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YÖNETİM	DANIŞMANI	

ETİK	YÜKLENİMLER	BELGESİ	

	

I. TOPLUMA	KARŞI	YÜKÜMLÜLÜKLER	

A. Yasalara	Uyma	

1. Üyeler	mesleki,	ticari	ve	kişisel	işlerinde	yürürlükteki	yasaları	ve	yönetmelikleri	bilmek	

ve	yasa	ve	yönetmeliklere	uygun	hareket	etmekle	yükümlüdürler.	

2. Üyeler	mesleki,	 ticari	 ve	 kişisel	 işlerinde	yürürlükteki	 yasaları	 ve	 yönetmelikleri	 ihlal	

eden	 veya	 kendilerinin	 ihlal	 etmesine	 neden	 olabilecek	 kişi	 ya	 da	 kurumlar	 için	

çalışmamalıdır.	

B. Temsil	Etme	

1. Üyeler	 yetkili	 oldukları	 durumlar	 haricinde	 YDD	 adına	 kamuoyuna	 açıklama	 ve	

bildirimlerde	bulunamazlar.	

2. YDD	 ya	 da	 üyeleri	 adına	 bildirimde	 bulunmak	 isteyen	 üye	 Yönetim	 Kurulu’na	

başvurmakla	yükümlüdür.	

C. Toplumun	Korunması	

1. Üyeler,	 topluma	 karşı	 yükümlülüklerini	 tehlikeye	 atacak	 veya	 böyle	 algılanabilecek	

davranış	ve	hareketlerden	kaçınmakla	yükümlüdürler.	

2. Herhangi	 bir	 üyenin	 mesleğe	 aykırı	 ve	 uygunsuz	 hareket	 ettiğine	 YDD	 Kurulları	

tarafından	hükmedildiği	durumlarda,	üye	fiiline	uygun	yaptırım	ile	cezalandırılır.		

3. Toplumun	üyelere	olan	(bireysel	ve	topluluk	olarak)	güven	hakkını	göz	önüne	alarak,	

bu	 güveni	 zedeleyici	 herhangi	 bir	 eylemle	 beraber,	 aşağıdaki	 eylemler	 de	 uygunsuz	

olarak	kabul	edilecektir:	

a. Herhangi	bir	yasanın	ihlali;	

b. Mesleki	ilke	ve	standartlar	ile	YDD	kural	ve	politikalarının	ihlali;		

c. Mesleğe	zarar	verebilecek	veya	zararlı	olarak	algılanabilecek	danışmanlık	ile	ilgili	

veya	ilgisiz	davranışlar.	
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II. MESLEĞE	KARŞI	YÜKÜMLÜLÜKLER	

A. Bilgi	Sahibi	Olmak	

1. Üyeler	 yürürlükteki	 Tüzük,	 Yönetim	 Sistemi	 Belgeleri	 (Yönetmelikler,	 Prosedürler)	 ve	

Temel	 Mesleki	 Belgeler	 (Yönetim	 Danışmanlığı	 Etik	 Yüklenimler	 Belgesi,	 Yönetim	

Danışmanlığı	Uygulama	Tekniği	ve	Prensipleri	Belgesi,	Yönetim	Danışmanlığı	Tanım	ve	

Yetkinlikler	Belgesi)	hakkında	bilgi	sahibi	olmakla	yükümlüdürler.	

2. Üyeler	uzmanlıkları	içine	giren	alanlardaki	gelişmeleri	yakından	takip	etmek	ve	mesleki	

ilke	ve	standartları	iyileştirilmek	ve	geliştirilmek	için	her	türlü	gayreti	göstermelidirler.		

B. Öz	Disiplin	

1. Üyeler	bu	belgede	tanımlanan	yüksek	mesleki	standartları	korumak	için	çalışmalıdırlar.	

2. Üyelerin,	 diğer	 üyelerin	 de	 mesleki	 ilke	 ve	 standartlara	 uygun	 şekilde	 hareket	

edeceklerine	dair	güveni	duymaları	haklarıdır.	Bu	güveni	zedeleyici,	mesleğe	uygunsuz	

davranışlarda	bulunan	üyeler	belirlendiğinde,	bu	üyelerin	YDD	Yönetimine	bildirilmesi	

zorunludur.	

3. Üyeler,	 herhangi	 bir	 danışana	 rekabet	 avantajı	 sağlayacak	 şekilde	 rakip	 bir	 danışanın	

gizli	 bilgilerini	 izinsiz	 kulanamaz,	 çıkar	 çatışmalarına	 ve	 haksız	 rekabete	 izin	 verecek	

uygulamalardan	kaçınmakla	yükümlüdürler.		

C. Birlikte	Çalışılan	Diğer	Danışmanlardan	Doğan	Yükümlülükler	

1. Üyeler,	 kendi	 sorumluluklarına	 ek	 olarak,	 danışmanlık	 hizmeti	 verirken	 kendi	

kadrolarında	 çalışan,	 YDD’ne	 üye	 olan	 ya	 da	 olmayan	 danışmanların	 da	 YDD	meslek	

ilkelerini	 anlamış	 olduklarından	 ve	 mesleklerini	 yasa,	 yönetmelik	 ve	 YDD	 ilkelerine	

uygun	şekilde	icra	ettiklerinden	emin	olmalıdırlar.	

2. Üyeler,	 danışmanlık	 ekiplerinde	 yer	 alan	 herhangi	 bir	 çalışanının	 mesleki	 ilkeleri	

ihlalinden	söz	konusu	ihlali	kendileri	yapmış	gibi	sorumlu	tutulacaklardır.		

3. Danışana	bir	başka	üye	danışmanı	tavsiye	eden	üye,	o	üyenin	deneyim	ve	becerilerini	

doğru	aktaracak	ve	o	üye	adına	yüklenimlere	girmeyecektir.		

4. Üye,	diğer	danışanlarla	ilgili	değerlendirme	ve	önerilerinde,	tüm	iletişiminde	gösterdiği	

tarafsız,	dürüst	ve	duyarlı	davranışı	gösterecektir.		

D. Tanınma	–	İmaj	

1. Üyeler	 mesleğin	 saygınlığını,	 kendi	 konumlarının	 itibarını	 zedeleyici	 işlerde	

bulunamazlar,	 öneri	 ve	 çalışmalarının	 kalitesini	 düşürecek	 fiil,	 davranış	 ve	

hareketlerden	kaçınmakla	yükümlüdürler.		

2. Üyeler	 fiil,	 davranış	 ve	 hareketlerinin	 tarafsızlık,	 dürüstlük	 veya	 bağımsızlıklarını	

zedelemeyeceğinden	emin	olmalıdırlar.	

3. Üyeler,	tüm	iş	ilişkilerinde	ilişkilerinin	kendilerine	ve	mesleğe	leke	sürdürmeyeceğinden	

emin	olmalıdırlar.		
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III. DANIŞANA	KARŞI	SORUMLULUKLAR	

A. Yetkin	Olma	

1. Üyeler	 sadece	yetkin	oldukları	 ve	danışana	verimli	 bir	 şekilde	hizmet	 verebilecekleri	

işleri	kabul	etmelidirler.		

2. Üyeler,	verdikleri	öneri,	değerlendirme	ve	çözümlerin	oluşumunda	konuyla	 ilgili	 tüm	

bilgi	 ve	 deneyimlerin	 nesnel	 bir	 şekilde	 analiz	 edilmiş	 olduğundan,	 gerçekçi,	

uygulanabilir	ve	danışan	tarafından	anlaşılabilir	olduğundan	emin	olmalıdırlar.	

B. Tarafsızlık	ve	Dürüstlük	

1. Üyeler,	danışanlara	dürüst	ve	tarafsız	hizmet	vermekle	yükümlüdürler.		

2. Üyeler	 danışanın	 çalışma	 ile	 ilgili	 beklentileri	 hakkında	 gereken	 tüm	 açıklamaları	

yapmalı	ve	dürüst	tavsiyelerde	bulunmalıdırlar.		

3. Üyeler,	 gerekli	 açıklama	 ve	 uyarıları	 yapmadan,	 kısa	 vadede	 fayda	 sağlayacak	 fakat	

uzun	vadede	danışanı	zarara	uğratacak	önerilerde	bulunmamalıdırlar.	

4. Üyeler,	 tarafsızlıklarını	 etkileyen	 olay	 veya	 durumlar	 ortaya	 çıktığında	 veya	 ortaya	

çıkabileceğini	 sezdiklerinde	 ya	 konuyu	 hemen	 danışan	 ile	 görüşerek	 düzeltmeye	

çalışmalı;	ya	da	verilen	hizmeti	kesmelidirler.	

C. Gizlilik	

1. Üyeler	danışanlarına	ait	tüm	bilgileri	gizli	tutmakla	yükümlüdürler.	

2. Üyeler	 kendileri	 için	 iş	 yapan	 diğer	 yönetim	 danışmanlarının	 da	 gizliliğe	 uygun	 ve	

uyumlu	davranmalarını	sağlamakla	yükümlüdürler.	 	

3. Üyeler	 danışanların,	 diğer	 danışmanlık	 firmalarının	 ve	 bireysel	 danışmanlık	 hizmeti	

verenlerin	telif	ve	fikir	haklarına	saygı	göstermeli	ve	özel	bilgileri	veya	metotları	izinsiz	

kullanmamalıdır.	

D. Bağımsızlık	

1. Üyeler,	 profesyonel	 sorumluluklarıyla	 tutarlı	 olmayan	 veya	bir	 şekilde	 saygınlıklarını	

olumsuz	etkileyecek	durum	ve	davranışlardan	kaçınmalıdırlar.	

2. Üyeler	 danışmanlık	 hizmetini	 verirken	 tarafsız	 ve	 bağımsız	 hareket	 etmekle	

yükümlüdürler.	

E. Ücret	Düzenlemeleri	ve	Çıktılar	

1. Üyeler,	 işi	 kabul	 etmeden	 önce,	 danışan	 ile	 işin	 amacı,	 kapsamı,	 çalışma	 planı	 ve	

maliyetleri	hakkında	tam	olarak	anlayış	birliğine	varmakla	yükümlüdürler.	

2. Üyeler	ücretlerini,	verdikleri	hizmet	ve	aldıkları	sorumluluklara	göre,	 işe	başlamadan	

önce	ve	bağımsız	olarak,	makul	ve	yeterli	düzeyde	belirlerler.	

3. Üyeler,	 müşterinin	 bilgisi	 ve	 rızası	 olmadan,	 verdikleri	 önerilerle	 bağlantılı	 olarak	

üçüncü	 şahıslardan	komisyon,	ödül	 alamazlar	 veya	bu	 tip	 faydalar	 sağlayamazlar	 ve	
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bu	 tip	 önerilerin	 parçası	 olan	 mal	 veya	 hizmetlerden	 elde	 ettikleri	 herhangi	 bir		

kazancı		gizleyemezler	

F. Profesyonellik	

1. Üyeler,	 danışanlar,	 kamuoyu	 ve	 diğer	 üyelerle	 olan	 tüm	 ilişkilerinde	 tam	 anlamıyla	

profesyonel	bir	yaklaşımı	korumakla	yükümlüdürler.	 	

2. Üyeler	 verdikleri	 hizmeti	 ve	 danışmanlık	 mesleğini,	 danışmanlık	 firmalarını	 veya	

bireysel	danışmanları	olduklarından	farklı	tanımlayamazlar	ve	tanıtamazlar.		

3. Üyeler,	 danışanın	 bilgisi	 ve	 onayı	 olmaksızın	 danışanın	 çalışanları	 ile	 iş	 ilişkisine	

girmekten	kaçınmalıdırlar.	

G. İş	Geliştirme		

1. Üyeler,	 YDD’nin	 veya	 dernek	 üyelerinin	 profesyonel	 imajını	 zedeleyecek	 yöntemler	

kullanarak	iş	elde	etmeye	çalışamazlar.		

2. Üyeler,	bilgi	ve	yetkinliklerinin	güncel	olmasını	sağlamak	amacı	 ile	kendilerini	sürekli	

geliştirmelidirler.		

3. Üyeler,	 sorumlu	 oldukları	 yönetim	 danışmanlarını	 da	 sürekli	 gelişim	 programlarına	

dahil	etmeli,	YDD	üyeliğine	teşvik	etmelidirler.		

H. Uyuşmazlık	

1. Üyeler,	 danışanlarının	 rakipleri	 ile	 veya	 danışanlarının	 çıkarları	 ile	 çatışan	 diğer	

organizasyonlarla	ve	kişilerle,	tüm	tarafların	izni	olmadan,	iş	yapamazlar.		

2. Üyeler,	 dürüstlük,	 tarafsızlık	 veya	 bağımsızlıklarını	 tehlikeye	 atacak	 ve	 danışanın	

güvenini	 sarsacak	 bütün	 kişisel,	 mesleki	 veya	 diğer	 ilişkilerini	 danışanlarına	

açıklamakla	yükümlüdürler.	

3. Üyeler,	 profesyonel	 yargı	 ve	 değerlendirmelerini	 zayıflatacak	 veya	 bu	 şekilde	

algılanabilecek	herhangi	bir	durumdan	danışanı	haberdar	etmekle	yükümlüdürler.	

4. Üyeler,	 danışanın	 herhangi	 bir	 çalışanını,	 danışanı	 bilgilendirmeden	 ve	 danışanın	

onayını	 almadan	 kendi	 firmalarında	 çalıştıramazlar	 veya	 diğer	 firmalara	 tavsiye	

edemezler.	

	


