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1 Projenin Tan›t›m› ve Proje Kat›l›mc› Baflvurusu
‹SMMMO Yönetim Kurulu’nca onaylanan ‹SMMMO Meslek Mensubu
Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas›’n›n meslek mensuplar›na tan›t›lmas› için tan›t›m toplant›lar›, web sayfas› duyurusu ve di¤er
‹SMMMO Yay›nlar› için gerekli yaz›lar haz›rlanacakt›r.

Pilot model uygulamalar›na kat›lmak isteyen meslek mensuplar›ndan
baflvuru formu ile bilgi al›nacakt›r.

2 Kurumsallaflma E¤itimleri

Pilot model uygulamalar›na kat›lmak isteyen meslek mensuplar›n›n
baflvurular› incelenerek gruplar oluflturulacak ve bu gruplara uzman
kiflilerden Kurum Kültürü, Biz Bilinci, Kurumsal Yönetim, Ekip Çal›flmas›
vb. gibi konularda e¤itimler verilmesi sa¤lanacakt›r.

3 Potansiyel KMM fiirket Ortaklar›n›n Belirlenmesi

Kurumsallaflma e¤itimleri alan ve pilot model uygulamalar›na kat›lmak
isteyen 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 “meslek mensubu de¤erlili¤i” hesaplanacakt›r.

35

Ayr›ca bu 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›,

√ 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 “müflteri
portföyü de¤erlili¤i” hesaplanacakt›r.

Bu hesaplamalar sadece KMM fiirketi’ne potansiyel ortakl›k yap›s›n›
belirlemek için ‹SMMMO bünyesinde bilgi güvenlili¤ine azami özen
gösterilerek gerçeklefltirilecek ve sadece meslek mensubunun kendisine yaz›l› bir rapor olarak verilecektir.
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4 KMM fiirketleri Kurulufl Süreci

Kurumsallaflma sürecinde ortakl›k iliflkilerine hemen girmek istemeyen
potansiyel ortaklar›n birbirlerini tan›malar› ve birlikte çal›flabilme
koflullar›n› belirlemeleri için ‹SMMMO bünyesinde Proje Pilot
Uygulama Gruplar› oluflturulacakt›r. De¤erleme sonuçlar›na göre bir
KMM fiirketi kurulabilmesi için potansiyeli olan meslek mensuplar›
‹SMMMO bünyesindeki bu Proje Pilot Uygulama Gruplar›na
kat›labilecektir. fiirketinin hayata geçirilmesi aflamas›nda 3 ay ile 1 y›l
aras›nda bir geçifl sürecinde dan›flmanl›k deste¤i sa¤lanacakt›r.
Oluflturulan pilot modellerin hayata geçirilmesi s›ras›nda yaflanan
olumlu ve olumsuz tecrübeler Proje Ekibince haz›rlanacak Ayl›k Proje
‹lerleme Raporu ile ‹SMMMO Yönetim Kurulu’na sunulacakt›r.
Her meslek mensubunun ifl bilgisi, mesleki yeterlili¤i, deneyimi, liderlik özelli¤i, kariyeri vb. gibi farkl› özellikleri bulunmakta ve her bir
özellik ayr› bir de¤er yaratmaktad›r. Bu nedenle kurumsallaflmak
isteyen meslek mensuplar› bafllang›ç aflamas›nda sadece müflteri ve
personel aç›s›ndan de¤il, orta¤›n di¤er ortaklar›na yarataca¤› katma
de¤er ve ifl yapma taahhütlerini de içeren bir protokol ile geçifl
sürecinde birlikte çal›flma ortam› yarat›lacakt›r.

KMM fiirketinin kurulufl aflamas›nda gider paylafl›m› esasl› bir geçifl
süreci uygulanacak ve bu geçifl süreci içerisinde ortak olmak isteyen
meslek mensuplar› mevcut müflterileri ile çal›flmaya devam edebilecektir. KMM orta¤› olacak meslek mensuplar›, ayr› yerlerde bulunan bürolar›n›, ifl kapasitelerine yeterli olacak ortak bir mekana tafl›yacakt›r.
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Meslek mensuplar›n›n ve müflteri portföylerinin de¤erlendirme ölçüleri
dikkate al›narak hisse de¤erleri tespit edilecektir. Ortakl›k ifllemleri
kesinlefltirilerek bir KMM fiirketi kurulacak ve geçifl süreci tamamlanm›fl olacakt›r.

5 KMM fiirketlerinin Çal›flmaya Bafllamas›

KMM fiirketinin kuruldu¤u tarihten sonraki ilk muhasebe dönemi
bafl›na kadar bu KMM fiirketine ortak olan meslek mensuplar› mevcut
müflterilerine verdikleri hizmetlere kendi adlar›na düzenleyecekleri
sözleflmelerle devam edeceklerdir. Bu müflteriler için meslek mensuplar› taraf›ndan düzenlenecek Müflteri Bilgi Formlar› KMM fiirketi’nin
müflteri veri taban›n›n oluflturulmas›n› sa¤layacak ve bu meslek mensuplar› Müflteri Temsilcisi olarak tan›mlanacakt›r.
KMM fiirketi kurulmadan önce serbest büro olarak müflteriye sunulan
defter tutma, raporlama, sosyal güvenlik, vb. hizmetler kurulacak olan
KMM fiirketince sa¤lanmaya bafllanacakt›r.

Bu süreçte meslek mensubu müflteri ile düzenleyece¤i sözleflme bedelini kendi serbest meslek makbuzunu düzenleyerek tahsil edecektir.
KMM flirketinden alaca¤› hizmetler için, önceden belirlenen oranda
kesilecek fatura karfl›l›¤›nda KMM flirketine ödeyecektir. Meslek mensubu bu süre içerisinde müflteriler ile iliflkilerini yürütecek ve vergi
beyannamelerini imzalayacakt›r. Di¤er hizmetleri KMM fiirketinden
sat›n alm›fl olacakt›r.

KMM fiirketinin kuruldu¤u tarihten sonraki ilk muhasebe dönemi
bafl›nda gerekli gerçekleflme koflullar› da dikkate al›narak ortak olan
meslek mensuplar› mevcut tüm müflterilerini bu KMM flirketine devredecektir. Tüm müflterilerini devredemeyen meslek mensubu
ortakl›ktan vazgeçebilecek veya KMM fiirketi ile güçlü iflbirli¤i
sözleflmesi yaparak, KMM fiirketi ile iflbirli¤ine devam edebilecektir.
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6 Proje Yol Haritas›

SONUÇ:

Her meslek mensubunun muhasebe ve denetim ile ilgili tüm konulara
vak›f olabilmesi h›zla ilerleyen bilgi ak›fllar› ve sürekli de¤iflen mevzuat sebebiyle imkans›z hale gelmifltir. Ça¤a uygun alt yap›ya sahip, nitelikli personel istihdam›nda zorlanmayan, bilgiye ve gelece¤e yat›r›m
yapma kabiliyetinde olan, meslektafl dayan›flmas› ile fiziki ve ruhi
sa¤l›¤›m›z›n korundu¤u, rekabet etme gücümüzü art›racak, gelecek
kayg›lar›m›z› azaltacak uyumlu beraberlikler yaratmak ve kurumsal
güç birli¤i yapmak zorunday›z.
Bu nedenle kurumsallaflmak isteyen meslek mensuplar›na en uygun
modellerin oluflturulmas› ve uygulama deste¤i sa¤lanmas› amac›yla
haz›rlanan ‹SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi’ne tüm
meslek mensuplar›n›n yo¤un ilgisini bekliyoruz.
Bilgi ve görüfllerinize sunar›z.
Sayg›lar›m›zla,
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