Değerli Arkadaşlarım, uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Yönetici arkadaşlarımla beraber
buradayız. Ankara dışından gelen Arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum.
Öncelikle;
İşimizin delisi olacağız! Yenileyerek yaşatmaya çalışacağız.
Rehberliği ön plana çıkaracağız! Teftiş sonra gelecek.
Bu kadim kurumu kimsenin lekelemeye hakkı olmadığı gibi haddi de değil.
Biz toplumda sevgi medeniyeti inşa edeceğiz.
STK’larla, vakıflarla, yöneticilerle hoş görü ortamında hesap soran değil, yardım eden tıpkı bir
“yardım meleği” olacağız. İnsan kıymeti bileceğiz.
Dürüst davranacağız, herkese eşit muamele edeceğiz.
Ahtapot gibi sırnaşık ve yapışkan kimselerden uzak duracağız! Üç günlük değil ömürlük dost
olacağız.
Aile olacağız, paylaşarak çoğalacağız. Aidiyet ruhunu taşıyacağız! Eleştiri ve tenkide açık olacağız.
Makamlar kalıcı değil geçicidir. Bu dünyada hepimizin zamanı az, bugün varız yarın yokuz. Önemli
olan gök kubbede hoş bir sada bırakmak.
Hep birlikte duygu inşa etmek mecburiyetindeyiz.
Terleyeceğiz, emek vereceğiz, hüzünleneceğiz zira hüzün insanı diri tutar.
Çalışanın hata yapacağını bilmek durumundayız. Ama çalışmayanın, üretmeyenin de niçin
yapmadığını sorgulayacağız.
Bölgelerde kat karşılığı işlerimiz devam edecek.
Yap işlet devretlerimiz devam edecek.
Restorasyon işlerimiz çok hızlı bir şekilde devam edecek. Hayır işlerimiz devam edecek.
Yetim ve öksüzlerimizi koruyacağız.
İnşaatlarımızda alın teri döken, helal rızık peşinde koşan müteahhidin yanında olacağız. Haksız
kazanç peşinde işini savsaklayan yüklenicinin ise tepesinde boza pişireceğiz. Zalime merhamet,
mazluma eziyettir.
Çalıştaylar, seminerler, hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek.
Hizmet ateşinin harında yüreklerimizi tekrar ısıtmak, gönüllerimizdeki vatan, bayrak, din, devlet
sevdasını pekiştirmek, ecdada olan borcumuzu yerine getirmek için çalışmak mecburiyetindeyiz.
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İşleri iyi idare edemediği kanaatine ulaştığımız arkadaşlarla yolları ayırdık. Belki ileride bazı
arkadaşlarımızla da doku uyuşmazlıkları olacaktır.
Ama şunu söyleyeyim ki;
Dedikoducu,
İşini kaytaran,
Liyakatsiz tiplerle yola devam etmeyeceğiz!
Kurumsal bilgi / deneyim ve kendini değiştirmeyi hep takdir edeceğiz! Geçmişi idrak etmeyen
geleceğini inşa edemez.
Değerli arkadaşlarım: sık sık bir araya geleceğiz! Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. (tanış olacağız)
telefonlarınız gece gündüz açık olacak. Her zaman aranabileceğinizi bileceksiniz.
Vakıfların denetimine ilişkin yıllık denetim programı hazırlanırken, vakıf bilgi yönetim sistemi
(VBYS 2.0) üzerinden vakıfların yıllık gelir ve giderleri bilgisi alınarak denetim programlarının bu
kapsamda hazırlanması.
Öncelikli olarak da gelir/gideri yüksek olan vakıflar ile vergi muafiyeti bulunan ve üniversitesi
olan vakıfların kısa süreli aralıklarla denetlenmesi. Sayıştay raporlarında Bu vakıfların sıklıkla
denetlenmesi tekit ediliyor, yine YÖK üniversitesi olan vakıfların sıklıkla denetiminin yapılmasını
istiyor.)
Denetimin olabildiğince kısa zamanda sonuçlandırılması,
Vakıflara ait tüm bilgi ve belgelerin (vakıf senedi, vakfiye, 1936 beyannamesi ile vakıflarca
verilen beyanname, bildirimler, iç denetim raporu, hesap cetveli, kurucu/yönetici bilgiler vb.)
Vakıf bilgi yönetim sisteminde (VBYS 2.0) kayıtlı olması nedeniyle denetim esnasında
müfettişlerce VBYS 2.0’ın aktif bir şekilde kullanılması, Uzun süredir ( 5 ilâ 10 yıl arası veya
daha uzun zamandır) denetimi yapılmayan vakıfların denetimlerinin yapılması.
Denetim/inceleme raporlarının sonuç ve kanaat bölümünde getirilen tembihatların kısa, öz ve
anlaşılır olması. (sonuç ve kanaat bölümü 10,20,30 veya 40 sayfa olan raporlar var.)
Raporun sonuç ve kanaat bölümünün bölümler halinde düzenlenmesi; adli yönden, tazmin
yönünden, idari yönden gibi, örnek (Okan SAYDAM’ın düzenlediği Manavgat Başarı Eğitim
Vakfının denetim raporunda olduğu gibi.)
Görevden alma tembihatlarında, hangi yöneticinin görevden alınacağının isim, isim belirtilmesi,
Tazmin/tahsil tembihatlarında ise kimden ne kadar tazmin/tahsilatın yapılacağının belirtilmesi, (bu
konuda, vakıf yöneticilerince rapora itiraz edilmektedir.)
Vakıf zararının tespiti için gayrimenkul alım/satımı veya kira tespitleri için bölge müdürlüğü
elamanlarına değerleme yaptırılmaması, bağımsız ekspertiz kuruluşlarına değerleme yaptırılması,
(rapora istinaden açılan davalarda mahkemeler bölge müdürlüğü elamanlarınca düzenlenen
raporlara itibar etmiyor).
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Denetim esnasında vakıflara rehberlik (vakıflar mevzuatı, vergisel konular, muhasebe işlemleri
vb.) yapılması.
Ankara ve İstanbul’da görev yapan tüm arkadaşlarımız mesai mefhumuna dikkat edecek…
Son söz olarak diyorum ki:
Allah’ım; kullarına ve kendisine karşı mahcup olacağımız davranışlardan korusun.
Bütün arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Ailenize, arkadaşlarınıza selamlarımı götürün.
Yolunuz açık olsun.
Selam ve sevgilerimle hoşçakalın.
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