ve hile riski yönetimine 

yönelik herhangi bir politika bulunmamaktadır. 

5) Bağış ve yardımların çalınması, haksız yere bir başkası tarafından ele 

geçirilmesi, kötüye kullanılması ve hırsızlık gibi hile risklerinin belirtisi niteliğindeki 

olaylara (örneğin; bağışçı şikayetleri, bağış kayıtlarının deposito ve kayıt tarihleri 

arasındaki farklılıklar, deposito belgeleri üzerinde yazılı hesap numaraları ve bağış 

alan kişilerin kayıtlı kredi hesap numaraları arasındaki farklılıklar, yetkisiz bağış, 

yardım, hediye işlemleri, olağandışı ve anlamsız sonuçlar vb. gibi) ilişkin olarak ne 

gibi denetim prosedürleri bulunmaktadır? 

Bağışçı şikayetleri doğrudan dikkate alınmakta ve yapılan her bağış işlemi 

mutlaka belgeye dayandırılarak ilgili bağış bakiyeleri doğrulanmakta ve bağış makbuzları 

düzenlenmektedir. Bağış makbuzu formu Ek-7’de gösterilmiştir. Her bir bağış işlemi 

tepe yönetiminin yetkisine bağlı bulunmaktadır ve hiçbir şekilde onaysız bağış kabul 

edilmemektedir. Tüm bağışlar mutlaka yönetim kurulunun onayından geçmektedir. 

Bağışta bulunan kişilerin hesap numaraları ve ilgili belge numaraları ise 

karşılıklı olarak kontrol edilmekte ve yapılan çeşitli analizler (rasyo analizivbi gibi) 

yoluyla anlamsız sonuçlar ortaya çıkartılabilmektedir. 

6) Kuruluş içerisinde yetki-sahiplik (koruma)-kayıt mekanizmalarının 

birbirinden ayrı olarak sınıflandığı görevlerin ayrılığı ilkesi gibi hile karşıtı 

kontroller bulunuyor mu ? 

Kuruluş içerisinde görevlerin ayrılığı ilkesi bulunmakta ve uygulanmaktadır. 

Yetki, sahiplik (koruma) ve kayıt işlemleri çalışanlar arasında paylaştırılmıştır ve her bir 

işlem farklı kişi tarafından yapılmaktadır.  
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7) Kuruluş içerisinde mevcut bulunan hile karşıtı kontroller revize edilerek 

etkililiği arttırmak için yeniden inşa ediliyor mu? 

Sözkonusu kontroller sürekli ve düzenli olarak revizyondan geçirilmemekle 

birlikte kontrolün işleyişinde herhangi bir sorun veya aksaklık farkedildiğinde ilgili 

kontrol revize edilebilmektedir. 

8) Etik ilke ve davranışları teşvik etmek, çalışanlar tarafından yapılan ve 

hile riskine neden olabilecek yanlışlıkları ortaya çıkartmak ve incelenmesi ile 

değerlendirilmesi gereken konularda ikili iletişimi desteklemek için kuruluş 

tarafından ne gibi politika ve prosedürler geliştirilmiştir? 

Kuruluş bünyesinde ücretli çalışan ve gönüllülerin etik ilke ve davranışları 

benimseyip uygulamasına ilişkin olarak formal ve yazılı bir prosedürü bulunmaktadır.  

Kuruluş içerisinde hangi davranışların kabul göreceğine, hangi davranışların 

cezalandırılacağına ilişkin yazılı bir etik ilke ve davranış prosedürü ve yönetmeliği 

bulunmaktadır, ayrıca kuruluş içerisinde her seviyedeki çalışanın sahip olması gereken 

etik ilke ve davranışlar kurum kültürü içerisinde de yerleşik bulunmakta ve çalışanlar 

tarafından bilinmektedir.  

Doğrudan çalışanlar tarafından yapılan yanlışlıkların ortaya çıkarılmasına 

yönelik bir prosedür bulunmamakla birlikte çalışanlar tarafından yapılan ve kurum 

kültürü ile örtüşmeyen herhangi bir yanlış davranış farkedildiğinde ilgili iletişim 

mekanizmaları kurularak sözkonusu çalışan hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Ayrıca, çalışanlar kurum kültürü ile bağdaşmayan tavır ve davranışlarda 

bulunmaları halinde tepe yönetiminin tavrı ve bu konuda çalışanlara vermiş olduğu mesaj 

da kurum kültürü içerisinde oldukça açık bir şekilde bilinmektedir. 
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9)  Etik ilke ve davranışlar açısından çalışanların eğitime tabi tutulduğu, 

tavsiyelerin verildiği ve potansiyel yanlışlıkların anlatıldığı  programlar bulunuyor 

mu? 

Etik ilke ve davranışlara ilişkin olarak kurum içerisnde yerleşik bulunan ve 

çalışanlar tarafından bilinen kurum kültürü değerleri ve yazılı politika ile prosedürler 

dışında herhangi bir eğitim programı sözkonusu değildir. 

10) Hile kavramını ve hile kavramına yönelik olarak yasal kanunları 

anlama, araştırma ve takip etme işlemleri ne derecede gerçekleştirilmektedir? 

Kuruluş tarafından hile kavramının anlaşılmasına ve ilgili yenilikler ile 

düzenlemelerin takip edilmesine yönelik olarak herhangi bir çalışma yapılamaktadır. 

Kuruluş tarafından Uluslararası Hile İnceleyicileri Derneği (ACFE) ve getirmiş olduğu 

düzenlemeler, yine hile ve hile denetimine ilişkin düzenlemelere yer veren SOX Yasası 

ve bu konuda uluslararası alanda yapılan diğer düzenleme ve kanunlar bilinmemekte ve 

takip edilmemektedir. 
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5.SONUÇ 
 

Kar amaçsız işletmelere ilişkin bilgi ve bulgular değerlendirildiğinde kar 

amaçsız işletmelerde hile denetimi olgusunun teoride var olduğu ancak pratikte tam 

olarak uygulanmadığı görülmektedir.  

 

Kar amaçsız işletmelerin büyük bir çoğunluğunda hile denetiminden önce 

bağımsız (dış) denetim kavramının dahi yerleşmemiş olması ve denetime yönelik 

politika, prosedür ile kontrollerin hiç olmaması veya yetersiz olması bu 

organizasyonlarda, hile denetiminin bu organizasyonlar için taşıdığı öneme ve hile 

nedeniyle karşı karşıya oldukları riske ilişkin farkındalığın oluşmadığını göstermektedir. 

 

Hem Dünya’daki geçerli kanun ve düzenlemeler  hem de ülkemizde kar amaçsız 

işletmelere ilişkin hukuki düzenlemeler dikkate alındığında kar amaçsız işletmelerde hile 

denetimini zorunlu kılacak herhangi bir hukuki düzenlemenin mevcut bulunmadığı 

görülmektedir.  

Türkiye’de kar amaçsız işletmelerde hile denetimine ilişkin olarak geçerli olan 

mevcut hukuki düzenlemeler kapsamında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakta ve 

bu işletmeler için zorunlu olarak hile denetimi öngörülmemektedir.  

Ülkemizde kar amaçsız işletmelere ilişkin olarak Dernekler Kanunu ve Vakıflar 

Kanunu sadece sınırlı kapsamda yeminli mali müşavir tasdikine ilişkin hükümler 

getirmekte, hile denetimine ilişkin spesifik bir kanun bulunmamaktadır.  

                Dünya’daki uygulamalar incelendiğinde ise 2002 yılında ABD’de yürürlülüğe 

giren Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası kapsamında kar amaçsız işletmelere ilişkin olarak 

zorunluluğu öngörülen iki temel ilke sözkonusudur. Bunlar; dışarıdan bilgi sızdıran 

kişilerin korunması ve bilgi, belge ve kayıtların hiçbir şekilde yok edilemeyeceği, 

değiştirilemeyeceği ve ortadan kaldırılamayacağı ilkesidir.  
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Bu iki temel ilke, SOX’da doğrudan kar amaçsız işletmeler için zorunlu 

kılınmamakla birlikte halka açık işletmeler için getirilen; açık etik ilkelerin oluşturulması, 

çıkarların çatışması politikası, bağımsız bir denetim komitesinin ve etkili iç kontrol 

sisteminin oluşturulmasına yönelik ilke ve kuralların kar amaçsız işletmeler tarafından 

kendi istekleriyle uygulanması halinde bu işletmelerde hilenin önlenmesine ve ortaya 

çıkarılmasına önemli bir katkı sağlanabilmektedir, ancak bu durum  kar amaçsız 

işletmelerde hile denetimine ilişkin olarak hem Dünya’daki hem de ülkemizdeki yasal 

düzenlemelerin yetersiz olduğu gerçeğini ve doğrudan kar amaçsız işletmelerde hile 

denetimini temel alacak uygulama ve düzenlemelere duyulan ihtiyacı ortadan 

kaldırmamaktadır. Son yıllarda yaşanan hile olayları dikkate alındığında kar amaçsız 

işletmelerde hile riskinin çok büyük olduğu ve hile nedeniyle bu işletmelerin uğradığı 

zararların ciddi rakamlara ulaştığı görülmektedir.  

 

Kar amaçsız işletmeler incelendiğinde hilenin önlenmesine ilişkin olarak açık 

etik kuralların oluşturulması, doğru ve dürüst çalışanın işe alınması açısından çalışan işe 

alım prosedürlerinin oluşturulması gibi prosedürlerin daha çok informal yapıda olduğu ve 

yazılı hale getirilmediği görülmektedir.  

 

Sözkonusu politika ve prosedürler kurum kültürü içerisinde çalışanlar 

tarafından bilinir olmakla birlikte resmi bir prosedür halinde olmadıkları için etkilerinin 

düşük olduğu söylenebilir. Bu politika ve prosedürlerin yazılı ilke ve kurallara 

dönüştürülüp sözkonusu kural ve ilkelere uyulmadığı takdirde ise uygulanacak 

yaptırımların açıkça belirlenmesi sağlanabilir. 

 

İncelenen örneklerde hilenin meydana gelebileceğine ilişkin önemli ipuçları 

verebilecek olan çalışanların yaşam tarzı ve davranışsal değişimlerinin takip edilmediği 

ve bir hile belirtisi olarak değerlendirilme yaklaşımlarının bulunmadığı görülmektedir. 

Hilenin gerçekleşmeden önce farkedilerek önlenebilmesi için sözkonusu değişimlerin 

dikkatle izlenmesi ve ele alınması gerekmektedir.  
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Ayrıca örnek işletmelerde yine kuruluş içerisinde hile veya hileli eylemlerin 

gerçekleşiyor olduğuna veya gerçekleşebileceğine yönelik olarak önemli bir kaynak 

sağlayan dışarıdan bilgi sızdıran kişileri korumaya yönelik herhangi bir prosedürün 

bulunmadığı hatta bu prosedürün varlığının bilinmediği tespit edilmiştir.  

 

Örnek işletmelerde dışarıdan bilgi dızdıran kişilere yönelik herhangi bir ihbar 

hattı bulunmadığı gibi dışarıdan herhangi bir kişiden hile veya hileli eylemlere yönelik 

bir hile bildirimi ya da ihbarı alınması halinde bu kişilere koruma garantisi verecek 

herhangi bir yerleşik ve resmi prosedür de bulunmamaktadır.  

 

Bu durum kar amaçsız işletmelerde varolan veya olabilecek hilelerin ihbar 

edilebilmesi ihtimalini azaltmaktadır. Bu yüzden ilgili işletmelerde bir hile ihbar hattının 

kurulması sağlanabilir ve ihbarın uygulanabilir hale getirilebilmesi için ihbarda 

bulunacak kişiler olan dışarıdan bilgi sızdıran kişilere garanti verecek ve bu kişilerin 

korunmasını sağlayacak yazılı prosedürler oluşturulabilir. 

 

Örnek işletmelerdeki kontrol ve denetim mekanizmaları incelendiğinde ise 

hilenin önlenmesinde ve ortaya çıkarılmasında önemli bir unsur olan iç kontrollerin hiç 

bulunmadığı veya yetersiz olduğu görülmektedir. Sözkonusu işletmelerin ana faaliyet 

konusu olan bağış ve yardım işlemleri üzerinde birtakım kontroller bulunmakla birlikte 

bu kontrollerin dar kapsamlı ve yetersiz düzeyde olduğu söylenebilir.  

 

Ayrıca ilgili kontrollerin işleyişinin etkililiği de düzenli olarak takip 

edilmemektedir. Sadece ilgili kontrol zayıflığı ortaya çıktığında mevcut kontroller revize 

edilmektedir. Bu yüzden örnek işletmelerde kontrollerin önleyici işlevinden 

yararlanılamadığı söylenebilir. Önleyici nitelikte olmayan iç kontroller sebebiyle de bu 

işletmelerde hile riski artabilir. 

 

İşletmelerdeki denetim mekanizmaları değerlendirildiğinde ele alınan 

örneklerden ilkinde yasal denetimler, işletme içerisindeki mali müşavirlik denetimleri ve 

denetleme kurulu tarafından yapılan denetimler dışında bağımsız denetim hizmetinin de 

alındığı görülmektedir.  
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İkinci örnekte ise yukarıda bahsedilen denetimler dışında ilgili işletmenin 

ayrıca bağlı bulunduğu grup tarafından yapılan denetimlere tabi olduğu görülmektedir. 

 

Bağımsız denetim hizmeti ve bağlı bulunulan gruplar tarafından alınan ek 

denetim hizmetleri hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yardımcı olması açısından 

olumlu olarak değerlendirilebilmekle birlikte bu denetimler doğrudan hile denetimine 

yönelik değildir. Örnek işletmelerde hile denetimine yönelik olarak spesifif bir hile 

departmanı ve hilenin önlenmesi veya ortaya çıkarılmasına ilişkin prosedürler 

bulunmamaktadır.  

 

Yapılan incelemelerde işletmelerde hilenin bir risk unusuru olarak dikkate 

alınmadığı ve bu konudaki farkındalığın yeterince gelişmemiş olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Özellikle hile denetiminde hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik 

bazı politika ve prosedürlerin bilinmemesi, varlığından haberdar olunmaması ve hile 

denetimiyle ilgili uluslararası gelişme ve düzenlemelerin takip edilmemesi kar amaçsız 

işletmelerde hilenin boyutları, hile riski ve hile riskinin sonuçlarına yönelik farkındalığın 

düşük olduğunu göstermektedir. 

 

Kar amaçsız işletmelerin kendi yapıları ve üstlendikleri misyon gereği güven 

duygusu üzerine kurulu olmaları, kar amaçsız işletmelerde iç kontrollerin ve bağımsız bir 

denetim komitesinin ve denetçinin bulunmaması gibi faktörler bu işletmelerdeki hile 

riskini arttırmaktadır. 

 

Hile, kar amaçsız işletmelerde giderek artan bir olgudur ve hilenin kar amaçsız 

işletmelerde neden olduğu zararlar özellikle bu işletmeler için hayati olan güven ve 

itibarın zedelenmesi sebebiyle ciddi boyuttadır. Bu yüzden kar amaçsız işletmelerde hile 

gerçeğinin farkına varılarak bu işletmelerde hile denetiminin önemi ve gerekliliği  

konusunda yeterli bilince sahip olunması ve hile denetimine ilişkin gerekli prosedürlerin 

oluşturulması gerekmektedir. 
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Ek 1: Türk Kültür Vakfı Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar  

Ek 2 : Türk Kültür Vakfı Denetim Kurulu Denetim Raporu Örneği 

Ek: 3 : Türk Kültür Vakfı İç Denetim Raporu Örneği 

Ek 4 : Türk Kültür Vakfı Temel Yetkinlikler Prosedürü 
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Ek 6 :  Türk Kültür Vakfı Yurtdışı Yardım-Bağış Alma Bildirimi 

Ek 7 : Türk Eğitim Vakfı Bağış Makbuzu Örneği 

Ek 8 :  Türk Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Denetim Raporu Örneği 
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EK-1 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR 

 
31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO 

(Para Birimi : TL) 
 
 

        VARLIKLAR 
  

Dipnot 
 

31.Ara.12 
 

31.Ara.11 
 I.DÖNEN VARLIKLAR 

 
3 

     Nakit ve Nakit Benzerleri 
   

            6.222.288    
 

     6.620.412    
 Kasa 

     
                      180    

 
               345    

 Bankalar 
   

4 
 

            6.222.108    
 

    6.620.067    
 Ticari Alacaklar 

    
                 16.044    

 
                    -      

 Şüpheli alacaklar 
    

              577.455    
 

        455.778    
 Şüpheli alacaklar karşılığı 

   
-             577.455    

 
-      455.778    

 Alacak senetleri 
    

                 16.044    
 

                    -      
 Diğer Alacaklar 

  
5 

 
                170.061    

 
           20.370    

 Diğer alacaklar 
    

                170.061    
 

           20.370    
 Toplam Dönen Varlıklar                    6.408.393            6.640.782      

II.DURAN VARLIKLAR 
       Maddi duran varlıklar 
 

6 
 

           3.764.652    
 

      3.075.849    
 Binalar 

     
           3.023.085    

 
      3.023.085    

 Demirbaşlar 
    

              852.939    
 

         799.704    
 Birikmiş amortisman 

   
-             810.459    

 
-       771.840    

 Verilen avanslar 
    

              699.087    
 

    24.900    
 Diğer Dönen Varlıklar 

 
7 

 
                 78.342    

 
           78.438    

 Gelecek yıllara ait giderler 
   

                 78.342    
 

           78.438    
 Toplam Duran Varlıklar                              3.842.994            3.154.287      

AKTİF TOPLAMI                               10.251.387            9.795.069      
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*İşletmenin bilançosundaki finansal değerleri 3 ile çarpılmış şekilde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR 
I.KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

      Diğer yabancı kaynaklar  
   

                221.451    
 

                    -      
 Diğer borçlar 

    
                 36.420    

 
                    -      

 Ortaklara borçlar 
    

                185.121    
 

                    -      
 Ödenecek Vergi ve Fonlar 

   
                129.009    

 
         115.413    

 Ödenecek vergi ve fonlar 
   

                 69.957    
 

           62.607    
 Ödenecek sosyal güvenlik 

primleri 
  

                 59.052    
 

           52.806    
 Toplam Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar                     350.550               115.413      
II.UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

      Uzun vadeli yükümlülükler 
   

                675.936    
 

        586.851    
 Kıdem tazminatı karşılığı 

   
                443.865    

 
        354.780    

 Diğer uzun vadeli çeşitli borçlar 
  

                232.071    
 

        232.071    
 Toplam Uzun Vadeli 

Kaynaklar                       675.936              586.851      
III.ÖZKAYNAKLAR 

        Ödenmiş sermaye 
    

             3.099.522    
 

    3.080.817    
 Sermaye 

     
                  98.640    

 
         79.935    

 Maddi duran varlık yeniden değerleme artış 
fonu  

 
             3.000.882    

 
    3.000.882    

 Geçmiş yıl karı 
    

             6.011.988    
 

    4.676.169    
 Dönem karı 

    
                113.391    

 
    1.335.819    

 Toplam Özkaynaklar 
   

             9.224.901   
 

    9.092.805    
 TOPLAM KAYNAKLAR                   10.251.387         9.795.069*      
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31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN GELİR TABLOSU 
(Para Birimi : TL) 

       
  Dipnot  

1 Ocak- 31 
Aralık 2012 

 

1 Ocak- 31 
Aralık 2011  

   Faaliyet geliri 
 

11 
 

   14.514.957    
 

    12.115.344    
 Faaliyet gideri 

 
11 

 
-  10.915.314    

 
-    9.471.525    

 BRÜT KAR           3.599.643            2.643.819    
 

        Faaliyet giderleri 
   

-   3.222.879    
 

-    3.228.717    
 Genel yönetim giderleri 

 
12 

 
-   3.002.604    

 
-    3.116.169    

 Kıdem tazmiatı karşılığı giderleri 
   

-        89.082    
 

-         69.729    
 Şüpheli alacak karşılığı giderleri 

 
4 

 
-      131.193    

 
-         42.819    

 
        FAALİYET KARI/(ZARARI)              376.764      -       584.898    

 
        Diğer faaliyet gelirleri 

 
13 

 
       288.063    

 
      1.955.214    

 Faiz geliri 
   

       233.358    
 

         184.542    
 Kambiyo karı 

   
         45.189    

 
      1.760.268    

 Diğer gelirler 
   

           9.516    
 

           10.404    
 Diğer faaliyet giderleri 

 
14 

 
-      551.436    

 
-          34.497    

 Kambiyo zararı 
   

-      551.436    
 

-          34.497    
 

        OLAĞAN KAR/(ZARAR)               113.391             1. 335.819    
 VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR) 

      Gelir Vergisi 
   

               -      
 

                -      
 DÖNEM NET KARI/(ZARARI)              113.391              1.335.819**   
  

**İşletmenin gelir tablosundaki finansal değerleri 3 ile çarpılmış şekilde gösterilmiştir. 
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EK-2 DENETİM KURULU DENETİM RAPORU 
 

 

.............................. Vakfedenler Kuruluna, 

 

 

31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan bilanço ve gelir-gider tabloları ................... 
Vakfı’nın mali durumunu yansıtmaktadır. Tarafımızdan yapılan denetimler de bu 
görüşümüzü desteklemektedir. 

 

Katıldığımız toplantılar ve görev yaptığımız süre zarfında Denetim Kurulumuza ulaşan 
herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETÇİ                                         DENETÇİ                                   DENETÇİ                                                              
İmza                                                      İmza                                            İmza 
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EK-3 İÇ DENETİM RAPORU 

 

  

                     
 

  

İÇ DENETİM RAPORU* 

  

    
                                            
Sıra  Değerlendirilen Hususlar 

            
  1 Evet   

No                                     2 Hayır   
  

                 
    

 
  

1. Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?         
  

                 
    

 
  

2. Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?                         
                                        

 
  

3. Vakıf, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?               
                                        

 
  

4. Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?                        
                                        

 
  

5. Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?       
                                        

 
  

6. Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?               
                                        

 
  

7. Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?          
                                            

  
Yukarıdaki Hayır cevaplarına ilişkin açıklamaları bu bölüme yazınız. 

                
                                            
                                            

  
Tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar ile denetçi kanaatini bu bölüme 
yazınız.               

                                            
                                            
                                            

  Denetçi Adı Soyadı : 
      

Tarih : 
      

  

  Sertifika no 
 

: 
      

İmza : 
      

  

                                            
* Vakıf bağımsız denetime tabi ise Bağımsız Denetim Raporunu ekleyiniz. Ayrıca değerlendirilen mali tablolar bu rapora 
eklenecektir. 
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EK-4 TEMEL YETKİNLİKLER PROSEDÜRÜ 
 

Yetkinlik # 1:   Harici Odaklanma ve İletişim Kurma  

 

   Davranış göstergeleri 

• Harici ortamları izler ve önemli gelişmeleri tespit eder, 
• Potansiyel işbirliği fırsatlarını etkin olarak değerlendirir, geliştirir ve sürdürür 

organizasyona değer katar, 
• Dış dünyadaki yenilikleri takip eder, önerir ve tartışılmalarını sağlar.  
• İlişkilerini TKV- AFS Misyonu, değerlerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak 

yönetmek.   
• Yeni kavramlar, süreçler ve metotlar geliştirip bunları organizasyon yararına 

sunar. 
  

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

• Organizasyona yarar sağlayabilecek harici ortamların gelişimine dikkat eder, 
• Organizasyona yarar sağlayabilecek çevre temas ve ilişkileri izler, 
• İleride faydası olabilecek kişiler ile sıcak ilişkiler kurar, 
• Organizasyon geçmişinde faydalı olmuş ilişkileri korur, geliştirir, 

  

Liderlik Yetkinlikleri 

• Sürekli olarak organizasyona faydalı olabilecek ortamları gözlemler, araştırır, 
• Profesyonel yetkinliğe sahip kişileri organizasyona dahil etmek için ilişkilerini 

geliştirir ve korur, 
• Organizasyonun öncelikleri çerçevesinde diğer organizasyonlarla işbirliklerini ve 

temaslarını geliştirir, korur, 
• Organizasyonun amaç ve değerlerini anlatır ve dahili ve harici istek oluşturur, 

 

 Yetkinlik # 2:  Hizmet Odaklılık    

   

Davranış göstergeleri 

•  İç ve dış müşterilerle Dahili ve harici müşterilerle pozitif ilişkiler kurar ve 
sürdürür, Müşteri beklentilerini AFS Organizasyonunun yapısında bulunan 
karşılıklı yardımlaşmaya saygı yönetir, 

• Müşteri ihtiyaçlarını anlar ve müşteri tatminini arttırmak için yeni yöntemler arar, 
• Günlük işleyişte hizmet merkezli bakış açısını korur.  
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  Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

•  Müşteri açısında iyi hizmeti anlamaya çalışır, 
•  Müşterilerden ve AFS Ortaklarından yardım, bilgi ve hizmet isteklerine çabuk 

cevap verir, 
•  Müşterinin isteklerini öngören ve yardımcı olmak için ilave yapılabilecekleri 

araştırır,  
•  Güven ve itimat telkin eden, 
• Sözünü tutar zamanında, güvenilir ve doğru bilgilendirme yapar,   
• Müşteri ve AFS ortaklarından gelen şikayetleri kısa zamanda etkin bir şekilde 

çözer, 
• Doğru bilgiyi arar, önyargılardan kaçınır ve gönderdiği ve aldığı bilgilerin 

doğruluğunu teyid eder, 
• İletişiminde zamanlamaya dikkat eder,  uygun dil ve format kullanır. 
• Performansını arttırmak için geri bildirim ister. 

  

Liderlik Yetkinlikleri  

Hizmet Odaklı kültürün sağlar ve bu kültüre uygun çalışanların işe alır, 

Müşteri Hizmetini engelleyici süreçleri tespit eder ve iyileştirme çalışmaları yapar,  

Müşteri Hizmeti konusunda başarılı olan çalışanları ve gönüllüleri ödüllendirir, 

En iyi müşteri odaklılık çalışmalarını araştırır, 

Müteriler, gönüllüler ve çalışanlar kolaylıkla ulaşabilir, 

 

Yetkinlik # 3:  Mesleki İşbirliği ve Takım Çalışması - Davranış göstergeleri 

• Aktif dinler, uzlaşımcı anlayış gösterir ve bilgi paylaşır ve diğer çalışma 
arkadaşlarının ihtiyaçlarına hassasiyet gösterir, geri bildirimde bulunur mümkünse 
koçluk yapar,  

• Anlaşılır şekilde delegasyon yapar,  
• Gerekli bilgi ve becerilerini kullanarak diğerlerinin gelişimine yardımcı olur,  

  

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

• Diğerlerinin sözünü kesmeden özenle dinler,  
• Karşısındakini düşünerek sorular sorar, düşüncelerini paylaşır ve diğerlerinin 

ihtiyaçlarına hassasiyet gösterir ve düşüncelerine saygı gösterir,  
• Nazik, doğru, zamanında ve eksiksiz geri bildirimde bulunur ve cevaplar verir, 
• Yeni bilgi ve beceriler kazanmak için yeni sorumluluk almak ister,  
• İş arkadaşlarının yerini doldurmak için geçici görevler alır, 
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Liderlik Yetkinlikleri  

• Türk Kültür Vakfı operasyonel değerlerine saygı duyulan iş ortamı yaratır, teşvik 
eder, 

• Çalışanları ve gönüllüleri düşüncelerini, fikirlerini ve kaygılarını ifade etmelerini 
teşvik eder ve empatiyle dinler, 

• Etkin iletişim için engelleri ortadan kaldırır, 
• Sorumlulukları delege eder ve görevlerin doğru bilgi, uzmanlık ve kararlılığın 

etkin bileşimini sağlar, 
• Çalışanların gelişimi ve sorumluluklarına ilişkin geribildirimde bulunur ve koçluk 

yapar, 
• Eğitime kaynak ayırır ve yeni beceri/bilgi/kaynakları teşvik eder, 
• Takımlardaki ya da çaprazlama pozisyonlardaki kişiler arasında işbirlikçi bağlar 

kurar, 
• Danışmanlık destek sistemine yardımcı olur, 
• Devam eden iş ortamında öğrenim fırsatları yaratır, (iş rotasyonu, takım ödevleri 

etc.) 
• Organizasyonel yenilenme planını uygular, 

  

 Yetkinlik # 4:   Farklı Kültürlere Uyum - Davranış göstergeleri 

• Organizasyonun misyonu, değerleri ve programlarını tanıtır, 
• Kişisel haklara saygı gösterir ve bireylere değer verir, 
• Etkin iletişim kurar ve kültürlerarası ortamda rahat ve etki çalışır, 
• Sosyal ortamlara, durumlara ve kültürel normlara uyum sağlar, 
• Tüm kültürlere ve değişik üsluplara saygı gösterir, 
• Farklı insanlarla etkin çalışma yöntemlerini bilir. 
• Hareketlerinin diğer kültürlerin örnekleriyle uyumlu olup olmadığından emin 

olmak için kendi önyargı ve davranışlarını inceler. 
• Kararlara yönelik harekete geçmeden önce, bu kararların değişik kültürler 

üzerindeki olası etkilerini göz önüne alır. 
 

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

• Kültürlerarası öğrenme süreçlerini ve organizasyon misyonunun temel unsurlarını 
anlar,  

• Karşısındakinin kültürel farklılık mevcudiyetini ve sürekli gelişen kültürel 
kimliğini ve değerlerini anlar, 

• İnsanlardaki farklılıklara saygı gösterir, farklı insanlarla etkin iletişim kurar, 
• Katılımcıların ya da ailelerinin ihtiyaçlarına,  kültürlerine ve geçmişlerine 

hassasiyet gösterir, 
• Çalışanların ve gönüllülerin görev ve pozisyon, kültür yada geçmişlerine 

bakmaksızın adil davranır, 
• Yeni ortam ve durumlara uyum sağlar.  
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Liderlik Yetkinlikleri  

• Kültürlerarası öğrenim ve evrensel konulara ilişkin destek verir, 
• Farklı tip ve boyutlarındaki çeşitliliği ve işyerindeki etkilerini kabul eder ve farklı 

kültür ve geçmişlerden gelen çalışanları etkin bir şekilde motive eder. 
• Farklılığı fırsat olarak, tahammülsüzlüğü ve önyargıyı mücadele olarak görür, 
• Belirsizliği anında kabul eder ve mizah anlayışı ile karşılar,  
• Strateji ve yaklaşımların kültürel ve coğrafi farklılıklara hitap etmesini sağlar. 

   

 Yetkinlik # 5: Çatışma Yönetimi ve Görüşme - Davranış göstergeleri  

• Temel iletişim becerilerini uygular ve görüşmeyi yönlendirir, 
• Yapıcı olar müzakere eder ve ortak faydaya ulaşır, 
• Potansiyel çatışmaları tespit eder ve anlaşmazlıkları ortaya çıkarır, 
• Varolan ve ortaya çıkan çatışmaların hafifletilmesine yardımcı olur ve kazan-

kazan çözümleri üretmeye odaklıdır. 
 

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

• İletişim becerilerini kullanır ve sözlü ya da sözsüz ifadeleri izleyerek 
karşısındakini iyi anlar, 

• Düşünceleri yerinde organize eder ve görüşmeyi istenilen doğrultuya yönlendirir. 
• Görüşmenin derinliklerine inen sorular sorar ve gizli gündemi ortaya çıkarır, 
• Taraflar arasında gerçek konuları tanımlayarak aksiyona dönüştürür  görüş 

ayrılıklarına köprü olur. 
• Müzakere ve çatışmayı ayırt eder, 
• Müzakereye girmeden önce nihai kararları, akılcı uzlaşımları ve kabul 

edilemeyecek   
• sonuçları tanımlar. 
• Ortak fayda sonuçlarına ulaşmaya çalışır yada stresli ortamda dahi kazan-kazan 

durumu yaratan ortam yaratır, 
• Problemleri sistematik olarak birden fazla açıdan tanımlayarak analiz etmeyi bilir, 

  

Leadership competencies  

•  Görüşme öncesi  araştırma, planlama ve model gündem ve düşüncelerini 
organize ederek stratejik planlama yapar, 

•  Ortak görüşleri kullanarak ihtiyaç analizi, yaratıcı çözümler bulmak ve ortak 
kararlara ulaşmak için alternatif araçlar geliştirir, 

• Çatışmalarda insanlar ve konuları ikiye ayırır ve etkin bir şekilde değerlendirir.  
• Çatışmaların farklı aşamalarını tanımlar, görüşmelerin düzeyini fırsat yaratacak 

düzeye çıkarır, 
•  Kültürlerarası anlayışı çatışma yönetimi ve müzakerelerde uygular, 
•  Farklı bakış açılarını, çıkarları, inanç sistemlerini ve değerleri yönetir ve uzlaşma 

noktalarını, çıkarları ortak platformda tanımlar, 
• Değişime direnç nedenlerini, engelleri çözümlemeyi bilir, 
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• Çalışanlara ve gönüllülere adil ve etkin şikayet prosedürleri belirler ve yönetir.  
  

Yetkinlik # 6:  Stratejik Düşünme ve Aksiyon  - Davranış göstergeleri 

• Hedeflerini gerçekleştirme arzusuyla rekabetsel durumla ilgili kapsamlı bir bakış 
açısı ortaya koyar. 

• Çeşitli alternatif eylemlerden ortaya çıkacak hem kısa hem de uzun dönemli 
çıktıların etkilerini dikkate alır. 

• Olası rekabetsel tepkileri tahmin eder ve uygun eylemi öngörebilir. 
• Seçilen yönteme uygun kaynakları tahsis eder. 
• Operasyonların daha iyi yönetilebilmesi için sürekli olarak yeni sistemler geliştirir 

ve uygulamaya sokar. 
• Verdiği kararlarda organizasyonun uzun dönemli menfaatlerini gözetir. 
• Organizasyonun uzun dönemde kapasite ve yeterliliğini arttırmaya yönelik 

stratejik planlar yapar, başkalarını da ortak eder. 
• Başarı ve başarısızlıkları organizasyonel öğrenme fırsatı olarak değerlendirir, 
• En iyi iş sonuçlarını elde etmek için varılan kaynakları farklı biçimlerde 

birleştirerek ve yönlendirir. 
• Daha iyi performans seviyesine ulaşmak için uygun teknolojileri kullanır, 
• Değişimi uygularken risk alır,   

 
  

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler  

•   Zorlukları ve farklı fikirleri yönetir, 
•   Sonuç odaklı yönetim prensiplerini anlar, 
•   Yeni ve geleneksel olmayan çözümleri dikkate alır, 
•   Başarı ve başarısızıkları organizasyonel öğrenim fırsatı olarak görür, 
•   Yeni teknolojileri kullanır, 
•   Stratejik öncelikleri ve sormlulukları anlar, 

 

Liderlik Yetkinlikleri  

• Organizasyon için stratejik yön tayin eder ve organizasyon hedeflerinin AFS 
Network stratejileri ile uyum içinde olmasını sağlar.  

• Çalışanlara tutarlı bir operasyonel plan ile liderlik yapar. 
• Organizasyonel gelişim için mevcut gerçeklerin ardındaki fırsatları tahmin eder, 
• Çalışanlar ile birlikte daha iyi çalışma yöntemleri, teknikleri yada süreçler için 

çaba sarfeder.  
• Yaratıcı çalışma ortamını sağlar çalışma ortamı yaratır ve çalışanları bu yönde 

teşvik eder, 
• Sonuç odakl yönetim prensiplerini uygular, 
• Zıtlık ve çelişkileri etkin bir şekilde yönetir, 
• Organizasyonel gelişimi izleyen araçlar kullanır ve anlar, 
• Sınırlı kaynaklarla operasyonları etkin yönetir, 
• Yeni teknolojilerin iş başarısındaki etkisini anlamak, 
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 Yetkinlik # 7: Kişisel Etkinlik - Davranış göstergeleri 

 

• Başka birinin durumunu ve eylemini yönlendirecek mantıki muhakeme kullanır. 
• Başkalarının farklı düşünmesi ve davranması için dolaylı metodlar (örneğin, süreçler 

ya da üçüncü şahıslar) kullanır, yönlendirir. 
• Açık uçlu sorular sorarak başkalarının durumlarını tekrar düşünmelerini ve kendi 

yönlerini tayin etmelerini ve alternatiflerini yaratmalarını sağlar. 
• Bir kişi ya da grubu etkilemek için o kişi ya da grubun kendine has çıkarlarına ve 

özelliklerine hitap eder. 
• Süratle güven oluşturur ve ilişkileri bozmadan ayrıcalık kazanır. 
• Söz ve eylemlerinin uzun bir zaman boyunca tutarlılık göstermesi sayesinde kişisel ve 

fonksiyonel itibar oluşturur. 
• Israrla yeni fikirleri, kavramları ve geliştirmeye yönelik çözümleri empoze eder, 

sistemde kabul görmesini sağlar. 
• Yeni kavramların benimsenmesi için eğitim programları düzenler ve uygulamaya 

dönüşmesini kolaylaştırır. 
• Program Katılımcılarını organizasyon ve kendisinin menfaatleri konusunda 

bilinçlendirir, uygulamaları benimsetir. 
• Farklı durumlarda  göre düzenlenmiş karmaşık etkileme stratejileri ve yaklaşımları 

kullanır. 
 

Genel Tanım: 

Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini bilir, kişisel performansını ve devam eden gelişimi 
için sorumluluk alır. Dürüstlük ilkesini uygular, bağlılığı onurlandırır ve önceden planlar. 

 

Karmaşıklıkları yönetir, aynı zamanda birden fazla işle uğraşır. İş ve özel yaşamı 
dengesini kurar. 

 

 

Çalışanlar ve Gönüllüler için Temel Yetkinlikler 

 

 Kendisini değerlendirir ve tarafsız gerl bildirimlere açıktır, 

 Eğitimlere katılır ve kişisel gelişime zaman ayırır, 

 Sonuç temelli yönetim prensiplerini anlar, 

 Uzun dönemde olduğu kadar günlük işinide planlar, 

140 
 



 Organizasyon ve diğerlerinin somut yada soyut mülkiyetine saygı gösterir, 

 Organizasyonun doğasında bulunan ve özellikle katılımcı ve ailelere ait bilgilerde        
gizlilik      ilkesine saygı gösterir.  

  Sorumluluk alır ve güvenilir kararlar verir, 

  Aynı zamanda birden çok taleple başaçıkar, 

  Stresi yönetebilir ve sabır gösterir, hoşgörülüdür ve işve kişisel hayat yad profesyonel  

  sorumluluklarında zaman, fiziksel ve duygusal sağlık dahil olmak üzere kişisel kontrol   

  dengesini korur. 

     

Liderlik Yetkinlikleri 

Kendisini zorlayıcıdır, olaylardan ve aksiyonlardan çıkan dersleri çalışanlarla paylaşır, 

Kişisel ve profesyonel gelişimi için zaman ayırır, 

Sürekli öğrenim ve kişisel gelişime değer verilen çalışma ortamı yaratır, 

Yönetimi ile ilgili geribildirim ister, 

Çalışanları motive eder, 

Etik davranışlarıyla örnek olur ve organizasyon değerlerinin uygulanmasını sağlar, 

Stresli durumlarda duygularını kontrol eder ve diğerlerini sakinleştirir, 

Uzun yıllara dayalı hedeflerini başarmak için spesifik ve açık aksiyon planları yapar 
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                   EK-5 SATINALMA PROSEDÜRÜ 
 
Satınalma prosedürlerinde satın alınan mal veya hizmetin cinsi, fiyatı, niteliği, kullanım 
süresi ve bütçe karşılığı bilgilerine yer verilir ve ilgili mal veya hizmete ilişkin sipariş 
görevler ayrılığı ilkesi gereği birbirinden farklı kişiler tarafından talep, kontrol edilerek 
onaylanır.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Sipariş ve Değerlendirme Formu (P.01.01.02) 

    Firma 1 Firma 2  Firma 3 
  

 
      

Mal/Hizmet ........................................ ................. ............... ............... 
Fiyatı ........................................ A TL B TL C TL 
Niteliği ........................................ ...................... ...................... ...................... 
Kullanım Süresi  ........................................ ...................... ...................... ...................... 
Bütçe Karşılığı ........................................               X USD           Y USD               Z USD 

     Talep Eden Kontrol Eden Onaylayan Onaylayan 

............... Finans Koordinatörü Vakıf Müdürü 
Mütevelli Heyet     

Başkanı 
  .................... ................... ...................... 

  İmza İmza İmza 

      
Satınalma Yönetmeliği çerçevesinde saptanan limitler. 

   ........ TL'ye kadar Vakıf Müdürü 
   ........ TL üstü Vakıf Müdürü ve Mütevelli Heyet Başkan veya Başkan Yardımcısı 
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EK-6 YURTDIŞI YARDIM-BAĞIŞ ALMA BİLDİRİMİ 
 

 
 

 
 
 

        YURTDIŞINDAN YARDIM/BAĞIŞ ALMA BİLDİRİMİ(*) 

        Sayı : 
      

…../…../2…. 
Konu : 

       ………………… VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
Vakfımız tarafından yurtdışından alınan nakdi yardım/bağışla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerine arz ederim. 

        
       

İmza 

       
Adı-Soyadı 

       
 Vakıf Yetkilisi 

        NAKDİ YARDIMI/BAĞIŞI ALAN VAKFIN 

1 

Adı   
Merkezi Sicil No   
Adresi   
Telefon   

NAKDİ YARDIMIN/BAĞIŞIN NİTELİĞİ 

2 

Tutarı : 
Nakdi yardımın/bağışın  
aktarıldığı Türkiye'deki  
bankanın 

Adı-Şubesi   
Hesap No   
Hesabın cinsi   

Taksitli ise taksit miktarı ve adeti   
Şartlı ise şartın konusu   

Projeli ise 

Projenin konusu   
Uygulama yeri   
Başlangıç ve bitiş 
tarihi   

YARDIMI/BAĞIŞI YAPAN YABANCI GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ 

3 

Adı   
Ülkesi   
Adresi   
Telefon   
Faks   

  

4 Yardımın/bağışın senette belirtilen hangi amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kullanılacağı : 

  

5 Konuya ilişkin yetkili organ 
kararının tarih ve sayısı   

                
(*) Yurt dışından yardım yada bağış alan vakıflar 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 25. maddesi gereğince bağış ve yardım alımını müteakip durumu bir ay 
içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde vakıf yönetimi hakkında aynı Kanunun 11 inci maddesi 
gereğince idari para cezası uygulanır. 
- Bu form 3 nüsha halinde hazırlanır, bir nüshası bildirimde bulunan vakıfta kalır. 
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EK-7 BAĞIŞ MAKBUZU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Yukarıda yazılı ............................................................................... TL 
.....................................................................................................olarak tahsil edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağışı Yapanın  :                                                                              Tarih: ......................... 
Adı Soyadı        :                                                                                           Teslim Alan  
Adres-Tel           :                                                                                Adı,Soyadı,İmzası 
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EK-8 DENETLEME KURULU DENETİM RAPORU  
 
 
                                                                                                                                      Tarih 

 

 

 

........................................... VAKFI BAŞKANLIĞI’NA 

Vakfımızın 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesapları incelenmiş; kayıtların 

vesikalara dayandığı 31.12.2012 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarının defter 

kayıtlarına, bilançoda gözüken Vakıf kıymetlerinin; kasa, bankalar, menkul kıymetlerin 

sayım tutanaklarına, banka ekstrelerine uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı belirlenmiştir. 

Ayrıca Vakfın bağış ve vasiyet yolu intikal etmiş bulunan mücevherat, sanat 

eseri ve tablolar nazım hesaplar içinde muhasebe kayıtlarına alınmıştır. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

DENETÇİ                               DENETÇİ                                  DENETÇİ 

Adı-Soyadı                              Adı-Soyadı                                Adı-Soyadı 

     İmza                                         İmza                                          İmza 
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EK-9 WEB SİTESİNDE İLAN EDİLEN FİNANSAL TABLOLAR 
 
TEV 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (000) TL 

 AKTİF  31.12.2011 31.12.2012 FARK % 

1-DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                                
116.609        114.395    

-     
2.214    -1,9 

HAZIR DEĞERLER                                                                                                                          
93.671          87.707    

-     
5.964    -6,4 

KASA                                                                                                                                                                    
-                     -      

             
-      0.0 

ALINAN ÇEKLER                                                                                                                                                 
6                    3    

-             
3    -50 

BANKALAR                                                                                                                                     
93.516          87.526    

-     
5.990    -6,4 

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ                                                                                                         
-                     -      

             
-                    -      

DİĞER HAZIR DEĞERLER                                                                                                                  
149                178    

            
29                  -      

MENKUL KIYMETLER                                                                                                                           
5.279            5.211    

-          
68    -1,3 

ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET - - - -                        
-                     -      

             
-                    -      

KAMU KESİMİ TAHVİL SENET                                                                                                             
5.279            5.211    

-          
68    -1,3 

DİĞER MENKUL KIYMETLER - - - -                        
-                     -      

             
-                    -      

TİCARİ ALACAKLAR                                                                                                                                    
149                149    

             
-      0.0 

ALICILAR                                                                                                                                                               
-                     -      

             
-                    -      

ALACAK SENETLERİ                                                                                                                                   
149                149    

             
-      0.0 

DİĞER ALACAKLAR              
16.946          20.775    

      
3.829    22,6 

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR               
12.863          16.124    

      
3.261    25,4 

PERSONELDEN ALACAKLAR                         
-                      2    

              
2                  -      

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                  
4.079            4.639    

         
560             13,7    

İŞ AVANSLARI                          
4                  10    

              
6    150,0 

ŞUBELER                         
-                     -      

             
-      0.0 

GEL. AYL AİT GİD. VE GEL. TAH.                     
564                553    

-          
11    2,0 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                       
19                  26    

              
7    37 

GELİR TAHAKKUKLARI                     
545                527    

-          
18    3,3 

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                         
-                     -      

             
-      0.0 

DEVREDEN KDV                         
-                     -      

             
-      0.0 
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II- DURAN VARLIKLAR             
153.163        174.502    

    
21.339    13,9 

ALACAKLAR                       
35                  22    

-          
13    -37,1 

DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                       
35                  22    

-          
13    -37,1 

MALİ DURAN VARLIKLAR                  
8.896          10.972    

      
2.076    23,3 

BAĞLI MENKUL KIYMETLER                  
6.526            6.602    

            
76    1,2 

BAĞLI ORT. TEVİTÖL İKT. İŞL. + YURTLAR                  
2.370            4.370    

      
2.000    84,4 

BAĞLI ORT. TEVİTÖL İKT. İŞL. SERM. TAAH.                         
-                     -      

             
-      0.0 

MADDİ DURAN VARLIKLAR            
144.097        163.369    

    
19.272    13,4 

ARAZİ VE ARSALAR                  
5.732            5.803    

            
71    1,2 

BİNALAR             
133.880        156.507    

    
22.627    16,9 

TAŞITLAR                     
332                421    

            
89    26,8 

DEMİRBAŞLAR                  
1.721            1.040    

-        
681    -39,6 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)  -              
1.161    -       1.086    

            
75    -6,5 

DEVAM EDEN YATIRIMLAR                  
2.696                684    

-     
2.012    -74,6 

VERİLEN AVANSLAR                     
897                   -      

-        
897    -100 

MADDİ OLMY. DURAN VARL.                       
22                  33    

            
11    50,0 

HAKLAR                       
22                  33    

            
11    50,0 

ÖZEL MALİYET(TRABZON ŞB.)                         
-                     -      

             
-      0.0 

GEL YILL. AİT GİD. VE GEL. TAH.                     
113                106    

-             
7    -6,2 

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                     
113                106    

-             
7    -6,2 

GELİR TAHAKKUKLARI                         
-                     -      

             
-      0.0 

DİĞER DURAN VARLIKLAR                         
-                     -      

             
-      0.0 

GELECEK YILLARDA İND.KDV                         
-                     -      

             
-      0.0 

AKTİF TOPLAMI             
269.772        288.897    

    
19.125    7,1 

NAZIM HESAPLAR    24.822          45.104    
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PASİF  31.12.2011 31.12.2012 FARK % 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR          1.804            1.390    -        414    -       22,9    

TİCARİ BORÇLAR                   
986                796    -        190    -          19    

SATICILAR              986                796    -        190    -          19    
DİĞER                 -                     -                   -                   -      
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR              469                264    -        205    -          44    
PERSONELE BORÇLAR              159                   -      -        159                 -      
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR              310                264    -          46    -          15    
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR                 -                     -                   -                   -      

ÖD. VERG. VE DİĞER YÜKM.              286                278    
-             
8    

-             
3    

ÖD. VERGİ VE FONLAR                98                170                72                74    
ÖD. SOSYAL GÜVENLİK KES.              188                108    -          80    -          43    
ÖD. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                 -                     -                   -                   -      

GEL. AYLARA AİT GEL. VE GİD TAHAKK.                63                  52    
-             
1    -          18    

GEL. AYLARA AİT GELİRLER                49                  35    -          14    -          29    
GEL.AYLARA AİT GİDER TAHAKK.                14                  17                  3                21    
UZUNVADELİ YABANCI KAYNAKLAR          1.619            1.754             135                  8    
UZUN VADELİ BORÇLAR          1.598            1.740             142                  9    
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT          1.598            1.740             142                  9    
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                 -                     -                   -                   -      
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI                 -                     -                   -                   -      
GEL. YILLARA AİT GELİR. VE GİDER 
TAHAKK.                21                  14    

-             
7                 -      

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER                21                  14    
-             
7                 -      

ÖZKAYNAKLAR      266.349        285.753        19.404                  7    
FONLAR      270.342        293.121        22.779                  8    
ANAVARLIK FONU        39.522          35.591    -     3.931    -          10    
MUTLAK VASİYETÇİ FONU      201.094        221.523        20.429                10    
ŞARTLI BAĞIŞÇI FONU          7.793            8.982          1.189                15    
ÇELENK VE M. GÜN FONLARI        16.142          17.818          1.676                10    
İNTİFALI VASİYETÇİ FONU                 -                     -                   -                   -      
KURUM VE ŞAHIS FONU              383                259    -        124    -          32    
TEV-İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ FONU          4.463            7.800          3.337                75    
DİĞER FONLAR              945            1.148             203                22    

YENİDEN DEĞERLEME FONU  
            191                206                15    

            
 
   8    

GELİR FAZLASI (NOKSANI)  -       4.184    -       7.574    -     3.390                81    
PASİF TOPLAMI      269.772        288.897        19.125                  7    
NAZIM HESAPLAR        24.822          45.104    
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GELİRLER  
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRİ              603                538    -          65    -       10,8    
FAİZ GELİRLERİ          6.497            7.115             618               9,5    
KİRA GELİRLERİ        16.416          18.636          2.220            13,5    
BURS GERİ ÖDEMELERİ          2.006            2.049                43               2,1    
TOPLAM        25.522          28.338          2.816            11,0    
BAĞIŞLAR        17.811          24.095          6.284            35,3    
Şartsız Bağışlar        13.984          19.930          5.946            42,5    
Çelenk ve Mutlugün Bağışları        10.175          11.872          1.697            16,7    
Diğer Bağışlar          3.809            8.058          4.249          112,0    
Şartlı Bağışlar          3.827            4.165             338               8,8    
Çelenk ve Mutlugün Fonlarına Şartlı Bağışlar                -                     -                   -                   -      
Diğer Şartlı Bağış Fonları Şartlı Bağışları         1.406                868    -        538    -       38,3    
Vasiyetlerin Tenfizi Sonucu Fonlara Giren Bağışlar         2.421            3.297             876            36,2    
TOPLAM        43.333          52.433          9.100            21,0    
YENİ AÇILAN ÇELENK FONLARINA AKTARILAN 
GELİRLER -       1.861    -       2.945    -     1.084            58,2    
ŞARTLI BAĞIŞ GEREĞİ FONLARA AKTARILAN GELİRLER -       2.645    -       1.995             650    -       24,6    
Çelenk-Mutlugün Fonlarına İlave                34    -          243    -        277    -     814,7    
Diğer Fonlara İlave  -             71    -          114    -          43            60,6    
Vasiyetçi Fonlarına İlave  -       2.608    -       1.638             970    -       37,2    
FONLARA AKTARILAN ŞARTLI BAĞIŞLAR -       3.827    -       4.165    -        338               8,8    
Çelenk ve Mutlugün Fonlarına Şartlı Bağışlar                -                     -                   -                   -      
Diğer Fonlara Şartlı Bağışlar  -       1.406    -          868             538    -       38,3    
Vasiyetlerin Tenfizi Sonucu Fonlara Giren Bağışlar -       2.421    -       3.297    -        876            36,2    
TOPLAM        35.000          43.328          8.328            23,8    
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GİDERLER  31.12.2011 31.12.2012 FARK  % 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ             2.910               3.399             489            16,8    
ÇELENK GİDERLERİ             3.978               4.557             579            14,6    
EĞİTİM GİDERLERİ                987               1.137             150            15,2    
TOPLAM            7.875               9.093          1.218            15,5    
AMORTİSMANLAR ve TÜKENME PAYLARI               254                  109    -        145    -       57,1    
VASİYETÇİ VE ŞARTLI BAĞIŞÇI GİDERLERİ            2.136               3.872          1.736            81,3    
YURTİÇİ BURS GİDERLERİ           25.221             29.411          4.190            16,6    
YURTDIŞI BURS GİDERLERİ             1.976               2.014                38               1,9    
CUMHURİYET KIZ ÖĞRENCİ YURDU (Balçova)               648                  454    -        194                 -      
DİĞER (Tev-Garring Okulları, vs.)                134                  146                12               9,0    

TRABZON KIZ ÖĞRENCİ YURDU (Trabzon)                   -      
                 
11                11                 -      

ORHAN ÇETİN ANADOLU ÖĞRT. LİSESİ İNŞ. HARC.               900                      -      -        900                 -      
ŞİŞLİ ETFAL ÇOCUK ACİL BEKLEME SALONU İNŞ.                 40                               -      -          40                 -      
İFAKAT YAVUZ İLKÖĞRETİM OKUL İNŞAATI HARC                   -                 1.593          1.593                 -      
VAN İÇİN TÜRKİYE KUMBARASI KAMPANYASI İNŞ.                   -                 4.199          4.199                 -      
TOPLAM           39.184             50.902        11.718            29,9    
GELİR FAZLASI (NOKSANI)             4.149               1.531    -     2.618    -       63,1    
NET GELİR FAZLASI (NOKSANI)  -          4.184    -          7.574    -     3.390            81,0    
TOPLAM           35.000             43.328          8.328            23,8    
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