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Üzerinde mutabık kalınmış prosedürler

Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kuruluna,
Argüden Yönetişim Akademisinin (“Akademi”) 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili olarak 8 Aralık
2016 tarihinde sizinle anlaşmaya vardığımız üzere aşağıda belirtilen üzerinde mutabık kalınmış
prosedürleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çalışmamız, üzerinde mutabık kalınmış prosedürlere

uygulanan Türkiye Hizmet Standardı 4400 “Finansal Bilgilere ilişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan
Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik işler” e uygun olarak yerine getirilmiştir. Prosedürler,
Akademi’nin işleyişinin, tutulan verilerinin, Akademi tarafından yayınlanan yıllık Etki Raporu’nun bir
parçası olan “Kaynaklarımız” tablosunun geçerliliğinin tarafınızca değerlendirilmesine yardımcı olmak
amacıyla uygulanmıştır ve bulgularımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
1.

Çalışma sırasında iş ve operasyonların anlaşılması amacıyla süreç sahipleri ile detaylı
görüşmeler gerçekleştirilmiş, Etki Raporunda yer alan finansal bilgiler/veriler seçilen örnekler
üzerinden doğrulanmış ve destekleyici yazılı bilgi/dokümantasyonlar incelenmiştir.

2.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Akademi’ye ait banka bakiyelerinin, Akademi kayıtları ile teyidini
talep etmiş bulunuyoruz. 1 Aralık 2014 tarihinde Akademi ile Boğaziçi Universitesi Vakfı
arasında imzalanan Şartlı Bağış Sözleşmesi kapsamında, Boğaziçi Universitesi Vakfı. “Argüden
Yönetişim Akademisi Şartlı Bağış Fonu” altında bağış toplamaya yetkili kılınmıştır. Gelen
bağışlar ve yapılan harcamalar gibi tüm parasal işlemler banka üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Gelen bağışlar ve giderler banka ekstreleri ile eşleşmektedir. Muhasebesel ve finansal
işlemlerin tümü Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın (BUVAK) Muhasebe Departmanı tarafından
yapılmakta ve Akademi’ye gelen tüm bağışlar Boğaziçi Üniversitesi Vakfı banka hesabına
aktarıldığından bakiye kontrolleri BÜVAK’ın sunduğu kayıtlar üzerinden gerçekleştiği ve tablolar
ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. BÜVAK kayıtlarının bütünü üzerinde tarafımızdan herhangi
bir prosedür uygulanmamıştır. BÜVAK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağımsız denetçiler
tarafından ayrıca denetlenmektedir.

3.

Raporda yer alan “Kaynaklarımız” tablosu altındaki rakamlar, reel olarak yapılan “Gider’ ve
tahmini olarak hesaplanan “Gönüllü Katkısı” olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. ‘Gider” grubu
için yapılan harcamalardan rastlantısal örneklem yöntemiyle seçilen toplam tutarı 55.560 TL
olan 25 adet fatura ile ile test edilmiş ve doğrulanmıştır. “Gönüllü Katkısı” grubu ise “yapılan
aktivitenin parasal karşılığı” yaklaşımıyla yazılı belge ile belirlenebilen veya gönüllüler tarafından
beyan edilen ve Akademide kaydı tutulan saat hesabı ve Akademi Yönetim Kurulu tarafından
12 Aralık 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararında belirtilen 2016 yılına ait saatlik ücret ile
standart olarak belirlenen değerlerle hesaplanmaktadır. Gönüllü Katkı saatleri ile ilgili olarak,
Akademi bünyesinde sektör bazında yapılan sınıflamalar içerisinden “Genel, Kamu, Ozel
Sektör ve Sivil Toplum” konulu gönüllü saatlerinden örnekleme yoluyla 5 adet proje seçilerek
beyanlarla mutabakatı yapılmış, minimum saat ücreti ise Yönetim Kurulu kararından teyit
edilmiştir.

Yukarıda sıralanan prosedürler, Türkiye Denetim Standartları veya Türkiye inceleme Çalışması
Standartları (veya ilgili ulusal standart ve uygulamalar) doğrultusunda bir denetim veya inceleme
çalışması mahiyetinde olmadığından, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ‘kaynaklarımız’ tablosundaki
bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir güvence vermemekteyiz.
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ilave prosedür ya da Türkiye Denetim Standartları veyaTürkiye inceleme Çalışması Standartları
doğrultusunda finansal tablolar üzerinde bir denetim veya inceleme gerçekleştirmemiz durumunda,
Akademiyi ilgilendirecek başka hususları tespit etme ve raporlama gerekliliğimiz olacağını dikkatinize
getiririz.
Raporumuz yalnızca birinci paragrafta açıklanan amaç doğrultusunda Akademi’nin bilgilendirilmesi
amacıyla hazırlanmış olup başka herhangi bir amaç için kullanılamaz Bu rapor sadece yukarıda söz
konusu edilen hesaplar ve konularla sınırlıdır ve bir bütün olarak Akademi’nin finansal tablolarını
kapsamamaktadır. Kanunlar gereğince! bu rapor için Akademi dışında hiç kimseye karşı sorumluluk
kabul etmemekteyiz.
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Üzerinde mutabık kalınan prosedürler çerçevesinde yapılan çalışmaların sonuçları
Argüden Yönetişim Akademisinin (‘Akademi”) 2016 yılı içerisindeki nakit giriş ve çıkışları ile ilgili
olarak 8 Aralık 2016 tarihinde sizinle anlaşmaya vardığımız üzere, üzerinde mutabık kalınmış
prosedürleri ve incelemeleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Çalışmalarımıza baz olan 2016 yılına ait nakit temelli gelir ve harcama hareketleri aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:
Gelen bağışlar ile ilgili tüm parasal işlemler banka üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gelen bağışlar ve
giderler banka ekstre!eri ile eşleşmektedir. Muhasebesel ve finansal işlemlerin hepsi Boğaziçi
Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Muhasebe Departmanıtarafından yapılmakta ve Akademiye gelen tüm
bağışlar Boğaziçi Üniversitesi Vakfı banka hesabına aktarıldığından bakiye kontrolleri BUVAKın
sunduğu kayıtlar üzerinden gerçekleşmiş ve tablolar ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. BUVAK
kayıtları üzerinde tarafımızdan herhangi bir prosedür uygulanmamıştır.
Gelirler:
Akademi’nin 2016 yılı içerisindeki toplam gelirleri, 4 adet kuruluştan sağlanmak üzere toplamda
1.209.700 TL tutarında 7 adet bağıştan oluşmaktadır.
Giderler:
Akademinin 2016 yılı içerisinde 827.291 TL giderleri oluşmuştur ve bu giderlerin içeriği aşağıdaki
gibidir:
Gider
TL

Kaldıraç
TL

TL

Gönüllü Katkısı
SAAT

Eğitim
Araştırma
iletişim
Yönetim

183.736
270.653
89.776
283.126

118.938
30.896
263.674
83.839

39.038
27.944
77.116
41.444

171
128
383
192

Toplam

827.291

497.347

185.542

874

Yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerin içerikleri aşağıdaki gibidir;
Gider TL: Akademi tarafında yapılan harcamalardan oluşmaktadır.
Kaldıraç TL: Akademi dışındaki kuruluş ya da kişilerden sağlanan, parasal karşılığı olan, fayda ve
hizmetlerden oluşmaktadır.
Gönülli katkısı TL: Gönüllüler tarafından yapılan ve Akademide kaydı tutulan saat bilgilerinin Akademi
Yönetim Kurulu tarafından 12 Aralık 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararında belirtilen saatlik
tutar ile standart olarak belirlenen değerlerle hesaplanmasından oluşmaktadır.
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