MESLEK MENSUBU
KURUMSALLAfiMA PROJES‹
F‹Z‹B‹L‹TES‹
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1 PROJEN‹N AMACI VE KAPSAMI

Türkiye’deki muhasebe mesle¤inin global muhasebe mesle¤i standartlar›na ulaflmas› amac›yla ‹SMMMO meslek mensuplar›n›n hizmet
sunumlar›nda kurumsallaflmas› büyük önem tafl›maktad›r. Meslek
mensuplar›n›n kurumsal hizmet sunumu ile her türlü maddi ç›karlar›n›n
korunmas›, mesleki bilgilerinin art›r›lmas› ve belli konularda uzmanlaflmas›, mesle¤ini gerçek anlamda uygulama alan› bulmas› sa¤lanm›fl
olacak, bu flekilde meslek mensuplar›n›n sayg›nl›¤› da artacakt›r.
Kurumsal hizmet sunumu için meslek mensuplar›ndan talep edilen
de¤iflken hizmetlerin yüksek kalite ve teknolojik alt yap› ile karfl›lanmas›, büro standartlar›n›n uygulanmas› ve kurumsal kimlik oluflturulmas› gerekmektedir. Uzmanl›k alanlar› dahilinde, yetki ve sorumluluklar›n da¤›t›lmas›, profesyonel bir yönetime geçilmesi, vizyon, misyon
ve kalite politikas› gibi unsurlar belirlenerek kurum kültürü oluflturulmas› ve bu kültürün tüm ortak ve çal›flanlarca benimsenmesi beklenmektedir.

Kurumsal hizmet sunumu ancak bir kurum çat›s› alt›nda gerçeklefltirilebilir. Bu sayede Muhasebe, Dan›flmanl›k ve Denetim hizmetleri bir
sistematik içinde belirlenen kurallar, standartlar ve prosedürler ile birden fazla meslek mensubu taraf›ndan bir kurum bünyesinde kiflilerden
ba¤›ms›z olarak yürütülebilecektir.

‹SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi ile kurumsallaflmak
isteyen meslek mensuplar›na en uygun modellerin oluflturulmas› ve
uygulama deste¤i sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Proje Fizibilite Çal›flmas› ve Yol Haritas› haz›rlanmas› s›ras›nda;

√ Türkiye’de faaliyet gösteren muhasebe denetim firmalar›ndan örnek
modeller incelenerek avantaj ve dezavantajlar› araflt›r›lm›flt›r.
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√ Kurumsallaflma ile ilgili Türkiye’deki yasal mevzuat, di¤er yay›nlar
ya da çeflitli konferans veya seminerlerde sunumu yap›lm›fl tebli¤ler,
di¤er çal›flmalar incelenmifltir.
√ Dünyadaki meslek mensubu kurumsal hizmet sunumu modelleri
incelenmifltir.
√ Konuyla ilgili ‹SMMMO Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Dan›flma
Meclisi ile arama toplant›lar› organize edilmifltir.

Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler ile üç kurumlaflma modeli alternatifi ve bunlar›n uygulamaya al›nmas› aflamas›nda izlenebilecek yol
haritas› oluflturulmufltur.

10

2 MESLEK MENSUBU NEDEN KURUMLAfiMALI?
2.1 Kurumsal Hizmet Sunumu

Dünyada geliflmifl ülkelerde uygulanmaya bafllanan ve yak›n bir gelecekte Türkiye’de de uygulanmaya bafllamas› planlanan;
√ Uluslar aras› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS),
√ Uluslar aras› Muhasebe Standartlar› (UMS),
√ Uluslar aras› Denetim Standartlar› (UDS),
√ Basel II risk yönetimi uygulamalar›

yan›nda Türkiye’de kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele için yürütülen
resmi kurum denetimleri, yabanc›lar›n yat›r›mlar› gibi afla¤›da gösterilen farkl› etkenler meslek mensuplar›n›n kurumsal hizmet sunumunu
gerektirmektedir.

Bu flekilde meslek mensuplar›ndan yürütülen “muhasebecilik” hizmetleri yan›nda “mali dan›flmanl›k” ve “mali denetim” hizmetleri de talep
edilmektedir. Meslek mensubunun de¤iflen talep ve standartlara uygun
hizmet verebilmesi, farkl› hizmetleri sunabilmesi için belli konularda
uzmanlaflmas›, ihtiyaç duyulan di¤er konularda uzmanlaflm›fl meslek
mensuplar› ile iflbirli¤i ya da ortakl›k yaparak ekip halinde çal›flmas›n›
gerekmektedir.
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UFRS, UMS, UDS ve Basel II uygulamas›

Banka ve finans kurumlar›
kredi risk
derecelendirmesi (Basel II
uygulamas›)

Kurumsal hizmet
sunumu

Türkiye’de flirketlere ortak olan
yabanc› flirketler veya kiflilerin
talepleri

Vergi ve di¤er
resmi kurum
denetimleri

Türkiye’de
kurumsallaflan yerli
flirketlerin talepleri

2.2 Ba¤›ms›z Denetim Zorunlulu¤u

Yak›n bir zamanda yürürlü¤e girmesi beklenen yeni Türk Ticaret
Kanunu (TTK) tasla¤›nda; flirketlerdeki denetimin ba¤›ms›z denetleme
kuruluflu taraf›ndan UDS ile uyumlu “Türkiye Denetim Standartlar›”na
göre yap›lmas› hükmü (TTK Madde 397) yer almaktad›r. “Denetçi”
tan›m› yap›larak ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun ortaklar›n›n Yeminli
Malî Müflavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Malî Müflavir
(SMMM) unvan›n› tafl›mas› zorunlulu¤u getirilmektedir (TTK Madde
400). Orta ve küçük ölçekli anonim flirketler, bir veya birden fazla
YMM veya SMMM’i denetçi olarak seçebilir” denilmektedir. Ancak
SMMM denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal
tablolar›n›n düzenlenmesinde denetleme d›fl›nda faaliyette veya
katk›da bulunmuflsa “denetçi” olarak bu flirkete hizmet verememektedir.

Bu kapsamda serbest büro olarak çal›flan meslek mensuplar›n›n
müflterilerinin ihtiyaç duyacaklar› ba¤›ms›z denetim hizmetlerini ya bir

12

ba¤›ms›z denetim firmas›ndan ya da baflka bir SMMM’den sa¤lamas›
gerekecektir. T.T.K. tasla¤›n›n bu haliyle yasalaflmas› halinde, tüm
meslek mensuplar› kendi mevcut müflterileri ve baflka denetim
talebinde bulunacak müflterilerin denetim hizmetlerini nas›l yapacaklar›n› flimdiden planlamalar› ve gerekli altyap›y› oluflturmalar› gerekmektedir.
Serbest büro olarak çal›flan meslek mensuplar›n›n bir Kurumsal Mali
Müflavirlik (KMM) flirketi ile iflbirli¤i (Bak›n›z Bölüm 3.2) yaparak
mevcut müflterilerine muhasebecilik hizmeti vermeye devam edebilecektir.
2.3 Gider Paylafl›m›

Serbest büro olarak çal›flan meslek mensuplar›n›n kira, personel,
muhasebe program›, demirbafllar vb. gibi mevcut giderleri di¤er
meslek mensuplar› ile iflbirli¤i ya da ortakl›k yapmas› halinde azalacakt›r. Mevcut sabit giderleri azalmasa bile daha düzenli organize edilmifl, etkili ve güvenli büro ortam›nda ve daha nitelikli personel ile
çal›flma olana¤› bulacakt›r.
2.4 E¤itim

KMM fiirketi içinde oluflacak görev da¤›l›m› ve uzmanlaflma sonucunda e¤itim faaliyetlerine daha rahat kat›l›m sa¤lanacakt›r. Böylece
meslek mensuplar›n›n bilgi seviyesi yükselecektir.
2.5 Vergi Avantaj›

Gelir Vergisi uygulamas›nda serbest meslek kazanc› ile ilgili stopaj
kesintisinin müflteri taraf›ndan Meslek mensubundan kesilip, Vergi
Dairesi’ne yat›r›lmas› avantaj gibi düflünülse de, müflterinin ödeyece¤i
rakam kurumsallaflma olsa da olmasa da de¤iflmemektedir.
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Kurumlar Vergisi’nde sabit oranl›, Gelir Vergisi’nde artan oranl› vergi
uygulamas› nedeniyle bir kurum bünyesinde hizmet verilmeye bafllanmas› sonras›nda hesaplanan vergi azalmakta ve vergi avantaj› sa¤lanmaktad›r. Bu durum afla¤›daki Örnek-1 ile aç›klanmaktad›r:

ÖRNEK-1 : Serbest olarak çal›flan A isimli meslek mensubu müflterileri ile “toplam ayl›k net 40.000 YTL + KDV” üzerinden sözleflme
imzalam›flt›r. A’ n›n bir KMM flirketi’ne ortak olmas› halinde müflterilerinin ödeyece¤i brüt rakam de¤iflmeyecektir:
Müflterilerin Ödedi¤i
Brüt ücret
G.V. Stopaj Kesintisi (-)
Net ücret
%18 KDV
Toplam Ödenen

Serbest büro A
50.000,00 YTL
10.000,00 YTL
40,000,00 YTL
9.000,00 YTL
59.000,00 YTL*

* Vergi Dairesine yat›r›lan stopaj eklenmifltir.

KMM flirketi
50,000,00 YTL
50.000,00 YTL
9.000,00 YTL
59.000,00 YTL

Bununla birlikte kurumlaflma sayesinde 2.148 YTL daha düflük vergi
oluflmaktad›r. fiöyle ki hiç gider olmad›¤› varsay›larak toplam 50.000,00 YTL
1. Serbest meslek kazanc› üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi
2008 Y›l› Tarife

Oran

Vergi Tutar›
(YTL)

19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlas›

% 20

2.400,00

7.800 YTL'ye kadar

44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlas›

% 15
% 27

50.000 YTL'nin 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlas› % 35
TOPLAM

1.170,00
6.723,00
1.855,00

12.148,00

Bu durumda 50.000 YTL üzerinden yaklafl›k ortalama %24 oran›nda
vergi oluflmaktad›r.(75.000 YTL ,için % 28 , 100.000 YTL ‹çin % 29,6
oran›nda vergi oluflmaktad›r)
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2. Kurum kazanc› üzerinden Kurumlar Vergisi % 20 oran›ndan hesap
lanmaktad›r.
50.000 YTL*0,20= 10.000 YTL

Sonuç olarak kurumsallaflma (12.148,00 – 10.000,00 = 2.148,00 YTL)
vergi avantaj› sa¤lanmaktad›r.
2.6 Tahsilat Avantaj›

Serbest büro olarak çal›flan meslek mensuplar› verdikleri hizmetlerin
karfl›l›¤›n› geç tahsil edebilmekte ya da hiç tahsil edememektedir.
Kurumlaflma sonras›nda bankalarla daha avantajl› POS cihaz› ya da
kurum ödemesi anlaflmalar› yap›larak müflterilerin kredi kart›ndan ya
da banka hesaplar›ndan otomatik ayl›k tahsilat yap›lmas› sa¤lanabilecektir. Alacak tahsilat› ile ilgili gerekirse hukuksal takibat yap›lmas›
için avukatl›k bürolar› ile anlaflma yap›lacakt›r.
2.7 Haks›z Rekabetin Önlenmesi

Meslek mensubu say›s› her geçen gün artmaktad›r. Kurumsallaflma
sonras›nda meslek mensubu olmad›¤› halde bu mesle¤i yapmaya
çal›flanlar ile meslek mensuplar›ndan asgari tarifenin alt›nda ya da
mesleki etik kurallara uymadan muhasebecilik hizmeti veren kiflilerle
daha rahat mücadele edilecektir.
2.8 Bireysel ‹htiyaçlar

Meslek mensubu hastaland›¤›nda veya tatile gitti¤inde iflleri
aksamadan yürütülebilecektir. Sistemli ve programl› çal›flma nedeniyle
kendisine ve özel hayat›na daha çok vakit ay›rabilecektir. fiirket ortaklar› veya çal›flanlar› için emeklilik fonu veya bireysel emeklilik sigortas› oluflturulabilecektir.
Kamu kurumlar› ve belirli bir güce ulaflm›fl uluslar aras› denetim flirketleri karfl›s›nda KMM flirketi avantajlar›n› kullanan meslek mensuplar›
daha güçlü olacakt›r.
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3 KURUMSALLAfiMA MODELLER‹
3.1 Kurumsal Mali Müflavirlik (KMM) fiirketi
3.1.1 KMM fiirketi Tan›m›

En az 5 (befl) veya daha fazla Serbest Muhasebeci Mali Müflavir’in
belli bir sermaye koyarak, mevcut ve yeni oluflacak müflteri portföylerini birlefltirerek oluflturacaklar› Mali Müflavirlik Anonim fiirketleridir.
(Baz› yasal düzenlemeler yap›ld›ktan sonra Yeminli Mali Müflavirlerde
ayn› flartlarda bu flirketlere ortak olabilir).
3.1.2 KMM fiirketine Ortak Olma

KMM fiirketi’ne sadece serbest ve/veya ba¤›ml› çal›flan meslek mensuplar› ortak olabilir. Bir KMM fiirketi’ne ortak olan bir meslek mensubu baflka bir KMM fiirketi’ne ortak olamaz.
Baflka bir ildeki odaya kay›tl› olan meslek mensuplar›, KMM flirketine
ortak olamaz. Ancak o ilde KMM fiirketinin fiubesi var ise ortak olabilir.
Bir KMM fiirketi’ne ortak olan bir meslek mensubu KMM fiirketi
müflterileri d›fl›nda baflka herhangi bir kifli veya kurumun vergi beyannamelerini imzalayamaz.

Ancak KMM fiirketine ortak olan ba¤›ml› çal›flan meslek mensubu
çal›flt›¤› firman›n beyannamelerini imzalayabilir ama bu firman›n
KMM flirketindeki ifllemlerinde imza kullanamaz. ‹fl akdiyle ba¤›ml›
meslek mensubu çal›flt›ran iflletmelerin KMM flirketinden talep edecekleri hizmetler için ödeyecekleri ücretlerde belirli bir iskonto yap›labilir.
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3.1.3 KMM fiirketi Ortakl›¤›’ndan Ayr›lma

Bir KMM fiirketi’nin orta¤› baflka bir meslek mensubuna hisse devri
suretiyle ortakl›ktan ayr›labilir. Ortakl›k devri ile ilgili özel hususlar
flirket ana sözleflmesi çerçevesinde kuruluflta kurucu ortaklar
taraf›ndan, daha sonraki süreçte Genel Kurul Karar› ile belirlenecektir.

KMM fiirketi ortakl›¤›ndan ayr›lan meslek mensubu “Müflteri
Temsilcisi” oldu¤u müflteriler haricindeki KMM flirketi müflterileri ve
KMM flirketine ortak oldu¤u tarihten sonra, müflteri temsilcisi oldu¤u
KMM flirketinin müflterileri ile flirketten ayr›l›fl tarihinden itibaren iki
y›l süre ile hizmet sözleflmesi imzalayamaz ve herhangi bir suretle
çal›flamaz. KMM fiirketi ortakl›¤›ndan ayr›lan meslek mensubu
“Müflteri Temsilcisi” oldu¤u KMM flirketi müflterilerine, KMM flirketinin bu müflteriye uygulad›¤› ücretin alt›nda fiyat teklifi yapamaz.
Ayr›ca KMM flirketinden devir alaca¤› müflteriler için mutlaka devir
teslim tutana¤› imzalanmal›d›r. Bu devir teslim tutana¤› Devreden
(KMM fiirketi) Devralan (Meslek Mensubu) ve Müflteri taraf›ndan
beraberce düzenlenir.

Orta¤›n ölümü halinde flirkette mevcut hissesinin de¤eri ve önceki y›l
da¤›t›lmayan kar pay› ile orta¤›n y›l içerisinde ölümü halinde öldü¤ü
tarihe kadar olan k›smi kar pay› oran›nda de¤eri mirasç›lar›na ödenir.
Ayr›ca ölen orta¤›n mirasç›lar› aras›nda meslek mensubu var ise di¤er
tüm mirasç›lar›n izniyle ölen orta¤›n yerine mirasç›s› olan meslek mensubu ortak olarak al›nabilir. Mirasç›lardan birinin meslek mensubu
aday› veya stajyer meslek mensubu olmas› durumunda bu kiflinin
meslek mensubu olmaya hak kazanmas› ve di¤er mirasç›lar›nda onaylamas› durumunda ayn› hisse oran›nda ölen orta¤›n yerine ortakl›¤a
kabul edilir.
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3.1.4 KMM fiirket Sermayesi ve Müflteri Portföyü

KMM fiirketi’ne ortaklar›n koyaca¤› sermaye tutar› hem yasal mevzuat hem de flirket ana sözleflmesi çerçevesinde ortaklar kurulu kararlar›
ile belirlenecektir.

KMM fiirketi’nin kurulufl sermayesinin en az % 50 oran›ndaki k›sm›
“alt›n hisse” olarak kurucu ortaklar aras›nda eflit oranda paylaflt›r›lacak
ve daha sonraki sermaye art›fllar› veya hisse devirlerinde “alt›n hisse”
sahiplerine önal›m hakk› vb. gibi ayr›cal›klar sa¤lanacakt›r.
KMM fiirketi’ne ortak olacak meslek mensuplar›n›n;

√ Uzmanl›k alanlar› (Örne¤in sermaye piyasalar›, inflaat sektörü, sa¤l›k
sektörü, tekstil sektörü, vb. gibi)
√ ifl tecrübesi,
√ yafl›,

√ yabanc› dil bilgisi,
√ akademik unvan›,

v.b. gibi özellikleri bir derecelendirmeye tabi tutularak ortakl›k pay›n›n
belirlenmesinde %20 oran›nda sermaye taahhüdü olarak dikkate
al›nacakt›r.
KMM fiirketi’ne ortak olacak meslek mensuplar›ndan; Serbest büro
olarak çal›flan meslek mensuplar›n›n mevcut müflteri portföyü;
√ Sözleflme bedeli,

√ Aktif büyüklü¤ü,

√ Son üç y›ll›k karl›l›k ortalamas›,
√ Personel say›s›,
√ fiube say›s›,
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√ Faaliyette bulundu¤u sektör,
√ Y›ll›k fatura adedi,

√ Çal›flt›¤› banka say›s›,
√ Yevmiye kayd› adedi,

√ De¤iflken Hizmet Beklentileri
√ Müflteri Verimlili¤i

√ Faaliyet Konular›ndaki ‹fl Hacmi
√ Müflteri ile çal›flma süresi

vb. gibi kriterler ile belli bir derecelendirmeye tabi tutularak bulunacak
“müflteri portföyü de¤erlili¤i” belli bir katsay› üzerinden ortakl›k pay›n›n
belirlenmesinde %30 oran›nda sermaye taahhüdü olarak dikkate al›nacakt›r.
KMM fiirketi’nin sermaye art›fl› ve hisse devri uygulamalar›na iliflkin
koflullar ortaklar kurulu karar›yla belirlenecektir.
ÖRNEK:

Serbest büro olarak çal›flan A, B, C, D isimli meslek mensuplar› ile X
firmas›nda ba¤›ml› çal›flan E isimli bir meslek mensubu 100.000 YTL
sermayeli bir KMM flirketi kuracaklard›r.
Kurulufl sermayesinden % 50 oran›nda 50.000 YTL “alt›n hisse” nakdi
olarak kurulufl aflamas›nda ortaklarca eflit oranda ödenecektir:
KMM fiirketi

Alt›n hisse (YTL)

ORTAKLAR
A
B
C
D
E
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

TOPLAM
50.000

Kurulufl sermayesinin % 20 oran›ndaki 20.000 YTL k›sm› A, B, C, D
ve E isimli meslek mensuplar›n›n özellikleri bir derecelendirmeye tabi
tutularak ortakl›k pay›n›n belirlenmesinde sermaye taahhüdü olarak
dikkate al›nm›flt›r:
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KMM fiirketi

ORTAKLAR

Meslek Mensubu
De¤erlili¤i
Katsay›
Sermaye Taahhüdü
(YTL)
(Katsay› X 20.000)

A

200

B

100

C

200

D

150

TOPLAM

E

150

800

200/800

100/800

200/800

150/800

150/800

800/800

5.000

2.500

5.000

3.750

3.750

20.000

Geriye kalan kurulufl sermayesinin % 30 oran›ndaki 30.000 YTL k›sm›
için meslek mensuplar›n›n “Müflteri portföy de¤erlilikleri” hesaplanarak “Toplam Portföy De¤erlili¤i” üzerinden katsay› belirlenmifltir.
Toplam Portföy üzerinden belirlenen katsay› ile sermaye taahhüdü
afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r:
KMM fiirketi

ORTAKLAR

A

Müflteri Portföy
De¤erlili¤i
Katsay›
Sermaye Taahhüdü
(YTL)
(Katsay› X 30.000)

300

B

700

C

0

D

1.000

E

TOPLAM
2.000

-

300/
2.000

700/
2.000

0/
2.000

1.000/
2.000

0/
2.000

2.000/
2.000

4.500

10.500

0

15.000

0

30.000

Sonuç olarak A, B, C, D ve E isimli meslek mensuplar›n›n kuracaklar›
KMM flirketindeki sermaye paylar› afla¤›daki flekilde oluflacakt›r:
KMM fiirketi
Alt›n hisse

ORTAKLAR
(YTL) A
B
C
D
E
10.000 10.000 10.000
10.000
10.000

Meslek Mensubu
De¤erlili¤i Sermaye
Taahhüdü
Müflteri Portföy
De¤erlili¤i Sermaye
Taahhüdü
TOPLAM
SERMAYE
(YTL)

TOPLAM
50.000

5.000

2.500

5.000

3.750

3.750

20.000

4.500

10.500

0

15.000

0

30.000

23.000 15.000

28.750

13.750

100.000

19.500
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3.1.5 KMM fiirketi Fonksiyonel Organizasyon fiemas›

fiirket sermayesine ortak olan meslek mensuplar› “Yönetim Kurulu”nda
görev alacak ve flirketin ana sözleflmesi ile flirketin temsil ve ilzam›, iç
denetimi, çal›flma esaslar› veya di¤er konularda kendilerine verilen
görevleri yürütecektir.
KMM fiirketi’ne ortak olan meslek mensuplar› yan›nda di¤er meslek
mensuplar› da sözleflmeli veya ba¤›ml› olarak KMM fiirketi’nde
çal›flabilecektir:

√ Sözleflmeli çal›flan meslek mensuplar› KMM müflterileri için verecekleri her bir hizmetin bedelini KMM fiirketi’nin müflteri ile imzalad›¤› sözleflme bedeli üzerinden belli bir oranda hesaplanan ayl›k
hizmet bedelini KMM fiirketi’nden serbest meslek makbuzu ile talep
edecektir. ‹flyeri olarak KMM fiirketi ile ayn› yerde hizmet verecek ve
imza yetkisi kullanamayacakt›r.

√ KMM fiirketi’nde bir ifl sözleflmesi ile ba¤›ml› çal›flan meslek mensuplar› KMM müflterileri için verecekleri tüm hizmetleri ayl›k ücretleri ve prim uygulamas› kapsam›nda gerçeklefltirecek ve imza yetkisi
kullanamayacakt›r.
KMM fiirketi’nde ortak olan, ba¤›ml› veya sözleflmeli olarak çal›flan
meslek mensuplar›;
1. “Müflavirler Kurulu”nda “Müflteri Temsilcisi” ya da “Uzman” olarak,
2. “Denetleme Kurulu”nda “Denetçi” olarak görev alacaklard›r.
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YÖNET‹M
KURULU
MÜfiAV‹RLER
%Y
KURULU
Uzman
Meslek Mensuplar›

Muhasebe
Standartlar›
Operasyon

Denetim ve
Raporlama

ORTAKLAR

%X

%Z

Müflteri Temsilcisi
Meslek Mensuplar›

Vergi
Mevzuat
Hukuk

DENETLEME
KURULU

Denetçi
Meslek Mensuplar›

Müflteri
‹nsan
Kaynaklar›

Kurumsal
Yönetim
Dan›flmanl›k

fiemada belirtilen hizmetler KMM flirketi dahilinde veya müflterinin
iflyerinde yap›labilecektir. Bir müflteri için uzman ve müflteri temsilcisi,
Denetçi ve müflteri temsilcisi ayn› meslek mensubu olabilecek, ancak
denetçi ve uzman meslek mensubu ayn› kifli olamayacakt›r.

“Müflteri Temsilcisi” meslek mensubu KMM flirketine kazand›rd›¤›
müflteriler ile tüm iliflkileri yürütecektir.

“Uzman” meslek mensuplar› KMM flirketinin müflterilerine sundu¤u
muhasebe, bütçe ve raporlama, sosyal güvenlik mevzuat›, vergi mevzuat›, vb. gibi farkl› hizmetler ya da tekstil, inflaat, d›fl ticaret, bankac›l›k,
sigortac›l›k vb. gibi çeflitli sektörler konusunda uzmanlaflm›fllard›r.

“Denetçi” meslek mensuplar› Kurumsal Yönetim, ‹ç ve D›fl Denetim,
Bilgi Teknolojisi Denetimi konular›nda hizmet verecektir.

KMM fiirketi’nde sözleflmeli veya ifl akdi ile çal›flan meslek mensuplar› KMM fiirketi müflterileri d›fl›nda baflka herhangi bir kifli veya
kurumla herhangi bir suretle çal›flamayacak ve vergi beyannamelerini
imzalayamayacakt›r. KMM fiirketi’nde çal›flan meslek mensuplar›
flirketten ayr›lmalar› halinde KMM flirketi müflterileri ile flirketten
ayr›l›fl tarihinden itibaren iki y›l süre ile hizmet sözleflmesi imzalaya-
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mayacakt›r. KMM flirketinin bu müflteriye uygulad›¤› ücretin alt›nda
fiyat teklifi yapamayacakt›r. Yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda KMM flirketinden devir alaca¤› müflteriler için mutlaka devir
teslim tutana¤› imzalamal›d›r.
3.1.6 KMM fiirketi Yönetim Organizasyon fiemas›
YÖNET‹M KURULU
Teftifl ve ‹ç
Denetim
Müflavirler Kurulu
Baflkanl›¤›

Bilanço Esas›na Göre
Muhasebe Grubu
Bilanço Esas›
D›fl›ndaki ‹flletmeler
Muhasebe Grubu
Müflteri ‹nsan
Kaynaklar› Sosyal
Güvenlik Grubu

Genel Müdür
Dan›flma
Dokümantasyon
‹dari Mali ‹fller
Teknoloji
‹nsan Kaynaklar›

Denetleme Kurulu
Baflkanl›¤›

Müflteri Ba¤›ms›z
Denetim Grubu
Müflteri Risk Yönetimi
ve Raporlama Grubu

Müflteri ‹ç Denetim
Grubu

Vergi, Hukuk, Yat›r›m
ve Yönetim
Dan›flmanl›¤› Grubu

Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Grubu

Sektör Uzmanl›¤›
Grubu

Bilgi Teknolojisi
Denetimi Grubu

Proje Yönetimi Grubu
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3.1.7 KMM fiirket Yönetimi Çal›flma ve Hizmet Standartlar›

fiirket sermayesine ortak olan meslek mensuplar› “Yönetim Kurulu”nda
görev alacak ve flirketin ana sözleflmesi ile flirketin temsil ve ilzam›, iç
denetimi, çal›flma esaslar› veya di¤er konularda kendilerine verilen
görevleri yürütecektir.

fiirket sermayesine ortak olan meslek mensuplar› aras›ndan bir meslek
mensubu uygun görülen süre için KMM fiirketi’ne “Genel Müdür”
olarak atanacakt›r. Genel Müdür olan meslek mensubu Yönetim
Kurulu ad›na flirketin sevk ve idaresini üstlenecek, Müflavirler Kurulu
ile Denetleme Kurulu aras›ndaki iliflkilerin koordinasyonunu sa¤layacak ve afla¤›daki Bölümlerin etkin bir çal›flmas›n› yönetecektir. Bu
nedenle Genel Müdür’e ortakl›k kar pay› yan›nda ayl›k yönetim ücreti
ödenecektir.
3.1.7.1 Dan›flma Bölümü

KMM fiirketi bina giriflinde afla¤›daki konularda hizmet vermek için
“Dan›flma” bölümü bulunmal›d›r:

√ Gelen müflterileri karfl›lamak ve ilgili Müflteri Temsilcisi’ne yönlendirmek,

√ fiirket ortak ve personelinin iflyerine girifl ç›k›fl saatlerini takip etmek,
√ Gelen telefonlara yan›t vermek veya ilgili Müflteri Temsilcisi’ne yönlendirmek,

√ Gelen evraklar› kay›t alt›na alarak “Dokümantasyon” bölümüne iletmek,
√ Giden evraklar› kay›t alt›na almak, vb.
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3.1.7.2 Dokümantasyon Bölümü

Çal›flmalar›n sürdürülmesi esnas›nda belge, resmi defterler ve bilgilerin
korunmas›, sistemli bir biçimde dosyalan›p arflivlenebilmesi için
“Dokümantasyon” bölümü bulunmas› gereklidir. Gelen evraklar
müflteri baz›nda ilgili olduklar› gruba (örne¤in banka ekstreleri, personel özlük belgeleri, gider belgeleri vb.) göre tarih s›ras›nda tasnif ve
tanzim edilerek, ifllem formu ekinde paraflanmak üzere ilgili Müflteri
Temsilcisi’ne iletilecektir. Müflteri Temsilcisi taraf›ndan paraflanan
belgeler ifllem formunda yaz›l› gruplara iletilecektir. ‹fllem gören belgeler ilgili gruplardan al›narak müflteri dosyalar›nda klase edilecek ve
arflivlenecektir. Müflterilere belgeleri yan›nda KMM fiirketi’ne iliflkin
tüm belgeler (serbest meslek makbuzlar›, sözleflmeler, vb.) ve süreli
yay›nlar da dokümantasyon bölümünce takip edilecektir.
3.1.7.3 ‹dari Mali ‹fller

Meslek mensuplar›n›n ve di¤er personelin içinde bulunduklar› mekanda
rahat olabilmeleri için büro temizli¤ine, yeme & içme hizmetlerine,
ayd›nlatma ve havaland›rmaya, teknoloji kullan›m›na özen gösterilmelidir.

Bu gibi hizmetler “‹dari Mali ‹fller” bölümü taraf›ndan yürütülecektir.
‹flyeri seçiminde ulafl›m› kolay ve çal›flma ortam› genifl binalar tercih
edilmelidir.
3.1.7.4 Teknoloji

KMM fiirketi’nde ihtiyaç duyulan her türlü teknolojik donan›m ve
yaz›l›m›n temini, bak›m›, yedeklenmesi, vb. gibi hizmetler “Teknoloji”
bölümü taraf›ndan yürütülecektir.
3.1.7.5 ‹nsan Kaynaklar›

KMM fiirketi’nde çal›flan tüm personelin özlük, maafl, ikramiye vb.
tüm ihtiyaçlar›, performans de¤erlendirmeleri, e¤itimleri gibi hizmetler
“‹nsan Kaynaklar›” bölümü taraf›ndan yürütülecektir.
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3.1.8 KMM fiirketi Müflavirler Kurulu Çal›flma ve Hizmet
Standartlar›

“Müflavirler Kurulu”ndaki “Müflteri Temsilcisi” meslek mensuplar›
genelde müflterilerini ziyaret edeceklerdir. Ancak meslek mensuplar›n›n
dönüflümlü olarak iflyerinde belli günlerde mutlaka bulunmalar› gerekmektedir. Ayr›ca KMM fiirketine gelen müflterilerini iyi bir flekilde karfl›layabilmeleri için müstakil odalar› veya aç›k ofis ortam›nda ayr›lm›fl özel
bölümleri olmal›d›r. Ayr›ca toplant› odalar› bulunmal›d›r. Her bir müflteri
için bir Müflteri Bilgi Formu ve ziyaretlerde kullan›lmak üzere Müflteri
Görüflme Formu oluflturulmal›d›r.
Ayr›ca “Müflavirler Kurulu”ndaki meslek mensuplar› “Uzman”
olduklar› konularda yap›lacak ifllemle ilgili grup veya bölümlerin
çal›flmalar›n› takip ve kontrol edeceklerdir.

Müflteri Temsilcisi taraf›ndan müflterinin taleplerine göre ifllemler
‹fllem Formu ile ilgili gruplara yönlendirilecektir:
√ Bilanço Esas›na Göre Muhasebe Grubu

√ Bilanço Esas› D›fl›ndaki ‹flletmeler Muhasebe Grubu
√ Müflteri ‹nsan Kaynaklar› Sosyal Güvenlik Grubu

√ Vergi, Hukuk, Yat›r›m ve Yönetim Dan›flmanl›¤› Grubu
√ Sektör Uzmanl›¤› Grubu
√ Proje Yönetimi Grubu

taraf›ndan gerekli tüm hizmetler sunulacakt›r. ‹fl tan›mlar›na göre
ücretlendirme yap›lacak, Uzman veya Müflteri Temsilcisi meslek mensuplar› gerçeklefltirdikleri her bir ifllem için müflteriden al›nan ücret
üzerinden belli bir oranda (% X ve % Y) prim alacakt›r.
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3.1.9 KMM fiirketi Denetleme Kurulu Çal›flma ve Hizmet
Standartlar›

“Denetleme Kurulu”ndaki “Denetçi” meslek mensuplar› KMM fiirketi
müflterilerinin ihtiyaç duydu¤u tüm denetim hizmetlerini sunacakt›r.
Denetim, bir iflletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda haz›rlanan
finansal tablo ve di¤er finansal bilgilerin önceden belirlenmifl ölçütlere
uygunlu¤u ve do¤rulu¤unun, makul güvence sa¤layacak yeterli ve uygun
ba¤›ms›z denetim kan›tlar› ile tüm ba¤›ms›z denetim teknikleri uygulanarak, defter, kay›t ve belgeler üzerinden de¤erlendirilmesi ve sonuçlar›n›n
bir rapora ba¤lanmas› olarak tan›mlanmaktad›r.
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasla¤›nda;

1. Sermaye flirketleri için Ba¤›ms›z Denetim, ‹ç Denetim, Risk
Yönetimi ve Kurumsal Yönetim gibi kavramlara vurgu yap›lmaktad›r.

2. Mevcut yasadaki Anonim fiirket bünyesindeki denetim organ›
kald›r›larak denetimin d›fl denetçiler taraf›ndan Uluslararas› Denetim
Standartlar› (UDS) ile uyumlu “Türkiye Denetim Standartlar›”na
göre yap›lmas› hükmü (TTK Madde 397) yer almaktad›r.
3. Ayr›ca “Denetçi” tan›m› yap›larak (TTK Madde 400); “ancak ortaklar›,
Yeminli Malî Müflavir veya Serbest Muhasebeci Malî Müflavir unvan›n›
tafl›yan bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olabilir. Orta ve küçük ölçekli
anonim flirketler, bir veya birden fazla Yeminli Malî Müflaviri veya Serbest
Muhasebeci Malî Müflaviri denetçi olarak seçebilir” denilmektedir.
4. Ancak Yeminli Malî Müflavir veya Serbest Muhasebeci Malî
Müflavirlerin afla¤›daki hallerde “denetçi” olarak görev almalar› yasaklanm›flt›r (TTK Madde 400):
a. Denetlenecek flirkette pay sahibiyse;

b. Denetlenecek flirketin yöneticisi veya çal›flan›ysa veya denetçi olarak
atanmas›ndan önceki üç y›l içinde bu s›fat› tafl›m›flsa;
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c. Denetlenecek flirketle ba¤lant›s› bulunan bir tüzel kiflinin, bir ticaret
flirketinin veya bir ticari iflletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi,
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde
yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek flirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, efli veya
üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye kadar kan veya kay›n h›sm›ysa;
d. Denetlenecek flirketle ba¤lant› halinde bulunan veya böyle bir
flirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir iflletmede çal›fl›yorsa
veya denetçisi olaca¤› flirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir
gerçek kiflinin yan›nda herhangi bir flekilde hizmet veriyorsa;
e. Denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n
düzenlenmesinde denetleme d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulunmuflsa;

f. Denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n ç›kar›lmas›nda denetleme d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulundu¤u için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel
kiflinin veya onun ortaklar›ndan birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi,
çal›flan›, yönetim kurulu üyesi, orta¤›, sahibi ya da gerçek kifli olarak
bizzat kendisi ise;

g. (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan flartlar› tafl›d›¤› için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çal›fl›yorsa,

h. Son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan fazlas›n› denetlenecek
flirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile ifltirak etmifl bulunan
flirketlere verilen denetleme ve dan›flmanl›k faaliyetinden elde etmiflse
ve bunu cari y›lda da elde etmesi bekleniyorsa.

5. Bununla birlikte “Denetçi, denetleme yapt›¤› flirkete, vergi
dan›flmanl›¤› ve vergi denetimi d›fl›nda, dan›flmanl›k veya hizmet veremez, bunu bir yavru flirketi arac›l›¤› yapamaz” (TTK Madde 400)
denilmektedir.
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T.T.K. tasla¤›n›n bu haliyle yasalaflmas› halinde, tüm meslek mensuplar› kendi mevcut müflterileri ve baflka denetim talebinde bulunacak
müflterilerin denetim hizmetlerini nas›l yapacaklar›n› flimdiden planlamalar› ve gerekli altyap›y› oluflturmalar› gerekmektedir.
Bu kapsamda ba¤›ms›z denetim hizmetleri KMM fiirketi ile yukar›da
bahsedilen flekilde bir iliflkisi bulunmayan ve denetim hizmeti talep
eden tüm gerçek ve tüzel kiflilere KMM flirketinin Denetleme Kurulu
organizasyonu dahilinde verilebilecektir. Denetim iflletmenin Mali
Tablolar ile beraber Faaliyet Raporlar›n› da kapsamaktad›r.
Haz›rlanacak olan denetim raporlar›nda UFRS ve UDS’nda belirtilen
standartlara uyulacakt›r.
KMM fiirketi’nin “Müflavirler Kurulu” ile bir hizmet sözleflme imzalam›fl olan müflterilerin denetim ifllemleri ayn› KMM fiirketi
bünyesinde yap›lamayacak ve ba¤›ms›z denetim hizmeti veren baflka
bir ba¤›ms›z denetim kuruluflu veya SMMM’e yönlendirilecektir.

Denetim sadece sunulan mali tablolar› de¤il ayn› zamanda müflterilerin
‹ç Kontrol sistemini, Kurumsal Yönetim sistemini, Bilgi ‹fllem sistemini ve Risk Yönetim sistemini de kapsayabilecektir.
3.1.10 KMM fiirketi Yerleflim Organizasyon Plan›

Meslek mensuplar›n›n ve di¤er personelin rahat, huzurlu ve yeterli
alana sahip ça¤dafl mekanlarda çal›flmalar› verimlili¤in artmas› ve
kurumsal kimlik için önemli bir etkendir. Bir KMM fiirketi yerleflimi
için örnek olabilecek 2 katl› bir binada (yaklafl›k toplam 600 M2)
oluflabilecek yerleflim organizasyon plan› afla¤›da gösterilmektedir:
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1. Kat
TOPLANTI
SALONU

MÜfiTER‹
‹L‹fiK‹LER‹
YÖNET‹M‹
GRUBU

SEKTÖR
UZMANLI⁄I
GRUBU

GENEL
MÜDÜR

DANIfiMA

‹DAR‹ MAL‹ ‹fiLER
‹NSAN
KAYNAKLARI &
TEKNOLOJ‹

2. Kat

TOPLANTI
SALONU

ANA G‹R‹fi KAPISI

ÜST KAT KAPISI
KURUMSAL
YÖNET‹M
DERECELEND‹RME
GRUBU

VERG‹,
HUKUK,
YATIRIM VE
YÖNET‹M
‹DAR‹ MAL‹ ‹fiLER
DANIfiMANLI⁄I
GRUBU
YÖNET‹M KURULU

B‹LANÇO ESASI
DIfiINDAK‹ ‹fiLETMELER
MUHASEBE GRUBU
MÜfiTER‹ ‹NSAN
KAYNAKLARI SOSYAL
GÜVENL‹K GRUBU
B‹LANÇO ESASINA GÖRE
MUHASEBE GRUBU
DOKUMANTASYON

BA⁄IMSIZ DENET‹M
GRUBU
‹Ç DENET‹M GRUBU
R‹SK YÖNET‹M‹ VE
RAPORLAMA GRUBU
B‹LG‹ TEKNOLOJ‹S‹
DENET‹M‹ GRUBU

3.2 KMM fiirketleri ‹le ‹flbirli¤i

Serbest çal›flmaya devam edip KMM fiirketi ile iflbirli¤i yapmak
isteyen meslek mensuplar› KMM fiirketi ile karfl›l›kl› belirleyecekleri
flartlarda çal›flabilecektir.
3.2.1 Zay›f ‹flbirli¤i

Serbest çal›flan meslek mensubu kendi bürosunda kendi müflterileri ile
sözleflme yap›p serbest meslek makbuzu ile ücretini müflterisinden
talep edecektir. Ancak gerekirse serbest çal›flan meslek mensubu baz›
müflterilerinin hizmetleri konusunda farkl› KMM flirketlerinden destek
isteyebilecektir.
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KMM flirketleri talep edilen hizmetler karfl›l›¤›nda serbest çal›flan
meslek mensubuna fiyat teklifi verecek ve anlaflacaklar› fiyat
üzerinden meslek mensubuna fatura düzenleyecektir. KMM flirketi bu
flekilde hizmet verdi¤i müflterilerle kendisine bu müflteriyi yönlendiren
serbest çal›flan meslek mensubunun iznini almadan hizmet sözleflmesi
yapamaz.
Serbest çal›flan meslek mensubu kendi müflterisine KMM flirketince
verilecek hizmetin bedelini serbest meslek makbuzu ile yans›tacakt›r.
X KMM
fiirketi
Y KMM
fiirketi

Serbest çal›flan
meslek mensubu

MüflteriA
MüflteriB
MüflteriC

Z KMM
fiirketi

3.2.2 Güçlü ‹flbirli¤i

Serbest çal›flan meslek mensubu kendi bürosunda kendi müflterileri ile
sözleflme yap›p serbest meslek makbuzu ile ücretini müflterisinden
talep edecektir. Ancak bir KMM flirketi ile yapaca¤› sözleflme ile
serbest çal›flan meslek mensubu müflterilerinin baz› hizmetleri
konusunda bu KMM flirketinden sürekli destek isteyebilecektir.
KMM flirketi bu flekilde kendisiyle güçlü iflbirli¤i halinde serbest
çal›flan meslek mensubuna kendisi ile sürekli iflbirli¤i içinde oldu¤unu
gösterecek isim hakk›n› kullanma veya büro dizayn› vb. konularda da
destek olacakt›r.
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KMM flirketi talep edilen hizmetler karfl›l›¤›nda serbest çal›flan meslek
mensubuna standart bir fiyat teklifi verecek ve anlaflacaklar› fiyat
üzerinden meslek mensubuna fatura düzenleyecektir. KMM flirketi bu
flekilde hizmet verdi¤i müflterilerle kendisine bu müflteriyi yönlendiren
serbest çal›flan meslek mensubunun iznini almadan hizmet sözleflmesi
yapamaz.
Serbest çal›flan meslek mensubu kendi müflterisine KMM flirketince
verilecek hizmetin bedelini serbest meslek makbuzu ile yans›tacakt›r.

Bu tür iflbirli¤inde amaç serbest çal›flan meslek mensubunun yap›lacak
de¤erlendirmelere göre belirlenen oranlarda hisse verilerek KMM
flirketine ortak yap›lmas›d›r.

Z KMM
fiirketi

Serbest çal›flan
meslek mensubu

MüflteriA
MüflteriB
MüflteriC

32

