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Değ erli UI yelerimiz,

Yö netim danışmanlığ ı mesleğ inin tanıtılması, itibarının ve yö netim danışmanlığ ı hizmetine olan
talebin arttırılması, ü yelerimize mesleki konularda yeni ufuklar açma misyonuyla kurulan, ü lkemizin
ilk, en bü yü k ve en kö klü yö netim danışmanlığ ı meslek kuruluşu olan Yö netim Danışmanları
Derneğ i’nin Yö netimi ö nemli bir gö revi ü stlendiğ imizin ve sorumluluğ umuzun ne kadar bü yü k
olduğ unun farkındayız.
2017-2018 dö neminde, bugü ne kadar ağ ırlıklı olarak danışmanlara yö nelik faaliyetler gö steren
derneğ imizin yü zü nü , misyonunu gerçekleştirmesinde ö nemli rol oynayacak paydaşlarının yer aldığ ı
dış dü nyaya dö nmesi gerektiğ i inancıyla YDD’de ö nemli bir vizyon değ işikliğ i gerçekleştirdik.
Yö netim Danışmanı kimliğ i, taşınması zor bir kimliktir. Kişiyi her anlamda zorlayan ve sü rekli
iyileştirmeyi ve gelişimi ö nce kişinin kendisinde gerçekleştirmesini talep eden, buna zorlayan bir
kimliktir.
Yeni vizyonumuzda, Yö netim Danışmanı kimliğ i taşıyan kişinin varlık sebebini sorguladık. Varlık
sebebimizin, kurumlar ve bu kurumlarda yer alan kişilerin daha verimli, etkin ve yü ksek
performansla çalışmasını sağ lamak, kurumların ve kişilerin sü rekli gelişmelerine katkıda bulunmak,
dolayısı ile ü lkemizin ekonomik refah dü zeyinin artmasına katkıda bulunmak olduğ undan hareket
ederek tü m faaliyetlerimizi bu vizyon çevresinde kurguladık.
Web sitemizi yeniden yapılandırırken sadece danışmanlara değ il, tü m paydaşlarımıza da hitap
edecek şekle getirdik. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladık. YDD’nin faaliyetlerinden
dü zenli haberdar olabilmeniz için aylık bü lten çıkartmaya başladık. Gerçekleştirdiğ imiz vizyon
değ işikliğ ini vurgulamak için bü ltenimizin adını Paradigma koyduk. Yaptığ ımız “networking
geceleri” etkinliklerinde sadece yö netim danışmanlarını değ il, iş dü nyası temsilcilerini ve
paydaşlarımızı da aramızda gö rmek istedik.
Mesleğ imiz ile ilgisi olan tü m kurum ve kuruluşlarla yaptığ ımız gö rü şmelerde birliktelik ve
işbirliğ inin ö nemini vurguladık.
YDD’yi rol model alarak kurulan bö lgesel yö netim danışmanları dernekleri ile gü ven erozyonuna
uğ ramış ilişkilerimizi onarıp gü çlendirdik. Yö netim Danışmanları Federasyonu’na giden yolda
gü vene ve dostluğ a dayalı bir iletişim modeli kurmayı hedefledik. Bu girişimin ilk meyvesi, Tü rkiye
Yö netim Danışmanları Dernekleri Platformu oldu. Platformun başkanlığ ına YDD Başkanının oy
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birliğ i ile aday gö sterilmesi, YDD’nin “rol model” olarak ne kadar ö nemli bir sorumluluk taşıdığ ının
gö stergesidir.
Tü m dü nya “dijital dö nü şü m” ve “endü stri 4.0” derken, YDD’nin uzak durması sö z konusu olamazdı.
Bu doğ rultuda, yerli kurumsal yö netim yazılımı firması Workcube ile “danışman YDD’den kurumsal
yö netim yazılımı Workcube’dan” mottosu ile stratejik ortaklık kurduk. Tü m YDD ü yelerimizi bu
işbirliğ i programını paylaşmak ü zere dü zenlediğ imiz “Teknoloji Geceleri” etkinliğ ine davet ettik.
UI yemiz ve aynı zamanda Workcube çö zü m ortağ ı olan Hakan Yıldırım, YDD’nin dijitalleşme
yolculuğ unda bizlerle birlikte olmaya gö nü llü oldu.
En ö nemli faaliyetimizi, tü m iş dü nyasına hitap eden Management Forum Tü rkiye etkinliğ ini 25
Nisan’da bü yü k bir başarı ile gerçekleştirdik. 250’ye yakın katılımcının yer aldığ ı etkinlikte, 50’ye
yakın CEO, CFO, CIO ve benzeri ü st dü zey yö netici, 50’ye yakın akademisyen, 120’den fazla danışman
ve danışman adayı katılımcı olarak katıldılar. Etkinlik, ulusal ve yerel medyada geniş kapsamlı yer
aldı. Icçinde bulunduğ umuz bü yü k maddi zorluklara rağ men, kurduğ umuz sağ lam ilişkiler sayesinde,
paydaşlarımızın katkı ve desteğ i ile, YDD’yi hiçbir maddi yü k altına sokmadan gerçekleştirdik.
Tü rkiye’ye geldiğ i gü nden beri YDD’yi ö nemli bir partner olarak gö ren EBRD’ye ve organizasyonu
gerçekleştiren Zon Turizm firmasına çok teşekkü r ediyoruz.
UI yesi olduğ umuz Doğ umarsifed ve Sedefed ile ilişkilerimizi gü çlendirerek sü rdü receğ iz. Bu
doğ rultuda, Tü rkonfed’in Icş Bankası sponsorluğ unda sü rdü rdü ğ ü “Dijital Anadolu” programının
Sedefed ayağ ında destekleyicisi olmayı ü stlendik. Henü z çok yeni olan ancak ü lkemiz ü retiminin
%30’undan fazlasının gerçekleştirildiğ i Doğ u Marmara bö lgesini kapsayan Doğ u Marsifed’in iş
dü nyasına yö nelik etkinlik ve proje geliştirmesine katkıda bulunacağ ız.
Yö netim danışmanlığ ı mesleki eğ itimlerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla YDD Akademi’yi
kurduk. Uzun zamandır dü zenlenemeyen yö netim danışmanlığ ı eğ itimimizin içerik ve formatını
değ iştirip gü ncelledik. Peşpeşe 2 eğ itim açtık. Haziran ayı içinde 3.sü nü açmayı hedefliyoruz.
Yö netim danışmanlığ ı mesleki yetkinlikleri arasında ö nemli yeri olan finansal analiz konusunda
deneme amaçlı bir eğ itim gerçekleştirdik. YDD Akademi’deki hedefimiz, yö netim danışmanının
mesleki ve kişisel gelişim alanlarında gerek duyacağ ı her tü r eğ itim ve bilgi hizmetini sağ layan bir
merkez haline gelmek.
Başkent UI niversitesi, Kü ltü r UI niversitesi ve Icstanbul Ticaret UI niversitesi ile gö rü şmeler yaparak
yö netim danışmanlığ ı sertifika programlarının ve çok uzak olmayan bir gelecekte yö netim
danışmanlığ ı yü ksek lisans programlarının temellerini attık.
Yö netim Danışmanlığ ı mesleğ i, ilk defa bir ulusal Kalkınma Planı kapsamına alındı. Bu doğ rultuda
Ankara’da yapılan toplantılarda tü m illerimizi, bö lgelerimizi temsil eden kalabalık bir grup olarak
yer aldık, sesimizi duyurduk. 11. Kalkınma Planı bizler için ö nemli bir dö nü m noktası olacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu ziyaret ederek ulusal yeterlilikler çalışmasında geldiğ imiz aşamayı
paylaştık ve proje planımızı sunduk. MYK ile yaptığ ımız çalışmamızda, YDD ü yeleri kadar, başta
EgeYDD olmak ü zere tü m bö lgesel derneklerimizin gö rü ş ve ö nerileri bü yü k ö nem taşıyor. Pazara
girişi engelleyen hiçbir faktö rü n olmadığ ı yö netim danışmanlığ ı sektö rü nü n itibarı ve kendi
geleceğ imiz için mesleki sertifikasyonun mutlaka geliştirilmesi gerekiyor.
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Danışmanlık hizmeti kullanan kuruluşlar olan KOSGEB ve TUI SSIcDE ile gö rü ştü k. Her iki kurum da
nitelikli yö netim danışmanı arayışlarını dile getirdiler. Bu doğ rultuda, kendilerine hazırlamakta
olduğ umuz “Yetkin Yö netim Danışmanı” konseptini sunduk. Aynı konsepti EBRD ile de paylaştık.
Halen bu konuda gö rü şmelerimiz devam ediyor.
OI zellikle genç girişimciler ve kadın girişimcileri destekleyen konferanslar ve oluşumlarla temas
kuruyoruz. Hedefimiz, YDD’yi girişimcileri destekleyen bir merkez haline getirmek.
2018’in başından bugü ne toplam 11 yeni ü yeye sahip olduk. Tü m yeni ü yelerimize “aramıza
hoşgeldiniz” diyoruz. OI nü mü zdeki dö nemlerde de nitelikli, dinamik, konusunda başarılı, yetkin,
vizyon sahibi ve sivil toplum kuruluşu ü yesi olma bilinci ve kü ltü rü ne sahip yeni ü yelerle gü çlenmeye
devam edeceğ iz.
Son olarak, YDD’nin içinde bulunduğ u maddi sıkıntılarla dolu durumdan bahsetmek istiyorum.
Hepinizin bildiğ i gibi Derneğ imiz, geçmiş dö nemlerden gelen ö nemli bir vergi borcu yü kü altındadır.
Ağ ustos 2017 itibarı ile sıfırlanan kasa ve banka hesaplarımızla daha ileriye gitme imkanımız
olmadığ ı gibi, yapılandırılmış vergi borçlarımızı da ö deyememe tehlikesi ile karşı karşıya geldik.
Ancak Yö netim Danışmanı umutsuzluk ve çö zü msü zlü kle boğ uşan değ il, çö zü m yaratan ve geliştiren
kişidir. Bu anlayışla, içinde bulunduğ umuz finansal kaynak sorununa çö zü m geliştirdik. Bü tçesi
uygun olan kurul ü yelerimizin daha fazla, uygun olmayan ama desteklemek isteyen ü yelerimizin
daha az oranlarda katkıda bulunması ile “tohumlama“ yaptık. Bazı ü yelerimiz bağ ışta bulundu,
bazıları borç verdi. Her durumda oluşan finansal kaynakla ö ncelikle vergi borçlarımızı ve çalışan
borçlarımızı ö dedik. Bizi en çok etkileyen vergi borçlarımızın yarattığ ı moral bozukluğ u ve endişenin
ortadan kalkması ile az ö nce paylaştığ ımız diğ er konulara konsantre olma fırsatı bulduk.
Yaptıkları maddi katkılarla derneğ imizi gü çlendiren değ erli meslekdaşlarım Cengiz Gü rleyik, Ergun
Gü ltekin, Işıl Haberal, OI nder Kıratlılar, Celal Seçkin, Fahrettin Otluoğ lu, Mustafa Kınacı, Kadir Erkan,
ve OI mü r Elmalı’ya içten teşekkü rlerimi sunuyorum. Ayrıca YDD’ye koşulsuz ofisini açan ve YDD
Akademi eğ itimleri için mekâ n sağ layan, gö rev almadığ ı zamanlarda bile gö rev ü stlenen değ erli
dostum Handan Gü mü ştekin Yargan’a da destekleri için çok teşekkü r ediyorum.
Ayrıca aidat borçlarını zamanında ö deyen, karşılık beklemeden destek veren, sivil toplum kuruluşu
kü ltü rü ne vakıf tü m ü yelerimize teşekkü r ederim.
Henü z maddi sorunlarımız bitmedi. Yapılandırılmış vergi borçlarımız 2020 yılının sonuna kadar
devam ediyor. Ancak siz değ erli meslektaşlarımın desteğ i sayesinde YDD şu anda maddi ve manevi
olarak daha gü vende. Bu da gelir getirici faaliyetlere ve projelere odaklanmamızı kolaylaştırıyor.
Sahip olduğ umuz enerji ve vizyon ile başlattığ ımız projeleri ö nü mü zdeki dö nemlerde başarı ile
tamamlamayı, yeni projeler başlatmayı, kurduğ umuz gü ven ve iyi iletişime dayalı stratejik iş
ortaklıkları ile etki alanımızı genişletmeyi ve YDD’yi gerek yö netim danışmanları için, gerek iş
dü nyası için vazgeçilmez bir referans noktası haline getirmeyi planlıyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
Zeynep Tura
Yö netim Kurulu Başkanı
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13 Temmuz 2017 – Çalışma Gruplarının Kurulması
YDD misyonunda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 6 adet çalışma grubu kuruldu.
Kurumsal İlişkiler Çalışma
Grubu

YDD’nin tüm özel sektör, kamu sektörü ve akademik dünya ile olan
temaslarını kuran, sürdüren ve YDD’yi ve üyelerini temsilen etkinliklere
katılan, ilişkileri geliştiren çalışma grubudur.

YDD Akademi Çalışma Grubu

YDD’nin 1997 yılından beri düzenli olarak vermekte olduğu Temel Yönetim
Danışmanlığı Teknikleri (Yönetim Danışmanlığı 101) eğitiminin yanısıra,
mesleğe yeni başlayanlardan duayenlere kadar tüm danışmanların ihtiyaç
duyabileceği mesleki gelişim programlarını hazırlayan ve organizasyonunu
yapan çalışma grubudur.

Management Forum Çalışma
Grubu

Management Forum Türkiye 2018 etkinliğinin organizasyonu için
organizasyon şirketi ve paydaşlarla birlikte çalışan grup, her hafta Cuma
günü toplanmaktadır.

Meslek Standartları ve
Ulusal Yeterlilikler Grubu

MYK ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda hazırlanan Yönetim
Danışmanlığı Seviye-6 ve Seviye-7 meslek standartlarının devamı olan
ulusal yeterlilikler çalışmaları, 2017 Haziran ayında yayınlanmış olan
ISO20700 Yönetim Danışmanlığı Standardının incelenmesi ve
uyumlandırılması konularında çalışmak üzere kurulmuştur.

Etkinlik ve Organizasyon
Çalışma Grubu

YDD bünyesinde gerçekleştirilen Networking Geceleri, İş Dünyası ve Sanayi
Dünyası buluşmaları, Teknoloji Buluşmaları gibi etkinlikleri organize eden
çalışma grubudur.

Üye İlişkileri Geliştirme
Çalışma Grubu

YDD’nin en kıymetli varlığı olan üyeleri ile olan iletişimin sağlıklı
sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yeni üyelerin kazanılması için çalışmaktadır.

Ağustos-Eylül 2017 – Planlama ve Strateji Geliştirme Çalışmaları
2017’nin Temmuz-Ağ ustos-Eylü l aylarında, dü zenli olarak YK toplantıları yapılmış ve YDD’nin en
bü yü k sorunu olan vergi borçlarının ö denmesi, derneğ in sağ lıklı gelişimi, yeni ü ye kazanımı gibi
konularda stratejiler geliştirilmiştir.

2 Ekim 2018 - DOĞUMARSİFED Olağan Genel Kurulu
TUI RKONFED'in 22. Bö lgesel Federasyonu ve YDD’nin
kurucu ü yesi olduğ u DOGr UMARSIcFED, 02 Ekim 2017 ilk
genel kurul toplantısını Iczmit’te gerçekleştirdi.
DOGr UMARSIcFED, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Dü zce
illerini kapsayan TR42 bö lgesinde olması ile birlikte
TUI RKONFED, 22 bö lgesel ve 3 sektö rel federasyonu ile
25 federasyona ulaştı.
Toplantıya YDD’yi temsilen Zeynep Tura, Işıl Haberal, OI nder Kıratlılar, Haşmet Çakmak, Icsmet
Esengin, Hamdi OI zçelikel, Seyfullah Atçı katıldırlar. Zeynep Tura YDD’yi temsilen DOGr UMARSIcFED
Yö netim Kurulu’na Sayman UI ye olarak seçildi.
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31 Ekim 2017 – TÜSİAD BORGİP 2. Aşama Lansman Toplantısı, İstanbul
2015 yılında başlatılan Bö lgeler Arası Icşbirliğ i Geliştirme
Projesi’nin 2. Aşama Lansmanı TUI SIcAD toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Toplantıya YDD’yi temsilen Zeynep Tura ve
Handan Yargan katıldı.
Toplantıda başarılı projelerin partnerleri projenin etkileri ve
faydaları konusunda konuşma yaptılar. YDD’den Optimum
Danışmanlık’ın yer aldığ ı proje “en başarılı proje” olarak ilan
edildi.

13 Kasım 2017 Networking Gecesi
Buyaka Regus ofisinde 34 danışmanın katılımıyla YDD ü yeleri ve ü ye
adaylarının tanışma ve işbirliğ i geliştirme toplantısı dü zenlendi.
Regus’un sıcak dekorlu fuayesinde gerçekleştirilen etkinlikte
YDD’nin eski ve yeni ü yeleri bir araya gelerek sohbet etmek ve
birbirlerini tanımak imkanı buldular.

22 Kasım 2017 - EBRD Program Kapanış Toplantısı, Ankara
2015 yılında başlatılan Kadın Girişimciler için Finans ve Icş
Geliştirme Desteğ i Programı Ankara’da gerçekleştirilen
kapanış toplantısı ile sona erdi. Panellerde, desteklerden
faydalanan kadın girişimcilerin başarı ö ykü lerinin yanı
sıra kadın girişimcileri desteklemenin ekonomik, sosyal ve
kü ltü rel alanlarda yarattığ ı pozitif etkiler ü zerinde
duruldu.
Girişimciler Programı kapsamında EBRD danışmanı olarak yer alan YDD ü yesi ve Dicle YDD Başkanı
Ali Açıkgö z, danışmanlık desteğ i verdiğ i kadın girişimcilerle birlikte gerçekleştirilen panelde
yö netim danışmanlığ ı hizmetlerinin ö nemi ve hizmet alırken dikkat edilmesi gerekenlere değ inen
bir konuşma yaptı.
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22 Kasım 2017 - Başkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Ziyareti, Ankara
Başkent UI niversitesi Rektö r Yardımcısı Prof. Abdü lkadir
Varoğ lu ile gö rü şü ldü . Gö rü şmeye Zeynep Tura, Işıl
Haberal ve Ergun Gü ltekin katıldılar. Ayrıca, yö netim danışmanlığ ı ile ilgili program geliştirme
konularında Icşletme Fakü ltesi Dekanı ile gö rü şme yapıldı.

Kasım ve Aralık 2017 - Evrak Temizliği
Kurulduğ u tarihten bu yana defalarca taşınmış olmasına
rağ men, derneğ imizin evraklarının %90’ı klasö rlerde ve
kutulardaydı. Dernek dokü manları, ö nem ve gü ncellik
durumuna gö re ayrıştırıldı, zaman aşımına uğ ramış ve
geçerliliğ ini yitirmiş tü m dokü manlar imha edildi.
OI nceki dö nemlerde YDD Icdari Sorumlusu olarak gö rev almış
olan Sevda Kılıç’a, yaptığ ı mü kemmel dosyalama ve dü zenleme
için teşekkü r ediyoruz. Onun çalışması olmadan bu temizliğ i
gerçekleştirmek çok zor olurdu.

1-2 Aralık 2017 – YDD Federasyon Toplantısı
Daha ö nce çıkan anlaşmazlık nedeniyle yarıda
kalan YDD Federasyon kuruluşu ile ilgili
çalışmaları toparlamak ü zere, Akdeniz YDD ev
sahipliğ inde,
Mersin’de
tü m
yö netim
danışmanları
derneklerinin
başkanlarının
katıldığ ı bir toplantı dü zenlendi. Toplantıda,
tü m dernek başkanları, federasyon kuruluşu ile
ilgili gö rü şlerini aktardılar. Federasyon kurmanın mesleğ imizin gelişimi açısından çok ö nemli
olduğ u ancak federasyon olabilmek için tü m derneklerin daha gü çlü yapıya ulaşmaları gerektiğ i
konusunda hem fikir olundu. Bu doğ rultuda, oybirliğ i ile Tü rkiye Yö netim Danışmanları Dernekleri
Platformu oluşturulmasına ve platforma bir yıl sü reyle Zeynep Tura’nın başkanlık yapmasına karar
verildi. Platformun hedefleri, dernekler arası iş birliğ ini geliştirmek, birlikte çalışma kü ltü rü nü
gü çlendirmek, karşılıklı gü vene dayalı çalışma ortamı
oluşturmak ve mesleğ in tanıtımında tü m dernekler adına ortak
gö rü ş sunmak olarak belirlendi.
Bu doğ rultuda, Platform Başkanı Zeynep Tura, ilk adımlar
olarak tü m bö lge YDD’lerinin 11.Kalkınma Planına davet
edilmesi konusunda Kalkınma Bakanlığ ı gö rü şeceğ ini ve
yapılmakta olan MYK Ulusal Yeterlilikler çalışmasında tü m
derneklerin katkılarını ve gö rü şlerini almak istediklerini
açıkladı.
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01 Aralık 2017 – Paradigma Yayınlandı
YDD ve danışmanlık dü nyası hakkında bilgi paylaşmayı
hedefleyen aylık bü ltenimiz PARADIcGMA’nın ilk sayısını
yayınladık.

14 Aralık 2017 - Networking Gecesi
Yö netim Danışmaları ile Teknoloji Geliştiricilerini bir araya
getirmeyi hedefleyen toplantılar dizisinin ilki 14 Aralık 2017’de
yapıldı. Toplantıda Workcube kurucu ortağ ı OI mer Turhan, yö netim
danışmanları ile kurumsal teknoloji geliştirenlerin neden ortak
çalışmaları gerektiğ i konusunda sunum yaptı. Sohbet toplantısı gece
22:30’a kadar sü rdü .

19 Aralık 2017 – TÜSİAD Endüstri 4.0 Raporu Tanıtımı
Sabancı Center’da yapılan toplantıya YDD’yi temsilen Handan Yargan
katıldı. TUI SIcAD tarafından Boston Consulting Group’a hazırlatılan raporun
tanıtımında “Tü rkiye'nin Sanayide Dijital Dö nü şü m Yetkinliğ i” konusu
işlendi.
Icmalat sanayinde, 10 farklı sektö rde faaliyet gö steren 108 teknoloji
kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirketin dahil olduğ u” Tü rkiye’nin
Sanayide Dijital Dö nü şü m Yetkinliğ i” araştırmasında Tü rk sanayisinin
mevcut durumunun yanı sıra dijital dö nü şü mde başarıya ulaşılmasına
yö nelik tespitler ve ö neriler yer alıyor.

27-28 Aralık 2017 – 11. Kalkınma Planı Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu /1
11. Kalkınma Planı kapsamında ilk defa yö netim danışmanlığ ı “sektö r” olarak
belirlendi ve sektö rel çalışma grubu toplantıları gerçekleşti. Icki gü n sü ren
toplantıya YDD temsilcilerinin yanısıra bö lge derneklerimizin temsilcileri,
PwC, Deloitte, McKinsey, E&Y, gibi uluslararası danışmanlık firmalarının
temsilcileri, Verimlilik Genel Mü dü rlü ğ ü , Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi,
Maliye, MYK, Kosgeb, KIcK ve benzeri danışman istihdam eden kamu
kuruluşların temsilcileri katıldı. Iclk toplantıda yö netim danışmanlığ ı
mesleğ inin tanımı, geçmişi ve mevcut durumu, yaşanan zorluklar, kamunun
yerel yö netim danışmanlarına bakışı konuları ü zerinde gö rü şler paylaşıldı.
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30 Aralık 2017 - YDD Taşındı
Dernek giderlerini minimuma indirmek adına YK UI yemiz Handan
Gü mü ştekin Yargan’ın Kalamış’ta bulunan paylaşımlı ofisi
BoutiqueOffice Kalamış’a taşındık. Gü ncel evraklarımızı Kalamış
ofisimizde tutuyoruz. Arşiv niteliğ inde olan dokü manlar
muhafaza edilmek ü zere ayrı bir lokasyona alındı.

15-16 Ocak 2018 – 11. Kalkınma Planı Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu /2
Ankara’da yapılan Kalkınma Planı toplantılarının ikinci
turunda 2019-2023 dö nemi için yö netim danışmanlığ ı
sektö rü ile ilgili hedefler ve stratejiler ü zerinde çalışma
yapıldı.
Halen 11.Kalkınma Planının yayınlanmasını bekliyoruz.

Ocak 2018 - YDD Akademi kuruldu
Yıllardır konuşulan ancak uygulama safhasına geçilemeyen “YDD
Akademi”yi Ocak 2018 içinde şekillendirerek duyurusunu yaptık.
Halen YDD bü nyesinde olmakla birlikte, ileride bağ ımsız bir mesleki eğ itim noktası haline getirmeyi
planladığ ımız YDD Akademi’de, yö netim danışmanı olmak isteyenlere yö nelik programlar sunmanın
yanı sıra, yö netim danışmanının kişisel ve mesleki gelişim yolculuğ unda ihtiyaç duyabileceğ i birçok
farklı konuda eğ itim ve seminerler planlandı. Detayları www.ydd.org.tr/akademi sayfasında
bulabilirsiniz.

07 – 11 Şubat 2018 Yönetim Danışmanlığı 101 eğitimi düzenlendi
YDD’nin 1997’den beri sunduğ u “Yö netim Danışmanlığ ı Mesleki Beceri
Geliştirme Semineri”, kurulan YDD Akademi bü nyesinde, içerik, kapsam
ve format revizyonuna girdi.
Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen Yö netim Danışmanlığ ı 101
eğ itimine 5 kişi katıldı. 8 modü lden oluşan programı Zeynep Tura, Celal
Seçkin ve Ergun Gü ltekin verdiler. 5 gü nlü k seminerden sonra
programa katılan 4 katılımcıdan 3’ü YDD ü yesi olmak için başvurdu ve
başvuruları kabul edildi. Yeni ü yelerimiz Gü rkan Yıldırım, Vural Kö mü rcü ve Başak Kitapçı’ya
aramıza hoşgeldiniz diyoruz.
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21 Şubat 2018 – 11.Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı, Ankara
Cumhurbaşkanlığ ı Kü lliyesi’nde yapılan 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısına YDD’yi temsilen
Zeynep Tura, Handan Gü mü ştekin Yargan ve Sevim Çavdarlı katıldı.

22 Şubat 2018 – “11. Kalkınma Planı ve Sektörümüzün Geleceği Çalıştayı”
11.Kalkınma Planı Çalışma Grubu’na katılan YDD ü yelerinden bir kısmının da
katıldığ ı çalıştayda, Ankara’da gerçekleşen toplantılarda ö ne çıkan başlıklar, yö netim
danışmanlığ ı mesleğ inin ü lkemizdeki geleceğ i, yö netim danışmanlığ ına giderek
artan ilgi, kamu kuruluşlarının verdiğ i ö nem, YDD yö netimi olarak vizyonumuz ve
neler planladığ ımız konuları konuşuldu. Devam eden sohbetlerde “neden YDD ü yesi
olmalıyız” sorusuna cevaben, geceye katılan duayen ü yemiz Ali Ichsan Poyraz gü zel ve
anlamlı konuşmasıyla renk kattı.

06 Mart 2018 - Kültür Üniversitesi Kadın Girişimciler Toplantısı
Icstanbul Kü ltü r UI niversitesi (IcKUI ) Icktisadi ve
Icdari Bilimler Fakü ltesi ve Girişimcilik
Bö lü mü , YenidenBiz Derneğ i ile başlattığ ı
“Değ erlisin, Yapabilirsin, Yalnız Değ ilsin”
projesi kapsamında 8 Mart Dü nya Kadınlar
Gü nü ’ne yö nelik Kadın Girişimcilerin
“Ekonomik-Icş-Kü ltü rel-Sosyal
Farkları"
başlıklı bir panel dü zenledi. Panel ö ncesinde yapılan tanıtım toplantısına YDD’yi temsilen Zeynep
Tura ve Handan Yargan katıldılar.

06 Mart 2018 – YDD Olağan Dernek İç Denetimi
YDD Yö netim El Kitabı kuralları gereğ ince her yıl tekrarlanan Icç Denetim, Denetim Kurulu UI yelerimiz
Işıl Haberal, Mustafa Kınacı ve Abdü l Kadir Erkan tarafından gerçekleştirildi. Denetiminde sonucunu
içeren Dernek Icç Denetim Raporuna bu raporun sonunda ulaşabilirsiniz.
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08 Mart 2017 – Dünya Kadınlar Günü Buluşması
Dü nya Kadınlar Gü nü için YDD Ofisinde bir araya gelen kadın
danışmanlar ile Icstanbul'dan başlayıp Kolombiya'ya giderek
aydınlanmanın ve kadim bilginin önemi konularında sohbet edip
deneyimler paylaştık.

13 Mart 2018 – TİSK ile Görüşme
Ankara’da gerçekleşen gö rü şmeye YDD’yi temsilen
Zeynep Tura ve OI nder Kıratlılar katıldı. Tü rkiye Icşveren
Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel
Baran ve ekibinin yer aldığ ı gö rü şmede, YDD’nin yenilenen vizyonu aktarıldı, ortak proje geliştirme
imkanları ve Management Forum Tü rkiye etkinliğ ine destek verilmesi konuları gö rü şü ldü .

14 – 18 Mart YD 101 Eğitimi 2. Kez Yapıldı
Gelen yoğ un talep doğ rultusunda ikincisi gerçekleştirilen Yö netim
Danışmanlığ ı 101 eğ itimine 5 kişi katıldı. 8 modü lden oluşan programı
Zeynep Tura, Cengiz Gü rleyik, Fahrettin Otluoğ lu ve Ergun Gü ltekin
verdiler.
5 gü nlü k seminerden sonra programa katılan 5 katılımcıdan ikisi YDD
ü yesi olmak için başvurdu ve kabul edildiler. Yeni ü yelerimiz Sevgi
UI stü ndağ ve Cengiz Gö kdeniz, aramıza hoşgeldiniz.

24 – 25 Mart 2018 - Yönetim Danışmanları için Finansal Analiz Teknikleri
YDD Akademi bü nyesinde geliştirilen programlardan ikincisi olan
Yö netim Danışmanları için Finansal Analiz Teknikleri eğ itimi 2425 Mart tarihlerinde YDD ofisinde gerçekleştirildi. Programı eski
akademisyen ve iş dü nyasının içinde aktif olarak gö rev alan Dr.
Ahmet Kalın sundu. Deneme amaçlı geçen programın sonbaharda
geniş kapsamlı tanıtımla tekrarlanmasına karar verildi.
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EBRD Ziyaretleri
Eylü l 2017 – Mart 2018 arasında Ankara ve Icstanbul’da EBRD
ziyaretleri ve gö rü şmeleri gerçekleştirildi. Gö rü şmeler birlikte proje
geliştirmek, ü lke genelinde yö netim danışmanları envanter çalışması
yapmak, ortak etkinlikler dü zenlemek konularına odaklandı. EBRD’nin ö ncelik verdiğ i sektö rler,
bö lgeler ve konularda YDD’nin nasıl destek olabileceğ i konuları da gö rü şü ldü .

26 Mart 2018 - KOSGEB’in YDD Ziyareti
Yö netim danışmanlığ ı hizmetinden en çok kullanan kamu kuruluşu olan
KOSGEB’in, … Dairesinden gelen hibeler ve desteklerle sunulan
danışmanlık hizmetlerinin izlenmesi, projenin ve danışmanın
performansının ö lçü lmesi konularında KOSGEB’in hazırladığ ı modeli
sunarak YDD’nin gö rü şlerini aldılar. KOSGEB ile olan temasımız
ö nü mü zdeki dö nemlerde artarak devam edecek.

28 Mart 2018 – EGEYDD 3. Yönetim Danışmanları Zirvesi, İzmir
Ege Yö netim Danışmanları Derneğ i
(EGEYDD) tarafından dü zenlenen,
"Yö netim Danışmanlığ ı Zirvesi"nin
ü çü ncü sü 28 Mart gü nü Iczmir
Ticaret Odası’nda gerçekleşti.
YDD Başkanı Zeynep Tura’nın da
açılış konuşması yaptığ ı, Iczmir
Ticaret Odası Meclis Salonu'nda
yapılan toplantıya Iczmir ve Manisa bö lgesinde faaliyet gö steren 100’den fazla Yö netim Danışmanı
katıldı. Zirvenin ana teması olan "Başarı Kader mi?" bö lü mü nde deneyimli iş adamları ve
danışmanlar başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaştılar. Yö netim Danışmanlığ ı'nın sorunları ve
beklentilerinin de tartışıldığ ı zirvede firmalar açısından danışman kullanmanın ö nemine vurgu
yapıldı.

30 Mart 2018 – TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni
Tü rkiye Icşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından her yıl dü zenlenen
Kurumsal Sosyal Sorumluluk OI dü l Tö reni’ne YDD’yi temsilen OI nder
Kıratlılar katıldı.
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09 Nisan 2018 - İTO Meclis seçimleri
Icstanbul Ticaret Odası IcTO Meclis ü yeleri ve komite seçimlerinde aday olan ü yemiz
Atakan Genç, başarılı bir şekilde 28. Komite olan Icşletme Destek Hizmetleri
Komitesi’nde Meclis UI yesi olarak yerini almıştır. Atakan Genç’i tebrik ediyor, başarılı
çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz.

16 Nisan – Workcube –YDD Dijital Dönüşüm Projesi
Workcube'un çö zü m sağ layıcı olarak desteklediğ i projede
Workcube Çö zü m Ortağ ı Atwork hizmet sponsoru olarak
YDD Workcube Catalyst implementasyon projesini
yö netecek.
Workcube yazılım firmasının en gelişmiş ü rü nü olan
Workcube Catalyst All-In-One ü zerindeki uyarlama
projesine başlayan Hakan Yıldırım, YDD'nin dijital dö nü şü m
çalışmalarına katkıda bulunmaktan bü yü k bir heyecan
duyduğ unu dile getirdi.
Dü nyadaki yö netim danışmanlığ ı organizasyonları arasında ilk defa yapılacak olan dijital dö nü şü m
projesi ü ç aşamadan oluşuyor: YDD yö netim modü lü , ICMCI modü lü ve ü ye yö netim modü lü . Çalışmaların
2018 bitmeden tamamlanmasını ve YDD'nin bulut ortamında yepyeni bir kurumsal yö netim sistemine
dö nü ştü rü lmü ş olması planlandı.
https://www.workcube.com/blog/yonetim-danismanlari-dernegi-workcube-ile-dijitallesiyor

17 Nisan – MYK ile Görüşme, Ankara
Zeynep Tura ve EgeYDD Başkanı Osman Vural Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu
ziyaret ettiler. Meslek standartları Daire Başkanı ile yaptığ ımız gö rü şmede
yeterlilikler konusunda son gelinen aşamayı ve ö nerdiğ imiz çalışma
takvimini paylaştılar.

20 Nisan – SEDEFED Genel Kurulu
20 Nisan 2018’de TUI RKONFED genel merkezinde yapılan SEDEFED Olağ an Genel
Kurulu’na derneğ imizi temsilen OI nder Kıratlılar katıldı. Genel Kurul’da yapılan
yeni seçimde YDD Yö netim Kurulu Başkanı Zeynep Tura SEDEFED Yö netim Kurulu,
Işıl Haberal SEDEFED Denetim Kurulu ü yeliklerine seçildiler.
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20 Nisan – KOSGEB Zirvesi, Ankara
KOSGEB, “KOBIc’lerde Dö nü şü mü n Zirvesi” sloganı ile dü zenlediğ i KOBIc
Zirvesi’nde, Yü ksek Teknoloji ve Katma Değ er Odaklı KOBIc’ler Icçin Yeni
KOSGEB Vizyonu'nu ortaya koydu. Ankara’da dü zenlenen zirveye
YDD’yi temsilen konuşmacı olarak davet edilen Zeynep Tura, YDD ile
KOSGEB’in misyonlarındaki ortak noktalara değ inerek stratejik
işbirliğ inin ö nemini vurguladı.

25 Nisan Management Forum Turkey
Derneğ imizin en ö nemli faaliyetlerinden olan Management
Forum Turkey 25 Nisan 2018 tarihinde Sheraton Grand Icstanbul
Ataşehir’de gerçekleştirdik. ZON Turizm’in organize ettiğ i
etkinliğ imize, Kamu, OI zel Sektö r ve STK temsilcileri ile Yö netim
Danışmanlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik davetli katıldı.

Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı’nın da yer aldığ ı açılış
konuşmaları ve “Karekodlu Çek: Gü venli Ticaretin Yeni Yolu” ö zel
oturumuyla başlayan etkinlik, ö ğ leden sonra “Yö netimde Yeni
Stratejiler ve Değ işen Bakış Açıları”,” Teknoloji ile Yö netmek”,”
Global Ekonomiye Gö re Yenilikçi Finans Yö netimi” ve “Değ işen
Mü şteri Beklentilerine Gö re Yeni Pazarlama Stratejileri” başlıklı 4
ayrı panelde moderatö rler eşliğ inde 16 konuşmacının katılımıyla
devam etti.
www.managementforumturkey.com

Diğer Faaliyetlerimiz
•

•

•
•

www.ydd.org.tr web sitemizi güncelledik
o Yö netim Danışmanlarının tü m kurum ve kuruluşların vazgeçilmez çö zü m ortağ ı
olmasını sağ lamak vizyonu ile www.ydd.org.tr sitemizi gü ncelledik.
o Management Forum Turkey etkinliğ imiz için www.managementforumturkey.com web
sitesini yaptık.
o Yakın zamanda aktif hale gelecek olan YDD Akademi web sitesinin açılışını yapacağ ız.
Sosyal Medya iletişim araçlarımızı etkin olarak kullanmaya başladık.
o Facebook, Twitter ve LinkedIn’de profillerimizi gü ncelledik ve daha etkin kullanmaya
başladık.
Bülten çıkartmaya başladık.
Genç girişimcilere danışmanlık yapanlarla görüştük.
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•
•

•
•

•

o Girişimcilik eğ itim programları hazırlama ve sunma konularında anlaştık.
Yeni üyeler kazandık.
o 01 Aralık 2017 – 30 Nisan 2018 arasında toplam 11 yeni ü ye kazandık.
Web sitemiz için içerik temini konusunda HBR ile anlaştık.
o Icnfomag ve HBR içeriklerini YD ile ve derneğ in yayın organlarında paylaşmak ü zere
içerik anlaşması yaptık,
Mali müşavirimizi değiştirdik.
Ödemelerde kredilendirme sistemine geçtik.
o OI deal sistemine ü ye olarak aidat ö demelerinde taksit alternatifi yarattık.
o Diğ er ö deme sistemlerinden yü ksek maliyet sebebiyle vazgeçtik.
Promosyon malzemeleri bastırdık.
o UI ye hoşgeldin paketi
o Yeni rozet tasarımı ve baskısı
o Kalem ve bloknot
o Yenilenen sertifikalar
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MESLEK KURULU
2017-2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz,
2017 Mayıs ayında gerçekleştirilen Olağ anü stü Genel Kurul toplantımızdan sonraki Dö nem Raporu’nu,
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen sorumluluklar olarak, sırasıyla bilginize sunmak istiyoruz.
Bir nolu görev:
Yönetim danışmanlığı mesleğini şekillendiren ve standartlarını oluşturan bilgi, belge ve
yönetmeliklerin oluşturulması, güncellenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
1.

Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlama/Geliştirme
Yö netim Kurulu, 6. ve 7. seviye yö netim danışmanlığ ı meslek standartlarına uygun “Ulusal
Yeterlilik Taslağ ı Hazırlama/Geliştirme” gö revi kapsamında,14.01.2014 tarihinde MYK’dan yetki
almış ve sö zleşme imzalamıştır. Ulusal Yeterlilik Taslağ ı hazırlanmış, paydaş gö rü şleri alınmış,
talep edilen uygun gö rü şlerle iyileştirilmiştir; ancak uygulama testleri sonuçlandırılamamıştır.
2018 yılı itibariyle standartların gö zden geçirilme zamanı geldiğ i için ö nce standartların gö zden
geçirilmesi, sonra yeterlilik uygulama çalışmalarına devam konusunda MYK ile mutabakat
sağ lanmıştır. Çalışmalar bu yö nde ilerlemektedir.

2. Mesleki Eğitim ve Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Kurulması
Ulusal Yeterlilik Taslağ ının MYK tarafından onaylanmasını takiben, Mesleki Eğ itim ve Yeterlilik
Belgelendirme Merkezi’nin kurulumuna yö nelik çalışmalar yapılacaktır. Belgelendirme sü recinin
ö nemli faaliyetleri olan soru ve ö rnek olay bilgi bankalarının oluşturulması, validasyonu ve
gü ncellemelerin ulusal standartlara uygun geliştirilmesi faaliyetlerinin sü rdü rü lebilirliğ inin
sağ lanabilmesi için yurtiçi kaynaklarla işbirliğ i yapılması daha uygun olarak değ erlendirilmiştir.
UI niversitelerin bu konuda en gü venilir kaynak olduğ u gö rü lmektedir. Bu yö nde çalışmalar devam
etmektedir.
Mesleki Eğ itim ve Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’nin kuruluşu için işbirliğ i yapılacak
kuruluşlarda değ erlendirilecek temel koşullar şunlardır:
o Iclmi yeterliliğ i ve yetkileriyle yer alacak ü niversite akademisyen desteğ i sağ lamalıdır;
o Bilgi bankası ve sınay operasyonu için bilişim altyapısı ile eğ itim ve belgelendirme
konusunda deneyimli akademisyen/profesyonel kadro hizmeti alınmalıdır;
o Meslek standartları ve uygulama deneyimi olan uzman yö netim danışmanlarından kadro
oluşturulmalıdır.
Projenin, YDD için ö nemli bir kaynak oluşturma potansiyeli yaratacağ ı ve proje yatırımının kısa
sü rede geri dö nü şü mü olacağ ı değ erlendirilmekle birlikte gerekli yatırım fonunun tek başına
YDD tarafından yaratılabilmesi mü mkü n değ ildir. Icşbirliğ i yapılacak YDD dışı yatırımcı ortak
kuruluş veya proje bazlı fon desteğ i gerekmektedir.
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Bir ö neri de; ü yelerimiz ve derneğ imiz iktisadi işletme kuruluşu ortaklığ ında eğ itim ve
belgelendirme şirketi kurulması ile yatırım desteğ i sağ lanmasıdır.
3. CMC Belgelendirme
Dö nem içinde CMC için başvurusu olmamıştır. Halen toplam 33 CMC ü yemiz vardır.
Derneğ imizin ü ye ilişkileri faaliyetlerinde ve tanıtımında CMC belge talebinin artırılması için
kurullarımızın ortak girişimiyle daha etkin çalışmaların yapılması gerekmektedir. Temmuz 2018
ve Ekim 2018 aylarında CMC Belgelendirme Programları duyurulacak ve aynı program
kapsamında 2018 yılı belge yenilemeleri de gerçekleştirilecektir. Bu program kapsamında
Yö netim Danışmanlığ ında Etik Davranışlar Eğ itim programları da gerçekleştirilecektir.

4. ICMCI Belge Yenileme Süreci
ICMCI yapısında geliştirilen ve değ işen temel standartlara uyum gö stermek ü zere gerekli
değ işikliklerin yapılması çalışmaları Meslek Kurulu ve Yö netim Kurulu tarafından yapılmaktadır.
Derneğ imiz 2016 yılında, dö rdü ncü ICMCI Akreditasyon Belgesi yenileme sü recini, maddi
yetersizlik nedeniyle ö nce 2017, daha sonra 2018 yılına erteletmiştir. 2018 Haziran ayı içinde
yapılması planlanmış akreditasyon yenileme sü reci ö ncesi tü m kurumsal dokü manlarımızın
gö zden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları sü rdü rü lmektedir.
5. Mesleki Etkinlikler
En Başarılı Danışmanlık Proje Yarışması ve benzeri faaliyetlerle ilgili başvuru ve değ erlendirme
sü reci ile mesleki eğ itimler, mesleki standartlar ve etik kurallar Meslek Kurulu’nun sorumluluk
alanı içindedir.
Yö netim bilimi ve yö netim danışmanlığ ı kapsamında akademik faaliyette bulunan yö netim
danışmanlarına ICMCI tarafından verilen ICMCI Academic Fellow ü yelik belgesi için 2016, 2017
ve 2018 yıllarında aday gö sterme çalışması yapılamamıştır.
Meslek Kurulu tarafından bö lgesel yö netim danışmanlığ ı derneklerinin kurulması ve ilişkilerin
yapılandırılmasına destek verilmiştir. Bö lgesel YDD’lerin ICMCI standartlarına uygun
yapılanmalarına ve federasyon oluşturulmasına destek verilmesi sü rdü rü lecektir.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023 Yılı) Hedefleri’nin oluşturulması amacıyla Yö netim
Danışmanlığ ı Hizmetlleri Çalışma Grubu çalışmalarına YDD adına katılım sağ lanmış ve destek
verilmiştir.
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MESLEK KURULU
İki nolu görev:
Yönetim danışmanları, onların danışanları veya diğer kurumlardan gelebilecek hakemlik
taleplerinin muhatabı olmak ve yönetim danışmanlığı mesleği adına hakemliğin tarafsız, adil ve
profesyonel olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
Dö nem içinde bu konuda bir talep olmamıştır.
Üç nolu görev:
Derneğe üyelik başvurularını incelemek ve başvurunun kabulü veya reddi konusunda yönetim
kuruluna görüş bildirmek.
2017-2018 dö nemi içinde, toplam 12 ü ye başvurusu değ erlendirilmiştir. Bu başvuruların
değ erlendirilmesi sonucunda 11 başvurunun ü yelikleri uygun bulunmuştur.

Dört nolu görev:
Meslek kurulu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen kapsam çerçevesinde oluşturulmuş
yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
ICMCI standart ve yö netmelikleri ile YDD Yö netim El Kitabı’nda yer alan yö netmelik ve prosedü rlerin
uygulamalarında, gö rü ş istendiğ inde, yö netime destek verilmiştir. Uygulamalarda hata ve eksiklerin
ö nlenebilmesi için Kurul ve Komite çalışmalarıyla ilgili gü ndem ve karar kopyalarının paylaşılmasının,
YDD kurumsal yapısını yaşatmak ve sü rdü rmek adına, ö nemini vurgulamak isteriz.
Meslek Kurulu çalışmalarına dü zenli olarak katılan, yedek ü yeler dahil, tü m ü yelere teşekkü r ederiz.
Ayrıca, MYK çalışmalarımızda ö nemli katkılarını esirgemeyen Başkanımız Zeynep Tura’ya Kurul adına
teşekkü r ederiz.

Fahrettin Otluoğ lu, CMC
Meslek Kurulu Başkanı
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Sevim Çavdarlı
UI ye
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Aysun Gü rpınar
UI ye

DENETİM KURULU
YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
DENETİM KURULU RAPORU
Yö netim Danışmanları Derneğ i’nin ve iktisadi işletmesinin, 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılan olağ anü stü
genel kurulundan sonrası esas alınarak, Haziran 2017-Aralık 2017 dö nemine ait faaliyetleri, defter
kayıtları ve belgeleri; 06 Mart 2018 tarihinde dernek merkezinde YDD Tü zü ğ ü , Dernekler Kanunu, Tü rk
Ticaret Kanunu, ilgili mevzuatlar ve genel kabul gö rmü ş muhasebe ilke ve standartlarına gö re incelenmiş
ve Icçişleri Bakanlığ ı Dernekler Dairesi Başkanlığ ınca ö nerilen Icç Denetim Raporu hazırlanmıştır. Bu
raporda işaret edilmiş durumlar, ö neriler ve sonuçları aşağ ıdaki gibidir:
• Değ iştirilen muhasebe firması ile yaşanan sorunlar nedeniyle, denetim yapılan tarihte henü z
2017 yılına ait muhasebe işlemlerinin tamamlanmamış ve tamamlanması için yasal sü renin
bitmemiş

olması

nedeniyle

bilanço

ve

gelir-gider

tablosu

ibraz

edilemediğ inden

incelenememiştir. Ancak, Mart 2018 ayı içinde anlaşılan yeni muhasebe firması gerekli
çalışmaları hızla ve Denetim Kurulunun ö nerilerini de dikkate alarak yerine getirmiş ve bö ylece
26 Nisan 2018 tarihinde derneğ imizin 2017 yılı faaliyet ve mali beyannamesi DERBIcS sistemine
başarıyla yü klenmiştir. 2017 yılına ait mali tablolar rapor ekindedir.
• Derneğ in ve iktisadi işletmenin mizanlarındaki geçmiş dö nemlerden gelen eksik ve hatalı
kayıtlar, yeni muhasebe firmasının çalışmalarıyla 2018 yılı başından itibaren dü zeltilmiştir.
•

E-posta yoluyla gelen-giden yazışmaların dö kü mlerinin alınarak dosyalanması ve yeni ü ye
başvurularının bir an ö nce sonuçlandırılarak muhataplarına cevap verilmesi konusundaki
ö nerilerimiz yerine getirilmiştir.

Derneğ imizin toplumda ve sektö rde hak ettiğ i konuma gelebilmesi için, 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılan
olağ anü stü genel kuruldan sonraki tü m çalışmalarında yö netim kuruluna destekleyici ve yö nlendirici
olunmuştur.
Genel kurulumuzun bilgilerine ve onayına sunarız.
Saygılarımızla.

Işıl Haberal
Başkan
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Abdulkadir Erkan
UI ye
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Mustafa Kınacı
UI ye

MALİ TABLOLAR
YDD MİZAN
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MALİ TABLOLAR
YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ - MİZAN
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MALİ TABLOLAR
KONSOLIcDE BIcLANÇO
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Yö netim Danışmanları Derneğ i
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