
Paradigma
Değişim Hayattır

2018/05

AYLIK 
BÜLTEN

11. Kalkınma Planı 
Yönetim Danışmanlığı Sektörü

İlk defa Kalkınma Planı kapsamında ayrı bir 
sektörel çalışma grubu olarak seçilen Yönetim 
Danışmanlığı sektörünün ülkemizdeki mevcut 
durumu konuşuldu ve geleceği üzerinde 
politikalar geliştirildi. Tüm Çalışma Grubu ekibi 
olarak sektörümüzün geleceğini şekillendirecek 
nihai raporun çıkmasını heyecanla bekliyoruz.

YDD Akademi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Management Forum 
Türkiye 

Yönetim Danışmanları ve İş 
Dünyası Temsilcileri Buluştu

25 Nisan 2018 

YDD Genel Kurul Duyurusu 

Tarih: 4-8 Haziran 2018 
Yer: YDD Ofisi

YDD Networking
8 Mart Perşembe

Dünya Kadınlar Günü için YDD Ofisinde 
bir araya gelen kadın danışmanlar ile 
İstanbul'dan başlayıp Kolombiya'ya 
giderek aydınlanmanın ve kadim 
bilginin önemi konularında sohbet edip 
deneyimler paylaştık.

Önceki Eğitimlerden İzlenimler

7-11 Şubat ve 14-18 Mart tarihleri arasında yenilenmiş içeriği ile 
gerçekleştirilen Yönetim Danışmanlığı 101 eğitimi katılımcılarının görüş 
ve yorumlarını paylaşıyoruz. 

Paradigma, YDD yayınıdır. Her hakkı saklıdır. 
Bültende ve web sitemizde yer alan bilgiler kaynak gösterilmesi şartı ile paylaşılabilir.

E-mail: info@ydd.org.tr 
Tel.: 0530 694 5649 

www.ydd.org.tr

TÜBİSAD Raporu yayınlandı

Yönetim danışmanlığı ile teknolojinin 
elele çalışmak zorunda 

olduğu günümüzde bu yepyeni 
raporu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
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Temel Yönetim Danışmanlığı programı 
gördüğü yoğun ilgi doğrultusunda 
4 Haziran-8 Haziran tarihleri arasında  
üçüncü defa açılıyor. 

Tarih: 26 Mayıs 11:00 
Yer: Maslak Workhaus 
Büyükdere Cad. No.255 
Nurol Plaza 21/A , Maslak 
İstanbul

Yönetim, teknoloji, finans ve pazarlama 
alanlarında yenilikçilik ve değişimin 
yönetimi üzerinde gün boyu süren etkinlikte 
konularında uzman 20'den fazla konuşmacı 
ve 300'e yakın katılımcı yer aldı.  

Dünya Genelinde Bir İlke İmza Atıyoruz... 
YDD Dijital Dönüşüm Çalışmaları Başladı!
Workcube yazılım firması ve YDD üyelerimizden Hakan Yıldırım'ın 
ortağı olduğu AtWork sponsorluğunda derneğimizin kurumsal 
dijital yapıya geçiş çalışmaları Nisan başında başladı. 

Workcube yazılım firmasının en gelişmiş ürünü olan Workcube 
Catalyst All-In-One üzerindeki uyarlama projesine başlayan  
Hakan Yıldırım, YDD'nin dijital dönüşüm çalışmalarına katkıda 
bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi. 

Dünyadaki yönetim danışmanlığı organizasyonları arasında ilk defa yapılacak olan 
dijital dönüşüm projesi üç aşamadan oluşuyor: YDD yönetim modülü, ICMCI 
modülü ve üye yönetim modülü. Çalışmaların 2018 bitmeden tamamlanmasını ve 
YDD'nin bulut ortamında yepyeni bir kurumsal yönetim sistemine dönüştürülmüş 
olması planlandı.

Değerli üyelerimizin Olağan 
Genel Kurul Toplantısına 
katılmalarını önemle rica ederiz.

Kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen 
bu eğitimimize katılmak istiyorsanız 
lütfen bizi arayın.
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