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EĞİTİMLERİMİZ
Büyüme ve gelişmenin olmazsa olmazı 
olan eğitimi canlı ve kalıcı kılmak istiyoruz. 
Şirketlerin hangi hedeflere ulaşmak 
istediğine, eğitime katılacak kişilerin  
mevcut bilgi ve becerilerine verdiğimiz önem 
kadar eğitimi kişiselleştirmeyi savunuyoruz.  
Yeni beceriler kazandırmak için bireyleri 
tanımayı ve yaklaşımlarına göre eğitim 
uyarlamanın önemine inanıyoruz.
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Dijital Dönüşüm
Dijitalleşen iş dünyasında işin ve insanın nasıl dönüşeceğini, işveren ve iş gücünün 
kazanması gereken yeni becerileri, departman bazında dijitalleşmenin etkilerini 
dönüşüm için yapılması gerekenleri aktarıyor, yol haritası çıkarılmasına yardımcı 
oluyoruz.

• Dijitalleştirme ve dijital dönüşüm nedir?

• İş dünyasının geleceği nasıl olacak?

• İş dünyası çalışanlardan hangi yeni 
   becerileri bekleyecek?

• İşverenlerin hangi yeni becerilere sahip 
   olması gerekecek?

• Dijitalleşme, departman bazında hangi 
   değişikliklere neden olacak?

• İnsan kaynakları nasıl dijitalleşecek?

• Dijital dönüşümle kurum kültürü nasıl 
   değişecek?

• Liderlik kavramı hangi değişikliklerden 
   geçecek, değişim yönetimi nasıl 
   gerçekleştirilecek?

• Dönüşüme ayak uydurmak için nasıl 
   çevik şirket olunacak?

• Eğitim sistemi nasıl değişecek?

canan@cananduman.com
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İNOVASYON

canan@cananduman.com

Kurumsal Gelişim
Potansiyeline ulaşamayan bir kurum başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve 
bir kurumun gelişimi iş gücüne bağlıdır. Kurumlara değer katmayan, güncelliğini 
yitirmiş süreçlerin elenmesine, şirket kaynaklarının verimliliği artıracak şekilde 
değerlendirmesine ve iyileştirilmesine yönelik çözümler üretiyoruz. Olası risklerin 
bertaraf edilmesi amacıyla organizasyonel ve operasyonel bütün süreçlerin 
gelişimini, orta ve uzun vadeli süreçlerde nasıl planlanacağını belirliyoruz.

• Liderlik ve yönetim

• İnovasyon (Kültür, tarihçe, felsefe, yöntem)

• İnovasyon projesi yaratma

• Yaratıcılık ve fikir üretme yöntemleri

• Girişimcilik (Esasları, uygulamalı örnekleri ve  
   vaka analizleri)

• Girişim ve ekosistem oluşturma

• Girişimci koçluğu

• Trend koçluğu

• Ekonomi ve iş dünyasında gelecek tasarımları

• Küresel iş trendleri

• Reorganizasyon ve süreçleri yeniden kurgulamak

• Süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme yapmak

• İşveren markası oluşturmak

• Stratejik kurumsal yönetim

• Kriz yönetimi

Workshop
 
• Uygulamalı inovasyon projesi  
   geliştirme
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Yetenek Yönetimi
İnsan sermayesi, rekabet avantajının en kritik unsuru hâline gelirken yetenek edinimi, 
yetenek yönetimi ve yetenek planlamasının önemi her geçen gün artıyor.  Uzun vadeli 
vizyoner bir bakış, disiplinli ve sistemli bir çalışma gerektiren yetenek yönetimine 
ilişkin çözümlerimizi paylaşıyoruz.

• Yıldız çalışan kime denir?

• Nasıl yıldız çalışan olunur?

• Şirketler yıldız çalışanlarını neden 
   kaybeder?

• Yıldız işveren nedir?

• Nasıl yıldız işveren olunur?

• Yetenek yönetimi nedir, neden 
   önemlidir?

• Yetenek yönetimi nasıl yapılır?

• Yeteneği elde tutmanın yolları nelerdir?

• Mevcut yetenekler kurumda nasıl daha 
   aktif hâle getirilir?

• Yetenek göçüyle oluşan zararlar 
   nelerdir?

• Dünya neden yetenek açığıyla karşı 
   karşıyadır?

• Performans yönetimi nasıl yapılır?

canan@cananduman.com
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• Dijital dönüşüm iletişimde neleri 
   değiştirecek?

• Kurumsal iletişimin ve pazarlamanın 
   geleceği nasıl olacak?

• Müşteri nasıl değişecek ve kurumlardan 
   neler bekleyecek?

• Sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? 
   Kurumların sosyal medya hesaplarını 
   yönetirken yaptıkları yanlışlar nelerdir?

• İç iletişim nasıl yapılmalıdır?

• İç iletişimin değişen dinamikleri nelerdir?

• Reklam kampanyaları neden başarısız 
   olur? Başarılı bir reklam kampanyası nasıl 
   gerçekleştirilir?

• Yaratıcı medya stratejisi nasıl oluşturulur?

• Kriz iletişimi nasıl yapılır?

• Kurumlar ekonomik krizde çalışanlarıyla, 
   müşterileriyle ve paydaşlarıyla iletişimde 
   nelere dikkat etmelidir?
 
• CEO’lar sosyal medya hesaplarını nasıl 
   yönetmelidir?

• Marka itibarının olmazsa olmazları nelerdir?

• Kişisel marka nasıl oluşturulur?

• Entegre pazarlama iletişimi nasıl yapılır?

• Dönüşen dünyada marka sadakati nasıl 
   oluşturulur?

• İletişim ve pazarlama bütçeleri nasıl 
   belirlenir ve nasıl yönetilir?

• İletişim ve etkili dinleme

• Müzakere teknikleri

• Etkili sunum yöntemleri

Workshoplar 
 
• Yaratıcı yazarlık

• Yaratıcı okuma yöntemleri

• Uygulamalı inovasyon projesi geliştirme

• Metin, rapor ve sunum düzenleme

 

Pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, halkla ilişkiler, iç iletişim, 
sosyal medya alanları ile dijitalleşmenin iletişim dinamiklerini nasıl etkilediğini ve 
hangi dönüşümlerin yaşanacağını paylaşıyoruz.

İletişim Yönetimi

canan@cananduman.com
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İnsan Kaynakları
İnsan kaynaklarının dijitalleşmeye başlaması, dünyada yetenek yönetimi kavramının 
öne çıkması, eğitim ve gelişim programlarının farklılaşması, işe alım kriterlerinin 
ve süreçlerinin değişmesi ile dönüşen İK’nın geleceği hakkındaki gelişme ve 
uygulamaları paylaşıyoruz.

• İnsan kaynakları nasıl dijitalleşecek?

• Yakın gelecekte işe alım uygulamalarında 
   hangi değişiklikler gerçekleşecek?

• İnsan kaynaklarında veri kullanımı nasıl 
   yapılacak?

• Analitik düşünme ve karar verme nasıl 
   sağlanacak?

• İnsan kaynakları sistemi nasıl kurulur?

• Nasıl işveren markası olunur?

• Nasıl çalışan markası oluşturulur?

• Çalışan bağlılığı nasıl sağlanır?

• Şirketlerde turnover oranı nasıl azaltılır?

• Etik değerler, iş etiği ve davranış kuralları 
   nelerdir, nasıl uygulanır?

• Mobbing’le nasıl başa çıkılır?

• Çalışan ödüllendirme sistemi nasıl 
   yapılmalıdır?

• Yetkinliklere dayalı mülakat teknikleri 
   nelerdir?

• İşten çıkış mülakatı nasıl yapılmalıdır?

• Şirket birleşmelerinde insan kaynaklarının 
   rolü nedir ve birleşme nasıl yönetilmelidir?

• İnsan kaynakları yönetimi nasıl yapılır?

• İnsan kaynakları yönetiminde iş hukuku 
   uygulamaları nelerdir?

• Ücret ve yan haklar yönetimi nasıl yapılır?

• İş hukuku ve İSG açısından hukuki 
   sorumluluklar nelerdir?

canan@cananduman.com
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• Takım koçluğu

• Takımın iş ve ilişkisel dinamiklerinin mevcut durum tespiti

• Hedeflerin belirlenmesi: Hedefe dönük takım ve grup koçluğu çalışmaları

• Takım liderleri için yönetim ve liderlik

• Takımı geliştirmek: Takımın en iyi performansı göstermesine yardım etmek

• Takım gelişim planı oluşturmak

Ekiplerin performans artışının ve motivasyonunun nasıl sağlanacağını aktarıyor, ekip 
içi iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Ekibi anlamaya, 
potansiyeli açığa çıkarmaya, ekip liderinin sorumluluklarına, Türkiye’de ekip 
çalışmasının zorluklarına değiniyoruz.

Takım Koçluğu 

canan@cananduman.com
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Aile Şirketleri
Aile şirketleri, küçük ve orta ölçekli firmalardan büyük holdinglere kadar birden 
çok endüstri alanında ve ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye’de de iş dünyasının 
sayıca ezici çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmaktadır. Doğası gereği bu şirketler 
kendilerine özgü zorluklarla ve sorunlarla karşı karşıya oldukları gibi hızlı karar alma 
ve uygulama, bağlılık gibi güçlü yanlara da sahiptirler. Aile şirketleri, zaman içinde 
büyüme ve gelişmenin çeşitli aşamalarından geçmektedirler. Bu zorlukların birçoğu, 
ikinci ve sonraki nesiller şirkete girdiğinde baş göstermektedir. Aile bireylerinin, 
şirketin profesyonelleştirilmesi süreciyle nasıl baş edeceklerini öğrenmeleri, 
yönetimde olup olmayacakları, sadece hissedar olarak mı kalacaklarının netleşmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde çözülemeyen aile sorunları işi etkilemektedir.

Aile şirketi yöneticilerini hedefleyen bu eğitimde, aile şirketlerinin yaşadığı 
kurumsallaşma sorunlarının aşılması, şirketin kalıcılığının artırılması ve dijital 
dünyaya ayak uydurmak için yapılması gerekenleri, büyüme ve rekabet stratejilerini 
detaylı olarak ele alıyoruz.

• Aile şirketlerinde yönetim sorunları

• Kurumsallaşmada yaşanan sorunlar

• Yönetim şekillerinin organizasyona etkileri

• Aile şirketlerinin uzun yıllar ayakta kalması 
   için yapılması gerekenler

canan@cananduman.com
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Liderlik

Satış

Liderlerin rolü ve sorumlulukları değişti, 
değişmeye de devam edecek.  
Liderlerin dijitalleşen dünyaya geçişi nasıl 
yöneteceğini, günümüz liderlerine dijital 
ekonomide başarılı olmayı sağlayacak 
becerileri dünya trendlerine uygun bir 
şekilde paylaşıyoruz.

Dijitalleşmeyle satışın dinamikleri değişti. Müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama 
giderek teknolojiye daha bağımlı hâle geldi. Bu eğitimimizde değişen satış 
dinamikleriyle birlikte başarılı satış yapmanın, zor müşteriyle başa çıkmanın, satış 
kapamanın yollarını aktarıyoruz.

• Dijitalleşen ve kuşakların beklentisine  
   göre değişen iş dünyasında liderlik

• Değişim yönetiminde liderin rolü

• Sosyal lider olmanın adımları

• Liderliğin dönüşümü

• Transformasyonel liderlik

• Satış sürecini yönetmek

• Satış için gerekli temel 
   beceriler

• Müşterileri anlamak: 
   Müşterinin ihtiyaçlarını 
   karşılamak

• Mevcut müşterilerde bağlılık 
   yaratmak

• Profesyonel satış teknikleri

• Pazarlık stratejisini 
   planlamak

• Satış sunum becerileri

• Satışı başarıyla kapatmak

canan@cananduman.com
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DANIŞMANLIKLARIMIZ
İş dünyasında aynı kalan tek şey,  
hiçbir şeyin aynı kalmayacağı gerçeğidir.  
Yaşam boyu öğrenmenin önemine 
inanıyoruz. Yeni nesil içeriklerle,  
dünya trendleriyle iş dünyasının 
gelişimine katkı sağlıyoruz. 
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Dijital Dönüşüm
Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu olup, 
çalışma şeklini değiştiren; ticari faaliyetlerin, yetkinliklerin ve iş modellerinin derin 
bir dönüşümüdür. Aynı zamanda kurumların statükoya meydan okumasını gerektiren 
kültürel bir değişimdir. Tamamen dijital olmak, organizasyon çeşitli aşamalardan 
geçerken zaman, çaba ve kaynak gerektirir. Şirketlerde dijital dönüşümün nasıl 
gerçekleşeceği, dijital dönüşüm stratejisi hakkında çözüm önerilerinde bulunuyoruz.

• Dijitalleşme şirketlerin çehresini nasıl 
   değiştirecek?

• Dijitalleşme departmanları nasıl 
   etkileyecek?

• Şirketler dijital dönüşüm stratejisini 
   nasıl oluşturmalıdır?

• Dijital dönüşüm şirketlerin hangi yeni 
   beceriler kazanmasını gerektirecek?

• Dijital teknolojilerin avantajları ve 
   dezavantajları nelerdir?

• Dijital dönüşümde liderin rolü nedir?

• Kendine yetmek: Esnek iş modellerinde 
   ve uzaktan çalışma opsiyonlarında fırsat 
   yönetimi

• Yaratıcı analiz yöntemleri

• Süreç yönetimi (Analiz, hipotez, tasarım 
   ve test)

canan@cananduman.com
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Değişim Yönetimi 
Değişimi doğru yönetmek, organizasyonda değişimi akıcı hâle getirmek için 
hazırladığımız planlarla değişime yeni bir boyut kazandırıyoruz. Kurumlara değişiklik 
yapma ihtiyacı hissettiklerinde şu soruları sormalarını tavsiye ediyoruz:

Soruların tamamına “evet” yanıtı verilebilen şirketler, değişimi yönetecek ekibe 
güvenerek değişim yönetimi sürecine başlamalıdır. Değişim; ikna, takdir, iletişim ve 
takım ile gerçekleşebilecek bir süreçtir. Doğru zamanda yapılırsa işe yarayacak ve 
başarılı olacaktır.

• Değişim için doğru zamanda mıyız?

• Dirençlere hazır mıyız?

• Kurumda güç dengelerinin değişmesini sağlıklı bir şekilde yönetebilecek miyiz?

• Alışkanlıklarını terk etmek istemeyenlerle baş edebilecek miyiz?

• Değişimin kayıp yaratacağı, sahip olunan kazanımlara zarar vereceğini düşünenlerle 
   etkili iletişim kurabilecek miyiz?

• Bu direnci sağlıklı bir şekilde yönetip değişimin yolunu açabilecek miyiz?

canan@cananduman.com
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Yetenek Yönetimi 
İnsan sermayesi, rekabet avantajının en kritik unsuru olarak bilinirken, dünyadaki 
birçok kuruluş yetenek yönetiminin önemini kavramıştır. Giderek daha karmaşık 
bir hâl alan küresel ekonomik koşullarda ayakta kalmak, rekabette öne çıkmak, 
nitelikli çalışanı işe almak, insan kaynağının niteliğini geliştirmek ve tecrübeli insan 
kaynağını elde tutmak ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İş dünyası, bir yandan en iyi 
yetenekleri toplamayı isterken diğer yandan yetenek havuzunu yönetme kabiliyetinden 
yoksun olduğundan, değer yaratan nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorlanmaktadır.  
 
Yetenek yönetimi uzun vadeli vizyoner bir bakış, disiplinli ve sistemli bir çalışma 
gerektirmektedir. Kurumlar doğru bilgi, beceri, yetenek, davranış ve ilişkilere sahip 
çalışanlarla hedeflerine daha hızlı ulaşmaktadırlar. Yetenek yönetimi, kurumlara 
benzersiz ve taklidi imkânsız bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Çünkü birbirlerini 
sürekli takipte olan rakiplerin birbirlerinden taklit edemediği iki kavram vardır: 
kurum içi değerler ve insan kaynağı.
 
Kurumlarda yetenek yönetiminin nasıl yapılacağına, yıldız çalışanların kariyer 
planının nasıl olacağına, liderlerin ve bütün yönetim kadrosunun sorumluluklarına, 
kurum içinde uygun çalışma ortamının nasıl sağlanacağına dair çözüm önerilerimizi 
sunuyoruz.

canan@cananduman.com
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İnsan Kaynakları Yönetimi 
Kurumlar daha kalıcı olma, varlığını sağlamlaştırma, konumlarını sürekli daha ileriye 
taşıma kaygısı yaşıyorken “önce insan”ı ilke edinerek, insan kaynakları alanında 
dönüşümün yayılmasını ve hızlanmasını değişimin anahtarı olarak görmelidir. İnsan 
kaynakları diğer departmanlara bu değişimde iş ortağı gibi davranmalıdır. Şirketin 
stratejilerini gerçekleştirmesi için liderlik etmeli, çalışanların bu değişime ayak 
uydurmasına destek olmalıdır.

Günümüzde insan kaynakları operasyonel departman algısından kurtulamadığı gibi 
uygulamalarıyla değişim çağının bileşenleri ile uyumda zorlanmaktadır. Çünkü insan 
kaynaklarının gündemi değişti. İnsan kaynakları algısı, işe alım yöntemleri, iş yapış 
modelleri, çalışanlarda aranan özellikler, yöneticilerden ve liderlerden beklenenler, 
çalışanın işverenden beklentileri, demografik özellikler, rekabet, teknoloji ve değişim 
anlayışı değişti.  Sürekli iyileştirme isteyen bir değişime geçildi. İnsan kaynaklarının 
dijitalleşmeye başlaması da değişimi tetikledi.

Dijital İK, dijital teknoloji uzmanlığı gerektirmektedir. Dijital dönüşüm projelerinde 
insan kaynaklarının BT ve dijital dönüşüm ekipleriyle iş birliği sağlaması 
gerekmektedir. Bulut tabanlı İK sistemleri organizasyonlara değer katarken artık 
yeterli değildir. Bugün İK ekipleri iş akışına entegre edilmiş uygulamalar ile yeni 
çözümler peşindedir. İnsan kaynaklarının dijitalleşmesi sürecinde izlenecek yolları, 
şirketler için en yeni çözümleri sunuyoruz.

canan@cananduman.com
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Performans Yönetimi 
Sürekli gelişen teknolojik sistemler, çevre şartlarındaki değişimler ve uluslararası 
rekabet, günümüzde insan kaynağının, her zaman olduğundan daha etkin ve verimli 
kullanılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu yüzden teknolojik gelişmeler karşısında 
yetersiz kalmamak, çevreye uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için insan 
kaynağının verimliliğinin artırılması önemli bir konu hâline gelmiştir.

İnsan kaynağının verimliliği bir yönüyle mevcut performansın sürekli iyileştirmesiyle 
ilgiliyken, bir yönüyle de var olan potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla ilgilidir. Potansiyel 
değerlendirmesini doğru yapmak, bu potansiyelin performansa dönüşmesine, 
potansiyelin gösterilmesine olanak sağlamak isteyen kurumlara performans yönetimi 
konusunda destek oluyoruz.

Performans yönetimi danışmanlığı 
kapsamında ele alınan konular şunlardır:

• Performans yönetimi (PYS) döngüsü

• Performans ölçüm teknikleri ve 
   yöntemleri

• Performans yönetim sistemi ve 
   performans değerlendirme süreç 
   haritaları

• PYS ve İK süreçleri ilişkisi

• PYS’de hedef belirleme, doğru hedef 
   belirleme

 
 

• Hedeflerin performans yönetim  
   sisteminde kullanılması

• Hedef ve yetkinlik bazlı performans 
   yönetim sistemi kurma süreci

• Yetkinlik tanımları ve yetkinliklerin 
   özellikleri

• Yetkinliklerin sınıflandırılması, 
   değerlendirilmesi

• Performans görüşmelerinde geri 
   bildirim

• Performans değerlendirmede yapılan 
   kritik hatalar ve hataları önlemede 
   yapılacaklar

canan@cananduman.com
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Organizasyonel Gelişim 

İletişim Yönetimi 

Organizasyonların kendisini gelişime ve yeniliklere giden yola çıkarabilme yeteneğini 
gösterebilmeleri, verimlilik ve etkinlik düzeylerini artırabilmeleri açısından hayati 
bir önem taşımaktadır. Organizasyonel hedeflerini önemli stratejik hedeflerle 
ilişkilendirmeyi tercih eden ve bunları ekip- performans hedeflerine dönüştüren 
kurumlar, performanslarını arttırmaktadır.

Gözlem, araştırma ve görüşmeler yoluyla, şirketin kurum kültürünü analiz ediyor, 
bunu yaparken de parçaların bir bütün olarak birlikte çalışıp çalışmadığını inceliyoruz. 
Şirketlerin gerçek sorunları hedefleyen daha az müdahaleci değişiklikler tanımlamasına 
ve oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Yeniden yapılandırmanın gerekli olduğu durumlarda 
olumlu ve sürdürülebilir sonuçlar üretmek için süreci yönlendiriyoruz.

Yeni ve daha esnek organizasyon yapıları, rolleri ve sorumlulukları netleştiren akıllı 
içerik yönetişim modellerinin yanı sıra iş birliğini önemli ölçüde kolaylaştıran dijital 
araçlar ve editoryal sistemler kurumsal iletişimin geleceğini etkiledi.

Pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, halkla ilişkiler, iç iletişim, sosyal 
medya gibi alanlarda kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim 
gereksinimlerine yönelik danışmanlık hizmetimizde; dijitalleşme ile iletişimin nasıl 
değiştiğini, hangi araçların nasıl kullanılacağını, çalışan, müşteri, tedarikçi, tüketici 
iletişiminde izlenecek yeni yolları bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyoruz.

İlgilendiğiniz eğitim ve danışmanlık hizmeti için  
canan@cananduman.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.  

cananduman.com


