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YÖNETİCİ ÖZETİ 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel düzeyde ekonomik ve siyasal düzende yaşanan 

değişim rüzgârları Avrupa’da, Amerika’da ve Uzakdoğuda hızlı büyüme ve kalkınma iklimini de 

beraberinde getirmiştir. 1980’li yıllarla hız kazanan liberalleşme eğilimi ve küresel rekabet ortamı 

büyüme ve kalkınmaya ivme kazandırırken aynı zamanda yönetim danışmanlığı alanının da 

gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Günümüzün kalkınmış ülkelerinde yönetim danışmanlığında 

kaydedilen olumlu gelişmenin temelinde verimlilik merkezlerinin, sanayii ve ihracatı geliştirme 

merkezlerinin, işletme iktisadı enstitülerinin katkısı üst düzeyde olmuştur. Ülkemizde de ekonomik 

büyüme ve kalkınma sürecinde erken dönemlerden itibaren gelişmiş ülkelerin izlediği politikalar 

örnek alınmış ve benzer yapılanmalara gidilmesi sayesinde, işletmelerin organizasyon yapıları 

geliştirilmiş, verimliliklerinde artış sağlanmış, ülkemizde yönetim danışmanlığı hizmetleri de bu 

sayede tanınır olmuştur.  

Ülkemizde yönetim danışmanlığında özel sektör girişimleri 1980’li yıllarda kendini 

göstermeye başlamışsa da, devletin bu sektörü desteklemesine yönelik beklenen adımları atmaması 

nedeniyle, kamu alımlarında ve bu alımların denetlenmesinde yönetim danışmanlığının bilgi ve 

deneyim birikiminden yeterince yararlanılmadığı, güven kültürünün oluşturulamadığı görülür. 

Emekleme dönemindeki özel teşebbüs bir yandan devlet kurumlarıyla diğer yandan küresel 

oyuncularla rekabet etmek durumunda kalmış, yönetim danışmanlığını henüz tanımaya başlamış 

özel sektörün kısıtlı talebi sektörün potansiyelini gerçekleştirmesine yeterli olamamıştır.  

Oysa dünyada1 1930’lu yıllarda, bebeklik dönemini yaşayan yönetim danışmanlığı şirketleri, 

1960’lı yıllarda yeterli taleple karşılaşmış ve yaptıkları çalışmalarla yönetim biliminin gelişimine 

de katkıda bulunmuşlardır. 1970-2000 yılları, Amerikan yönetim danışmanlığı şirketlerinin 

Avrupa’da yaygınlaştığı, küresel güce ulaşıp pazar paylarını 200-250 kat büyüttükleri bir evre 

olmuştur. Ülkelerdeki talep tarafında KOBİ’lerinin ölçek ekonomileri, kurumsal şirketlerdeki 

doktoralı yöneticilerin yönetim danışmanlığı konusundaki bilinçleri, üniversitelerin iş dünyasına 

çözümler sunan raporlar üretme yaklaşımları ve kapasiteleri, Amerikan, Avrupalı ve Japon 

                                                      
1 https://www.consultancy.uk/consulting-industry 
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şirketlerin yönetim bilimi üretkenliği vb. sebeplerle gelişmiş ülkelerin yönetim danışmanlığı 

sektörü hem arz hem de talep yönüyle birbirini sürekli beslemiştir.  

İlk üç endüstri devrimini iyi değerlendirememiş olan ülkemizin endüstri 4.0 olarak 

adlandırılan yeni dönemi çok iyi değerlendireceğine dair umut verici gelişmeler görülmektedir. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olarak girme vizyonu 

ülkemizdeki tüm sektörlere canlılık getirmiş, bu vesile ile yönetim danışmanlığı sektörü 

hatırlanarak 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında sektörümüz için bir Çalışma Grubu 

kurulmuştur. 4. Sanayi devriminin öncekiler gibi onlarca yıl sürmeyeceği 2020 yılına kadar 

ülkelerin küresel değer zincirindeki konumlarının netleşeceği, ABD 2014 ekonomik verilerine 

dayalı olarak Boston Consulting tarafında yapılmış BCG Analizine2 göre ülkemiz, üretim maliyet 

endeksi bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sınırda bulunmaktadır. Bu 

analiz de göstermektedir ki 11. Kalkınma Dönemi, ülke ekonomimizin yönetim danışmanlığı 

hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönem olacaktır. 

                                                      
2 http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf 
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Zor koşullar altında da olsa tutunmuş mevcut yönetim danışmanları, iyi eğitimli 

gençlerimizin yönetim danışmanlığı sektörünü kariyer hedefi olarak seçme isteklilikleri, genç 

emekli uzman ve yöneticilerimizin dönüştürülebilir potansiyelleri ülkemizin yönetim danışmanlığı 

ihracatı gerçekleştirme potansiyelini oluşturmuştur. Bu potansiyel, yüksek saat ücretleri olan 

Avrupalı yönetim danışmanlarının yerini alma, komşu ülkelerle dil ve kültürel değerler temelindeki 

ortak yönlerimiz sayesinde yakın coğrafyamızda tercih edilir olma gibi fırsatlarla eşlemeli, 

eşleştirilmesi ulusal bir politika haline getirilmeli, bugüne kadar izlenmiş olan yabancı kaynaklı 

yönetim danışmanlığı tercih tutumu kamu alımlarından başlanarak değiştirilmelidir. Küresel 

yönetim danışmanlığı şirketlerinin operasyonlarını ülkemize kaydırmakta olduğu ve/veya Avrupa 

operasyonlarında ülkemizin yönetim danışmanı kaynaklarını kullanıyor olması gerçeği 

potansiyelimizin kanıtıdır. Devletimizin ülkemizin yönetim danışmanlığı kapasitesini kendi 

pazarında ve dış pazarlarda uluslararası bir güce dönüşmüş rakipleriyle boy ölçüşecek güce 

kavuşturup hizmet ihracının önünü açacak tedbirleri alma ve sürdürme sorumluluğunu göz ardı 

etmeyeceği umulmaktadır. Ekonomi Bakanlığının 2015/8 ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı 
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Hizmet konulu destekleri ile Kalkınma Bakanlığının yönetim danışmanlığı mesleğini ülke 

kalkınmasında yüksek katma değerli sektörlerden biri olarak görüp 11. Kalkınma Planına 

hazırlıkları çerçevesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını uygun görmüş olması sektörün hem arz 

hem de talep tarafındaki oyuncularını ziyadesiyle memnun etmiştir.  

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde oluşturulmuş 24. Çalışma Grubu olan Yönetim 

Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubunda sektör üç ana başlık altında incelenmiş olup önerilen 

tedbirler ve öncelikler yine aynı üç başlık altında toplanmıştır: 

1. Sektörün arz tarafı: Sorunları, talep tarafından ve Devletten beklentileri  

2. Sektörün talep tarafı: Sorunları, arz tarafından ve Devletten beklentileri  

3. Piyasa koşulları: Arz-talep buluşmasının önündeki engeller, engellerin bertarafı için 

alınabilecek tedbirler  

2023 yılında dünyada 10 büyük ekonomisinden biri olma vizyonuna sahip ülkemizin 

Yönetim Danışmanlığı Sektörü Çalışma Grubu, sektörün vizyonunu; “Ülkemiz kamu kurumlarının 

ihtiyaçlarına cevap verebilen, kamu fonlarını kullanan özel sektörün bu fonlardan tam ve doğru 

olarak yararlanmasını sağlayan, yakın coğrafyasına ve hizmet bedelleri yüksek gelişmiş ülkelere 

hizmet ihracı yapabilen bir sektör konumuna gelmek” olarak tanımlamış; sürdürülebilir büyüme 

ve yapısal dönüşümün desteklenmesi konusunda ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara katkı 

sağlayacak yönetim danışmanlığı sektörünün, ülkemizin kalkınma politikalarının etkinliğinin 

artırılmasında bir araç olarak kullanılmasının kaçınılmaz olduğu hususunda fikir birliği 

sağlanmıştır.  

24. Çalışma Grubunun yönetim danışmanlığı hizmetleri için 11. Kalkınma Planına 

yansımasını önerdiği politika, orta vadeli plan ve üç adet yıllık program önceliği aşağıda 

sunulmuştur: 
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Tablo 1: 24. Çalışma Grubunun 11. Kalkınma Planı için Geliştirdiği Öneriler 

Kalkınma Politikası: Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin ülkemizin kalkınma 

politikalarının etkinliğinin artırılmasında yüksek katma değer yaratan bir araç olarak 

kullanılması. 

Orta Vadeli Öncelik: Yönetim danışmanlığı hizmetinin kullanılması ve yaygınlaştırılması 

için geliştirilen modellerin uygulanmasını kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin yapılması. 

Yıllık Program Önceliği-1: Kamuda yönetim danışmanlığı hizmet alımlarında yerelleşmenin 

ve ulusal kaynak tercihini destekleyici yasal düzenlemelerin yapılması 

Yıllık Program Önceliği-2: Yönetim danışmanlığı sektörünün kurumsal mesleki 

yapılanmasının kamu tarafından desteklenmesi 

Yıllık Program Önceliği-3: Yönetim danışmanlığı hizmeti sunucularının küresel rekabete 

uygun kapasite ve yetkinliklerinin gelişimine destek verecek düzenlemelerin yapılması 

 

24. Çalışma Grubu, bu üç yıllık program önceliği tanımının altında toplam 24 eylem önerisi 

geliştirilmiştir (Bakınız Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11). 

Eylem önerilerinin içinde sektörün ilişki içinde olacağı kuruluşların belirlenmesi, yönetim 

danışmanlığı hizmetleri ile ilgili bir birimin görevlendirilmesi veya kurulması, tüm kamu 

kurumlarında proje ofislerinin kurulması ve bu proje ofislerine ulusal kaynaktan alım bilincinin 

yerleştirilmesi ve özendirilmesi, yönetim danışmanlığı hizmetlerinden yüksek fayda elde etmeye 

yönelik olarak yönetim danışmanı ile birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ülke geneline 

yaygınlaştırılması, sektörün yetkin ve belgeli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik sistemin 

ve denetlenme yönteminin geliştirilmesi, sektörün gelişme döneminde sektörün arz ve talep 

taraflarının yararına vergi indirimi gibi yasal düzenlemeler yapılarak yönetim danışmanlığı 

hizmetlerine talebin yükseltilmesi gibi eylemler olduğu özetle ifade edilebilir.  

Sektöre yönelik yapılacak vergi indirimlerinin ülkemiz için vergi gelirlerinde daralma 

anlamına gelmeyeceği, vergi indirimleri sayesinde yönetim danışmanlığı piyasasının canlanması 

ile aynı dönemde ve yakın gelecekte ülkemizin vergi gelirlerinin de artacağı öngörülmektedir. 

Yönetim danışmanlığı hizmeti alan kuruluşların kaynak kullanım verimliliklerinin yükselmesi, 

rekabet güçlerinin artması, yatırım kararlarının fizibilite etütlerine dayanması, kurumsal dönüşüm 

projelerinin hedefli ve planlı yeniden yapılanma projeleri olarak yönetilmesi ve nihayetinde 
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sürdürülebilirliğe katkı sağlanmasıyla bu kuruluşların gelirleri ve dolayısıyla ödedikleri vergi 

artacaktır.  

24. Çalışma Grubu, 11. Kalkınma Planının tüm sektörler ve ülkemiz için verimli olması 

dileğiyle, ilerleyen günlerde yapılacak tüm çalışmalarda görev almaya hazır olduğunun bilinmesini 

ister.
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1. GİRİŞ 

Bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısının geliştirilmesinde yüksek katma değer sağlayan 

yatırımlardan biri de yönetim danışmanlığıdır.  

Yönetim danışmanları, evrensel yönetim danışmanlığı metotlarını kullanarak tüm sektörlerde 

her seviyeden yöneticiye hizmet sunabilirler. Yönetim danışmanları, yönetim danışmanlığı 

araçlarını kurumların sektörlerine, ölçeklerine, coğrafyalarına göre uyarlayan yönetimden 

bağımsız, yönetim deneyimli, uzman profesyonellerdir. Yönetim danışmanları gerek üst yönetime 

stratejik konularda gerekse de yöneticilere sistem kurma, süreç iyileştirme konularında 

danışmanlık hizmeti sunarlar. Yönetim danışmanlığı, danışanla danışmanın birlikte çalışmasını 

gerektiren etkileşimli bir süreçtir.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization ILO), Yönetim 

Danışmanları Kuruluşları Uluslararası Konseyi (International Council of Management Consulting 

Institutes ICMCI), Yönetim Danışmanları Derneği (YDD), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) gibi 

örgütler tarafından yönetim danışmanlığı mesleği ve meslek mensubunun sahip olması gereken 

yetkinlikler tanımlanmış durumdadır. Mesleğin süreçleri EN 16114, ISO 20700 Kalite Yönetim 

Sistemlerince tanımlanmıştır. Her meslek gibi yönetim danışmanlığı mesleği de değişim içindedir. 

ILO yayınlarından olan Yönetim Danışmanlığı Mesleki Rehberi 2002 yılında yeniden 

yayımlanmış, buradaki meslek tanımı güncellenmiştir. YDD’nin MYK ile işbirliği halinde 

hazırladığı 6. ve 7. Seviye Yönetim Danışmanlığı Ulusal Meslek Standartları beş yılda bir gözden 

geçirilecek, güncellenme ihtiyacı değerlendirilecektir. Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal meslek 

standardı ile yönetim danışmanlığı meslek olarak tanımlanmış, mesleki icra edecek olan kişilerin 

bilgi, beceri ve yetkinlikleri düzenlenmiştir. Meslek standardında yer alan tanıma ek olarak meslek 

mensuplarının aşağıdaki türden tanımlamalar yaptığı da görülmektedir:   

1. Yönetim Danışmanlığı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yönetsel 

sorunlarının tespitinde, veri analizinde, iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde, 

sistemlerin kurulması ve uygulamaların devreye alınmasında yardım etmek üzere gerekli 

yetkinliklerle ve etik değerlere sahip uzmanlarca, sözleşme kapsamında bağımsız ve objektif 

sunulan profesyonel hizmettir.  
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2. “Yönetim danışmanı, bir kuruluşun; iş stratejisi, örgütsel yapısı ve iş yapma yöntemleri 

alanlarındaki sorunlarının, güçlü yönlerinin, iş fırsatlarının ve tehditlerinin araştırılması ve 

tanımlanmasını takiben kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda 

sürdürülebilir rekabetçi yönetim yapısını oluşturmak üzere, uygun yönetsel önerilerin 

yapılması, tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerine destek veren nitelikli kişidir”3. 

3. “Yönetim danışmanı, yönetim alanında değer yaratmak ya da değişimi gerçekleştirmek 

amacıyla tavsiyelerde bulunur ve çözüm yaratma ya da doğrudan aksiyona geçme 

yöntemlerini kullanır.”4  

4. “Yönetim danışmanlığı farklı branşlarda verilen danışmanlık hizmetlerini ve uzmanlık 

alanlarını kapsayan genel bir tanımlama olup yönetim danışmanları kurumlara; strateji 

oluşturma aşamasından, genel yönetim, proje yönetimi, iş kurma, pazarlama, bilgi 

teknolojileri, satın alma ve malzeme yönetimi, üretim teknolojileri, insan kaynakları, mali ve 

finansal yönetim, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilişim teknolojileri, kalite yönetimi, araştırma, 

çevre gibi yönetsel konulara kadar çok geniş alanda çok yönlü destek vermektedirler.”5 

5. Bir konudaki uzmanlık “işletme yönetimi bilgisi ve işletmeye bir bütün olarak bakabilme 

yetkinliği ile birleştirildiğinde, yapılan bir işin veya değişikliğin topyekûn etkisini analiz 

edebilecek ve bunu kurum iş yapma biçimlerine ve kültürüne yansıtabilecek düzeye 

gelindiğinde “yönetim danışmanı” mesleği tanımı kapsamı”6 oluşmaktadır. 

6. Sözleşme kapsamında bir hizmet sunumu olan yönetim danışmanlığı işi, şirket yöneticileri 

yerine karar alma ve uygulama sorumluluğu değil; organizasyonun ihtiyaçları, beklentileri 

ve görüşlerinden bağımsız ve kişisel menfaat içermeden değerlendirme yapma, karar alma 

ve harekete geçirme fonksiyonlarıdır. Bu sebeplerden ötürü, yönetim danışmanı, teşhis ve 

çözümleri değerlendirme yeteneği ile yeni ve yaratıcı yaklaşımları ortaya çıkarmak, 

çözümleri şirket kültürüne uyarlamak ve devreye almak, kurum personeli ve yönetim 

                                                      

3 Seçen, T. (2012), “Ülkemizde danışmanlık şirketlerinin kapasitesinin geliştirilmesine ve uluslararası piyasalara açılmasına 

yönelik teşvikler geliştirilmelidir”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül, Yıl:24, 

Sayı:285. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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ekibinin teknik ve idari becerilerini geliştirmek için yeterli eğitim, deneyim, beceri, etik 

değerler ve disiplinler arası uzmanlığa sahip olmalıdır.  

Tablo 2: Yönetim Danışmanlarının Yetkinlik Alanları 

Örgüt yönetiminin işlevsel 

alanlarında uzmanlıklara göre 

hâkimiyet 

Yönetim danışmanlığı 

süreçlerine hâkimiyet 

Profesyonel Davranış Kurallarına 

bağlılık ve uyum 

 Stratejik Planlama 

 Kurumsal Yönetim Modelleri 

 Pazarlama Yönetim Sistemleri 

 İnsan Kaynakları Yönetim 

Sistemleri 

 Finansal Yönetim Sistemleri 

 Operasyonel Yönetim 

Sistemleri 

 Bilgi ve Teknoloji Yönetim 

Sistemleri 

 Çalışma ve uygulamalarda 

yasal ve etik standartlara 

uyum 

 Değişim Yönetimi 

 Danışanla ilişkilerin en 

üst seviyede 

yönetilmesi 

 Proje yönetimi 

becerileri 

 Etkin iletişim becerileri 

 

 Yasalara uyum, mesleği temsil 

ve kamu yararını koruma 

 Bilgi ve uzmanlık gelişimini 

önemsemek, öz disiplin ve 

profesyonellik 

 Sorumluluk: kişisel ve ekip 

çalışanları adına 

 Temsil ve iletişimde uyum 

 Müşteriye karşı sorumluluklar: 

iş geliştirme, yeterlik, danışanı 

bilgilendirmek, adil ücret 

düzenlemeleri, çatışma, gizlilik 

ve nesnellik 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, hem kurumlar için yönetim risklerini bertaraf etmenin iyi 

bir aracı hem de ülkeler için ekonomik ve toplumsal gelişmesinin etkin bir kaldıracıdır. Avrupa 

genelinde, Avustralya, Kanada ve ABD’de yönetim danışmanlığı hizmetleri alımı son derece 

yaygındır.  

Ülkemizde yönetim danışmanlığı sektörünün geçmişi, gelişmiş ülkelerdekine göre oldukça 

yenidir. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından sonra devlet eliyle kurulan İşletme İktisadı 

Enstitüleri, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, çeşitli sanayi 

geliştirme ve/veya ihracatı geliştirme merkezleri, kamu ve özel sektör kalkınmasında 50 yıldan 

fazla süre önemli rol üstlenmiş, ülkemizde yönetim danışmanlığı hizmetlerinin tanınmasına da 

yardımcı olmuştur. Ülkemizdeki ekonomik gelişmeyi gören yönetim danışmanlığı sektörünün 

küresel markaları Türkiye’ye hizmet ihraç etmeye, Türkiye’de ofis açmaya başlamışlar; ardından 

ulusal mikro girişimciler yönetim danışmanlığı piyasasına girmişlerdir. Ülkemizde ulusal mikro 

girişimci yönetim danışmanları, küresel markalı yönetim danışmanları, yönetim danışmanlığı 

hizmet sunan kamu kurumları; ülkemizin kamu ve özel sektör alımlarından pay almak için 25 yıldır 

hep birlikte rekabet etmektedir. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kamudan özel sektöre devriyle 

ilgili bir planlama yapılmamış; mikro ölçekli ulusal özel sektör yasal çerçevede kamu kurumları 

nezdinde tercih edilmemiş; KOBİ’lerinin son derece kısıtlı talebiyle sağlayabildiği gelişme ise 

mikro ölçekli ulusal özel sektörün hizmet ihraç eder duruma gelmesine yetmemiştir. Küresel 

markalı yönetim danışmanlarının mesleki sertifikaya ihtiyaç duymamaları; ulusal mikro girişimci 

yönetim danışmanlarının mesleki sertifikasyon için kendi imkanlarıyla çalışmaları sonucu ancak 

son 10 yılda küçük ilerlemeler kaydedebilmiştir.  

KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hibeler, destekler, teşvikler uzun yıllar boyunca sanayi 

ve tarım üreticilerine sunulmuş; hizmet sektörü destekleri ise ancak yazılım gibi somut çıktıları 

olan hizmet sektörüne kadar genişletilebilmiştir. Yönetim danışmanlığı sektörü yararına ilk 

düzenleyici çalışma Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 

Desteklenmesi konulu genelgesi ve ikinci çalışma ise Kalkınma Bakanlığı’nın 11. Kalkınma Planı 

kapsamında 2017 yılında kurduğu 24. Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubu olmuştur. 

Sektör temsilcileri ilk düzenlemeden yararlanacak alt yapıyı dahi oluşturmada zorlanmıştır. 11. 
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Kalkınma Planına girmesi önerilen eylemlerin gerçekleşmesinin ve sonuçlarının sektörü 

canlandırmasını takiben sektörün Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet 

Ticaretinin Desteklenmesi konulu genelgesinin getirilerinden azami derecede yararlanabilir 

duruma geleceği öngörülmektedir. 

Gelişmiş ülkeler, tasarım, standart oluşturma, denetleme, belgeleme, yönetim danışmanlığı 

gibi bilgiye dayalı kapasitelerini küresel markalara dönüştürmeyi başarabilmişlerdir. Bilgiye dayalı 

küresel güç, sadece ekonomik değil siyasi alanda da etkili bir güç olarak kendini göstermektedir. 

Yönetim kalitesi geliştirmenin, riskleri en iyi şekilde yönetmenin gerekliliği ülkemizde de gün 

geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, yönetim danışmanlığı hizmetlerine gösterilen ilgi giderek 

artmaktadır. Ulusal yönetim danışmanlığı kapasitemizin önce yakın coğrafyalarda bölgesel bir 

güce ulaşması ve sonrasında küreselleşmesi mümkündür. Ülkemizdeki yönetim danışmanlığı 

sektörünün gelişmesi için yönetim danışmanlığı hizmetlerinin yararlarına ilişkin bilginin kamu ve 

özel sektör yöneticilerine ve yarının yöneticileri olacak öğrencilere yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

Sektörün gelişmiş ülkelerdeki, ülkemizdeki, benzer ülkelerdeki uygulamaları, sektörün 

dünyadaki gelişme eğilimleri, meslekle ilgili ulusal ve uluslararası yükümlülükler, standartlar ve 

belgelendirme imkânları, sektörde arz ve talep tarafının beklentileri, sektörde düzenleyici ve 

denetleyici kurumların çalışmaları çok yönlü olarak incelenmiş; ülkemizin kalkınma hedefleri ile 

sektörün potansiyeli birlikte yorumlanarak mevcut durum raporu zenginleştirilmiştir.  

2.1. Dünyada (Benzer Ülke ve Uluslararası Kuruluşlarda) Genel Durum 

1990'ların sonlarında, gelişmekte olan piyasaların, küreselleşmenin, özelleştirmenin ve yeni 

Bilgi Teknolojisi endüstrisinin yükselişi; yönetim danışmanlığı sektöründe büyümeye neden 

olmuştur. Şirketlerin %20'ye varan bir hızla büyüdüğü, piyasaya yeni oyuncuların girdiği bu 

patlama dönemi on yıl kadar sürmüştür. Yükselen konjonktürde büyüme stratejileri için, çekilme 

dönemlerinde ise hedefli ve planlı yeniden yapılanma için talep görecek yapıda olan sektör; ne 

yazık ki 2001 ve 2002 yıllarındaki sert ekonomik krizin etkisiyle keskin bir düşüş yaşamış, birçok 

küçük şirket sektörden çekilmek zorunda kalmış, büyük oyuncular ekiplerini büyütmeyi 

durdurmuşlardır. 2004'ten itibaren yönetim danışmanlığı sektörü büyümeyi iyileştirmiş ve şirketler 
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yeniden agresif bir şekilde çalışmaya başlamışlardır. Günümüzde çoğu ofis tam kapasite ile 

çalışmaktadır ve sektörün genel görünümü çok olumludur.  

Dünyada yönetim danışmanlığı sektörünün büyüklüğü 2016 yıl sonu itibarıyla 251 Milyar 

ABD Dolarına ulaşmıştır. Türkiye’nin de içinde olduğu EMEA (Europe, Middle East ve Africa) 

bölgesi, dünya danışmanlık pazarının % 41’ini oluşturmaktadır. Avrupa, pazardan 97,7 Milyar 

ABD Doları pay alırken Türkiye’de yönetim danışmanlarının elde ettiği gelir toplamı 2,5 Milyar 

TL’dir, Aralık 2017 döviz kurları itibariyle bu gelir 650 Milyon ABD Dolarına karşılık 

gelmektedir. Türkiye’de 2016 ve 2017 yıllarında % 6 civarında büyümeyi başarmış sektörün 2018 

yılında da benzer düzeyde büyümesi beklenmektedir. Türkiye’de sektörde 6500’ü şirket, 2200’ü 

serbest çalışan olmak üzere 8700 girişim mevcut ve 30.000’e yakın istihdam yaratılmış 

durumdadır7.  

Piyasadaki mevcut eğilim, yönetim danışmanlık şirketlerinin açık bir segmentasyonudur. 

Bain, BCG ve McKinsey, L.E.K., Marakon ve OC&C gibi strateji danışmanları, bu pazarda etkili 

bir şekilde rekabet ederek odaklarını korumaktadır. Diğer pek çok genel yönetim danışmanlığı 

şirketi hizmet alanlarını, sistem entegrasyonu gibi daha düşük marjlı ama yüksek hacimli çalışmayı 

kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bu durumda yönetim danışmanlığı ile bilgi teknolojileri 

danışmanlığı gibi diğer danışmanlık uygulamaları arasındaki çizgi belirginliğini nispeten 

yitirmektedir. Belirgin bir şekilde ayrı ayrı çalışan yönetim danışmanlığı şirketleri ile bilgi 

teknolojileri danışmanlığı şirketleri de giderek birbirleri ile olan iş birliklerini artırmaktadırlar. 

Verimlilik, etkenlik artışları ve bunların sürdürülebilirliği bakımlarından yönetim danışmanlığı ile 

bilgi teknolojileri sinerjisinin daha da artacağı öngörülmektedir. 

Yönetim danışmalığı, özel sektör dışında da yaygınlaşmaktadır. Mesleki ve ihtisaslaşmış 

danışmanlık gereksinimi arttıkça hükümetler, ticari örgütler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da 

özel sektörün yıllardır yararlanmakta olduğu yönetim ilkelerini uygulamaya başlamıştır. 

Yönetim danışmanlığı şirketleri odaklarına ve boyutlarına göre bölümlere ayrılmıştır. 

Operasyon / Bilişim Teknolojisi şirketleri tipik olarak daha büyük projeler üstlenmekte ve 

müşterilerinin ihtiyaçlarını çok yakından tasarlamakta, uygulamakta ve yönetmektedir. Bu tip 

                                                      
7 Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörüne dair bir araştırma olmaması sebebiyle Türkiye’de sektörde hizmet sunan özel ve 

tüzel kişilerin 2016 yılı gelirleri, vergi matrahları ile tahakkuk eden kurumlar vergilerinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. 
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projelere odaklanmış yönetim danışmanlığı kuruluşları, müşterileri ile yakın çalışmakta ve daha 

büyük ekiplere ihtiyaç duymaktadır. Uygulama aşamasına değer veren ve operasyonel süreç 

tasarımını önceleyen müşteriler bu tip hizmetleri tercih edebilmektedir.  

Belli endüstrilerde ve/veya fonksiyonlarda uzmanlaşmış yönetim danışmanlığı şirketleri da 

bulunmaktadır. Bu şirketler daha küçük olmalarına rağmen etkileyici itibara sahip olabilmekte ve 

en tanınmış şirketlerle eşit şekilde rekabet edebilmekte, yönetim danışmanı başına benzer 

seviyelerde kazanç elde edebilmektedir. Bu gibi şirketler genellikle sektörel veya özel yönetim 

araçlarının uygulanmasında uzmanlaşmış “butik” yönetim danışmanlığı şirketleri olarak 

bilinmektedir. 

Aşağıda, genel yönetim danışmanlığı şirketi ile özel bir butik arasındaki bazı farklılıklar 

belirtilmiştir: 

Tablo 3: Yönetim Danışmanlığı Firmalarının Özellikleri 

Genel Yönetim Danışmanlığı Firmalarının 

Ortak Özellikleri 

Uzmanlaşmış Firmaların Ortak Özellikleri 

 Geniş bir coğrafyada tüm endüstrilere geniş bir 

yelpazede yönetim danışmanlığı hizmetleri 

sağlar (strateji, operasyon, pazarlama, finans, 

organizasyonel yeniden tasarım vb.) 

 Tipik olarak daha büyük şirketler, uzun sicile 

ve önemli bilgi birikimine sahiptir, genellikle 

gelişmiş ve büyüme hızı yüksek piyasalarda, 

çok bölgeli ofis yapılanmaları vardır 

 Genellikle sektör ve/veya fonksiyon bazlı 

kişisel bilgi birikimlerini standart 

metodolojilere dönüştürebilmişlerdir 

 Bağımsız denetim bölümü de bulunan ve 

sadece genel yönetim danışmanlığı şirketi olan 

şeklinde kendi içlerinde ayrışırlar 

 Genellikle eski ortakların genel yönetim 

danışmanlığı şirketlerinden ayrılarak 

kurdukları şirketlerdir 

 Spesifik fonksiyonların (strateji, pazarlama, 

finans, vb.) veya endüstrinin derinlemesine 

uzmanlığı ve bilgisi etrafında 

yapılandırılmışlardır 

 Çalışan sayısı ve coğrafi dağılım açısından 

daha küçük şirketlerdir 

 Genellikle gelişmiş pazarlara odaklanırlar ve 

daha derinlemesine niş hizmetler sunarlar 

 

2.1.1.  Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

Giderek daha karmaşık ve küresel bir yapıya dönüşen iş dünyasında, yönetim danışmanlığı 

şirketleri için çeşitli eğilimler ortaya çıkmaktadır: 

Uzmanlaşma: Müşteriler daha talepkâr olarak endüstri veya konuyla ilgili uzman yönetim 

danışmanı istemektedirler. Büyük küresel strateji şirketleri, genel alanları ve yönetim 
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danışmanlarının sanayi genelinde çalışma olanağını kaybetmek istememektedirler. Müşterilerin 

artan talep karmaşıklığı ile baş etmek ve uzmanlaşmış şirketlerle başarılı bir şekilde rekabet etmek 

için endüstriler ve fonksiyonel uzmanlıklar arasında daha belirgin yapılanmalar ortaya çıkmaktadır. 

Uygulama: Müşteriler, yalnızca teorik öneriler veya stratejik planlar yerine uygulamaya 

daha fazla odaklanılmasını istemektedirler. Bu durum yönetim danışmanlığı sektörünün farklı 

kesimlerindeki şirketlerin rekabetini artırırken müşteriler ile uzun vadeli ilişkiler geliştirme gibi bir 

fırsatı da beraberinde getirmektedir. 

Performansa ve Ölçülebilir İş Sonuçlarına Bağlı Ödeme: Özellikle “dot.com” 

patlamasının da bir sonucu olarak müşteriler, daha somut sonuçlar talep eder ve bir performans 

ölçüsüne göre ödeme yapar hale gelmiştir (örneğin satınalma, optimizasyon projelerinde sağlanan 

tasarrufa dayalı ödeme gibi). 

Yeni Pazarlar: Yönetim danışmanlığı pazarında Çin, Rusya ve Orta Doğu (Pekin, Moskova, 

Abu Dhabi, Doha, Dubai) son derece hızlı bir şekilde büyümektedir. Latin Amerika ve Hindistan 

gibi pazarlar da çok hızlı büyümektedir. Büyük şirketler bu pazarlara yoğun yatırım yapmakta, 

ofisler açmakta veya genişletmektedirler. Bu bölgelerle bağlantıları olan veya doğru dil 

becerilerine (Mandarin, Rusça, Arapça vb.) sahip adayları işe almak için rekabet etmektedirler. 

Ayrışmış Pazarlar: Bazı pazarlarda, çok sayıda eski çalışan kendi küçük yönetim 

danışmanlığı şirketlerini kurmaktadır. Örneğin, Çin'de ve Türkiye’de bu eğilim, yüzlerce küçük ve 

orta ölçekli şirketin bulunduğu çok parçalanmış bir pazara yol açmıştır.  

2.1.2.  Uluslararası Standartlar ve Uluslararası Örgütler 

2011 yılında EN 16114 Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Avrupa Standardı, 01 Temmuz 

2017 tarihinde ISO 20700:2017 Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Kılavuzu uluslararası bir 

standart olarak yayınlanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization 

ILO) tarafından hazırlanmış ve 2002 yılında dördüncü baskısı çıkmış olan Yönetim Danışmanlığı 

Meslek Rehberi8, 2010 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından dilimize kazandırılmıştır.  

                                                      
8Yönetim Danışmanlığı Meslek Rehberi Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 711 Uluslararası Çalışma Örgütü – Cenevre, 

Dördüncü Baskı, Editör: Milan Kubr, Telif hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü 2002, Türkçe Çeviri Telif Hakkı 2010 Milli 

Prodüktivite Merkezi. 
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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC tarafından danışmanlık alanına 

odaklanmış bir STK olarak tanınmış olan Yönetim Danışmanları Kuruluşları Uluslararası Konseyi 

(International Council of Management Consulting Institutes ICMCI); UN NGO, EBRD, IAF, CEN, 

FEACO, Dünya Bankası, UNI ile bağlantılı çalışmaktadır. 49 ulusal yönetim danışmanlığı derneği 

üzerinden 3500 yönetim danışmanlığı şirketi ile 56140 bireysel yönetim danışmanının çatı örgütü 

olan ICMCI’ın, uzun yıllar içinde geliştirmiş olduğu mesleki standartların varlığını ve mesleki etik 

yüklenimlere bağlılığı temsil eden uluslararası bir sertifikasyon işareti mevcuttur [Certified 

Management Consultant (CMC) - Sertifikalı Yönetim Danışmanı (SYD)]. CMC sertifikalı yönetim 

danışmanı, ILO’nun Yönetim Danışmanlığı Mesleki Rehberi’nde belirtilmiş yönetim 

danışmanlarının sahip olması gereken özellikler de dâhil olmak üzere geniş bir mesleki bilgi 

grubunda yeterlik sahibidir. ICMCI’ın Temmuz 2017 istatistiklerine göre üyelerinin 7784’ü, 

CMC’dir. ICMCI en yaygın, en kurumsal uluslararası yönetim danışmanlığı çatı örgütüdür; 

CMC’lik dünyanın en yaygın yönetim danışmanlığı sertifikasıdır. 

Consultancy.org9, danışmanlık sektörü platformlarının global bir ağıdır; Avrupa, Orta Doğu, 

Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki platformları içerir; danışmanlar için dünya çapında 

danışmanlık haberleri, şirket profilleri, danışmanlık işleri ve piyasa bilgileri sunmaktadır. 

Consultancy.org, 150'den fazla üst düzey danışmanlık şirketi ve ortağı ile çalışır.  Consultancy.uk, 

2014 yılında kurulmuştur ve şu anda yılda 1,800 milyondan fazla ziyaretçi çekmektedir. Platform, 

100'ün üstünde kademe 1 danışmanlık şirketi ve ortağı ile çalışır. Consultancy.nl, 2009 yılında 

kurulmuştur ve halen yılda 1.7 milyondan fazla ziyaretçi çekmektedir. Platform, 150'den fazla 

kademe 1 danışmanlık şirketi ve ortağı ile çalışır. Consultancy.in, Consultancy.org'un danışmanlık 

platformudur, 2017'de piyasaya sürülmüş ve Hindistan'da ve ulusal şirketlerde küresel danışmanlık 

hizmetleri vermiştir. Consultancy.co.za, Consultancy.org'un Güney Afrika platformudur, 2017 

yılında başlatılmış ve Güney Afrika'da bulunan global danışmanların yanı sıra ulusal şirketler ile 

de çalışmaktadır. Consultancy.eu, Consultancy.org'un Avrupa platformudur, 2017 yılında 

kurulmuş ve Avrupa'daki gelişmeleri takip etmektedir. Afrikan portal olan Consultancy.africa, 

2017'de kurulmuş ve Güney Afrika, Sahra altı ve Kuzey Afrika üzerinde yoğunlaşmış bir 

platformdur. Consultancy.asia, Asya kıtasındaki, Çin ve Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan 

                                                      
9 https://www.consultancy.org/ 
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danışmanlık şirketleriyle çalışmakta olan bir platformdur. Consultancy-me.com, danışmanlık 

endüstrisinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) haberlerini ve gelişmelerini paylaşan bir 

platformdur. 

Avusturalya’da yatırım ve finansman konularında yönetim danışmanlığı yapan şirketlerin 

kurduğu Yatırım Yönetim Danışmanları Derneği (The Investment Management Consultants 

Association IMCA), günümüzde Yatırımlar ve Servet Enstitüsü (Investments & Wealth Institute) 

olmuştur. Sertifikalı Yatırım Yönetimi Analisti10 ® (CIMA ®) finansal danışmanlar ve yatırım 

danışmanları için geliştirilmiş bir profesyonel belgedir. Sertifika programı, profesyonellerin 

bireysel ve kurumsal yatırımcıların gerçek dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan 

gelişmiş teknik yatırım bilgilerini gerektirmektedir. Sertifikalı Özel Varlık Danışmanı11 ® (CPWA 

® ) yüksek sermayeli müşterilere hizmet sunan danışmanlar için geliştirilmiş profesyonel bir 

sertifikasyondur. Minimum net değeri 5 milyon ABD Doları olan müşterilerin karmaşık 

ihtiyaçlarını karşılamak için en yeni, en ileri bilgi ve teknikleri arayan tecrübeli profesyoneller için 

tasarlanmıştır. 

2.1.3.  Başarılı Ülke Uygulamaları 

Dünyanın ilk modern danışmanlık şirketleri, 19. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Yüzyılın 

başından itibaren, çoğunlukla mühendislik ve finans üzerine odaklanan yönetim danışmanlığı, 

1930'lu yıllara kadar, birkaç kurucu ortak ve küçük bir ekiple sınırlı kalmakla birlikte zaman içinde 

iş dünyasındaki alanını gittikçe genişletmiştir. Bilimsel yönetimin anlam kazanması, 

operasyonların ve organizasyon teorisinin büyümesinin bir sonucu olarak, Arthur D. Little, A.T. 

Kearney, Booz Allen Hamilton ve McKinsey & Company sektörün öncü oyuncuları olmuşlardır. 

Büyük Amerikan yönetim danışmanlığı şirketleri 1960'lı yılların başında Avrupa'ya yayılıp 

yönetim modellerini ve deneyimlerini Avrupa organizasyonlarını dönüştürmede kullanarak 

uluslararası hüviyet kazanmaya başladılar. Örneğin, 1970'lerde McKinsey & Company, Birleşik 

Krallık'taki yüz büyük şirketin dörtte birini ademi-merkeziyetçi yapıya kavuşturmuştu. Takip eden 

otuz yılda yönetim danışmanlığı, Batı pazarları arasında benzeri görülmemiş bir büyüme evresi 

                                                      
10 https://investmentsandwealth.org/cima 

 
11 https://investmentsandwealth.org/cpwa 

 

https://investmentsandwealth.org/cima
https://investmentsandwealth.org/cpwa


 

 

11 
 

geçirerek dönemin dünya ekonomisinin büyümesini aşmıştır. Örneğin, 21. yüzyılın başında ilk on 

küresel yönetim danışmanlığı şirketinin geliri yaklaşık 200 milyon ABD Dolarından yaklaşık 50 

milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yapılan hesaplamalara göre danışmanlık sektörünün, 

neredeyse yirmi yıldır profesyonel hizmet sektöründeki en olgun sektörlerden birine dönüşerek 100 

milyar ABD Doları ile 300 milyar ABD Doları arasında gelir elde ettiği tahmin edilmektedir. 

Küreselleşen yönetim danışmanlığı şirketlerinin hizmet menülerinin stratejik danışmanlık, yönetim 

danışmanlığı, operasyon danışmanlığı, finansal danışmanlık, insan kaynakları danışmanlığı ve 

teknoloji danışmanlığı olmak üzere altı ana alan bulunduğu söylenebilir. Kuruluşlardaki iç 

danışmanlık ve uygulama birimlerinin ürettiği danışmanlık hizmetinin büyüklüğü konusunda ise 

tahminde bulunmak oldukça güçtür. Dünyada danışmanların büyük çoğunluğu büyük ve orta 

ölçekli danışmanlık şirketlerinde çalışmaktadır. Bu büyük ve orta ölçekli danışmanlık şirketleri, 

sektördeki girişimlerin ancak %15'ini temsil etmektedir. Yönetim danışmanlığı şirketlerinin çoğu, 

ülkemizde de olduğu gibi tek kişilik şahıs şirketleridir12. 

ICMCI’a üye ülkelerdeki yönetim danışmanlığı örgütlerine üye yönetim danışmanlığı 

şirketlerinin ve yönetim danışmanlarının Temmuz 2017 itibariyle sayıları ve bu yönetim 

danışmanlarının sertifikalı (CMC) olma durumları özetle şöyledir13:  

Bireysel üyelikte 

1. 16 ülkenin bireysel üyelerinin %75’den fazlası (4559’u) CMC’dir.  

a. Japonya, Çin, Kore, Almanya, Tayvan, İsrail, Bulgaristan, Romanya bireysel 

üyelerinin tamamı (toplam 2096 bireysel üye)  

b. Macaristan, Litvanya, Hong Kong, Kosova, Norveç, Kanada, Güney Kıbrıs, Rusya 

bireysel üyelerinin %75’den fazlası (toplam 2463 bireysel üye)  

2. 22 ülkenin bireysel üyelerinin %75-20’si (toplam 4449’u) CMC’dir. 

a. %75-58 arası boştur. 

b. %58-20 arasındaki ülkeler şunlardır: İtalya, Tayland, Makedonya, Amerika Birleşik 

Devletleri, Yeni Zelanda, İsveç, Global, Singapur, Karayipler, Hollanda, Hırvatistan, 

                                                      
12 Bu paragrafın tamamı https://www.consultancy.uk/consulting-industry internet kaynağından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
13 https://www.cmc-global.org/sites/default/files/public/icmci_member_statistics_as_of_july_2017.pdf 

 

https://www.consultancy.uk/consulting-industry
https://www.cmc-global.org/sites/default/files/public/icmci_member_statistics_as_of_july_2017.pdf
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Hindistan, İsviçre, Ukrayna, İrlanda, Nijerya, Danimarka, Filipinler, Avustralya, 

Kazakistan, Brezilya, İran  

3. 11 ülkede CMC’lik oranı %20’nin altındadır ancak bireysel üye sayısı toplamı 21057’dir. 

a. 11 ülkenin ikisi en fazla bireysel üyeye sahiptir: Avusturya’da 18206, İngiltere’de 2076 

bireysel üye kayıtlıdır.  

b. Dokuz ülkede (Kırgızistan, Ürdün, Türkiye, Finlandiya, Güney Afrika, Bangladeş, 

Ermenistan, Myanmar, Sırbistan) ise toplamda 775 bireysel üye kayıtlıdır.  

Kurumsal üyelikte  

1. Kurumsal üyesi olan ülkeler arasında Avusturya 2454 üye ile ilk sırada, İran 398 üye ile 

ikinci sıradadır.  

2. 10’un üzerinde kurumsal üyesi olan yedi ülkede (Ürdün, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, 

Finlandiya, Romanya, Brezilya, Hırvatistan) toplam 193 kurumsal üye kayıtlıdır. 

3. Dokuz ve altında kurumsal üyesi olan dokuz ülkede (Macaristan, Hindistan, Taipei Tayvan, 

Litvanya, Türkiye, Ukrayna, Bangladeş, Danimarka, Sırbistan) ise toplam 48 kurumsal üye 

kayıtlıdır. 

2.1.4.  Uluslararası Yükümlülükler 

Gelişmiş ülkelerin ulusal ve küresel özel kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının; her 

türlü alımda olduğu gibi yönetim danışmanlığı sektöründe de ulusal markalarını tercih ettikleri 

bilinmektedir. Bilhassa kamu alımlarında ülke kaynaklarının tercih edilmesinin bir ülkede 

ekonomiyi canlandırdığı, emekleme dönemindeki yönetim danışmanlığı sektörünün ayağa 

kalkabilmesi için ne denli önemli olduğu gerçeği ortadadır. Uluslararası anlaşmalar sebebiyle fon 

aktarımında bulunan dış ülkelerin, kendi ülkelerinden yönetim danışmanlığı alınmasını şart 

koştukları gerçeğini de burada hatırlamakta fayda vardır.  

Ülkemizde ise yönetim danışmanlığında ulusal kapasite kullanımına yönelik herhangi bir 

düzenleme, kültürel bir akım olmadığı gibi TİKA gibi kurumlarımız aracılığıyla dış ülkelere 

aktarılan fonlardan yararlananların Türkiye’den yönetim danışmanlığı hizmeti almalarına dair bir 

koşul oluşturulmuş da değildir. Küresel güç haline gelmiş 29 kuruluşumuzun içinde ulusal yönetim 

danışmanı ile çalışmayanlar vardır.  
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Kamu alımlarında ve Türkiye kaynaklı küresel şirketler başta olmak üzere her türlü alımda 

ulusal üretimi olan ürün ve hizmetlerin tercih edilmesini teşvik edici politikaların geliştirilmesi ve 

desteklenmesi; yönetim danışmanlığı hizmetlerinde de ulusal kaynakların tercih gerekliliğinin öne 

çıkartılması gerekmektedir. 

Eylül 2015’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi'nde, dünya liderlerinin uzlaşması ile 193 ülkenin imza ettiği Sürdürülebilir Kalkınma için 

2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable Development), 2000 yılında hayata geçen Binyıl 

Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı niteliğindedir. Tüm dünyada kalkınmanın yönünün daha 

sürdürülebilir bir rotaya girmesini öngören 2030 Gündemi kapsamında, toplam 17 Sürdürülebilir 

Kalkınma Amacı (SKA) tanımlanmıştır. Toplamda 169 hedefi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın 

üç boyutunu (ekonomik, sosyal ve çevresel) da kapsayan SKA’lar, BKH’lere göre daha geniş bir 

kapsam sunmakta ve kalkınmaya yönelik evrensel ihtiyaca değinerek BKH'lerin ötesine 

geçmektedir.  

Tablo 4: Birleşmiş Milletler Örgütü 2030 Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)  SKA Grubu  

SKA1: Yoksulluğa Son  

SKA2: Açlığın Yok Edilmesi  

SKA5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

SKA10: Eşitsizliklerin Azaltılması  

1 

SKA8: İstihdam ve Ekonomik Büyüme  

SKA9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı  

SKA11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar  

SKA12: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim  

2 

SKA3: Sağlık ve Refah  

SKA4: Kaliteli Eğitim  

3 

SKA6: Sağlıklı Suya Erişim  

SKA7: Erişilebilir Temiz Enerji  

SKA13: İklim Değişikliğiyle Mücadele  

4 

SKA14: Sudaki Yaşam  

SKA15: Karadaki Yaşam  

5 

SKA16: Sulh ve Adalet  

SKA17: Uygulama Araçları  

6 
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin politika ve öncelikleriyle 

örtüşenler ile Türkiye’de hedefler bağlamında politika ve proje eksikliği olan alanların tespiti ve 

politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış ana rapor incelenmiş; yönetim 

danışmanlığı sektörünün tüm sektörlerin alt sektörü olması sebebiyle 17 SKA’nın tamamında 

sürdürülebilir büyümeye destekleyici hizmetler sunma potansiyelinde olduğu değerlendirilmiştir. 

11. Kalkınma Planı Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubunun vizyonu, 

politikası, orta vadeli önceliği, üç adet yıllık program önceliği ve bunların hayata geçirilebilmesine 

yönelik 24 eylem tasarısı, sektörün SKA’larla ilişkisini kurmaktadır.  

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye’de çeşitli kurumlarca yönetim danışmanlığı deneyimini arttırmaya yönelik projeler 

yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Dünya Bankası-İGEME konsorsiyumunca yürütülen Tarımsal 

Sanayi Geliştirme Yönetim Danışmanlığı Projesi ve geçtiğimiz yıl bitirilen Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Projesi sonuçları 

itibariyle çok başarılı iki örnek projedir. Tarımsal Sanayi Geliştirme Yönetim Danışmanlığı 

Projesiyle sektöre 42 yönetim danışmanı, 4 uzman yönetim danışmanı kazandırılmıştır. Söz konusu 

edilmiş bu projeler, yönetim danışmanlığı projesi oldukları kadar yönetim danışmanı yetiştiren ve 

şirketleri yönetim danışmanlığı hizmeti ile tanıştırarak sektörün yaygınlaşmasına yönelik katkıları 

olmuş projelerdir. 

YDD’nin yirmi yılı aşkın zamandır gerçekleştirmekte olduğu Yönetim Danışmanlığı 

Sertifika programları da ülkemizde yönetim danışmanlığı standartlarının yaygınlaştırılması, 

mevcut yönetim danışmanlarına ve mesleğe ilgi duyanlara mesleki formasyon kazandırılması 

konulu sistematik programlardır. Programlarda eğitimler, YDD’nin deneyimli üyeleri tarafından 

verilmekte, program sonunda katılımcılara iki hafta süre tanınarak katılımcıların kendi aralarında 

ekip çalışması yaparak bir vakayı yönetim danışmanlığı raporuna dönüştürmeleri istenmekte, 

programın eğitmenlerinden oluşan bir jüri tarafından katılımcıların çalışmaları değerlendirilerek 

başarı sertifikası almaya hak kazanlar belirlenmektedir. Söz konusu sertifika programını başarıyla 

tamamlayan katılımcıların kendi yönetim danışmanlığı şirketlerini kurmaları, bölgelerinde 

yönetim danışmanları dernekleri kurarak ve/veya YDD’nin yönetim ekibine katılarak sektörde 

mesleki formasyonun yaygınlaştırılmasına destek olmaları, programların başarısını ortaya koyan 



 

 

15 
 

kanıtlardır. YDD üyelerinin gönüllülük esasıyla hizmet sunduğu bu programların; vaka 

çalışmalarının zenginleştirilmesi, uzmanlık konularına ayrıştırılmış ileri düzey programların 

geliştirilip sunulması, mevcut programın daha sık gerçekleştirilmesi ve fiziki olanaklarının 

iyileştirilmesi, kursları tamamlayanların gerçek yönetim danışmanlığı projelerinde staj 

yapmalarının sağlanması için Devlet desteği sağlanması durumunda yüksek katma değer elde 

edileceği öngörülmektedir. 

ICMCI her ülkede bir ulusal yönetim danışmanlığı örgütünü akredite etmektedir. Ülkemizi 

temsilen ICMCI’ın üyesi olan YDD, CMC’lik koşullarını haiz üyelerini Sertifikalı Yönetim 

Danışmanı (CMC -Certified Management Consultant) olarak işaretleme yetkisine sahiptir. YDD 

CMC’leri takip ederek yönetim danışmanlığını aktif olarak sürdürme, yönetim danışmanlığı 

mesleğinin gerektirdiği kişisel ve mesleki faaliyetlerde bulunma, sosyal sorumluluk çalışmaları 

yapma, kişisel ve mesleki gelişimine yatırım yapma gibi şartları yerine getirdiğini kanıtlayan 

CMC’lerin belgelerini her üç yılda bir yenilemektedir. Günümüzde ülkemizde 20 civarında CMC 

vardır.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde, altıncı ve yedinci seviye Yönetim 

Danışmanlığı Ulusal Meslek Standardı yayımlanmış, ulusal yeterlikler ise yayımlanmak üzeredir. 

CMC’liğin dışında ülkemizin ulusal personel belgelendirme sistemi olan MYK sistemi dahilinde 

ulusal meslek standartlarının geliştirilmiş olması sevindirici iken sektördeki yönetim 

danışmanlarının belgelendirilmesi için gereken yatırım bedelinin günümüzdeki sınav ücretleri raici 

ve YDD’lerin üye sayısı ortalamasıyla birlikte değerlendirildiğinde onlarca yıl geri alınamayacak 

olması yönetim danışmanlığının MYK sistemi dahilinde belgelendirilmesinin önünde bir engel 

olarak durmaktadır. YDD’lere üye olmayan yönetim danışmanlarının da sınavlara katılması, sınav 

ücretlerinin bu meslekler için daha yüksek tutulması vb. sayesinde yatırımın geri dönüş süresinin 

kısaltılması söz konusu olabilecektir. 

Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörünü, pazarı paylaşma ve pazara kaynak ayırma 

bakımlarından ele aldığımızda kaşımıza dokuz gözeli bir matris çıkmaktadır (Tablo-5).  
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Tablo 5: Yönetim Danışmanlığı Segmentasyonu 

 

TALEP TARAFI 

Kamu 
Özel  

(Kurumsal) 

Özel 

(Kurumsallaşmakta) 

A
R

Z
 T

A
R

A
F

I 

Optimum Ölçekli Firmalar  

(Küresel Firmalar) 
   

Ölçek Altı Firmalar  

(Ulusal Firmalar) 
   

Ölçek Altı Firmalar  

(Bölgesel / Bireysel Yönetim Danışmanları) 
   

 

Talep tarafındaki üç ana karakter; kamu kurumları, kurumsal özel sektör şirketleri, 

kurumsallaşma yolculuğundaki özel sektör şirketleridir. En büyük alıcı kamu kurum ve 

kuruluşlarıdır. Kurumsallaşmış özel sektör şirketleri kısıtlı da olsa yönetim danışmanlığı bütçesine 

sahiptir. KOBİ’lerin yönetim danışmanlığına bütçe ve insan kaynağı ayırma konusunda zafiyetleri 

vardır. 

Arz tarafındaki oyuncular marka güçleri, ölçek ekonomileri, yönetim kurulu yapıları, 

ortaklık/sermaye yapıları, standartlaşmış metodolojileri, uluslararası kıyas (benchmark) sunma 

güçleri, fiyat düzeyleri gibi yönleri dikkate alınarak kümelendiğinde üç ana karakter dikkat 

çekmektedir: küresel şirketler, ulusal çapta çalışan şirketler, Anadolu’da teşvik ve hibelere yönelik 

proje yazan ve projenin uygulanmasına nezaret eden bölgesel yönetim danışmanları.  

2.2.1.  Kapsam ve Mevzuat 

Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörünün ne girişinde ne de çıkışında herhangi bir bariyer 

bulunmaması sektöre her yıl çok sayıda mikro ölçekli oyuncunun girip çıkmasına izin vermektedir.  

Mesleğin süreçleri EN 16114, ISO 20700 Kalite Yönetim Sistemlerince, araçları yönetim 

bilimince evrensel tanımlara sahiptir. Uzun yıllardır dünya çapında da eksikliği hissedilen 

uluslararası standart olan ISO 20700 Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Kılavuzları, 1 Haziran 

2017'de yayımlanmıştır. Söz konusu standardın dilimize kazandırılması, başta kamu alımları olmak 

üzere devlet kaynaklarının projelere aktarılması aşamalarında taraflardan istenen bir yeterlik haline 
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getirilmesi, hem arz hem de talep tarafına nitelik kazandıracak, iyi uygulama örneklerinin hızla 

çoğalmasına ve talebin yükselmesine yol açacaktır. 

MYK nezdinde yönetim danışmanlığı mesleği ve meslek mensubunun sahip olması gereken 

yetkinlikler tanımlanmış durumdadır. Her meslek gibi yönetim danışmanlığı mesleği de değişim 

içindedir. ILO yayınlarından olan Yönetim Danışmanlığı Mesleki Rehberi 2002 yılında yeniden 

yayımlanmış, buradaki meslek tanımı güncellenmiştir. YDD’nin MYK nezdinde hazırladığı 6. ve 

7. Seviye Meslek Standartları MYK’nın istediği beş yılda bir gözden geçirme zamanına ermiştir, 

güncellenme ihtiyacı gözden geçirilecektir. MYK nezdinde Yönetim Danışmanlığı mesleğinin 6. 

ve 7. Seviye Ulusal Yeterlilik tanımlamaları YDD tarafından son aşamasına getirilmiştir. MYK 

nezdinde yönetim danışmanı belgelendirmesine geçilebilmesi için bir belgelendirme kuruluşu 

oluşturulmasına veya mevcut bir yetkili belgelendirme kuruluşunun Yönetim Danışmanlığı 

mesleğinin 6. ve 7. Seviye için yetki alarak sınav ve belgelendirme yapmasına ihtiyaç vardır; bunun 

için belgelendirme programının hazırlanması, ISO 17024 standardı gereğince TÜRKAK tarafından 

akreditasyonu gerekmektedir. Ülke çapında mesleki belgelendirme sürecinin başlatılabilmesi 

mesleğin ülkemizdeki şimdilik tek örgütü olan YDD’nin TÜRKAK akreditasyonu için gereken 

çalışmaları yapacak, kurumsallaşmayı sağlayacak ve sürdürebilecek, TÜRKAK belgelendirme 

süreci masraflarını karşılayabilecek maddi destek gereklidir. Bu maddi destek ihtiyaçlarına 

alternatif olarak MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösteren 

bazı üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri (Örneğin SAÜSEM, ANAPER gibi) meslek 

standartlarına ve yeterliliklere dayalı ölçme ve değerlendirme yaparak Yönetim Danışmanı Seviye 

6 ve Yönetim Danışmanı Seviye 7 mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verebileceklerdir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri MYK tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından 

da onaylanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer aldığından MYK Belgeleri alan kişilerin 

uluslararası geçerliliği tanınmış ve sağlanmış olacaktır.  

2.2.2.  Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

11. Kalkınma Planı Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubunun vizyonu, 

tasarlamış olduğu politika, Orta Vadeli Öncelik, üç adet Yıllık Program Önceliğinin hayata 

geçirilebilmesi için tasarlanmış eylemlerin gerçekleşebilmesine yönelik işbirliğine ihtiyaç 

duyulacak kurumlar ve kuruluşlar belirlenmiş ve aşağıda listelenmiştir. 
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1. Adalet Bakanlığı 

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. Avrupa Birliği Bakanlığı 

4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

7. Dışişleri Bakanlığı 

8. Ekonomi Bakanlığı 

9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

10. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

13. Kalkınma Bakanlığı 

14. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

15. Maliye Bakanlığı 

16. Milli Eğitim Bakanlığı 

17. Milli Savunma Bakanlığı 

18. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

19. Sağlık Bakanlığı 

20. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

21. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

22. TSE 

23. TİM 

24. TURKAK 

25. TÜBİTAK 

26. Türkiye Atom enerjisi Kurumu 

27. YÖK 

28. TOBB 

29. Sanayi Odaları 

30. Sanayi ve Ticaret Odaları 
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31. OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu)

32. TİKA

33. SSM (Savunma Sanayi Müsteşarlığı)

2.2.3.  Ulusal Politikalar, Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi ve 

Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Ülkemizde yönetim danışmanlığı hizmetlerinin üretimine, kullanımına, piyasanın 

düzenlenmesine, denetlenmesine dair herhangi bir ulusal politika bugüne kadar oluşturulmamıştır. 

Yönetim danışmanlığı bir sektör olarak ilk defa 11. Kalkınma Planı çalışmalarında ele alınmıştır; 

bu sebeple 10. Kalkınma Planı döneminin, hedeflerinin sektör açısından değerlendirilmesi 

mümkün olmamıştır. Ülkemizde yönetim danışmanlığı sektörünü düzenleyen, denetleyen; ulusal 

kaynak kullanımını özendiren, rekabeti düzenleyen herhangi bir mevzuat olmaması sebebiyle 

sektör yeterince gelişememiştir.  

Yönetim danışmanlığı, optimum ölçekte yapılanmayı (yapısında hem yüksek nitelikli genç 

işgücünü ve hem de uzun yetişme sürelerinin sonunda elde edilebilen uzmanlığa sahip personeli 

sürdürülebilir bir biçimde istihdam etmeyi) gerektiren bir sektördür. Ülkemizde optimum ölçekli 

kuruluşlar sadece küresel şirketlerin Türkiye ofisleridir denebilir. Ülkemizdeki 10 kadar küresel 

oyuncu, pazarın tamamına yakınını elinde bulundurmakta, kalan küçük kısım ise her yıl yüzlercesi 

açılıp kapanan 8700 kadar girişim arasında paylaşılmaktadır. Çoğu ulusal çapta hizmet veren, ölçek 

altı ulusal girişimlerin içinden çok azı uluslararası pazarlarda hizmet sunabilmekte, yine çok azı 

hizmetlerini kendi ili ve yakın çevresiyle sınırlandırmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Verimlilik Genel Müdürlüğü Ocak 2013 tarihli Yönetim Danışmanlığı Sektörü Çalıştayı Sonuç 

Raporu14’nda belirtildiği üzere çalıştaya hazırlık olarak sektörün sorunlarını belirlemek ve çalıştay 

kapsamında ele alınacak konuları önceliklendirmek amacıyla 170 adet yönetim danışmanlığı 

kuruluşuna ve ilgili derneklere göndermiş olduğu anket sonuçlarına göre, yönetim danışmanlığı 

14 https://vgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=7fc35fbd-fb80-43e6-bccf-814fe0e9c1d7 

https://vgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=7fc35fbd-fb80-43e6-bccf-814fe0e9c1d7
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şirketlerinin yarısından fazlası (yüzde 55,1) ulusal düzeyde hizmet sunmaktadır15. Ulusal pazara 

sıkışmış yönetim danışmanları, ağırlıklı olarak İstanbul’da yerleşiktir. Anadolu’da yerleşik 

yönetim danışmanlarının, pazarın büyük kısmına erişmesi hem zordur hem de kendi illerindeki 

müşteriler, büyük illerdeki yönetim danışmanları ile çalışmayı tercih etmektedirler. Geniş bir 

coğrafyaya sahip ülkemizde, bölgelerdeki yönetim danışmanlığı piyasası Kalkınma Ajansları, 

KOSGEB gibi kurumların fon aktardığı projelerde danışmanlık yaparak ayakta durabilmektedir. 

2.2.4.  Kurumsal Yapılanmadan, İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar 

Sektöre girecek kişiler için iki ana kapı olduğu söylenebilir: 

Yeni mezun gençler için küresel şirketlerin Türkiye ofisleri: Yönetim danışmanlığı 

mesleğinin ülkemizdeki bilinirliğinin düşüklüğü, üniversite öğrencilerinin kariyer hedefleri 

arasında önemli bir yer tutmamasına da yol açmaktadır. Yabancı dilde öğrenim yapan 

fakültelerimizden, yurtdışındaki fakültelerinden mezun gençlerimizin bir kısmı küresel yönetim 

danışmanlığı şirketlerinin Türkiye ofislerinde işe girebilmek için zorlu işe alım süreçlerinden 

geçerek sektöre girmeye çalışmaktadırlar. Küresel yönetim danışmanlığı şirketlerinin Türkiye 

ofisleri, iyi adayları kendisine çekebilmek için kendi personelinin aday önermesini de istemekte ve 

çalışanlarını bu yönde motive etmektedir.  

Emekliliğini kazanmış veya emekliliğe yaklaşanlar için bireysel yönetim danışmanlığı 

veya küçük ortaklık: Yönetim danışmanlığı projelerinin hizmet alan tarafındaki deneyimli 

profesyoneller, yüksek günlük ücretli ve yüksek itibarlı yönetim danışmanlığı mesleğini cazip 

bularak, sektör ve proje deneyimlerini yönetim danışmanı olarak değerlendirmek 

isteyebilmektedir. Kamu ve özel sektördeki her profesyonel yöneticinin bir yönetim danışmanı 

adayı olduğu söylenebilir. Sektöre yeni atılan yönetim danışmanlarının çoğu, sektördeki gelir 

düzensizliği sebebiyle profesyonel hayata geri dönmenin veya başka sektörlerde girişimci olmanın 

yollarını aramaktadır. İşletmesinin sürdürülebilirliğini amaçlamayan yönetim danışmanlarının 

şirketlerinin kurumsallaşması, piyasanın en iyi yeni mezunlarını şirketlerine çekmeleri, 

şirketlerinde içerden yönetim danışmanı yetiştirmeleri bu bağlamda mümkün olmamaktadır.  

                                                      
15 http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyedeki-yonetim-danismanligi-sektorunun-sorunlarinin-belirlenmesi-ve-cozum-

onerilerinin-gelistirilmesi/230 

 

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyedeki-yonetim-danismanligi-sektorunun-sorunlarinin-belirlenmesi-ve-cozum-onerilerinin-gelistirilmesi/230
http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyedeki-yonetim-danismanligi-sektorunun-sorunlarinin-belirlenmesi-ve-cozum-onerilerinin-gelistirilmesi/230
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2.2.5.  Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Ülkemizdeki yönetim danışmanlığı sektörünün altyapı sorunları, sektörün arz ve talep 

tarafları ile ve tarafların buluşma yeri olan piyasa ve koşulları ile ilgilidir.  

Yüz yıllık geçmişi olan, 150 ülkede ofisi olan, dünya çapında 150 bin çalışanı olan küresel 

yönetim danışmanlığı şirketlerinin Türkiye ofisleri ile çoğu bireysel küçük bir kısmı birkaç kişilik 

şirket olan, ikinci kuşağa devredemeyen ulusal yönetim danışmanlığı şirketlerinin birlikte hizmet 

sunduğu yönetim danışmanlığı pazarının, ortak ve farklılaşan sorunları vardır.  

Ortak sorunlar, mücadele alanları: Ölçeği optimum ya da altında olsun sektördeki her 

girişimcinin ortak ana sorunu, hâkim sektörlere göre düzenlenmiş vergilendirme sisteminin, 

yönetim danışmanlığı sektörüne uygun olmaması, yıllık insan kaynağı bütçesi başta olmak üzere 

(bireysel yönetim danışmanları ve ortaklar için kişisel/ailevi bütçesini) kişisel ve kurumsal gelişim 

için gerekli yatırımları dengeleyecek proje stoku oluşturulamaması ve proje yönetimi zafiyetidir.  

“Proje stoku yetersizliği  fiyat kırma  güçsüzleşme  müşteri memnuniyetsizliği  

talep daralması” kısır döngüsü, sektörde arz tarafını olduğu kadar talep tarafını da zora 

sokabilmektedir. Yönetim danışmanları ve nitelikli yardımcıların eğitimleri, gelişen yönetim 

danışmanlığı metotlarının güncellenmesi, proje yönetiminde ve metodolojilerde dijital 

imkânlardan yararlanılması için sürekli yatırıma ihtiyaç vardır.  

Sektördeki girişimcilerin ortak ana mücadele alanları şöyle listelenebilir: 

1. Talep tarafının yönetim danışmanlığı hizmetlerine bütçe ayırma zafiyeti 

a. Özel sektör alıcısının yönetim danışmanlığı hizmetlerine bütçe ayırma zafiyeti; ayrılan 

bütçelerin ülkemizde oluşan ve/veya dış dünyadan yansıyan ekonomik dalgalanmalar, 

siyasi çalkantılar gibi sebeplerle başka kalemlere aktarılması veya kullanılmaması 

b. Kamumun ülke dışı yönetim danışmanlığı kuruluşlarına pay veriyor olması  

2. Teklif gerçekleşme oranlarının düşüklüğü 

a. Bir alım için en az üç şirketten teklif alınması ve fakat reddedilen teklifler için ödeme 

yapılmaması 

i. İnşaat, reklamcılık gibi sektörlerde reddedilen proje tekliflerinin maliyeti talep 

sahibince karşılanmaktadır. 
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ii. Yönetim danışmanlığı projelerinde sağlıklı bir teklif hazırlamak için bazı 

hallerde projenin %30’una varan çalışma yapmak gerekebilmektedir; ancak 

kabul edilmemiş olan teklifler için bir ödeme yapılmasına yönelik uygulamalar 

sektörde oluşmamıştır. 

b. Talep sahibinin talebini geri çekerek (hatta üç-beş seneliğine gündeminden çıkartarak) 

tüm teklif çalışmalarının boşa gitmesi 

i. Talep sahibinin sağlıklı bütçe çalışması yapmamış/yapamamış olması 

ii. Talep sahibinin teklifler arasındaki farkları sağlıklı değerlendiremiyor olması 

iii. Teklifler arasındaki farkların tutarsız olması gibi sebeplerle 

3. Sözleşmesi gerçekleşmiş projelerde danışan kuruluşun yöneticilerinin;  

a. Yönetim danışmanlığı hizmetleri ve metodolojilerini, yönetim danışmanı ile birlikte 

çalışma gereklerini, proje yönetimini yeterince bilmiyor olması 

b. Sözleşme ile belirli olmasına rağmen ödeme zamanlarına titizlikle uymuyor olması 

c. Karar alma süreçlerinin uygun hızda olmaması, iç süreçleri içerisinde ortaya çıkan 

aksaklıkları yönetim danışmanlarına yansıtmamaya özen göstermemeleri gibi 

sebeplerle yönetim danışmanlarının proje için ayılmış günlerinin birden bire boşa 

çıkması, bu kayıpların tazminine yönelik ne duyarlılık ne de zorunluluk olmaması 

4. Sektörde uzun mesai saatleri ve özlük haklarının yetersizliği  

a. Pazar araştırmaları, teklif hazırlıkları, müşteri ziyaretleri, kişisel gelişim vb. için 

kullanılacak sürelerin bütçelenip tekliflere yansıtılamaması 

b. Projeler için yapılan yolculukların bütçelenip projelere yansıtılamaması, danışmanların 

özel zamanlarından alınması 

c. Danışanların veri ve proje yönetimi zafiyetleri ve/veya ekstra talepte bulunmaktan 

imtina etmemeleri ve/veya taahhüt ettikleri çalışma koşullarını zamanında 

sağlayamamaları gibi sebeplerle danışmanların sözleşmede belirtilen sürelerden daha 

fazla çalışmak zorunda kalmaları, bu fazla çalışmaların ne danışan ne de danışman 

kuruluş tarafından danışmana ödenmiyor olması  

5. Proje sürelerinin çok kısa olması, oluşturulan çözümün sürdürülebilirliğine çalışmaların ve 

sürelerin tekliflerden sözleşmelere taşınma zaafiyeti 
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Optimum ölçekte yapılanmış yönetim danışmanlığı ofislerinin kendilerine has 

sorunları: Ülkemizde optimum ölçekte yapılanma, sürdürülebilir kurumsal yapılanma başarısı, 

küresel yönetim danışmanlığı kuruluşlarının Türkiye ofislerine mahsustur. Küresel şirketlerin 

küresel çapta yaptıkları yönetim danışmanlığı anlaşmalarının Türkiye’deki ve bazı bölgelerdeki 

operasyonlarını yürütme görevi, TURQUALITY gibi devlet projelerinin yetkilendirdiği 

değerlendirici şirket olma gibi proje garantilerinin yanı sıra iş geliştirme kapasiteleri, uluslararası 

referanslardan ve know-how’dan yararlanma gibi avantajları vardır. Yetiştirmek için bütçesine 

katlandığı nitelikli genç işgücünün entelektüel talepleri ve yüksek devir hızı; büyük bedelli az 

sayıda projenin kaynak akışında yaşanabilen aksaklıklar; bilgi ve metodoloji üretiminde giderek 

yükselen müşteri beklentileri ve bunu karşılayabilecek bütçe fazlası oluşturma gereği; dış 

ülkelerden lisans ve/veya dış ülkelere hizmet satışı varsa ilgili ülkelerle ülkemiz arasında 

yaşanabilecek siyasi gerginlikler optimum ölçeğe ulaşmış danışmanlık ofislerinin ana mücadele 

alanları arasında sayılabilir.  

Optimum ölçeğe uygun yapılanamamış yönetim danışmanlığı ofislerinin sorunları: 

Bir/birkaç eski çalışanın veya marka okullardan mezun gençlerin bir araya gelmesi ve proje 

bazında ekiplerini zenginleştirdikleri ulusal markalardır. Güçlerini liderlerinden veya kendi niş 

alanlarını belirlemiş olmaktan almaktadırlar. Ciroları uzun yıllar 1 ve 2,5 milyon TL sınırında takılı 

kalabilmektedir. Liderin yaşlanması/vefatıyla veya şirketini satmasıyla 25’li yaşlarında son bulan 

bu tür şirketlerin piyasadaki sayısının 50’yi geçmediği söylenebilir. Müşavirlik, vekillik, özel 

istihdam veya bordro hizmetleri, ticaret, distribütörlük gibi gelir sürekliliği bir işle birlikte 

yapmadan sadece yönetim danışmanlığı yapan, yabancı lisansı olmadan sadece kendi oluşturduğu 

know-how ile çalışan şirket sayısı yok denecek kadar azdır. Ana mücadele alanları; ortaklık kültürü 

zafiyeti; personelin marka değeri kazanıp kendi hesabına çalışma eğilimi; müşterinin personel 

çalma veya ofisi devre dışı bırakarak personele iş verme eğilimi; ortak üretilen fikri mülkiyetlerin 

sahipliğinin belirlenmesine yönelik anlaşmazlıklar; markaya gelen işlerin yönetim danışmanlarına 

adil dağıtımına yönelik problemler; sözleşmeye dönüşememiş teklif masraflarının ortaklar ile 

yönetim danışmanlığı şirketine kendi faturasını kesen yönetim danışmanları arasında adil 

paylaştırılmasına yönelik problemler, ofis genel giderlerinin adil paylaşımına yönelik problemler; 

kendileri de birer marka olan proje bazlı uzmanlarla çalışmanın hassasiyeti gibi konulardır. 
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Bireysel yönetim danışmanlarının ortak sorunları: Yönetim danışmanlığı mesleğinin 

bireysel mensupları ya bireysel markaları ve/veya kendi niş alanlarını çok iyi belirlemiş olmaları 

ve/veya iş geliştirme yetileri sayesinde ve kendi enerjileri/isteklilikleri ölçüsünde işlerini 

sürdürmektedir; bazıları bazen profesyonel hayata geri dönmektedir. Müşterileri arasında her ne 

kadar kamu kurumları, kurumsallaşmış özel sektör şirketleri  olmasa da kurumsallaşmamış büyük 

ölçekli şirketler ile KOBİ’ler ağırlıktadır. Genç işgücünden yararlanacak bütçe oluşturamadığı 

veya ekipleşmeyi tercih etmediği için iş alabildiğinde fazla çalışmak, işi bittiğinde bir müddet işsiz 

kalmakla mücadele etmektedirler. Ekonomik koşulların olumsuzluğu sebebiyle uzman olmadığı 

alanlardaki iş fırsatlarını değerlendirmeye kalkışanlar, kendilerini ve müşterilerini zora sokarak 

kendi sonlarını hazırlamakta, sektöre de zarar vermektedirler. En büyük sorunları; resmi bir 

öğrenim altyapısı, yaygın ve bilinen bir sertifikasyonu, bir meslek odası olmayan mesleğin, yetersiz 

mensupları arasından sıyrılarak kendi değerini gösterebilmektir. Kurumsallaşmamış/küçük ölçekli 

şirketlerin yönetim danışmanlığı projelerine kamu kaynaklarından aktarılabilen fonların etik dışı 

kullanımı yönünde taleplerle karşılaşmaları diğer yönetim danışmanlarına göre daha fazla 

olabilmektedir. 

Arz tarafının listelediği sorunlar, beklentiler şunlardır: 

1. Yönetim danışmanlığı işinin anahtar teslim bir iş olarak görülmemesi, yönetim danışmanlığı 

projelerinin danışan-danışman tarafların ekiplerinin birlikte çalışmasını gerektiren bir iş 

olduğunun anlaşılması ve danışmanlık hizmeti ihale tipinden kaçınılmaması 

2. İhalelere danışmanlık hizmeti dışında hizmetler eklenmemesi 

3. Kamu alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48’inci maddesi kapsamında yer alan 

danışmanlık hizmetleri uygulamasının yaygınlaştırılması 

4. Kamu alımlarında zorunlu, özel sektör alımlarında özendirici olacak hukuki alt yapının 

oluşturularak ulusal yönetim danışmanlığı şirketlerine pozitif ayrımcılık uygulanması 

5. Yönetim danışmanlığı projeleri için zorunlu tip sözleşme yapılması, sözleşmeye konu olan 

işin tarifi için ek sözleşme yapılması (özel sektör için yapılan projeler için de) 

6. Kamu alımlarında “şartname – gerçek ihtiyaç” ve “gereken bütçe – bütçe” tutarsızlıklarının 

önüne geçilmesi 



 

 

25 
 

7. KİK’in standart sözleşme tasarılarında yer alan fikri ve sınai mülkiyet konusu hakların 

korunması 

8. Yönetim danışmanları için sürekli mesleki gelişim fırsatlarının sağlanması (Ekonomi 

Bakanlığının birkaç ay sonra %70’ini iade ettiği destekler vardır ancak bu bile yönetim 

danışmanlarına ağır gelebilmektedir)  

9. Yönetim danışmanlığı harcamalarının yatırım harcaması olarak muhasebeleştirilebilmesi 

10. Projeden beklenen faydanın ortaya çıkması için gerekli asgari sürenin proje süresine izleme 

ve sürdürülebilirlik desteği olarak eklenmesi (proje tasarlanırken)  

11. Projeden beklenen faydanın sağlandığı projelerde tarafların ödüllendirilmesi (vergi 

muafiyeti, destek kredileri gibi) 

12. Kamu ve özel sektör uygulayıcılarından oluşan çalışma grubunun mali mevzuat kapsamında 

ve “pozitif ayrımcılık” ilkesine bağlı yaklaşımla belirleyeceği ilke ve normlar çerçevesinde; 

yönetim danışmanlığı faaliyetlerinin özel indirimli vergilendirme kapsamına alınması, 

serbest meslek mensuplarının vergilendirilmesinde Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç 

İstisnası gibi istisnaların limited veya anonim şirket olan yönetim danışmanlığı şirketlerine 

da tanınması 

13. Yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde  KDV oranının %18’den %8’e düşürülmesi 

14. Ticari kazançların vergilendirilmesi ile ilgili olarak “Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek 

Giderler16 a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler” 

maddesinin veya “b) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve 

ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak 

verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak 

verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)” maddesinin veya 

eklenecek bir maddenin “firmanın hizmet sunumunu gerçekleştiren ortakların, işin idamesi 

için kendilerine yapmış oldukları her türlü yatırım” türünden bir ibare içermesinin 

sağlanması  

15. Ulusal, uluslararası çeşitli ticaret/sanayi odalarının alıcılarla satıcıları bir araya getirdikleri 

“ikili ticari görüşme” davetlerinde sektörün mal ve hizmet üreticilerinin yanı sıra mutlaka 

                                                      
16 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/ticari_kazanc_2008.html 

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/ticari_kazanc_2008.html
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yazılım şirketlerine da yer verildiği görülmektedir. İkili görüşmelere davet listesinde 

“yönetim danışmanlığı şirketleri” satırının da yer almasının sağlanması 

16. Kalkınma Planı çalışmalarında (Özel İhtisas Komisyonlarının ve Çalışma Gruplarının her 

birinde) yönetim danışmanlarının ve örgüt temsilcilerinin bulunmasının sağlanması 

17. Kayyum atanan, kredi başvurusunda bulunan, satın alma / birleşme yapacak vb. şirketlere bir 

belgeli, imza yetkili yönetim danışmanı atanmasının zorunlu tutulmasının hukuki alt 

yapısının oluşturulması 

18. Teknik projelerin hazırlık aşamalarında projeye bir yönetim danışmanı atanması 

19. Ulusal kapasiteden yararlanmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için kümelenmenin 

desteklenmesi 

a. Kümelerin oluşması ve güçlenmesi için hangi branşta (konuda/kategoride), sektörde, 

ölçekte, coğrafyada kümelere ihtiyaç olduğunun çalışılması, her branşta en az ikişer 

küme hedeflenmesi 

b. Kümelerin organizasyon yapılarının, bütçelerinin, yönetim danışmanlarının stajyer, 

uzman, kıdemli gibi seviyelerinin ve bunlar üzerinden talep edilecek hizmet bedeli 

baremlerinin tanımlanması 

c. Kümelere giriş bariyeri olarak şirket kurma, meslek örgütüne üye olma, sertifika alma 

gibi hususların tanımlanması (devlet teşvikleri kapsamına alınarak)  

d. Güçlenecek yönetim danışmanlığı şirketlerinin de TURQALITY programına dâhil 

edilmesi 

e. Türkiye’den küresel bir yönetim danışmanlığı markası çıkartılması 

20. Tüm belgelendirme sistemlerinin tek merkezden (üst yapı) denetlenmesi 

a. Kamu alımlarında veya kamu kaynaklarının aktarıldığı yönetim danışmanlığı projeleri 

için hizmet alımında projenin durumuna göre yönetim danışmanlığı belgesinin yanı 

sıra talep edilecek uzmanlık alanına yönelik belgelerin (sertifika, işaret, unvan), 

delillerin (eserler, ödüller, referanslar vb. de) istenmesi durumunda hangi kanıtın ne 

kadar ağırlıklı olacağının belirlenmesi  

b. Devletin fonlarını kullandıran KOSGEB, Kalkınma Ajansları, EBRD gibi yapıların 

ayrı ayrı yönetim danışmanı havuzu oluşturmaya çalışmalarının konsolide edilmesi  
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c. Danışanın sahasında gerçekleşen yönetim danışmanlığı hizmetleri için TS-13573 

Standardına göre Hizmet Yeri Belgesi (HYB) talep edilmesinden vazgeçilmesi  

(KOSGEB talep etmektedir), 

d. Yönetim danışmanlarını kendi içlerinden yetiştirebilen küresel danışmanlık 

şirketlerinin Türkiye ofislerinin yönetim danışmanlığı sertifikası almaya, mesleki 

örgütlere üye olmaya ihtiyaç duymadıklarının göz önünde bulundurulması yararlı 

olacaktır. 

Yönetim danışmanlarının sorunları, hangi profildeki müşteriye hizmet sunmaya çalıştıklarına 

göre çeşitlenmektedir. Yönetim danışmanlarının sorunları, Yönetim Danışmanlığı Sektörü 

Segmentasyon Matrisi üzerinde özetlenmiştir. 

Tablo 6: Arz Tarafının Talep Tarafına Göre Değişen Sorunlarının Özeti 

ARZ TARAFININ 

SORUN TANIMLARI 

TALEP TARAFI 

Kamu 
Özel 

(Kurumsal) 

Özel 

(Kurumsallaşmakta) 

A
R

Z
 T

A
R

A
F

I 

Optimum Ölçekli 

Firmalar  

(Küresel Firmalar) 

İhale 

Süreçleri 

Yönetim danışmanı 

yerine iç kaynak tercihi 

Doku uyuşmazlığı 

sebebiyle bu pazara 

girmeme 

Ölçek Altı Firmalar  

(Ulusal Firmalar) 

Tercih 

Edilmeme 

-Bir proje için çok teklif 

toplanması,  

-Seçim yapılmış 

olmasına rağmen üç 

teklif şartını tamamlamak 

için dolgu maddesi 

niteliğinde tekliflerin 

toplanması,  

-Marka gücü olmadığı 

için her teklifte 

yetkinliğini ispat 

mecburiyeti 

Önceliklerinin çok çabuk 

değişmesi sebebiyle 

kaygan bir zemin olması 

Ölçek Altı Firmalar  

(Bölgesel / Bireysel 

Yönetim Danışmanları) 

Muhatap 

Alınmama 

Teşvik ve hibeler dışında 

gerek duyulmaması 

Maddi olanak sağlama 

dışında YD yararları 

üzerine farkındalık 

eksikliği 
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Yönetim danışmanlığı konusunda Ülkemizin güçlü olduğu hususlar bulunmaktadır. 

Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin faydalarının henüz yeterine farkında olmayan ülkemiz 

ekonomisi, farkındalığın artırılması durumunda büyük bir pazara dönüşecektir. Ayrıca komşu 

ülkelerde onların dilinde ve Türkiye Türkçesi ile iş yapma fırsatları Türkiye’deki yönetim 

danışmanlarına hizmet ihracatı fırsatları da sunmaktadır. Genelde hizmet, özelde de yönetim 

danışmanlığı hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğu gelişmiş ülkeler ise hizmet ihracı 

fırsatlarımızı daha da genişletmektedir. Küresel yönetim danışmanlığı şirketleri Avrupa 

operasyonlarını Türkiye’den yönetmeye, işgücünün pahalı olduğu ülkelerdeki projeleri Türkiye 

ofislerine kaydırmaktadır. Bu gün için operasyonel işlerde kullanılmakta olan ulusal kapasitemiz, 

bu global danışmanlık şirketlerinin Türkiye ofislerinin güçlendirilmesiyle strateji ve uzmanlık 

projeleri için de Avrupalı danışmanlar yerine kullanılacaktır. Türkiye’de yönetim danışmanlığı 

hizmetlerinin yararları konusunda bilinç oluşturulduğunda, hizmet ihracı fırsatlarını 

değerlendirmek üzere gerekli çalışmalar yapıldığında ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve gelişmiş 

ülkelerdeki pazardan daha fazla pay alma fırsatımız olacaktır. 

Büyütülecek pazar için ülkemizin iyi eğitimli gençleri, ülkemizde eğitim görmüş ve 

görmekte olan ve bizi coğrafyalarındaki pazara taşıyabilecek yabancı öğrenciler yönetim 

danışmanlığı şirketlerinde istihdam edilerek, projelerde yetiştirilerek pazarın ihtiyaçlarına cevap 

verilebilecektir. Bu yükselişin gerçekleşebilmesi için uzun vadeli sektörel planlamaya ihtiyaç 

olduğu açıktır. 

Ülkemizde yönetim danışmanlığı sektörünün talep tarafının da sorunları vardır. Kamu 

kurumları, kurumsal özel sektör şirketleri, kurumsallaşma yolculuğundaki özel sektör şirketleri 

talep tarafının üç ana karakterdir. En büyük alıcı kamudur; kurumsallaşmış özel sektör şirketlerinin 

kısıtlı da olsa yönetim danışmanlığı bütçeleri vardır; KOBİ’lerin ise yönetim danışmanlığı projeleri 

için ne bütçeleri ne de insan kaynakları yeterlidir. Bu kısıtlı talebe rağmen gerçekleşen yönetim 

danışmanlığı projelerinde, alıcıların yaşadığı ortak ve kendi kategorilerine mahsus sorunları vardır.  

Sektörün talep tarafı genel olarak yönetim danışmanı seçme, ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik proje yönetimi, hizmeti ölçme-değerlendirme gibi konularda  sorunlar yaşamaktadır.  

Talep tarafının beklentileri özetle şöyledir: 
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1. Yönetim danışmanlığı nedir, ne gibi yararlar sağlar, neden kendimiz yapmak yerine yönetim 

danışmanından destek almalıyız, yönetim danışmanlarının görev alanları nelerdir, neden 

birlikte çalışmak gerekir ve birlikte nasıl çalışılır konularını öğrenmek 

2. Yönetim danışmanlığı projelerine özenebilmek, cesaret edebilmek için iyi uygulama 

örneklerinden haberdar olmak; yönetim danışmanlarının referanslarını yerinde görmek 

(yönetim danışmanlığı hizmetlerinin gizlilik ilkesinin izin verdiği ve referans kurumun ev 

sahipliği yapmaya gönüllü olduğu ölçüde)  

3. İhtiyaç duyulan yönetim danışmanına kolayca ulaşılacak ulaşma imkanı (ilgili ölçütlere göre 

süzme yapılabilecek bir veri tabanında) 

4. Yönetim danışmanını seçme, projeyle sağlanan gelişme konularında işyeri sahibine/Sayıştay 

denetçilerine sunulabilecek nesnel kanıtlar  

5. Yönetim danışmanlığı şirketleri arasında çok büyük fiyat farkları olması nedeni ile sağlıklı 

bütçe oluşturma sıkıntısı, hizmet kategorileri bazında ücret tablosu ihtiyacı 

6. Yönetim danışmanlığı bütçesini hafifletecek teşvik, hibe gibi desteklerden kolay haberdar 

olmak 

7. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin nesnel olarak değerlendirilmesine yönelik ölçütlere, 

yöntemlere sahip olmak  

Talep tarafının sorunları, hangi kategoride bir yönetim danışmanı ile çalıştıklarına göre 

çeşitlenmektedir. Talep tarafının, arz tarafına göre kategorize edilmiş sorunları Yönetim 

Danışmanlığı Sektörü Segmentasyon Matrisi üzerinde gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Talep Tarafının Arz Tarafından Kaynaklanan Sorunlarının Özeti 

TALEP TARAFININ 

SORUN TANIMLARI 

TALEP TARAFI 

Kamu 
Özel  

(Kurumsal) 

Özel  

(Kurumsallaşmakta) 

A
R

Z
 T

A
R

A
F

I 

Optimum Ölçekli 

Firmalar  

(Küresel 

Firmalar) 

Ulusal farklılıklar 

sebebiyle 

anlaşmanın fazla 

zaman alması  

Kıdemli yönetim danışmanlarının 

sadece projenin başında ve 

sonunda görülebiliyor olması, işi 

kıdemsiz yönetim 

danışmanlarının yapıyor olması 

Bütçe 

Ölçek Altı 

Firmalar  

(Ulusal Firmalar) 

Sayıştay 

denetimlerinde  

açıklama güçlüğü 

-Bulmada ve yetkinlik teşhisinde 

güçlük,  

-Uluslararası kıyas verisi 

yoksunluğu,  

-Küresel rakiplerine nazaran 

küçük ekiple iş yapıyor olmaları 

Kötü deneyimler 

Ölçek Altı 

Firmalar  

(Bölgesel / 

Bireysel 

Yönetim 

Danışmanları) 

Yasa ve 

yönetmeliklerdeki 

tanımlama 

eksiklikleri 

-Beklentilerinin karşılanmaması 

-Sınırlı hizmet alabilmeleri 

Hizmetin tanınırlık 

ve tanım eksikliği 

 

2.2.6.  Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar 

Yönetim danışmanlığının halkla ilişkisinin zayıf olduğu, hedef müşteri profili nezdinde bile 

pek bilinmediği hatta meslek mensuplarının kendi yakın çevrelerine bile ne iş yaptıklarını 

anlatmada zorlandıkları bilinen bir gerçektir.  

Yönetim danışmanlığı şirketleri kendi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından 

hizmetlerini tanıtırken mesleği de tanıtmaktadırlar ancak bu tanıtım her şirketin kendi 

penceresinden (sundukları hizmetler üzerinden ve kendi hedef kitlelerinin beklenti ve ihtiyaçlarına 

cevap verecek bir üslupta) gerçekleşmektedir.  

Sektöre, mesleğe, sertifikasyona yönelik bilgiler Yönetim Danışmanları Derneklerinin web 

siteleri ve sosyal medya hesapları ve bu derneklerin seminer, konferans, zirve, proje yarışması gibi 

etkinlikleri aracılığı ile ilgili kamuoyuna sunulmaktadır. YDD’nin İstanbul Ticaret Odası, Ege 

YDD’nin İzmir Ticaret Odası ile işbirliği halinde yapmış olduğu ve ilgili kamuoyuna açık 
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seminerler, paneller; YDD’nin ICMCI ve sektörel iyi uygulama örneklerinin tespitine ve 

tanıtılmasına yönelik YDD tarafından tasarlanıp ICMCI’a önerilmiş ve bu yolla uluslararası 

hüviyet kazanmış bir yönetim danışmanlığı proje yarışması vardır. YDD’nin uluslararası yönetim 

danışmanlığı zirvesi iki, proje yarışması bir kez; Ege YDD’nin Ege Ticaret Odası ile birlikte 

gerçekleştirdiği ulusal yönetim danışmanlığı zirvesi iki kez gerçekleştirilmiş, ödüller İstanbul’da 

yapılmış olan uluslararası yönetim danışmanlığı zirvesinde sahiplerine teslim edilmiş ancak ne 

zirveler ne de proje yarışmaları imkanların kısıtlı olması sebebiyle sürdürülememiştir. 

Gerçekleştirilebildiği dönemlerde zirveler sayesinde ilgili kamuoyu yönetim danışmanlığı 

hakkında bilgilendirilebilmiştir.  

Daha geniş kitlelere seslenmek üzere basılı ve görsel medyada yer alabilmek gerekir. Kısıtlı 

da olsa Yönetim Danışmanlığı Dernekleri tarafından aşağıdaki türden çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir: 

 Dünyada her yıl haziran ayının ilk perşembe günü kutlanan Dünya Yönetim Danışmanları 

Günü vesilesiyle 2017 yılında yedi kez çeşitli televizyon kanallarında ve birçok kez radyo 

kanallarında halka tanıtım  

 Gazetelerin yönetim danışmanlığı eklerinde yer alarak halka ve hedef profildeki kişilere 

mesleğin kapsamı, yararları, oyuncuları gibi konularda bilgi aktarımı  

Televizyon ve radyo kanallarında yönetim danışmanlığı hizmetlerinin ülkeye, işletmelere, 

aileye, kişilere getirdiği faydaları anlatan kamu spotu, sohbet, tartışma, yarışma programları 

yapılarak mesleğe ilişkin farkındalık geniş kitlelere yaygınlaştırılabilir; bu vesile ile sokaktaki 

vatandaşın da üretkenlik, etkenlik, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilişkisi 

kurulmuş olur, endüstriyel ilişkilere toplumsal boyutta katkı sağlanmış olur.  



 

 

32 
 

3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1. Kalkınma Planı Hedefleri  

2023 yılında dünyada 10 büyük ekonomiden biri olma vizyonuna sahip bir ülkenin yönetim 

danışmanlığı sektörü olarak vizyonumuz; kendi kamu kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilen, 

kamu fonlarını kullanan özel sektörün bu fonlardan tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayan, 

yakın coğrafyasına ve hizmet bedelleri yüksek gelişmiş ülkelere hizmet ihracı yapabilen bir sektör 

konumuna gelmektir.  

Yönetim danışmanları, sürdürülebilir büyüme konusunda ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara 

katkı sağlayacak aktörlerdir. Yüksek katma değer yaratan yönetim danışmanlığı hizmetleri, 

ülkemizin kalkınma politikalarının etkinliğinin artırılmasında bir araç olarak kullanılmalıdır.  

Kamu alımları ve kamu kaynaklarının aktarıldığı projelerde yönetim danışmanlığı kısmının 

projenin teknik puanını yükseltici bir unsur olarak tanımlanması, yönetim danışmanlığı 

hizmetlerine talebi artıracak; projelerin verimsizlikleri baştan önlenmiş olacaktır. Projesinin teknik 

puanına etki edecek yönetim danışmanlığının ne olduğu, doğru yönetim danışmanın nasıl 

seçileceği, yönetim danışmanlığı projelerinin nasıl planlanacağı, çıktıların en başta nasıl ortaya 

konacağı, yönetim danışmanı ile birlikte nasıl çalışılacağı, çıktıların somut olarak nasıl ölçülüp 

değerlendirileceği konusunda kamu alıcısının farkındalık, bilgi eksikliklerini gidermeye ihtiyaç 

vardır.  

Kamu kurumları için yapılacak yönetim danışmanlığı projelerinde, kamu kaynaklarının 

aktarıldığı yönetim danışmanlığı projelerinde, kamu kaynaklarının aktarıldığı projelerin yönetim 

danışmanlığı kısımlarında çalıştırılacak yönetim danışmanları ve ofis personeli için SGK prim 

muafiyeti getirilmesi ulusal hizmet sunucularının ihalelere katılma gücünü artıracaktır. 

11. Kalkınma Planında yönetim danışmanlığı hizmeti kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik modeller geliştirilmesi, geliştirilen modellerin uygulanmasını kolaylaştırıcı yasal 

düzenlemelerin yapılması yönetim danışmanlığı sektörünün önünü açacak; güçlenen ulusal hizmet 

sunucularını kamu alımlarında tercih sebebi haline gelebilecek; 12. Kalkınma Planının hazırlıkları 

çerçevesinde küresel ölçekte gelişme hedefleri üzerinde yoğunlaşabilecektir. 
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11. Kalkınma Planında yönetim danışmanlığı sektörünün arz ve talep taraflarının hizmet 

alımı ve sunumu ile ilgili sorunlarını çözüme yönelik önerilerin getirilmesine, piyasadaki 

düzenleme denetleme eksikliklerini giderecek tedbirler planlanmasına dikkat edilmiştir.  

3.2. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Tablo 8: Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Politikası, Orta Vadeli Önceliği 

Kalkınma Politikası: Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin ülkemizin kalkınma 

politikalarının etkinliğinin artırılmasında yüksek katma değer yaratan bir araç olarak 

kullanılması. 

Orta Vadeli Öncelik: Yönetim danışmanlığı hizmetinin kullanılması ve 

yaygınlaştırılması için geliştirilen modellerin uygulanmasını kolaylaştırıcı yasal 

düzenlemelerin yapılması. 
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3.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Tablo 9: Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Yıllık Program Önceliği-1 

Yıllık Program Önceliği-1: Kamuda yönetim danışmanlığı hizmet alımlarında yerelleşmeyi ve ulusal kaynak tercihini destekleyici yasal 

düzenlemelerin yapılması 

E
y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak 

Kuruluşlar 

Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

1.1 

Yönetim danışmanlığı hizmetinden 

faydalanacak tarafların farkındalığının 

artırılması, sektörden hizmet 

alınmasını teşvik edecek 

düzenlemelerin yapılması veya 

mevcut düzenlemelerin bu bakış 

açısıyla revize edilmesi 

  

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu, 

TOBB 

70.22.02 

NACE kodlu 

hizmet 

sunumunun 

artışı 

2018, 

2019 

2018 yılında yapılacak 

düzenlemelerin sonuçları, 2019'dan 

itibaren ciro artışı olarak kendini 

gösterecektir.  

1.2 

Kamunun kullandıracağı teşvik ve 

hibe gibi fonlardan yararlanılmasında 

yönetim danışmanlığı hizmeti alımının 

teşvik edilmesi 

  

KİK, TOBB, 

KOSGEB, EBRD, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu  

  2018 

Örneğin; Devlet kaynaklarının 

aktarıldığı projelerde, proje teknik 

puanının %15’inin programda bir 

yönetim danışmanlığı hizmeti 

bulunması ölçütüne bağlanması, 

kamu alımlarında ISO 20700 

Yönetim Danışmanlık Hizmetleri 

Kılavuzlarının tarafların karşılıklı 

imzalayacakları bir doküman 

olarak tanımlanması 

1.3 

Yönetim danışmanları ve ofislerinin 

personeli için SGK prim muafiyeti 

getirilmesi ulusal hizmet 

sunucularının ihalelere katılma 

gücünü artıracaktır 

 

SGK, Türkiye 

Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu, 

küresel yönetim 

danışmanlığı 

şirketlerinin Türkiye 

ofisleri 

 2018 

Kamu kurumları için yapılacak 

yönetim danışmanlığı projelerinde, 

kamu kaynaklarının aktarıldığı 

yönetim danışmanlığı projelerinde, 

kamu kaynaklarının aktarıldığı 

projelerin yönetim danışmanlığı 

kısımlarında çalıştırılacak personel 

için 
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Yıllık Program Önceliği-1: Kamuda yönetim danışmanlığı hizmet alımlarında yerelleşmeyi ve ulusal kaynak tercihini destekleyici yasal 

düzenlemelerin yapılması 
E

y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak 

Kuruluşlar 

Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

1.4 

Yönetim danışmanlığı hizmeti için 

KİK ve diğer kamu alımlarını 

düzenleyen mevzuatın, TÜBİTAK ve 

TÜSSİDE gibi kurumların 

istisnalarının gözden geçirilmesi 

  

KİK, Türkiye 

Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu  

  2018 

Örneğin; Eşit teknik yeterliğe sahip 

istekliler arasında ulusal kuruluş 

olması durumunda tercih edilmesi 

için %15’e kadar olan fiyat 

dezavantajının göz ardı edilme 

ayrıcalığı tanınması 

1.5 

Teşvik ve uluslararası/ulusal fon 

imkânları ile iyi yönetim danışmanlığı 

uygulamalarının bir “Devlet Bilgi 

Sistemi”nde toplanıp kamuya açılması 

  

TOBB, Türkiye 

Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu, 

TSE, MYK,  

Kalkınma; Ekonomi; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlıkları,  

Avrupa Birliği 

Bakanlığı ve ilgili 

Kamu Kurumları 

  

  

  

1.6 

Kamu kurumlarının proje ofislerinin 

görev tanımına “projelerde yönetim 

danışmanlığı hizmetlerinden 

yararlanılması, yönetim danışmanlığı 

hizmetleri için ulusal kaynakların 

tercih edilmesi, çıktıların raporlanıp 

iyi uygulama örneği olarak 

paylaşılması gibi görevlerin 

eklenmesi; bu paylaşım için web 

tabanlı platform kurulması 

 

Kalkınma; Ekonomi; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlıkları,  

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu, 

küresel yönetim 

danışmanlığı 

şirketlerinin Türkiye 

ofisleri 

  

  

 



 

 

36 
 

 Tablo 10: Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Yıllık Program Önceliği-2 

Yıllık Program Önceliği-2: Yönetim danışmanlığı sektörünün kurumsal mesleki yapılanmasının kamu tarafından desteklenmesi 
E

y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

2.1 

Sektörün kamu nezdindeki 

sponsorunun/hamisinin 

tanımlanması 

  

Kalkınma; Ekonomi; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlıkları 

  2018 

 Sektörün kamu kurumları ile 

ilişkilerinin düzenlenmesi / 

kamu kurumlarının sektöre 

yönelik politika belirleme 

konusunda yetkilendirilmesi 

2.2 

Yönetim danışmanları arası işbirliği 

modellerinin (çok disiplinli şirketler 

ve/veya butik uzmanlık şirketleri 

olarak) geliştirilmesine yönelik 

teşvik oluşturulması 

  

Kalkınma; Ekonomi; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlıkları 

KOSGEB, DAP, GAP, KOP, 

DOKAP, Kalkınma Ajansları, 

Türkiye YDD Platformu 

 

Kurulacak 

Şirket Sayısı, 

Alınacak Proje 

Sayısı 

 3 yıl 

Doğrudan sermaye desteği, 

vergi istisnaları, SGK 

avantajları vb. sağlanarak 

öncelikle bölge ülkelerinde 

uluslararası rekabet gücüne 

erişecek çok disiplinli ulusal 

yönetim danışmanlığı 

şirketleri kurulacaktır. 

2.3 

“Kalkınma Bakanlığı Yönetim 

Danışmanlığı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (KB YDH GM) ve 

bünyesinde Yönetim Danışmanları 

Grubu (BYDG) kurulması; Gruba 

15+ yıldır piyasada yönetim 

danışmanı olarak çalışanların davet 

edilmesi.” 

  

KB, TÜSİAD, TÜRKONFED, 

TÜBİTAK, KOSGEB, EBRD, 

Avrupa Birliği Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye 

Yönetim Danışmanları 

Dernekleri Platformu 

Ulaşılacak 

Bağımsız 

Yönetim 

Danışmanı 

Sayısı 

 6 ay 

Yönetim Danışmanlığı 

projesi yürütmüş kurumların 

hizmet aldıkları Yönetim 

Danışmanı listeleri yönetim 

danışmanı seçiminde 

kullanılarak daha geniş bir 

kitlenin görüş ve 

önerilerinden yararlanılmış 

olacaktır. 
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Yıllık Program Önceliği-2: Yönetim danışmanlığı sektörünün kurumsal mesleki yapılanmasının kamu tarafından desteklenmesi 

E
y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

2.4 

Yönetim danışmanlığı hizmetlerini 

kullanma alışkanlığı ve bilincinin 

yaygınlaştırılması için Kalkınma 

Bakanlığı yürütücülüğünde 

YÖNETİM DANIŞMANI-

DANIŞAN BULUŞTURMA 

MODEL PROJELERİ 

oluşturulması 

  

TURKONFED, TÜSİAD ve 

tüm SİAD'larla, destekleyici 

programlar yürütme deneyimi 

olan TÜBİTAK, KOSGEB, 

EBRD,  

Kalkınma; Ekonomi; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlıkları, Avrupa Birliği 

Bakanlığı 

Küresel Yönetim 

Danışmanlığı Şirketlerinin 

Türkiye ofisleriyle ve Türkiye 

Yönetim Danışmanları 

Dernekleri Platformu, MYK, 

Bağımsız Yönetim 

Danışmanları Grubu  

(BYDG) 

Danışan 

memnuniyeti, 

proje sayısı, 

belgeli yönetim 

danışmanı 

sayısı 

 3 yıl 

Model Projelerin uçtan uca 

raporlanarak bu 

deneyimlerin yönetim 

danışmanlığı hizmeti alacak 

kurumlara deneyim bilgi 

paketi olarak sunulması; bu 

bilginin açık ve ulaşılabilir 

olması sağlanıp kamuoyu ile 

de paylaşılması 
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Yıllık Program Önceliği-2: Yönetim danışmanlığı sektörünün kurumsal mesleki yapılanmasının kamu tarafından desteklenmesi 

E
y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

2.5 

Mesleki Belgelendirmede Aday 

Yönetim Danışmanı, Stajyer 

Yönetim Danışmanı, Rehber 

Yönetim Danışmanı tanım ve 

uygulamalarının başlatılması 

  

MYK, TÜRKAK, Ekonomi 

Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı Yönetim 

Danışmanlığı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü ve 

bünyesinde Bağımsız Yönetim 

Danışmanları Grubu (BYDG), 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu, Küresel Yönetim 

Danışmanlığı Şirketleri 

Türkiye Ofisleri, TÜSİAD, 

TURKONFED, EBRD 

Eğitilen, 

Yönetim 

Danışmanı 

sayısı, danışan 

memnuniyeti 

3 yıl 

Bu eylem çerçevesinde 

projelerde Rehber Yönetim 

Danışmanlarının 

rehberliğinde, Stajyer 

Yönetim Danışmanları ve 

Aday Yönetim Danışmanları 

evrensel yöntem ve 

tekniklerle donatılacak, saha 

uygulamalarıyla ve 

deneyimin yol 

göstericiliğinde pratik 

kazanmaları sağlanacak ve 

başarıları ölçümlenerek 

Yönetim Danışmanlığı 

hizmet kalitesi yükselecektir. 

2.6 

TOBB bünyesinde “Yönetim 

Danışmanlığı Sektör Meclisi”nin 

oluşturulması 

  

TOBB, Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu  

  
2022-

23 

 Güçlü bir yapının oluşması 

için piyasada mesleki 

standartlara uygun hizmet 

veren meslek mensubunun 

sayıca güçlendirilmesinin 

ardından mesleği temsil 

edecek örgütün (sektör 

meclisi /oda) oluşumu 
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Yıllık Program Önceliği-2: Yönetim danışmanlığı sektörünün kurumsal mesleki yapılanmasının kamu tarafından desteklenmesi 

E
y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Performans 

Göstergesi 
Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

2.7 
“Yönetim Danışmanlığı Meslek 

Odası” kuruluşunun desteklenmesi 
  

TOBB, Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu  

 2022-

23 

gerçekleştirilmelidir. Aksi 

takdirde mutlu azınlığın 

çoğunluk üzerinde baskı 

yaratacağı ortam sağlanmış 

olur. Diğer çalışmalar 

yapılmadan “güçlü” 

örgütlenme oluşamaz. Bu 

sebeple bu iki eylem, son 

döneme planlanmıştır. 
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Tablo 11: Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Yıllık Program Önceliği-3 

Yıllık Program Önceliği-3: Yönetim danışmanlığı hizmeti sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve yetkinliklerinin gelişimine destek 

verecek düzenlemelerin yapılması 

E
y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak 

Kuruluşlar 
Performans Göstergesi Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

3.1 

Yararlanıcı nezdinde teşvik 

edici vergi avantajı sağlayacak 

mevzuat düzenlemelerinin 

yapılması, son kullanıcıların 

vergi yükünün 

hafifletilmesinin ve sektörün 

ivme kazanmasının temini 

  

Maliye Bakanlığı, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu  

Resmi Gazetede ilan 2018 

70.22.02 NACE kodlu  

hizmetlerin KDV’sinin % 8’e 

düşürülmesi 

3.2 

Hizmet sunucu nezdinde 

teşvik edici vergi avantajı 

sağlayacak mevzuat 

düzenlemelerinin yapılması, 

hizmet sunucuların vergi 

yükünün hafifletilmesi ve 

sektörün ivme kazanmasının 

temini 

  

SGK, Maliye Bakanlığı, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu  

Resmi Gazetede ilan 2018 

Vergi diliminin düşürülmesi; işle 

mütenasip giderlerin “kanunen 

kabul edilen giderler” olarak 

kabul edilmesi 

3.3 

Yönetim Danışmanlığı 

mesleğinde belgelendirme 

yapabilmek amacı ile 

Yetkilendirilmiş 

Belgelendirme Kuruluşunun 

Kurulması 

 MYK, TÜRKAK, YDD   

Yönetim Danışmanlığı mesleğine 

ilişkin Ulusal Yeterliliklerin 

hazırlanması,  

3.4 

Yönetim Danışmanlığı 

alanında Mesleki Yeterlilik 

Belgesinin zorunlu hale 

getirilmesine dair çalışma 

yapılması 

  

TOBB, Kalkınma 

Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, MYK, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları 

Dernekleri Platformu  

 2018 

Söz konusu alanda verilen MYK 

Belgelerinin zorunlu hale 

getirilmesi çalışmalarının hangi 

bakanlık bünyesinde hazırlanacak 

yönetmelik ile yapılacağının 

belirlenmesi. 
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Yıllık Program Önceliği-3: Yönetim danışmanlığı hizmeti sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve yetkinliklerinin gelişimine destek 

verecek düzenlemelerin yapılması 
E

y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak 

Kuruluşlar 
Performans Göstergesi Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

3.5 

Yönetim Danışmanlığı alanında 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin 

zorunlu hale getirilmesi  

  

Kalkınma Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 

 MYK, Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu  

 2020 

2018 yılında Yönetim Danışmanlığı 

ulusal yeterlikleri hazırlanacak, 

2019 yılında belgelendirmenin 

başlamasıyla meslek mensupları 

sınavlarda başarılı olmaları halinde 

MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgelerini alabileceklerdir. 

Böylece, 2020 yılında Mesleki 

Yeterlilik Belgesi zorunlu hale 

gelmeden hali hazırda çalışanların 

belgelendirilmesi tamamlanacaktır.  

3.6 

Yönetim Danışmanlığı MYK 

Belgelendirme programının ISO 

17024 standardı gereğince 

akreditasyonu ve belgelendirme 

programının ülke genelinde 

başlatılması 

  

MYK, TURKAK, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu  

Yetkilendirilmiş 

Belgelendirme 

Kuruluşu ilanı; MYK 

belgeli kişi sayısı  

2019 

ISO 17024 standardı gereğince 

Akreditasyon sisteminin, soru 

bankalarının kurulması, valide 

edilmesi ve uygulamaya alınması 

ancak 2019 yılında gerçekleşebilir. 

3.7 

TİKA projelerinde yönetim 

danışmanlığı hizmetinin ve bu 

kapsamdaki projelerde 

Türkiye'den belgeli yönetim 

danışmanlarının kullanılmanın 

zorunlu hale getirilmesi    

TİKA, Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu, Küresel 

Yönetim Danışmanlığı 

Şirketlerinin Türkiye 

Ofisleri 

 -Mevzuatın 

yayınlanması 

-Çalışma grubu 

oluşturulması 

2018  

3.8 

Şahıs şirketlerinin ciro 

limitlerinin yıllık 480.000 

TL’ye yükseltilmesi 

  

Maliye Bakanlığı, 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu 

Vergi mevzuatı 

düzenlenmesi 
  

Danışmanlık şirketlerinin büyük 

kısmının ciroları çok düşüktür. 

Yıllık ciro, mevcut limiti aşınca 

bilanço esaslı defter tutmak 

gerekmekte; bu durum küçük 

şirketlere caydırıcı olabilen bir yük 
getirmektedir. 



 

 

42 
 

Yıllık Program Önceliği-3: Yönetim danışmanlığı hizmeti sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve yetkinliklerinin gelişimine destek 

verecek düzenlemelerin yapılması 
E

y
le

m
 N

o
 

Eylem Adı / Konusu 

S
o
ru

m
lu

 

K
u
ru

lu
ş 

İşbirliği Yapılacak 

Kuruluşlar 
Performans Göstergesi Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

3.9 
Güçlü bir yönetim danışmanlığı 

kurumu geliştirilmesi 
  

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu, Küresel 

Yönetim Danışmanlığı 

Şirketlerinin Türkiye 

Ofisleri 

TOBB 

Belirlenecek 

Üniversiteler 

    

Bu kurum bir platform olarak 

düşünülebilir, her paydaş yönetim 

kurulunda temsil edilebilir. 

Akredite olmuş her meslektaş, bu 

kurumun doğal üyesi olarak 

görülebilir. 

3.10 

Sektörde fiyatlandırma esasları 

konusunda farkındalığı artırıcı 

faaliyetler yürütülmesi, birim 

fiyat esaslı maliyetlendirmenin 

kamu alımları aracılığıyla 

yaygınlaştırılması 

 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu, Küresel 

Yönetim Danışmanlığı 

Şirketlerinin Türkiye 

Ofisleri 

TOBB 

Belirlenecek 

Üniversiteler 

  

Fiyatlanacak hizmetin konusunun 

zorluğu/niş hizmet olması, 

danışmanda aranan deneyim 

(sektör, kurum ölçeği, coğrafya 

gibi), danışmanda aranan yetkinlik 

(sertifika, akademik unvan, 

konusunda eser, yöneticilik 

deneyimi, danışmanlık deneyimi, 

kişilik özellikleri, ilgili yabancı dil 

vb.) gibi hususlar dikkate alınarak 

3.11 

Sanayide yapısal dönüşümün 

sağlanması amacıyla geliştirilen 

politika ve destekler 

kapsamında sektörün 

hizmetlerinden nasıl katkı 

sağlanacağı konusunda 

çalışmalar yapılması 

 

Türkiye Yönetim 

Danışmanları Dernekleri 

Platformu, Küresel 

Yönetim Danışmanlığı 

Şirketlerinin Türkiye 

Ofisleri 

TOBB 

Belirlenecek 

Üniversiteler, Kamu ve 

özel sektör temsilcileri 
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3.3.1. Mevzuat Alanında ve Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

Kamu alımlarının ihale ve denetim süreçlerinde ulusal ve özel sektör kaynaklarının tercihine 

yönelik bilgi, bilinç eksikliğine bağlı sorunlar olduğu değerlendirilmiştir. 

Yararlanıcının bütçe yapmasını ve/veya teklifleri değerlendirmesini kolaylaştırıcı desteğe 

ihtiyacı olduğu ortaya konmuş ve sektörde fiyatlandırma esasları konusunda farkındalığı artırıcı 

faaliyetler yürütülmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

Yararlanıcı ve hizmet sunucu tarafların vergi yüklerini azaltıcı düzenlemeler yapılarak 

ülkedeki tüm sektörlerin geliştirilmesi temin edilebilecek ve toplamda ülkenin vergi gelirlerinin 

artırılması mümkün olacaktır.  

Yönetim danışmanlarının mesleki yetkinlik ve yeterliliğini oluşturan bilgi ve deneyim, 

hayatları boyu yapmış ve sürekli geliştirmek zorunda oldukları kişisel gelişim yatırımları 

sonucunda elde edilebilmektedir ancak bu yatırımların amortismanları düşülememektedir. 

Yönetim danışmanlarının faaliyetleriyle ürettikleri görüş, öneri, raporların her biri hizmete özel 

benzersiz olmaları yanında ekonomik katma değer yaratan ürünlerdir; yönetim danışmanlığı 

raporları yazar ve sanatkarlar gibi fikri haklar kapsamında düşünülmeli ve korunmalıdır. Kamu ve 

özel sektör uygulayıcılarından oluşan çalışma grubunun mali mevzuat kapsamında ve “pozitif 

ayrımcılık” ilkesine bağlı yaklaşımla belirleyeceği ilke ve normlar çerçevesinde; yönetim 

danışmanlığı faaliyetlerinin özel indirimli vergilendirme kapsamına alınması önerilmektedir. 

3.3.2.  Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

Sektöre ilişkin standartları oluşturan/denetleyen bir otoritenin belirlenmesi, sektör meclisinin 

ve meslek odasının kurulması önemli ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetimi içinde 

sektörün yerini tanımlamak gelişmesine yönelik ortam sağlayacak ayrıca sektörün kurumsal 

olmayan oyuncularının kurumsallaşmalarına katkı sağlayacaktır. 

3.3.3.  İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

Sektörün en büyük sorunu ulusal mesleki sertifikasyona geçilememiş olması, uluslararası 

sertifikasyonun ülkemizde hem arz hem de talep tarafında bilinirliğinin düşük olmasıdır. Meslekte 

ulusal sertifikanın zorunlu hale getirilmesi öncelikli bir ihtiyaçtır. Sertifikalı yönetim danışmanı ile 
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sertifikasız yönetim danışmanlarının piyasada ayrıştığı görüldükçe, yönetim danışmanlarının 

meslek örgütüne üye olma isteklilikleri artacaktır.  

İkinci büyük sorun ise yönetim danışmanlığı şirketlerinin ölçek ekonomisinden uzak olması 

sebebiyle insan kaynağı bütçesi oluşturamaması, kıdemli yönetim danışmanlarının bile en basit 

işleri kendilerinin yapmak zorunda kalmasıdır. Bu bağlamda sektörün kendi içinde işbirliği 

yapması, projelerde stajyerlik ve rehberlik düzeneğinin kurulması gibi çalışmalar gerekmektedir. 

Belgeli yönetim danışmanlarının ve iyi uygulama örneklerinin bir havuzda toplanması 

sektörde birçok kuruluşun belgelendirme ve/veya yönetim danışmanı havuzu oluşturma çabalarının 

tek elden idare edilmesine ihtiyaç vardır. 

3.3.4.  Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

Yönetim danışmanlığının halkla ilişkisinin zayıf olduğu, hedef müşteri profili nezdinde pek 

bilinmediği düşünülmektedir. 

Sorunun aşılması için sektör dernekleri tarafından değişik kesimler ve müşteri kategorilerine 

yönelik, yaratılan katma değeri ve faydaları anlatan tanıtımlar yapılması önerilmektedir.  
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yönetim danışmanlığı özel sektör için yüksek getiri oranına sahip bir yatırım aracı, ülke 

kalkınmasına yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Yatay bir sektör olarak tüm sektörlere 

hizmet sunan yönetim danışmanlığına, ülkemizde kamu politikaları kapsamında bir yer 

verilmemiş, sektörün kamudan özel sektöre aktarımı planlanmamış, ulusal kapasite küresel güçlere 

karşı korunmamıştır. Kamunun yönetim danışmanlığı hizmetlerini ithal etmesi veya yurtiçi 

alımlarda küresel kuruluşların Türkiye ofislerini tercih etmesi gibi sebeplerle kamu kaynakları 

ulusal yönetim danışmanlığı şirketlerine bir türlü ulaşamamış, sektör kendi potansiyelini 

gerçekleştirememiştir.  

1950-1980 dönemi Türkiye’sinde kamunun yönetim danışmanlığı hizmeti alımları zorunlu 

olarak KİT’lerden temin edilmiş, 1980’den itibaren oluşmaya başlayan özel sektör KİT’lerle ve 

küresel şirketlerle, küresel şirketlerin Türkiye ofisleriyle aynı pazarda rekabet etmek zorunda 

kalmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren yönetim danışmanlığı sektöründe özel girişimler 

çoğalmış ve fakat yönetim danışmanlarını tatmin edebilecek koşullar oluşmadığı için her yıl 

yüzlercesi açılıp kapanan, en uzun geçmişe sahip yönetim danışmanlığı şirketlerinin faaliyetlerinin 

kurucularının yaşı, enerjisi, ömrü ile sınırlı olduğu bir özel sektör meydana gelmiştir.  

Gelecekte Ülkemizin vizyonu doğrultusunda gelişebilmesini desteklemek üzere sektöre 

devlet politikaları kapsamında yer verilmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin elinde sadece 

ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir güç de olan tasarım, standart oluşturma, denetleme, 

belgeleme ve yönetim danışmanlığı gibi pür bilgiye dayalı küresel markalar gibi ülkemizin 

kaynaklarının da küreselleşmesinin amaçlanması,  devletimizin 2023 vizyonu ile uyumlu olacaktır.  

Küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler için sürdürülebilir kalkınma politikalarının, kurumlar 

için ise rekabet politikalarının yapısı değişmektedir. Günümüzde bilgiyi, teknolojiyi ve fikirleri 

buluşturup ürüne ve hizmete dönüştürebilen işletmeler öne çıkabilmektedir. Basit iş süreçlerinin 

robotlara bırakıldığı günümüzde yüksek maliyetli işgücünün görevi daha yüksek katma değer 

üretmek üzere tasarım ve araştırma geliştirmek, danışmanlık yapmaktır. İşçilerin tekno-işçiye 

dönüşeceği yakın gelecek için işletmelerin var güçleriyle bugünden hazırlık yaparak nasıl 

konumlanacaklarını belirlemeleri de gerekmektedir. Bu değişimin yönetilmesinde yönetim 

danışmanlığı hizmetleri yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda sektörün diğer sektörler ve kamu ile 
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birlikte çalışması ve gerekli politika çerçevesinin zamanında çizilmesi önem arz etmektedir. Başta 

KOBİ’ler olmak üzere tüm kurumların iyileştirmeye açık alanlarını geliştirmek için yönetim 

danışmanlığı hizmetlerinin faydalarına ilişkin bilginin yaygınlaştırılması ihtiyacı açık bir gerçektir. 

11. Kalkınma Planı hazırlıkları aşamasında sektör için bir çalışma grubu kurulmuş olması 

sayesinde sektörün piyasanın düzenlenmesine yönelik ihtiyaçlar tespit edilmiş, arz ve talep 

taraflarının sıkıntıları ortaya dökülmüş, piyasanın düzenlenmesine, denetlenmesine ilişkin 

gereklilikler, çözüm önerileriyle birlikte ortaya konmuştur. Sektör oyuncularının ilk defa bu kadar 

çok yönlü bir araya geldiği 24. Çalışma Grubu olan Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma 

Grubu, bu Grubun oluşumunda emeği geçen Kalkınma Bakanlığı yöneticilerine bu vesileyle 

şükranlarını sunmaktadır.  
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