
İş Analizi ve Verimlilik
Danışmanlığı

İşletmenizin tam kapasiteyle çalıştığına ve üretiminizin maksimum verimle devam ettiğine 
emin misiniz? Bizim emin olduğumuz tek şey, daha iyisinin her zaman mümkün olduğu.

EMİN OLDUĞUMUZ TEK ŞEY,
DAHA İYİSİNİN MÜMKÜN OLDUĞU.
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İş Analizi ve Verimlilik
Danışmanlığı

12 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiğimiz birçok farklı sektörde, küçük sanılan teknik bir bilgi eksikliğinin 
verimlilikte büyük rakamları etkilediğini gördük. Danışmanlık sektöründeki bu tecrübemizle birlikte, işletmelerin daha 
fazla zaman ve para kaybı yaşamaması için iş analizi ve verimliliği konularında hizmet vermeye başladık. Çünkü 
işletmelerin küçük detaylar nedeniyle büyük bedeller ödemesinin en başta ekonomimize ve milli servetimize zarar 
verdiğine inanıyor, yüksek verimlilikle birlikte firesiz başarının peşinden koşuyoruz. 

İşletmenizin sahip olduğu işleyiş süreçlerinden üretim aşamalarına, çalışanlarınızın problem çözme yeteneğinden 
sorumluluk alanına kadar her detayda mevcut durum analizi yapıyor, her aşamaya özel çözümler sunuyoruz.

DEĞERLERİMİZ

ÇÖZÜMLERİMİZ

Geliştirdiğimiz metotla aşamalar halinde ilerliyor, teknik bilgi ve donanım boyutundan iş ve görev tanımlarına kadar 
her detayda iyileştirmeler ve verimliliği yükselten dokunuşlar gerçekleştiriyoruz.

METODUMUZ

Personel verimliliğini artırmak, iş gücü kaybını tespit ederek önlemler almak

Teknik bilgi, yönetsel donanım ve insan ilişkileri boyutlarının değerlerini analiz etmek

Kişiyi değil kadroyu güçlendirmek

Kadronun problem çözme yeteneğini ve becerilerini yükseltmek

Teknik bilgi, yönetsel 
donanım ve insan 
ilişkileri boyutlarının 
değerlerini analiz 
edilerek ortaya 
çıkarılması

Bilgi (Know-How), 
problem çözme 
becerileri, sorumluluk 
alanı temel boyutunda 
metodumuzu 
uygulayarak kişinin 
değil kadronun 
ölçümü

İş ve görev tanımlarına 
önemli girdileri 
sağlayarak detaylı çıktılar 
elde etmek

Problem çözme 
becerileri üzerine 
analizler 
gerçekleştirmek

Sayısal yöntemlerle 
kariyer haritalarını 
oluşturularak faktör 
bazlı iş 
değerlendirme 
analizinin yapılması

Elde edilen çıktılar 
özelinde yöntemler 
geliştirerek personel 
verimliliğini artırmak ve 
iş gücü kaybını tespit 
ederek önlemler almak.
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