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Kurumsal Yönetim
Danışmanlığı

Müşterilerimiz için özgün olarak geliştirdiğimiz danışmanlık hizmetiyle deneyimlerimizi kurum kültürüne uygun bir 
şekilde aktarıyoruz. Tüm çalışmalarımızı önce biz sahada uyguluyor, sonrasında doğru ve etkin olarak 
uygulandıklarından emin oluyoruz. Günün sonunda tüm bu çabalarla müşterilerimizin başarı hikayelerine katkıda 
bulunmak istiyoruz.
Çünkü bizim işimiz, sizin başarınız.

DEĞERLERİMİZ

Her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğu olduğuna inanıyor, bu gelişimin evrensel çapta kabul görmüş 
ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz. Bu nedenle de “kurumsallık” kavramını 8 
ana başlıkta ele alıyor, her bir adımda size özel çözümler sunuyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Tüm kurumsal gelişim süreçlerinde “Etkin Danışmanlık” metodunu uygulamaktayız. Firmanızın sektörünü, mevcut 
işleyişini ve kültürünü analiz ederek başladığımız bu süreçte objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç 
terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın 
da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

METODUMUZ

8 Ana Başlıkla “Kurumsallık” Hizmetimiz

İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi

Kurumsal Performans Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri İç Denetim & Otokontrol Sistemi

Strateji Geliştirme, Aksiyon Planlama ve Uygulama

Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları Süreç Tanımlama ve Yönetimi

Müşterinin sektörünü, 
mevcut işleyişini ve 
kültürünü kapsamlı olarak 
analiz etmek

Firmayı sahiplenmek, 
objektif ve tarafsız olmak,

Bilgi ve modelleri firmanın 
öncelik ve kültürüne göre 
özel tasarlamak,

Danışmanlık sürecinde, 
belirli bir dönemi değil, 
referans gösterilen hizmet 
anlayışıyla süreklilik içeren 
belirsiz bir süreyi 
amaçlamak,

Bilgi ekonomisinin 
geliştirilmesi ve ticari 
rekabet gücünün 
pekiştirilmesine faydalı bir 
yaklaşım sağlayacak şekilde, 
danışmanlık hizmetleriyle 
çekirdek yeterliliklerin daha 
ileri seviyeye götürülmesine 
katkı sağlamak,

Mevcut İK uygulamalarının, 
iş disiplini, yasal mevzuatlar 
ve şirket kültürüne 
uygunluğunu analiz etmek,

Kurum marka değeri 
açısından çok önem taşıyan 
mülakat ve değerlendirme 
süreçlerinde, profesyonel 
yöntemler uygulanarak işe 
alım ve iç terfilerde karar 
kalitesine katkı sağlamak,

Firmanın müşteri ilişkilerini 
etkileyebilecek ihtiyaçları ve 
değişiklikleri proaktif 
yaklaşımlarla önceden 
görmek, 

Gittikçe daha karmaşık ve 
zor bir hal alan rekabet 
ortamında firmanın müşteri 
ilişkilerinde yüksek 
performansa erişmesine ve 
bu performansını devam 
ettirmesine yardım etmek 
için tavsiyelerde bulunmak,

Karşılaştıkları sorunları 
analiz etmelerine ve pratik 
çözümlere 
kavuşturmalarına, 
performansı artırmalarına, 
deneyimlerinden ders 
almalarına ve yeni iş 
fırsatlarını kullanmalarına 
yardımcı olan danışmanlık 
hizmetini vermek,

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com


