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AYLIK 
BÜLTEN

Dan şmanl k 
dünyas n n nabz n  
Paradigma 
ile takip edin

YDD'nin aktif yayın organı 2017'nin 
son ayından itibaren sizlerle birlikte!

YDD'nin gerçekle tirdiği faaliyetlerden 
ve projelerden düzenli olarak haberdar 
olmak için bültenimize abone olun.

14 Aral k Perşembe 
Dan şmanlar için BT 
Uygulamalar nda 
Yeni ş F rsatlar

İlkini 13 Kasım'da gerçekle tirdiğimiz 
Payla ım Gecelerini 2018'de de 
her ay tekrarlayacağız

YDD NETWORKING NIGHTS 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

BM Sürdürülebilir 
Kalk nma Hedefleri 
2030

Birle mi  Milletler'in Küresel Kalkınma
için Sürdürülebilir Hedefler Giri imini
destekliyoruz. 

Yönetim Danı manlarının temel 
faaliyetlerinin odağında  sürdürülebilir 
kalkınma her zaman ana hedef olarak  
yer almaktadır. 

www.ydd.org.tr

İ  dünyası ile danı manlığın
bulu ma noktası!

    Farklı vizyon ve 
         Farklı bakı  açısı ile 
               Yeni web sitemiz yayında

Türkiye Yönetim 
Dan şmanlar  Dernekleri 
Platformu kuruldu

YDDFed yolunda ilk adım

2 Aralık'ta Mersin'de gerçekle tirilen 
ve Türkiye çapında faaliyet gösteren 
yedi yönetim danı manları derneğinin 
katılımı ile gerçekle en toplantının 
detayları için tıklayınız.

ICMCI'ya
kay tl   

YD say s
35100  

Sayılarla Yönetim Danı manlığı

Yönetim Danı manlığı mesleğinin
Türkiye'deki temsilcileri olan
derneklerimize üye olarak küresel
çapta network grubuna dahil olur  
ve yeni i  fırsatları elde edersiniz.

CMC 
 belgeli YD  

say s  
7751

YDD Akademi

1997'den beri Yönetim Danı manlığı 
meslek eğitimlerinin tek ismi

Yeni, farklı ve tamamen yönetim 
danı manları için geli tirilmi  
özgün seminerlerimiz Ocak 
2018'den itibaren her ay 
düzenlenecek.

 Kahveye bekleriz.

TA INDIK!

Fener Kalamı  Cad.  
Yelken Sk. Deniz Apt.
No.3/1, Fenerbahçe,
Kadıköy, İstanbul

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu 
kendi geleceğini yaratmaktır. 

Abraham Lincoln

Paradigma, aylık YDD yayınıdır. Her hakkı saklıdır. 
Bültende ve web sitemizde yer alan bilgiler kaynak gösterilmesi artı ile payla ılabilir.

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

www.ydd.org.tr

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu 
kendi geleceğini yaratmaktır. 

Abraham Lincoln
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Birlikte çalışmayı, birlikte yaşamayı  öğrenmekSon Söz
Internet, mobil ya am, dijital dönü üm, nesnelerin interneti 
derken farkında olmadan hayatımızda radikal deği imler oluyor. 

Internet bilgiye eri imi özgürle tirdi. Mobil bağlantı özellikle biz 
danı manları özgürle tirdi, ofise bağımlı olmaktan çıkardı. Dijital 
dönü üm ile artık her eyimizi "orada bir yerde" yani "bulutta" 
barındırmaya ba ladık. Nesnelerin interneti ise her eyi birbirine 
bağlamaya ve konu turmaya ba ladı. Yapay zeka "geliyorum" 
diyor. Artık birbirinden kopuk, ayrı ayrı çalı an sistemler 
olmayacak. Her ey büyük bir bütünün içinde farklı ekillerde, 
kendine özgü ama aynı zamanda bütünle uyum içinde hareket 
edecek. 

Peki bütün bunlara kar ılık bizler, YDD üyesi danı manlar ne 
yapıyoruz? Kısaca özetliyorum: hiç bir ey. 

Birbirimizle temas kurmuyoruz, birbirimizi beğenmiyoruz, birlikte 
çalı maktan, bilgi payla maktan kaçınıyoruz. "Birlikte çalı ma" 
anlayı ı daha çok "kıdemli olan kıdemsizi çalı tırır" eklinde 
patronculuk oynayarak gerçekle iyor.  

Dünyanın en büyük sektörlerinden birisi danı manlık. Türkiye'de 
yönetim danı manlığı gelirlerinin %90'a yakın kısmını  küresel 
danı manlık devleri topluyor.  

Peki bizler ne yapmalıyız? Rekabet edebilmek zor ama en azından 
rekabet edebilir hale gelmek için öncelikle birlikte çalı mayı, birlikte i  
geli tirmeyi ve payla mayı öğrenmeliyiz. Birbirimize güvenmeliyiz. 

Bizler rakip değiliz, birbirimizin can simidiyiz. 

Lütfen YDD'nin etkinliklerine katılın, diğer üyelerle, meslekda larınızla 
tanı ın, networking yapın, bilgi ve fırsatları payla ın. İ  ağlarınızı 
geni letin. Çevrenizdeki bağımsız danı manları YDD üyesi olmaya 
te vik edin. Makale yazın, haber gönderin, ara tırma yapın 
yayınlayalım. 

Birlikte daha güçlüyüz. 
Deneyin, yanılmadığınızı göreceksiniz, söz. 

Zeynep Tura 
YK Ba kanı

Son Gelişmeler

Management Forum Turkey

BORGİP Projesi 2. Faz Lansmanı 
30 Ekim'de Yapıldı. 
13 Kasım Networking Gecesi'nden 
İzlenimler
EBRD ile Görü me Notları 

Ba kent Üniversitesi ile İ  Birliği

2018'de İ  dünyası ile yönetim danı manlarının 
bulu ma noktası olarak 2018'de 
yılın en çarpıcı etkinliğine imza atacağız.

Forum Çalı ma 
Grubunda yer almak 
isterseniz bizimle 
ileti ime geçin. 

Dönemin Sıcak Konuları
Nesnelerin Interneti Nedir? 

Türkiye Endüstri 4.0'ın Neresinde? 

Dijital Dönü üm ve Sınırı Olmayan 
Sektörler

Forum sponsorumuz 
olmak isterseniz 
bizimle ileti ime geçin. 

Paradigma, aylık 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
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