
 YÖNETİM GELİŞTİRME MERKEZİ – Blanchard
®
 International adı altında The Ken Blanchard Companies

®
’ in 

Türkiye’deki Tek Yetk i l i  Çözüm Ortağıdır.Telefon: 0212 274 88 48-49 / www.blanchard.com.tr   

Referanslar 
“Nancy’i iki kelime ile özetlemek gerekirse harika ve ilham 

verici sıfatlarını kullanabiliriz. Liderlik konusunu baştan sona 

içselleştirmiş olarak bildiği çok açık. Eğitimde tüm 

katılımcıların konuşurken, sorular sorarken, endişelerini dile 

getirirken kendini rahat hissetmesini sağladı. Coşkusu ve ikna 

gücü bulaşıcıydı! Mükemmel üç eğitim günümüz için 

teşekkürler.”

  Katılımcı—ABD Deniz Kuvvetleri, Napoli, İtalya 

“Nancy’le çalışmak konfordur. Her seferinde ondan bir şeyler 

öğreniriz. Öğretirken de yol gösterirken de titizdir. İşimizi ona 

beğendirmek için bir taraftan özenirken bir taraftan da biliriz ki; 

tüm yolculuğumuzda bizimledir, güveniriz. İçine sinerse, cesaret 

vererek dümeni bize bırakır”. 
  Belgin Boydak, Roche, Türkiye 

“Nancy Biggar ile SLII® eğitimi süresince çalışmak gerçekten 

büyük bir zevkti. Kendisinden bir çok alanda çok şey öğrendik. 

Daha önce Türkiye'de yaşamış olması da bir çok alanda 

sürecimize katkılar sağladı. Liderlik, koçluk ve benzeri 

alanlarda yardıma, yönlendirmeye ve bilgiye ihtiyacımız 

olduğunda her zaman danışabileceğimiz bir kişi olduğu için 

şanslıyız. Teşekkürler Nancy.” 

Burak Ecemiş, Coca-Cola İçecek 
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Kıdemli Danışman Ortakları’ndan Nancy Biggar,  küresel bazda deneyimli bir 

danışman ve eğitmen eğitimcisidir. Yirmi yılı aşkın bir süredir çok çeşitli 

organizasyonlarda gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle liderlik, yüksek 

performanslı takımlar ve kurumsal değişim konularında ciddi birikime sahiptir. 

1994-2004 yılları arasında İstanbul’da yaşayan Nancy, Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika’daki Blanchard müşterileriyle birlikte çalışmıştır. İstanbul’a yerleşmeden 

önce doğum yeri olan Kanada Toronto’da Ontario Hükümeti Kültürel İşletmeler 

ve Ajanslar (sinema, müzik ve kitap basımı) Başkanlığı’nda kıdemli uzman 

olarak görev yapmıştır. Nancy eğitim ve danışmanlık kariyerine, Western 

Ontario Üniversitesi’nde Liderlik ve Kurumsal Gelişim üzerine eğitimler 

vererek ve bölgesel hükümette iç yönetim eğitmenliği yaparak başlamıştır. 
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®
 International Türkiye’de, Uluslarası 

İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Blanchard
®
 International 

Grubu için Kıdemli Danışman/Eğitmenlik yapan Nancy Biggar, Yönetim 

Geliştirme Merkezi ve The Ken Blanchard Grubu’nun ortaklığa gitmelerinde 

önemli rol oynamıştır. Nancy ayrıca İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 

Uluslararası Yönetim Programı’nda eğitimler vermiş ve Sabancı Üniversitesi  

Üst Yönetici Geliştirme Programı’nda halen dersler vermektedir. 

Ontario Hükümeti için çalışırken, Niagara Enstitüsü tarafından 40 yaş altı 

yüksek potansiyelli yöneticileri için “Liderlik ve Vizyon” programına 

seçilmiştir. Sadece 40 profesyonelin seçildiği bu yoğun program için aday 

gösterilen ve seçilen en genç program üyesi olan Nancy, 2004’te Kanada’ya 

dönmüştür.  

2007’te Koçluk Üniversitesi’ni bitirmiştir. Uluslararası Koçluk 

Federasyonu’nun (ICF) aktif bir üyesi olan Nancy, Kanada, İsrail, İspanya, 

Türkiye ve ABD’deki müşterilerine koçluk desteği vermektedir. 

Bazı Müşteriler 

Anadolu Holding 

AstraZeneca 

Aventis 

Bosch Siemens 

Coca-Cola 

Dow Avrupa 

Lilly 

Ericsson 

Jaguar 

Leica Geosystems 

SAP 

Magna 

Maersk 

Nokia 

US Navy (NATO) 

Pfizer 

Roche 
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