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CMC®	Hakkında	

	
I) CMC®	Tanımı	

CMC®,	 yönetim	 danışmanlığı	 bilgi,	
deneyim	ve	becerileri	tarafsız	ve	nesnel	
yöntem	ve	kriterlerle		 	değerlendirilmiş,		
mesleki	 yetkinliği,	 deneyimi	 ve	
güvenilirliği	 bağlı	 bulunduğu	 meslek	
kuruluşu	 ve	 Uluslararası	 Yönetim	
Danışmanlığı	 Kuruluşları	 Konseyi	
(ICMCI–	 International	 Council	 of	
Management	 Consulting	 Institutes)	
tarafından	doğrulanan	ve	tavsiye	edilen	
yönetim	 danışmanlarının	 tanıtımı	 için	
kullanılan	 mesleki	 yetkinlik	 ve	 prestij	
unvanıdır.	CMC®	kimliği,	ICMCI’ın	temsil	
edildiği	 ülkelerde	 (lütfen	 bakınız	
www.icmci.org)	 yönetim	 danışmanlığı	
hizmeti	 alan	 şirket	 yöneticileri	 için	
doğru	 yönetim	 danışmanını	 seçmede	
önem	taşıyan	bir	niteliktir.			

	
II) CMC®	 Belgesi	 Alabilmek	 İçin	

Gerekenler	

1. Yönetim	 Danışmanları	 Derneği	
(YDD)	üyesi	olmak,		

2. Belirlenen	 yetkinlik	 ve	 deneyim	
koşullarına	sahip	olmak,	

3. YDD	 Etik	 Yüklenimler	 Belgesini	
benimsemek	 ve	 CMC®	 Yüklenim	
Sözleşmesi	imzalamak,		

4. YDD	 Meslek	 Kurulu	 ve	 CMC	
Değerlendirme	 Komitesi	 tarafından	
mesleki	 yetkinlik	bakımından	yeterli	
görülmek,	

5. YDD	 web	 sitesinde	 kişisel	 bilgilerini	
kaydetmiş	olmak	

koşullarının	 tamamının	 yerine	
getirilmesi	gerekmektedir.	

	

A) Etik	Yüklenimler	Belgesi	
Hakkında	

YDD	 üyesi,	 yönetim	 danışmanlığı	
hizmetinin	 YDD	 	 Etik	 Yüklenimler	
Belgesine	 uygun	 yürütülmesinin,	

mesleğini	 sürdürebilmesi	 ve	
geliştirebilmesi	 için	 gerekli	 ve	
vazgeçilmez	olduğunun	bilincinde	olan	
kişidir.	 YDD	 üyesi	 Etik	 Yüklenimler	
Belgesi’ni	 imzalamakla	 aşağıdaki	
yüklenimleri	üstlenir:		

	

1. Danışanlara	yetkin,	tutarlı	ve	tarafsız	
hizmet	vermek,	

2. Hizmet	 sürecinde	 elde	 edilen	
Danışanın	 özel	 bilgi	 ve	 belgelerinin	
gizliliğini	 sağlamak;	 yalnız	 danışanın	
onay	verdiği	sınırlarda	açıklamak,		

3. Danışanın	 gizli	 bilgilerini	 kendisinin	
ve/veya	 bağlı	 olduğu	 şirketin	
menfaatlerini	 kollamak	 üzere	
kullanmamak,	

4. Danışanın	 bilgisi	 ve	 onayı	 dışında,	
birbiri	 ile	 rakip	Danışanların	 özel	 ve	
gizli	bilgilerini	kullanarak	rakiplerden	
bir	 diğerine	 rekabet	 avantajı	
sağlamamak	 ve	 menfaat	
çatışmasına	neden	olmamak,	

5. Bilgi,	 deneyim	 ve	 beceri	 olarak	
yetkin	olduğu	görevleri	üstlenmek,		

6. Hizmet	 nedeniyle	 görevlendirilecek	
diğer	 danışman	 ve	 personelin	
uzmanlık,	 bilgi	 ve	 deneyimlerine	
dikkat	 etmek,	 doğru	 ve	 yetkin	
kişileri	görevlendirmek,	

7. Hizmet	sunum	sürecinde	tutarlılık	ve	
tarafsızlığı	 etkileyecek	 herhangi	 bir	
durumda	 Danışanı	 derhal	
bilgilendirmek	 ve	 hizmetin	
sonlandırılmasını	teklif	etmek,		

8. Sunulan	 hizmet	 ve	 alınan	
sorumluluklarla	 uyumlu,	 kurallara	
uygun	 ve	 anlamlı	 ücret	 ve	 masraf	
talebinde	 bulunmak;	 Ücret	 ve	
masraflar	 konusunda	 hizmete	
başlamadan	 ve	 özgürce	 karar	
vermek,	
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9. Danışana	 önerilen	 araç-gereç,	 mal	
ve	 hizmet	 sağlayıcılarla	 herhangi	
menfaat	 ilişkisi	 varsa	 Danışanı	
önceden	bilgilendirmek,	

10. Danışanların,	diğer	danışmanların	ve	
danışmanlık	 kuruluşlarının	 fikri	
mülkiyet	 haklarına	 saygılı	 olmak	 ve	
özel	 bilgi	 ve	 metodolojileri	 izinsiz	
kullanmamak,	

11. Mesleki	 gelişime	 katkıda	 bulunmak,	
sunulan	 hizmetleri	 yanıltıcı	 şekilde	
tanımlamamak/tanıtmamak	 ve	
danışmanlık	mesleğinin,	danışmanlık	
kuruluşlarının	 ve	 diğer	
danışmanların	 saygınlığını	
zedeleyecek	 söylem	 ve	
davranışlarda	bulunmamak,	

12. Etik	 Yüklenimlere	 aykırı	 hareket	
eden	 danışman	 ve	 danışmanlık	
kuruluşlarını	 bağlı	 kurum	 ve	
kuruluşlara	rapor	etmek.	

B) CMC®	Adayından	Beklenenler	

	
CMC	 Belgelendirme	 Süreci’nin	 her	
adımı	 yönetim	 danışmanının	 mesleki	
yetkinliğini	 belirlemek	 üzere	
tasarlanmıştır.	CMC®	adayı:	

• Üniversite	 Lisans	 diplomasına	 sahip	
olmalı,	

• En	 az	 üç	 yıl	 tam	 zamanlı	 yönetim	
danışmanlığı	 meslek	 deneyimine	
sahip	olmalı,	

• Hizmet	 verdiği	 en	 az	 üç	 danışan	
şirket	 yöneticisinden/proje	
yöneticisinden,	 danışanın	
beklentilerini	 karşılama	 ve	 danışan	
memnuniyet	 düzeyini	 saptamak	
üzere,	referans	sunabilmeli,	

• Hizmet	 verdiği	 en	 az	 üç	 yönetim	
danışmanlığı	 projesinin	 (gizlilik	
ilkesini	 zedelemeyecek	 şekilde)	
yazılı	özetini	sunabilmeli	ve,	

• Önce	 Meslek	 Kurulu	 tarafından	
yürütülen	 ön	 değerlendirme	
sürecini,	 son	 olarak	 Sertifikalı	
Yönetim	 Danışmanı	 Değerlendirme	

Komitesi’nin	 CMC	 Değerlendirme	
Sürecini	 başarı	 ile	
sonuçlandırmalıdır.			

	
Yukarıdakilere	ek	olarak,	CMC®	adayı	her	
yıl	mesleki	gelişim	ve	etkinliklere	katılım	
konusunda	 çalışmalar	 yapmalı,	 bu	
çalışmalarını	belgelendirmeli	ve	üç	yılda	
bir	 CMC®	 yetkinliğinin	 sürekliliğini	
belgelendirerek	 CMC®	 Belgesi’ni	
yenilemelidir.		
	
Yöneticilik	 ya	 da	 iç	 danışmanlık	
deneyimi	ve	yönetim	danışmanlığı	proje	
yönetim	 deneyimi	 ile	 yönetim	 bilimi	 ve	
yönetim	 danışmanlığı	 konusunda	 aldığı	
eğitimler	 CMC®	 yetkinliğinin	
belirlenmesinde	 önem	 verilen	
değerlerdir.		
	

III) CMC®	 Belgelendirme	 Süreci	 ve	
Sorumluluklar	
	
CMC®	 Belgelendirme	 Süreci	 ve	
sorumlulukları	 YDD	 Yönetim	 El	 Kitabı	
Yönetim	 Sistemi	 Belgeleri	 Bölümünde	
Sertifikalı	 Yönetim	 Danışmanı	
Değerlendirme	 ve	 Belgelendirme	
Prosedürü	 (YSB-02–01)	 ile	
tanımlanmıştır.		
	
Değerlendirme	 ve	 Belgelendirme	
prosedürüne	 YDD	 web	 sitesinde	
http://www.ydd.org.tr/tr/yddyonetselb
elge.asp	 adresinden	 ulaşmak	
mümkündür.		
	

IV) CMC®	 Adayları	 İçin	 Ön	
Değerlendirme	Kriterleri	

	
Bu	 bölüm	 CMC®	 adaylarının	 başlangıç	
aşamasında	 sahip	 olması	 gereken	
özellikleri	 kapsayan	 ön	 değerlendirme	
kriterlerini	 açıklamaktadır.	 Adayların	
CMC®	 Belgesi	 için	 başvurmadan	 önce	
kendilerini	 CMC®	 Adayları	 Ön	
değerlendirme	 Yeterlilik	 Tablosu	
üzerinde	 değerlendirmeleri	 ve	 asgari	
puana	ulaşmaları	gerekmektedir.		



 CMC	Belgelendirme	Başvuru	Dosyası	 YKD-03-01	

Düzenlenme	Tarihi	:2003	 4	/	29	 Revizyon	Tarihi	:	2018	

	

CMC®	Adayı	Ön	Değerlendirme	Yeterlilik	Tablosu	

	 Yetkinlik	ve	Deneyimler	 Açıklaması	 Birim
Puan	

En	Yüksek	
Puan	Sınırı	

En	Düşük	
Puan	Sınırı	

Aldığınız	Puan	

Eğiti	 35	 20	 	
ü	 Lisans	Derecesi1	 	 15	 15	 15	 	

	 Lisans	Üstü	Derecesi1	 	 5	 5	 	
0	

	

	 Doktora	Derecesi1	 	 5	 5	 0	 	

	 Yabancı	Dil1	 Her	yabancı	dil	
için	

5	 10	 5	 	

Çalışma	Deneyimi		 135	 70	 	
ü	 Çalışma	Deneyimi2	 Her	tam	

zamanlı	çalışma	
yılı	için	

5	 25	 15	 	

ü	 Danışmanlık	Çalışma	
Deneyimi	

Her	tam	
zamanlı	çalışma	
yılı	için	

10	 60	 30	 	

ü	 Danışan	Referansı3	 Sunulan	her	
danışan	
referansı	için	

5	 25	 15	 	

ü	 Özeti	Sunulan	Projeler	 Sunulan	her	
proje	için	

5	 25	 10	 	

Mesleki	Eğitim	ve	Etkinlikler		 65	 27	 	
ü	 Etik	Eğitimi1	 	 5	 5	 5	 	

	 Alınan	Yönetim	
Danışmanlığı	
Eğitimleri1	

Her	eğitim	için	 5	 10	 5	 	

	 Kişisel	Gelişim	ve	
Uzmanlık	Eğitimleri1	

Her	eğitim	için	 3	 15	 12	 	

	 Sahip	Olunan	Diğer	
Mesleki	Sertifikalar1	

Her	sertifika	
için	

5	 10	 	0	 	

ü	 Mesleki	Etkinlikler1	 Her	etkinlik	için	 5	 25	 	10	 	

Toplam	Ön	Değerlendirme		
Yeterlilik	Puanınız	(en	düşük	122):	

	235	 122	 	

ü	=	CMC	Belgelendirme	başvurusu	için	gerekli	asgari	kriter	

(1)	İlgili	dokümanlar	(diploma	fotokopisi,	katılım	belgesi,	davet	mektubu,	teşekkür	mektubu	vb.)	ile	
desteklenmesi	gerekmektedir.	

(2)	Bağımsız	danışman,	yönetici	ya	da	iç	danışman	olarak	çalıştığınız	süreleri	kapsamalıdır.		

(3)	Başvuru	yeterliliğinizi	hesaplarken	Danışan	Referanslarını	almış	olarak	hesaplayın.	Değerlendirme	Komitesi,	
referans	mektupları	geldikten	sonra	nihai	puanınızı	hesaplayacaktır.	
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Ön	Değerlendirme	Yeterlilik	Tablosu	Hakkında	Açıklamalar	

1. Değerlendirme	Kriterleri	ve	Puanlama	

Ön	 değerlendirme	 kriterleri	 adayın	 eğitim,	 çalışma	 deneyimi	 ve	 profesyonel	 aktiviteleri	
başlıklarından	 oluşmaktadır.	 Her	 başlığın	 altında	 değerlendirme	 kriterleri,	 kriterin	 ünite	
birimi	 ile	 birim,	 maksimum	 ve	 minimum	 puanları	 bulunmaktadır.	 CMC	 Belgelendirme	
Sürecine	 devam	 edebilmek	 için	 adayın	 en	 fazla	 235	 puan	 üzerinden	 en	 az	 100	 puan	
toplaması	gerekmektedir.	Bu	puanların	açıklaması	söyledir:	

a. Ünite	 puanı:	 Alt	 kriterin	 tamamlanan	 her	 ünitesi	 için	 alınacak	 puan.	 Örneğin	
“Danışmanlık	Çalışma	Deneyimi”	yılı	karşılığında	10	puan	hesaplanacaktır.	

b. Maksimum	 puan:	 İlgili	 alt	 kriterden	 alınabilecek	 en	 fazla	 puanı	 belirtir.	 Örneğin,	
danışmanlık	 çalışma	 deneyimi	 alt	 kriterinden	 en	 fazla	 altı	 yıla	 karşı	 gelen	 60	 puan	
alınabilinir.	 Danışmanlık	 çalışma	 deneyimi	 yılı	 altı	 yıldan	 daha	 fazla	 olsa	 bile	 bu	
değerlendirmede	alınabilecek	en	yüksek	puan	60’dır.	

c. Minimum	 puan:	 İlgili	 alt	 kriterden	 alınması	 gereken	 minimum	 puanı	 belirtir.	 Yine	
“Danışmanlık	Çalışma	Deneyimi”	karşısında	bulunan	30	minimum	puan,		adayların	CMC	
sürecine	başlayabilmeleri	için	en	az	3	yıllık	danışmanlık	çalışma	deneyimi	bulunması	ön	
şartını	belirtmektedir.		

	

2. Kriter	Açıklamaları	

a. Eğitim	Kriteri	:	Bu	kriter	CMC®	adayının	yüksek	eğitim	kurumlarından	aldığı	dereceleri,	
yabancı	dil	bilgisini,	mesleki	ve	kişisel	gelişim	eğitimlerini	kapsamaktadır.	

b. Alınmış	Diploma	ve	Dereceler	:	Lisans,	lisansüstü	ve	doktora	alt	kriterleri	adayın	yüksek	
eğitiminde	 aldığı	 dereceleri	 içermektedir.	 Bu	 kriterlerden	 puan	 almanın	 gereği	 söz	
konusu	 diplomalara	 sahip	 olmaktır.	 Adayların	 lisans	 derecesine	 sahip	 olmaları	
beklenmektedir.	

c. Yabancı	 Dil	 Bilgisi	 :	 Yabancı	 dil	 kriterinde	 adaylar	 iyi	 derecede	 yazma,	 okuma	 ve	
konuşma	 bilgisine	 sahip	 oldukları	 Türkçe	 dışında	 en	 fazla	 iki	 yabancı	 dili	
belirtebileceklerdir.	Bu	şekilde	bilinen	her	dil	için	5	puan	alınacaktır.	İyi	dereceden	daha	
az	yabancı	dil	bilgisi	için	puan	alınmayacaktır.		

Yabancı	dil	bilgisinin	kaynağı	olarak	yabancı	dille	eğitim	yapan	orta	veya	yüksek	eğitim	
kurumlarından	mezun	olmak,	o	dilin	konuşulduğu	ülkelerde	belli	bir	süre	çalışmış	veya	
yaşamış	olmak,		dil	öğretme	amaçlı	kurumların	programlarına	katılım	kabul	edilecektir.	
Daha	önce	alınmış	TOEFL	puanları	varsa	eklenmelidir.	

d. Çalışma	Deneyimi	Kriteri	 :	Bu	kriter	CMC®	adayının	yönetim	danışmanı,	yönetici	ve	 iç	
danışman	 olarak	 kazandığı	 çalışma	 deneyimi	 ile	 ilgilidir.	 Yönetim	 danışmanı	 olarak	
gerçekleştirilen	projeler	ve	danışanların	referansları	da	bu	bölümde	yer	almaktadır.	

e. Çalışma	 Deneyimi	 :	 Adaylar	 yönetim	 danışmanlığı	 dışında	 kalan,	 yönetici	 ve	 iç	
danışman	 kapsamındaki	 çalışma	 deneyimleri	 için	 her	 tam	 zamanlı	 yıl	 karşılığında	 5	
puan,	toplamda	en	fazla	5	yıl	karşılığında	25	puan	alabileceklerdir.		

Şirketlerin	üretim,	lojistik,	satış	ve	pazarlama	gibi	ana	iş	kollarına	yönelik	alanlarda	giriş	
veya	uzman	seviyesinin	bir	üzerindeki	 seviyedeki	 çalışma	yönetici	 kategorisinde	kabul	
edilecektir.	 Finansal	 yönetim,	 bilgi	 teknolojisi,	 insan	 kaynakları	 yönetimi,	 araştırma-
geliştirme	gibi	kurmay	görevler	iç	danışman	kategorisinde	kabul	edilecektir.		
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f. Danışmanlık	 Çalışma	 Deneyimi	 :	 Adaylar	 bir	 yönetim	 danışmanlığı	 şirketinin	
bünyesinde	 veya	 bağımsız	 olarak	 yönetim	 danışmanlığı	 çalışma	 deneyimleri	 için	 her	
tam	 zamanlı	 yıl	 karşılığında	 10	 puan,	 toplamda	 en	 fazla	 6	 yıl	 karşılığında	 60	 puan	
alabileceklerdir.	 Burada	 tam	 zamanlı	 yıl,	 bir	 yıl	 içinde	 toplam	 600	 çalışma	 saati	
karşılığıdır.	 Bu	 saatler	 bilfiil	 danışana	 verilen,	 faturalanabilir	 danışmanlık	 hizmetleri	
süresini	 kapsar.	 Danışmanlık	 hizmetlerinin	 pazarlanması	 ve	 satışı	 için	 harcanan	
zamanlar,	 	 yeni	 metodolojilerin	 ve	 danışmanlık	 yetkinliklerinin	 geliştirilmesi	 ile	 bu	
çalışmalar	ile	ilgili	idari	işlere	harcanan	zaman	bu	süreye	dahil	değildir.	Bu	alt	kriterden	
en	az	30	puan	almak	gereklidir.	

g. Danışan	 Referansı	 :	 Adaylar	 danışmanlık	 hizmeti	 verdiği	 danışanlarından	 yaptıkları	
çalışmalar	 ile	 ilgili	 verecekleri	 her	 referans	 karşılığında	 5	 puan,	 en	 fazla	 5	 danışan	
referansı	 karşılığında	 25	 puan	 alabileceklerdir.	 Adayların	 verecekleri	 danışan	
referanslarının	 en	 fazla	 bir	 tanesi	 yönetici	 veya	 iç	 danışman	 olarak	 görev	 yaptıkları	
kurumlardan	 olabilir.	 Bu	 kategorideki	 referans	 için	 adayın	 o	 kurumda	 en	 az	 3	 yıl	
çalışmış	olması	beklenir.		

Adayların	verecekleri	referansların	farklı	kurumlarda	gerçekleştirilen	çalışmalar	ile	ilgili	
olması	 gerekir.	 	 Ön	 değerlendirme	 aşamasında	 referans	 alınacak	 kişi	 veya	 kurum	 ile	
ilgili	 isim,	 adres	 ve	 telefon	 gibi	 bilgilerin	 verilmesi	 yeterli	 olacaktır.	 Aday	 bu	 referans	
bilgilerini	 vermekle	 değerlendirme	 aşamasında	 bu	 kişi	 ve	 kurumlardan	 “Danışan	
Referans	Formu”	ile	bilgi	alınmasını	kabul	etmiş	olacaktır.		

Bu	alt	kriterden	en	az	15	puan	almak	gereklidir.	

h. Özeti	 Sunulan	 Projeler	 :	 Adaylar	 gerçekleştirmiş	 oldukları	 yönetim	 danışmanlığı	
projelerinden	 özetini	 sundukları	 her	 proje	 için	 5	 puan,	 en	 fazla	 5	 proje	 karşılığında	
toplam	25	puan	alabileceklerdir.		

Sunulan	 projelerde	 adayın	 en	 az	 iki	 adam/ay	 süreli	 çalışma	 gerçekleştirmiş	 olması	
gerekir.	Proje	özetleri	başvuru	belgesinde	belirtilen	içerik	ve	formatta	olmalıdır.	

Özeti	 sunulan	 projelerin	 tercihan	 farklı	 kurumlarda	 veya	 farklı	 konularda	
gerçekleştirilmiş	olması	beklenir.	Ancak	aday	aynı	 kurumda	ve	 toplam	süre	olarak	bir	
yıldan	fazla	süren	projeler	gerçekleştirmiş	ise,	bu	kurumdan	iki	proje	özeti	sunabilir.	Bu	
alt	kriterden	en	az	15	puan	almak	gerekmektedir.	

i. Etik	 Eğitimi	 :	 CMC®	 Adayının	 mutlaka	 YDD’nin	 düzenlediği	 “Etik	 Eğitimi”ne	 katılmış	
olması	 gerekmektedir.	 Etik	 Eğitimine	 katılmış	 olmanın	 karşılığında	 aday	 5	 puan	
almaktadır.	

j. Alınan	Yönetim	Danışmanlığı	Eğitimleri	:	Adaylar	başarı	ile	tamamladıkları	ve	yönetim	
danışmanlığı	 yaklaşımları	 ve	 teknikleri	 kapsamındaki	her	eğitim	programı	 için	5	puan,	
en	fazla	2	eğitim	karşılığında	10	puan	alabileceklerdir.		

Söz	konusu	eğitimlerin	her	birinin	en	az	2	tam	gün	karşılığı	süreli	olması,	katılımcıların	
başarısının	 sistematik	 olarak	 ölçülmesi	 ve	 katılımcılara	 bir	 belge	 (katılım	 belgesi,	
davetiye,	 toplantı	programı,	 toplantıya	ait	bir	not	veya	doküman	gibi)	 ile	geri	bildirim	
yapılması	 beklenmektedir.	 	 Toplam	 süresi	 8	 gün	 veya	 daha	 fazla	 olan	 eğitimler	 iki	
eğitim	 olarak	 sayılabilecektir.	 Bu	 özellikleri	 taşımayan	 eğitimler	 değerlendirmeye	
alınmayacaktır.	

k. Kişisel	Gelişim	ve	Uzmanlık	Eğitimleri	:	Adaylar	başarı	ile	tamamladıkları	kişisel	gelişim	
ve	uzmanlık	eğitimleri	kapsamındaki	her	eğitim	programı	için	3	puan,	en	fazla	5	eğitim	
karşılığında	15	puan	alabileceklerdir.		

Kişisel	 gelişim	 eğitimleri	 yönetim	 danışmanlığı	 yetkinliklerini	 geliştirmeye	 yönelik	
eğitimlerdir.	Uzmanlık	eğitimleri	 ise	yönetim	danışmanlığı	hizmeti	verilen	alanlarda	ve	
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finansal	 yönetim,	 stratejik	 planlama,	 bilgi	 teknolojisi,	 insan	 kaynakları	 yönetimi,	
pazarlama	ve	işletme	yönetimi	alanlarında	olmalıdır.		

Söz	konusu	eğitimlerin	her	birinin	en	az	1	tam	gün	karşılığı	süreli	olması,	katılımcıların	
başarısının	 sistematik	 olarak	 ölçülmesi	 ve	 katılımcılara	 bir	 belge	 ile	 geri	 bildirim	
yapılması	beklenmektedir.	Toplam	süresi	4	gün	veya	daha	fazla	olan	eğitimler	iki	eğitim	
olarak	sayılabiliir.	Bu	özellikleri	taşımayan	eğitimler	değerlendirmeye	alınmayacaktır.	

l. Sahip	Olunan	Diğer	 Sertifikalar	 :	Aday	 sahip	olduğu	diğer	mesleki	 sertifikalarının	her	
biri	için	5	puan,	en	fazla	iki	sertifika	karşılığında	10	puan	alabilecektir.	Aday	bu	alt	kriter	
kapsamına	 giren	 sertifikaları	 yurt	 içi	 veya	 yurt	 dışı	 mesleki	 akreditasyon	 yapan	
kurumlardan	 almış	 olmalıdır.	 Söz	 konusu	 sertifikaların	 belli	 bir	 alanda	 uzmanlığı	
öngörmesi,	 seçim,	değerlendirme	ve	geçerlilik	kriterlerinin	 şeffaf	ve	 sistematik	olması	
ve	sertifikayı	veren	kurumun	bilinir	olması	gerekir.	(Örneğin	YMM,	SPK,	PMP	gibi.)	

m. Mesleki	 Etkinlikler	 :	Aday	 son	üç	 yıl	 içinde	 gerçekleştirdiği	mesleki	 etkinliklerinin	 her	
biri	için	5	puan,	en	fazla	4	etkinlik	karşılığında	20	puan	alabilecektir.		

Mesleki	etkinliklere	örnek	olarak	şu	aktiviteler	sayılabilir:		
• YDD	kurul	ve	komitelerinde	görev	yapmak,	
• Mesleki	 dernek,	 oda,	 vakıf	 gibi	 kurumların	 yönetim	 /	 icra	 kurullarında	 görev	
yapmak,	

• Seminer,	panel	ve	konferanslarda	bildiri	sunmak,	konuşma	yapmak,	
• Mesleki	kitap	veya	makaleler	yayınlamak,	
• Yüksek	 öğretim	 kurumlarında	 yönetim	 danışmanlığı	 mesleği	 ile	 ilgili	 konularda	
ders	vermek.	
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CMC®	Belgelendirme	Başvurusu	
Lütfen	 bu	 formu	 eksiksiz	 doldurun	 ve	 ekleri	 ile	 birlikte,	 imzalarını	 tamamlayarak,	 mümkünse	 PDF	
formatında,	YDD’in	e-mail	adresine	gönderin.	Kendiniz	için	bir	kopya	ayırmayı	unutmayın.	

Bu	başvuru	dosyasında	altı	bölüm	yer	almaktadır.		
Bölüm	1.	Kişisel	Bilgiler	
Bölüm	2:	Mesleki	Faaliyetler	
Bölüm	3:	Danışmanlık	Faaliyetleri	
Bölüm	4:	Firma	Tanıtım	Dokümanları	
Bölüm	5:	Danışan	Değerlendirmeleri	
Bölüm	6:	Taahhüt	ve	Onaylar		

Lütfen	hepsini	eksiksiz	tamamlayınız.	
	

Bölüm	1:	Kişisel	Bilgiler	
	
Hitap	Şekli	 :	 ¨	Bayan									¨	Bay	

Unvanı	 :	 	

Adı	 :	 	

İkinci	adı	 :	 	

Soyadı	 :	 	

Doğum	Tarihi	 :	 	

TC.	Kimlik	No		 :	 	

Cep	Telefonu	 :	 	

E-mail	Adresi	 :	 	

Firma	Adı	 :	 	

Firmadaki	
Pozisyonu/Unvanı	

:	 	

İşyeri	Adresi	 :	 	

İş	Tel	 :	 	

İş	Faks	 :	 	

Web	Sitesi		 :	 	

Ev	Adresi	 :	 	

Ev	Telefonu	 :	 	

Ev	Faksı	 :	 	

Fatura	Bilgileri	 :	 CMC	Sürecine	ait	ödemeler	için	faturanızın	kesileceği	yer	:		
Şahıs	adına¨								Şirket	adına¨	

Vergi	Dairesi	 :	 	

Vergi	numarası	 :	 	
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Hangi	yönetim	danışmanlığı	alanlarında	faaliyet	gösteriyorsunuz?		
Lütfen	www.ydd.org.tr	adresinden	ilgili	faaliyet	alanları	dosyasını	indirerek	listeden	sizin	faaliyetlerinize	karşılık	
gelen	en	fazla	10	konuyu	seçiniz.	Listenin	geçerli	linkini	YDD	Ofisi’nden	öğrenebilirsiniz.	

1.	 	 6.	 	
2.	 	 7.	 	
3.	 	 8.	 	
4.	 	 9.	 	
5.	 	 10.	 	

	
Bugüne	kadar	ağırlıklı	olarak	hizmet	verdiğiniz	sektörler	
1. 		
2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
7. 		
8. 		
	
Eğitim	Durumunuz	
Lütfen	belirttiğiniz	tüm	lisans	ve	üstü	dereceler	için	ilgili	diploma	fotokopisini	ekleyiniz.	

Eğitim	Kurumun	Adı	 Fakülte	ve/veya	Bölüm	 Başlangıç	ve	Bitiş	Yılları	 Alınan	Derecenin	Türü	
(Lisans,	Y.	Lisans,Doktora)	

						 	 						 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	
Sahip	Olduğunuz	Profesyonel	Sertifikalar	
Herhangi	bir	kuruluştan	alınmış	meslek	sertifikanız	var	mı?							¨Evet											¨Hayır	
(örnek	:	SPK	Değerlendirme	Uzmanlığı	Sertifikası)	
	
Böyle	bir	sertifikanız	varsa	 lütfen	bu	sertifikayı	veren	kuruluşun	adını	ve	telefon	numaralarını	yazınız.	Başvuru	
dosyanıza	bu	kuruluşun	verdiği	sertifikanın	fotokopisini	veya	kuruluştan	temin	edilecek	ve	sizin	sertifika	sahibi	
olduğunuzu	belirten	bir	mektup	eklenmelidir.	

Kuruluş	Adı	 Telefon	No.	 Sertifika	Adı	 Veriliş	tarihi	
						 	 						 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	
Yabancı	Dil	Bilgisi	
	 Çok	iyi	 İyi	 Orta	
İngilizce	 ¨	 ¨	 ¨	
Almanca	 ¨	 ¨	 ¨	
Fransızca	 ¨	 ¨	 ¨	
Diğer	(lütfen	belirtin)	 ¨	 ¨	 ¨	
Yabancı	dili	nerede	öğrendiniz?	 	
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Bölüm	İki	:	İş	Deneyimi	ve	Mesleki	Faaliyetler	

Bağımsız	Danışmanlık	Deneyimi			

Lütfen	aşağıda	son	beş	yıllık	danışmanlık	deneyimlerinizi,	en	yakın	tarihli	projenizden	başlayarak	aktarınız.	
Yetmemesi	halinde	kopyala-yapıştır	(copy	and	paste)	ile	ekleme	yapınız.	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
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Profesyonel	İş	Deneyimi			

Lütfen	aşağıda	danışmanlık	dışındaki	son	beş	yılı	kapsayan	yöneticilik	deneyimlerinizi,	en	yakın	tarihli	işinizden	
başlayarak	 aktarınız.	 Aynı	 kurumda	 farklı	 pozisyonlarda	 çalıştıysanız,	 o	 kurum	 için	 doldurduğunuz	 	 tablodaki	
Kadro/Pozisyon	bölümünde	farklı	görevlerinizi	de	belirtiniz.	Yetmemesi	halinde	kopyala-yapıştır	ile	ekleme	yapınız.	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Kadro	/	Pozisyon	:		 	

Giriş	ve	Ayrılma	Tarihleri	:	 	
Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	

ve	erişim	bilgileri	:	
	

Yönetici	pozisyonunda	görev	aldıysanız	size	bağlı	
bölümlerin	isimleri	ve	çalışan	sayısı	:	

	

Bu	işyerindeki	çalışmalarınız	hakkında		
belirtmek	istedikleriniz	:	

	

	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Kadro	/	Pozisyon	:		 	

Giriş	ve	Ayrılma	Tarihleri	:	 	
Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	

ve	erişim	bilgileri	:	
	

Yönetici	pozisyonunda	görev	aldıysanız	size	bağlı	
bölümlerin	isimleri	ve	çalışan	sayısı	:	

	

Bu	işyerindeki	çalışmalarınız	hakkında		
belirtmek	istedikleriniz	:	

	

	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Kadro	/	Pozisyon	:		 	

Giriş	ve	Ayrılma	Tarihleri	:	 	
Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	

ve	erişim	bilgileri	:	
	

Yönetici	pozisyonunda	görev	aldıysanız	size	bağlı	
bölümlerin	isimleri	ve	çalışan	sayısı	:	

	

Bu	işyerindeki	çalışmalarınız	hakkında		
belirtmek	istedikleriniz	:	
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İç	Danışmanlık	Tecrübesi			

Lütfen	aşağıda	bir	kurumun	içinde,	son	beş	yılda	iç	danışman	olarak	gerçekleştirdiğiniz	danışmanlık	
deneyimlerinizi,	en	yakın	tarihli	projenizden	başlayarak	aktarınız.	Eğer	böyle	bir	çalışmanız	yoksa	lütfen	bir	
sonraki	sayfaya	geçiniz.	
Yetmemesi	halinde	kopyala-yapıştır	(copy	and	paste)	ile	ekleme	yapınız.	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	

	
İşveren	adı	:	 	

Faaliyet	konusu	:	 	
Web	adresi	:	 	

Görev	Aldığınız	Proje	:		 	
Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
	

İşveren	adı	:	 	
Faaliyet	konusu	:	 	

Web	adresi	:	 	
Görev	Aldığınız	Proje	:		 	

Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	

	
İşveren	adı	:	 	

Faaliyet	konusu	:	 	
Web	adresi	:	 	

Görev	Aldığınız	Proje	:		 	
Projedeki	Sorumluluğunuz	:	 	
Başlama	ve	Bitiş	Tarihleri	:	 	

Hakkınızda	bilgi	verebilecek	kişinin	adı,	unvanı	
ve	erişim	bilgileri	:	

	

Bu	proje	hakkında	belirtmek	istedikleriniz	(varsa)	:	 	
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Mesleki	Eğitim	ve	Etkinlikler	
	
YDD’nin	düzenlediği	mesleki	eğitim	programlarına	katıldınız	mı?	¨Hayır			¨Evet		(lütfen	aşağıda	açıklayınız)										

Program	Adı	 Katılma	Tarihi	

						 	
	 	

	 	
	
YDD	bünyesinde	herhangi	bir	görev	aldınız	mı?	(Yönetim	Kurulu	üyeliği,	komite	üyeliği	ya	da	çalışma	grubu	
üyeliği	gibi)							¨Hayır	 	 ¨Evet		(lütfen	aşağıda	açıklayınız)			

Görev	 Tarih	

						 	
	 	

	 	
								

Danışmanlık	faaliyetleriniz	ile	doğrudan	ilişkili	olan,	katıldığınız	diğer	eğitim,	konferans,	çalıştay,	kongre	ve	
benzeri	etkinlikler:		

Katıldığınız	Programın	Adı	 Düzenleyen	Kuruluş	 Katılma	Tarihi	 Toplam	Süre	
(Saat	veya	Gün)	

Etkinlikteki	
Göreviniz	

						 	 						 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	
Herhangi	bir	profesyonel	kuruluşta	veya	eğitim	kurumunda	eğitmenlik	yaptınız,	konferans	verdiniz	ya	da	
akademik	görev	aldınız	mı?		¨Hayır	 ¨Evet		(lütfen	aşağıda	açıklayınız)										
Verdiğiniz	Eğitim/Kurs/Ders/Programın	Adı	 Verdiğiniz	Kurum	 Verdiğiniz	

Tarih	
Toplam	Süre	

(Saat	veya	Gün)	
						 	 						 	
	 	 	 	
	 	 	 	

Lütfen	verdiğiniz	eğitimleri/programları	destekleyecek	ders	notu	örneklerini,	verdiğinizi	gösteren	
broşür	ya	da	tanıtım	notunu	başvuru	dosyanıza	ekleyin.	

	
Yayınlanmış	bir	kitabınız,	yazı	ya	da	makaleniz	var	mı?		¨Hayır	 ¨Evet		(lütfen	aşağıda	açıklayınız)										

Yayının	Adı	 Yayınlayan	Kurum	ya	da	Yayınlandığı	
Yer	

Yayınlanma	Tarihi	

						 	 						
	 	 	
	 	 	
	 	 	

Lütfen	yazı	ya	da	makalenizin	bir	kopyasını,	yayınlanmış	kitabınızın	kapak	sayfasının	fotokopisini	
başvuru	dosyanıza	ekleyin.	

	
YDD	dışında	üyesi	olduğunuz	profesyonel	dernek	veya	STK	var	mı?		¨Hayır	¨Evet(lütfen	aşağıda	açıklayınız)										

Dernek	ya	da	STK	Adı	 Varsa	Üstlendiğiniz	Görev	 Üye	Olduğunuz	Tarih	 Üyelik	Durumunuz?	
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Bölüm	Üç	:	Danışmanlık	Faaliyetleri	
	

Gerçekleştirdiğiniz	Projelere	Ait	Özet	Bilgi	(Vaka	Çalışmaları)	

	
Lütfen	 bir	 sonraki	 sayfada	 yer	 alan	Gerçekleştirilen	 Danışmanlık	 Faaliyetleri	 formunu	 kopyala	 ve	
yapıştır	ile	çoğaltarak	en	az	üç,	en	fazla	beş	proje	için	ayrı	ayrı,	doldurunuz.	
	
Özetlediğiniz	her	projede	aşağıdakilerin	bulunması	gerekmektedir	:		
	

• Sizin	sorumluluklarınız	 • Size	aktarılan	sorunlar	
• Projede	görev	alan	kişi	sayısı	 • Sorunları	çözmekte	izlediğiniz	yöntem	ve	

aldığınız	önlemler	
• Projenin	süresi	 • Ulaşılan	sonuçlar	

	
	
Lütfen	 açıklamalarınız	 ve	 cevaplarınızı	 yalın	 ve	 açık	 yazınız.	 Her	 projenin	 açıklamaları	 bir	 sayfayı	
aşmamalıdır.	Danışanın	gizliliğini	sağlamak	için	danışanın	adını	vermeyiniz.	
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Proje	Özet	Bilgi	Formu		
	
Projenin	Adı	
	

Projenin	Tanımı	
	

Projedeki	Rolünüz/Göreviniz/	Katkınız	
	

Projeyi	Tamamlamak	İçin	Yapılan	Çalışmalar	
	

Karşılaşılan	Zorluklar	ve	Sorunlar	ve	Bunlara	Karşı	Geliştirilen	Çözümler	
	

Projenin	Sonunda	Ulaşılan	Sonuçlar	(Kurumsal	Kazanım)	
	

Projeden	Elde	Ettiğiniz	Bireysel	Deneyim	ve	Kazanımlar	
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Danışmanlık	Faaliyetleriniz	İle	İlgili	Genel	Açıklamalar	

	
1. Lütfen	yönetim	danışmanlığı	başlığı	altında	profesyonel	anlamda	yetkin	olduğunuz	üç	temel	

uzmanlık	alanını	belirtiniz.		

¨	Genel	Yönetim	Danışmanlığı	 ¨	Üretim/Dağıtım	Danışmanlığı	

¨	Insan	Kaynakları	Danışmanlığı	 ¨	Bilgi	Teknolojileri	Danışmanlığı	

¨	Pazarlama	Danışmanlığı	 ¨	Eğitim	Danışmanlığı	

¨	Mali/Finansal	Sistemler	Danışmanlığı	 ¨	Çevre	Danışmanlığı	
¨	Diğer	(lütfen	açıklayınız)	

	
	
2. Normal	bir	yılda	ortalama	kaç	proje	gerçekleştiriyorsunuz?	...................	

	
	
3. Danışmanlık	faaliyetlerinde	zamanınızı	nasıl	paylaştırıyorsunuz?		

	
Pazarlama/Proje	Geliştirme	%………….	 Teklif	Hazırlama/	%………….	

Veri	toplama	%………….	 Analiz	Çalışmaları	%………….	

Uygulama	%………….	 Öneri	geliştirme/raporlama	%………….	
	
	
4. Geliştirdiğiniz	önerilerin	uygulama	çalışmalarında	yer	alıyor	musunuz?	

¨Hayır	 									¨Evet		(lütfen	aşağıda	açıklayınız)										
	

	
	

5. Size	göre	ideal	bir	danışmanlık	projesinin	aşamalarını	tarif	edin.	
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6. Bütçe	 ve	 zaman	 kısıtlarına	 uyarak	 bir	 projeyi	 istenen	 sonuca	 nasıl	 ulaştırıyorsunuz?	 Bu	 çalışmalar	
sırasında	nelere	önem	veriyorsunuz?	
	

	
7. En	 başarılı	 olduğunuz	 danışmanlık	 projenizi	 tanımlayın.	 Bu	 projenizin	 en	 başarılı	 çalışmanız	

olduğunuzu	düşünmenizin	nedenini	açıklayınız.	(Lütfen	danışanınızın	adını	belirtmeyin.)	
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8. En	 başarısız	 olduğunuz	 danışmanlık	 projenizi	 tanımlayın.	 Bu	 projenizin	 en	 başarısız	 çalışmanız	
olduğunuzu	düşünmenizin	nedenini	açıklayınız.	(Lütfen	danışanınızın	adını	belirtmeyin.)	
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9. Danışan	adı	belirtmeden,	bir	proje	esnasında	 sizi	 rahatsız	 eden	bir	durum	örneği	 verin	 (örneğin	etik	
sorun,	gizlilik	sorunu	gibi)	Bu	sorunu	nasıl	çözdünüz?	
	

	
10. Bir	danışanınız	yaptığınız	çalışmadan	memnun	kalmazsa	nasıl	tepki	verirsiniz,	neler	yaparsınız?	
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11. Neden	CMC®	olmak	istiyorsunuz?	
	

	
12. İş	geliştirme	ve	tanıtım	konularında	yaptıklarınızı	anlatın.	 İş	geliştirme	ve	tanıtım	faaliyetlerinde	sizin	

rolünüz	nedir?	
	

Lütfen	promosyon	amaçlı	kullandığınız	materyalin	scan	edilmiş	ya	da	elektronik	bir	kopyasını	başvuru	
dosyanıza	ekleyiniz.	
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13. Yönetim	danışmanlığı	mesleğinin	sevdiğiniz	yönleri/özellikleri	nelerdir?	
	

	
14. Size	göre	yönetim	danışmanlığı	mesleği	ile	ilgili	güçlükler	ve	endişeleriniz	nelerdir?	
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Bölüm	Dört	:	Tanıtım	Dokümanları	
	
Bireysel	 Yönetim	 Danışmanlığı	 yapıyorsanız	 ya	 da	 kendinize	 ait	 bir	 firmanız	 varsa	 lütfen	 başvuru	
dosyanıza	 pazarlama	 faaliyetlerinizde	 ve	 işinizi	 tanıtmak	 için	 kullandığınız	 güncel	 materyalin	 basılı	
ve/veya	elektronik	kopyalarını	ekleyiniz.	
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Bölüm	Beş	:	Danışan	Değerlendirmeleri	
	
CMC	değerlendirmesinde	incelenmek	üzere	geçtiğimiz	üç	sene	içinde	tamamlanmış	olan	projeleriniz	
arasından	en	az	üç,	en	fazla	beş	tanesini	seçiniz.	Her	projenin	danışan	yetkilisine	25-26.sayfalarda	yer	
alan	 2	 (iki)	 sayfalık	 Danışan	 Değerlendirme	 Formunu	 ve	 üzerine	 YDD	 adresi	 yazılmış	 bir	 zarfı	
ulaştırınız.	Danışan	yetkilisinin	formu	doldurmasını	takiben	formun	kapalı	ve	imzalı	bir	zarf	içinde,	ve	
zamanında,	YYDD	Ofisi’ne		ulaştığından	emin	olunuz.	
	
YDD	Meslek	Kurulu’na	ulaştırılan	tüm	değerlendirmeler	sadece	kurul	üyeleri	tarafından	incelenecek,	
gizlilik	ilkeleri	doğrultusunda	üçüncü	şahıslara	gösterilmeyecektir.	
	

YDD	Adresi	
Yönetim	Danışmanları	Derneği	
(Danışan	Değerlendirme	Formu	–	Gizli)	
Büyükdere	Cad.	No.255,	Nurol	Plaza	21/A	
Maslak,	Sarıyer,	İstanbul	
Tel.	:+	90	(530)	694	5649	

	
	
Danışan	Değerlendirme	Formu	gönderdiğiniz	her	danışan	için	aşağıdaki	tabloyu	doldurunuz.		
CMC	Değerlendirme	Komitesi’ne	sunmak	istediğiniz	projeyi	lütfen	işaretleyiniz.	

Danışan	Referans	Formu	Gönderilen	Proje-1	

Danışan	Proje	Yöneticisinin	/	Yetkilisinin	Adı	
ve	Pozisyonu	:	

	

Firma	Adı	:	
	

Sektörü/Faaliyet	Konusu	:	
	

Web	adresi	:	 	
Telefon	:	 	
E-mail	:	 	
Faks	:	 	

Proje	Adı	:	
	

Projenin	Kısa	Tanımı	:	
	

Projedeki	Göreviniz/Rolünüz	:	
	

¨	Değerlendirmede	Bu	Projeyi	Sunacağım.	
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Danışan	Referans	Formu	Gönderilen	Proje-2	

Danışan	Proje	Yöneticisinin	/	Yetkilisinin	Adı	
ve	Pozisyonu	:	

	

Firma	Adı	:	
	

Sektörü/Faaliyet	Konusu	:	
	

Web	adresi	:	 	
Telefon	:	 	
E-mail	:	 	
Faks	:	 	

Proje	Adı	:	
	

Projenin	Kısa	Tanımı	:	
	

Projedeki	Göreviniz/Rolünüz	:	
	

¨	Değerlendirmede	Bu	Projeyi	Sunacağım.	

	

Danışan	Referans	Formu	Gönderilen	Proje-3	

Danışan	Proje	Yöneticisinin	/	Yetkilisinin	Adı	
ve	Pozisyonu	:	

	

Firma	Adı	:	
	

Sektörü/Faaliyet	Konusu	:	
	

Web	adresi	:	 	
Telefon	:	 	
E-mail	:	 	
Faks	:	 	

Proje	Adı	:	
	

Projenin	Kısa	Tanımı	:	
	

Projedeki	Göreviniz/Rolünüz	:	
	

¨	Değerlendirmede	Bu	Projeyi	Sunacağım.	

	
	
		
Not:	Beş	proje	sunmak	istiyorsanız	lütfen	bu	sayfayı	çoğaltarak	proje	bilgilerini	ekleyiniz	ve	
başlıkta	yer	alan	proje	numaralarını	Proje-4”	ve	“Proje-5”	olarak	değiştiriniz.	
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Danışan	Değerlendirme	Formu	
Bu	formda	açıkladığınız	bilgilerin	hiçbirisi	YDD	Meslek	Kurulu	üyeleri	dışında	üçüncü	şahıslarla	veya	danışman	ile	

paylaşılmayacaktır	ve	tamamen	gizli	tutulacaktır.	
	

Yönetim	Danışmanının		
Adı-Soyadı	:	

	

	

Danışan	Firma	Adı	:	
	

Danışan	Yetkilisinin	Adı-Soyadı	:		
	

Firmadaki	Görevi/Pozisyonu	:	
	

Projenin	Adı	:	
	

Projenin	Gerçekleştirildiği	Tarih	:	 	

Lütfen	danışmanın	üstlendiği	hizmetin	konusunu	ve	kapsamını	açıklayın	:	

	

Hizmet	kapsamı	içinde	yapılması	gerekenler	zamanında	ve	beklentilere	uygun	gerçekleştirildi	mi?	Lütfen	
açıklayın.	
	

Firmanız	alınan	yönetim	danışmanlığı	hizmetinden	hangi	faydaları	sağladı?	

	

Aynı	danışmanla	bir	başka	projede	tekrar	çalışmayı	düşünür	müsünüz?	Lütfen	açıklayınız.										

¨	Evet									¨	Hayır				
	

	
	



 

Düzenlenme	Tarihi	:2003	 26	/	29	 Revizyon	Tarihi	:	2018	

	
	

Lütfen	yönetim	danışmanınızı	aşağıdaki	kriterlere	göre	değerlendiriniz.	
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Konusuna	hakim	ve	yetkin	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Önerilerinin	arkasında	kararlılıkla	durabiliyor	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Önerilerinde	tutarlı	ve	ikna	edici	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Proje	ekibi	ile	etkin	ve	iyi	iletişim	kurabiliyor	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Planlı	ve	metodik	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Önerileri	şirkete	değer	kattı	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
Verdiği	hizmetten	memnunuz	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	 ¨	
	
Genel	anlamda	“Yönetim	Danışmanlığı”	hizmeti	ile	ilgili	görüşleriniz	nedir?	
	

Danışman	ile	ilgili	belirtmek	istediğiniz	diğer	görüşleriniz	

	

	
Firmamıza	özgü	bilgilerin	gizli	kalması	kaydıyla	gerçekleştirilen	proje	özetinin	
YDD	Meslek	Kurulu’na	sunulmasına	izin	veriyoruz.	 ¨	Evet									¨	Hayır	

	
Görüş	ve	düşüncelerinizi	paylaştığınız	için	teşekkür	ederiz.	Lütfen	bu	formu	size	verilen	zarfa	koyup	kapatınız	ve	
arkasını	imzalayarak	alıcı	ödemeli	kargo	ile	bize	gönderiniz.		
	
Formu	Dolduranın		

Adı	Soyadı	
	

Tarih	

	

İmza	
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SERTİFİKALI	YÖNETİM	DANIŞMANLIĞI	(CMC®)	BELGESİ	

BAŞVURU	BEYAN	ve	YÜKLENİM	SÖZLEŞMESİ	
Uluslararası	 Yönetim	 Danışmanlığı	 Kuruluşları	 Konseyi/International	 Council	 of	 Management	 Consulting	
Institudes	 (ICMCI)	 üyesi	 kuruluşlar	 tarafından	 verilen	 ve	 geçerliliği	 uluslararası	 üye	 kuruluşlar	 tarafından	
karşılıklı	olarak	kabul	edilen		SertifikalıYönetim	Danışmanı/Certified	Management	Consultant	(CMC)	Belgesi’nin,		
ICMCI	Türkiye	üyesi	olan	ve	CMC®	Belgesi	vermeye	tek	yetkili		kuruluş	olan	Yönetim	Danışmanları	Derneği	(YDD)	
tarafından	verildiğini	bildiğimi;	
	

• CMC®	 Belgesi	 alabilmem	 için,	 incelenmek	 ve	 değerlendirilmek	 üzere	 YDD	 yetkililerine	 sunduğum	
başvuru	 dosyasındaki	 bilgi	 ve	 belgelerin	 tamamının	 geçerli,	 doğru	 ve	 bilgim	 dahilinde	 olduğunu	 ve	
YDD’ye	verdiğim	tüm	dokümanların	geri	talep	edilmemek	kaydıyla	verildiğini	bildiğimi;		

• YDD	 tarafından	 yürütülen	 sertifikasyon	 süreci	 ve	 koşulları	 dahil	 olmak	 üzere	 YDD	 yönetim	 sistemini	
oluşturan	 tüzük,	 tanımlar,	 etik	 yüklenim	 belgesi,	 yönetim	 danışmanlığı	 mesleki	 standartları	 belgesi,		
kalite	yönetim	sistemi,	yönetmelik	ve	prosedürleri	okuyup	anladığımı;		

• YDD	meslek	standartları	ve	etik	kurallarını	ihlal	etmem	halinde	başvurumun	reddedileceğini	ve	gerekli	
yaptırımların	uygulanacağını	bildiğimi;	

• Yönetim	 Danışmanları	 Derneği’nde	 görevli	 Yönetim	 Kurulu	 üyeleri,	 Meslek	 Kurulu	 üyeleri,	 CMC	
Değerlendirme	 Komitesi	 üyeleri,	 Rehber	 Danışmanlar,	 Genel	 Sekreter	 ve	 görevli	 çalışanların,	 YDD	
yönetmelik	ve	prosedürleri	çerçevesinde	ve	CMC®	değerlendirme	koşul	ve	süreci	kapsamında	başvuru	
dokümanlarımı	inceleyebileceklerini	ve	değerlendirebileceklerini,	bu	konuda	görevli	kişilerle	düzenli	ve	
sürekli	bir	işbirliği	içinde	olacağımı;		

• Yukarıda	 adı	 geçen	 YDD	 görevlilerinin,	 sertifikasyon	 sürecinin	 gereklerini	 yerine	 getirmek	 amacı	 ile,	
YDD	kural	ve	politikalarına	uygun	olarak,	hakkımda	bilgi	 toplamak	amacıyla	ve/veya	dokümanlarımın	
ve	bilgilerimin	kontrolü	için	gerekli	gördükleri	kişi	ve/veya	kurumlarla	irtibat	kurabileceklerini;	

• İnceleme	ve	değerlendirme	süreci	içinde	YDD	görevlileri	tarafından	istenen	diğer	doküman	ve	belgeleri	
zamanında	temin	edeceğimi;	gerek	görülen	seminer,	sınav	ve	görüşmelere	zamanında	ve	aksatmadan	
katılmam	gerektiğini	bildiğimi;	

• Başvurumun	 YDD	 kurumsal	 yapısını	 oluşturan	 	 kurallar,	 koşullar	 ve	 süreçler	 çerçevesinde	
inceleneceğini	ve	değerlendirilileceğini	bildiğimi;	söz	konusu	 inceleme,	değerlendirme	ve	sonuçlarıyla	
ilgili	olarak	yalnız	YDD	kurumsal	yapısı	içinde	hak	arayabileceğimi,	YDD	ve	görevli	üye	ve	elemanlarına	
zarar	verecek	bir	aksiyonda	bulunmayacağımı;	

• CMC®	 Belgesi	 için	 başvurum	 çerçevesinde,	 inceleme	 ve	 değerlendirme	 kural,	 koşul,	 süreç	 ve	
sonuçlarıyla	ilgili	olarak	YDD	hükmi	şahsiyetine		ve	başvurumu	incelemek	ve	değerlendirmekle	görevli	
üye,	 yönetici	 ve	 çalışanlara	 yönelik	 mesleğim,	 mensup/sahip	 olduğum	 şirketim	 ve	 kişiliğimle	 ilgili		
hukuki	hak	davası	açmayacağımı;	

• Bu	 yüklenim	 sözleşmesini	 imzalamakla,	 yukarıda	 yazılanları	 ve	 referans	 verilen	 dokümanları	
okuduğumu	ve	anladığımı;	

Kabul	ve	beyan	ederim.	
	

Adı	Soyadı	
	

Tarih	
	

İmza	
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CMC®	Başvuru	Dosyası	Kontrol	Listesi	

Aşağıdakileri	tamamladınız	mı?	
	

o	Başvuru	için	gereken	temel	kriterlere	uygun	musunuz?	

o	Değerlendirme	Yeterlilik	Tablosuna	göre	başvurmak	için	gereken	minimum	
puana	sahip	misiniz?	

o	Kişisel	bilgilerinizi	eksiksiz	ve	ilgili	dokümanlarla	destekleyerek	tamamladınız	mı?	

o	Gerekli	diploma	ve	sertifika	fotokopilerini	eklediniz	mi?	

o	Mesleki	faaliyetleriniz	hakkında	eksiksiz	ve	ilgili	dokümanlarla	desteklenmiş	bilgi	
sundunuz	mu?	

o	En	az	üç,	en	fazla	beş	adet	proje	özeti	hazırladınız	mı?	

o	Tanıtım	ve	promosyon	materyallerinizin	kopyasını	eklediniz	mi?	

o	En	az	üç	danışana	Danışan	Değerlendirme	Formu	ve	üzerine	YDD	adresi	yazılmış	
üç	adet	zarf	gönderdiniz	mi?	

o	CMC®	Belgesi	Başvuru	Beyan	ve	Yüklenim	Sözleşmesi’ni	imzaladınız	mı?	
o	Bu	dosyanın	bir	kopyasını	kendiniz	için	hazırladınız	mı?	
o	Belgelendirme	başvuru	ücretinizi	YDD	hesabına	yatırdınız	mı?	
o	Bu	dosyayı	eksiksiz	tamamlayarak	elektronik	ortamda	(e-maille	veya	CD’ye	

kopyalayarak	kargo	ile)	YDD	ofisine	ulaştırdınız	mı?	
	

	
Başvuru	dosyanız	tüm	ekleri	ile	birlikte	hazırsa...	
	

E-mail	ile	:	ofis@ydd.org.tr	adresine,	
	
CD’yi	Kargo	ile	:		

Yönetim	Danışmanları	Derneği	
Meslek	Kurulu	
(Danışan	Değerlendirme	Formu	–	Gizli)	
Büyükdere	Cad.	No.255,	Nurol	Plaza	21/A	
Maslak,	Sarıyer,	İstanbul	
	

adresine	gönderiniz.	
	
Sorularınız	ya	da	başvurunuzun	YDD	ofisine	ulaşıp	ulaşmadığını	teyit	etmek	için	YDD	
Ofisi	+	90	(530)	694	5649	numaralı	telefonu	arayınız.	
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YDD	ve	CMC®	Hakkında	

• Yönetim	Danışmanları	Derneği,		
o Türkiye'de	yönetim	danışmanlığı	yapan	kişi	ve	kuruluşlar	arasında	

§ Güç	birliği	oluşturup	mesleki	etkinliği	arttırmak	

§ Mesleki	tanım,	ilke	ve	standartları	saptamak,	yerleştirmek,	geliştirmek	ve	
gözetmek,	

§ Üyelerinin	mesleki	konu,	çıkar	ve	sorunlarını	üçüncü	şahıslar	ve	yasalar	
karşısında	temsil	etmek	ve	savunmak	

§ Bilgi	alışverişi	ve	mesleki	koordinasyonu	sağlamak	

o Yönetim	danışmanlığı	hizmeti	alabilecek	potansiyel	danışanlar		için	sabit	bir	referans	
ve	güvence	noktası	oluşturmak;	

o Üyeler	adına	iş	potansiyelini	geliştirmek;	

o Tek	bir	üyenin	iş	kapasitesine	sığamayacak	boyutta	projelere	birden	çok	üyenin	
oluşturduğu	ortak	kapasite	ile	girilebilmesini	sağlamak;	

o Yönetim	danışmanlığı	mesleğine	yeni	katılımları	özendirmek;	

o Toplam	kalite	yönetim	anlayışının	tüm	kuruluşlarda	yönetim	politika	ve	anlayışı	
olarak	benimsenmesini	ve	uygulanmasını	sağlamak;		

amacıyla,	1990	yılında	kurulmuştur.	
	

• YDD,		www.ydd.org.tr	web	adresindeki	“Danışman	Bul”	bölümü	ile,	danışan	adaylarının	
dünyanın	her	yerinden	erişebilecekleri	ve	kaydolan	tüm	YDD	üyelerini	görebilecekleri	bir	
veritabanı	hizmeti	vermektedir.	

• YDD	üyeleri,	Etik	Yüklenimler	Sözleşmesi’ne	uygun	hareket	eden,	bireysel	veya	bir	firmaya	
bağlı	çalışan	yönetim	danışmanlarıdır.	

• YDD,	Uluslararası	Yönetim	Danışmanlığı	Kuruluşları	Konseyi	(ICMCI–	International	Council	of	
Management	Consulting	Institutes)	üyesidir.	

• ICMCI,	tüm	dünyada	20,000’den	fazla	danışmanı	temsil	etmektedir.	

	
	


