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YDD ve Antalya Ticaret Odası’nın işbirliği ile 13 Mart Çarşamba günü,  Antalya
ve çevresindeki danışmanlar ATSO’daki etkinlikte buluştu.  ATSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz’in açılışını yaptığı toplantıda,
ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meslek Komitesi temsilcileri hazır bulundu.
Tüm yönetim danışmanları, koçlar, mentörler ve teknik danışmanlara açık olan
toplantıda, YDD Başkanı Zeynep Tura danışmanlık mesleği ile ilgili gelişmeler,
YDD’nin vizyonu, 2019 - 2020 stratejik hedeflerini paylaştı. Yönetim
danışmanlığının  uluslararası standardı olan ISO20700 hakkında bilgilendirme
YDD Yönetim Kurulu Üyesi Celal Seçkin tarafından yapıldı. Ayrıca, YDD Başkanı
Zeynep Tura, danışmanlara yönelik toplantıdan önce, ATSO üyelerine Endüstri
4.0 ve dijital dönüşüm konulu sunum yaptı.

YDD Antalya Buluşması

YDD Yönetim Kurulu Antalya'da Sektör Temsilcileri ile Görüştü

Şubat ayında gerçekleşen Ankara ziyaretinden sonra YDD Yönetim Kurulu  13-14 Mart'ta Antalya’da ATSO, AOSB, Antalya Bilim Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi ve Teknokent olmak üzere 5 kurumu ziyaret etti. Ziyaretlerde yönetim danışmanlığı hakkında bilgi aktarıldı, YDD
tanıtıldı, tüm danışmanları kapsayan platform olma hedefimiz ve yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verildi ve ortak gerçekleştirilebilecek
projeler önerilerek kurum temsilcilerinin görüşleri alındı.

ATSO Ziyareti

13 Mart Çarşamba günü Antalya Ticaret
Odası yönetimi ziyaret edildi. ATSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir
Deniz’in yönetimindeki toplantıda, ATSO
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meslek Komitesi
Temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda
YDD'nin ulusal çapta yönetim danışmanlığı
mesleğini tanıtım hedefleri paylaşıldı ve
Antalya'daki yönetim danışmanlığı sektörü
hakkında bilgi alındı.

YDD Yönetim Kurulu Antalya Organize
Sanayi Bölgesini  ziyaretinde ATSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz,
ATSO Araştırma Geliştirme Şefi Nusret Oral
Sağel  ve ATSO 42. Komite Üyesi Mehmet
Dikbaş ile görüşerek derneğimiz hakkında
bilgiler verdi ve ortaklaşa yapılabilecek
çalışmalar hakkında konuşuldu.

YDD Yönetim Kurulu Antalya Bilim
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'i
ziyaret etti.
YDD'nin üniversitelerle işbirliği çalışmaları
kapsamında yapılan ziyarette, YDD ile Antalya
Bilim Üniversitesi ortaklığında yapılabilecek
projeler ve çalışmalar görüşüldü.
 

AOSB Ziyareti Antalya Bilim Üniversitesi 

Antalya Teknokent 

İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü
Milhan Güler ziyaret edilerek  ortaklaşa
geliştirilebilecek projeler hakkında
konuşuldu. Milhan Güler, Teknokent'te
bulunan kurumlar ve gelir vergilerinden
muaf olan 140 firmanın  çoğunun yazılım
firması olduğunu belirterek Teknokent
hakkında bilgiler verdi. 

Akdeniz Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ahmet Ögke ve
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof
Dr. Ahmet Uzun ile görüşülerek YDD tanıtıldı,
derneğin vizyonu ve misyonu, yapılan
çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, eğitim programları, yüksek lisans
programlarında yönetim danışmanlığı  dersleri,
ISO 20700 standartları konuları da görüşüldü 

YDD Akademi eğitimleri 

devam ediyor...

Tüm katılanlardan tam puan alan YD101 eğitimi

yönetim danışmanlığına adım atmak isteyenler için

mükemmel bir yol göstericidir.
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Tanışalım
Bu sayımızdaki köşemizde Eylül 1998 yılından beri YDD üyesi olan Didem Esen ve
aramıza Temmuz 2018'de katılan Sn. Ali Alper Çeltek'i sizlere tanıtıyoruz.

Didem Esen
İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Marmara
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını, Boğaziçi
Üniversitesi ve Wales Aberystwyth Üniversiteleri ortaklığında  
Çevre Yönetim Programını tamamlamıştır. Türk PHILIPHS,
BOSCH Siemens gibi firmalarda çalıştıktan sonra NMT
Danışmanlık'ı kurmuştur. Kurumsal Performans Yönetimi,
Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve Kurumsal Risk yönetimi
alanlarında uzmanlaşmıştır.

CMC (Certified Management Consultant ), CIA, CLA belgelerine sahip olan Didem
ESEN, 2014 Yılında ilk kez verilen En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü’nü kazanmıştır.  
Didem ESEN, YDD ve Kurumsal Risk Yönetimi Derneği üyesidir. 

Ali Alper Çeltek                            
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezundur. 2004
yılında Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümünü tamamladıktan
sonra halen İktisat Yüksek Lisans programına devam
etmektedir. 1997 yılında Koç Holding ile başladığı iş hayatında
üretim, lojistik, satış alanlarında uzmanlaşmıştır. Genel
yönetim danışmanlığı, koçluk, yönetim ekibi geliştirme ve
yetiştirme konularında danışmanlık vermektedir.
 
2018 yılında katıldığı YD101 eğitiminden sonra YDD üyesi
oldu.

Bizden Haberler

YDD ve Kültür Üniversitesi'nin birlikte
düzenleyeceği, YÖK onaylı Yönetim
Danışmanlığı Sertifika Programı Haziran'da
başlıyor. Yönetim Danışmanlığı mesleğinin
gerçek anlamda okulu olmayı ve Yönetim
Danışmanlığı sektörüne donanımlı danışmanlar
kazandırmayı hedefleyen 180 saatlik sertifika
programının detayları Mayıs başında YDD
sitesinde yer alacak.

30 Nisan 2019'da yapılması planlanan
Management Forum Turkey etkinliğimizi,
ekonomik konjonktürdeki belirsizlikler
sebebiyle ve sponsorlarımızın ricası ile Kasım
sonuna erteledik.
Güncel konuların, önemli bilgi ve tecrübe sahibi
konuşmacılar tarafından değerlendirileceği
etkinliğin detayları önümüzdeki aylarda YDD
web sitesinde yer alacak.

Yönetim Danışmanlığı Sertifika
Programı başlıyor

Management Forum Turkey ertelendi Mart Networking etkinliğinde Blockchain
ve Cryptocurrency konuştuk

Bir Kitap

“Teknoloji dünyası bugün o kadar hızlı ilerliyor ki,
her bir değişim bir sonrakini daha da hızlandırıyor.
Böyle bir ortamda ileriye doğru giderken
pazarlama uzmanlarının yollarını bulmalarına
yardımcı olacak bir temele ve referans noktasına
sahip olmaları son derece önemlidir. Bu yönde
yeni bir bilimsel temel atan Pazarlama 4.0 kitabı,
dijital ve mobil geleceği icat etmeye ve anlamaya
çalışan herkes için bir başlangıç noktası ve paha
biçilmez bir kaynak olacaktır

Mart Networking Etkinliğinde Devrim Danyal'ın detaylı
sunumu ile blokzincir, kriptopara ve paranın tarihini,
altyapısını, güvenirliğini ve geleceğini konuştuk. Gelecekte
finans sektöründe ve hayatımızda nelerin değişeceğini
paylaştık. Yoğun ilgi gören etkinliğimizde, bilgisini paylaşan
ve farkındalığımızı arttıran Devrim Danyal'a teşekkür ederiz.

Bir Rapor

Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik
büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan
verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol
oynayan faktör, bilgi ve iletişim teknolojileridir.
ERP Comittee tarafından yayınlanan "Kurumsal
Başarı Hikayeleri" bir kaynak doküman niteliği
taşımakta; çeşitli planlama ve strateji geliştirme
ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.
Kurumsal Başarı Hikayelerine
buradan  ulaşabilirsiniz:

Okuma Köşesi

Son söz....
2018 Nisan sonunda gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul üzerinden tam bir yıl çabucak geçti
Bir yıllık dönemde Yönetim Kurulu olarak asil ve yedek üye ayrımı yapmadan, tam bir ekip
ruhuyla YDD için çalıştık.
 
Networking etkinliklerimize her ay düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeni
üyelerimizle, YDD'yi merak edenlerle bir araya geliyor,  her ay farklı bir konuda bilgi sahibi
oluyoruz. 
2019 başında "ulusal tanıtım ve yaygınlaşma" hedefi koyduk ve akabinde Ankara ve Antalya
buluşmalarını gerçekleştirdik.Yaz döneminden sonra diğer illerimizi de ziyaret ederek
mesleğimizi ve YDD'yi tanıtmaya devam edeceğiz.

Mayıs ayından itibaren  YDD Akademi olarak önemli projelere imza atıyoruz.
Hayallerimiz çok ve büyük ama arada gerçekleşemeyenler de oluyor. Management Forum
Turkey etkinliğimizi 30 Nisan'da gerçekleştiremiyoruz ama vazgeçmedik. Sadece koşulların
daha iyi olacağını umduğumuz yıl sonuna erteledik.
 
Bu sayımızda üyemiz Kenan Sakallı'nın yönetim danışmanlığı ile ilgili doktora tezi anketini
paylaşıyoruz. Anketi yanıtlayarak hem tezini tamamlamasına yardımcı olacaksınız hem de
sektörümüze değer katacak bir akademik çalışma yayınlanmasını sağlayacaksınız.
 
Gelin birlikte paylaşarak büyüyelim.
Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Zeynep Tura, YK Başkanı

 
Bir soru- YDD size kazandırdı?
Bir cevap- Son derece kaliteli bir iş ağına dahil olmama ek olarak yönetim danışmanlığı
hizmetini uluslararası standartlarda verebilme imkanı sağlayacak bir metodoloji kazandırdı. 
Bir soru daha-Danışman olmak isteyenlere ne önerirsiniz?
Bir cevap daha- Bireysel güçlü yönlerinin, değerlerinin, önceliklerinin, ihtiyaçlarının,
farklılıklarının ve hedeflerinin farkında olmalarını ve YDD ile buluşup "YD101 Yönetim
Danışmanlığına Giriş " eğitimini mutlaka almalarını öneririm.
Son soru- Neden YDD'ye üye olmalıyız?
Son cevap- Maalesef ülkemizde danışmanlık halen yanlış anlaşılıyor ve değerlendiriliyor.
YDD' ye üyelik bu mesleği yapan kişilere; prestij, kalibrasyon, hizmet yöntemi ve kalitesi
kazandıracaktır.

YDD üyelerimizden Kenan Sakallı'nın gerçekleştirmekte olduğu yönetim danışmanlığı ile
ilgili doktora tezinin anket çalışması bölümünde sizlerin destek ve katkılarına ihtiyacı var.
 
Doktora tez çalışmasının ana konusu,  ilgili teorilerin yönetim danışmanlığında algılanan
başarıya etkisinin incelenmesidir. 
6-8 dakika arası bir sürede tamamlanan bu tez çalışması tamamlandığında sonuçlar
sizlerle paylaşılacaktır. Onay vermeniz halinde üyemiz sizinle temasa geçerek sözlü
görüşlerinizi de alacaktır.
 
Söz konusu tez yayınlandığı zaman, ülkemizde eksikliği hissedilen yönetim danışmanlığı
sektörü ile ilgili akademik boşluk biraz daha daralacaktır.
 
Anket çalışmasına katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yönetim Danışmanlığı Doktora Tezine Destek Verelim

YDD Sordu ...Ali Alper Çeltek Cevapladı
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