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İş analizinden kurumsal risklere karşı önlem almaya, operasyonel denetimden 
Turquality programına kurumsal gelişiminizi sağlayacak tüm hizmetler, ODS 

Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı birimiyle tek bir çatı altında.
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Yardımcı Olabileceğimiz Konular

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Şirketiniz için dönemsel değil kalıcı büyümenin yollarını mı arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz.

Turquality Danışmanlığı Strateji ve Kurumsal performansınızı analiz ederek, süreç için ihtiyacınız olan aşamaları yeniden ele alıyoruz. 

Stratejik Planlama Danışmanlığı Şirketiniz için yol haritası; misyonu, vizyonu, hedefleri ve çok daha fazlası. Hepsi de Stratejik Planlama Danışmanlığı 
hizmetiyle ODS Consulting Group’ta.

Teknik bilgi, yönetsel donanım ve insan ilişkileri boyutlarının değerlerini analiz ederek ortaya çıkarıyor, 
verimliliği yükseltip ve iş gücü kaybını düşürüyoruz.İş Analizi ve Verimliliği

Kurumsal Risk Yönetimi Stratejik riskler, operasyonel riskler, finansal riskler ve dış çevre kaynaklı riskleri tanımlayarak, firmanızın bu risklere karşı 
direncini yükseltiyoruz.

KVKK Danışmanlığı KVKK ile kişisel veriler koruma altında, peki şirketiniz? 

Finans Yönetimi Danışmanlığı “Kurumsallık” kavramını 8 ana başlıkta ele alıyor, her bir adımda size özel çözümler sunuyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Şirketiniz için dönemsel değil kalıcı büyümenin yollarını mı arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz.

Operasyonel Denetim İş akış şemalarını hazırlayarak uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir metot kurguluyoruz.
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Her şirketin farklı bir karakteri olduğuna inanıyor, bu nedenle de her hizmetimiz için işletmeniz özelinde belirlediğimiz 
farklı metotlar uyguluyoruz.

İşletmelere risk yönetiminden Turquality sürecine, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetinden finans 
danışmanlığına birçok hizmet veriyor, hizmetlerimizle dahil olduğumuz işletmeleri her zaman bir önceki günden 
daha ileriye taşımak için çalışıyoruz.

Yerli markaların ve yatırımların gelişip büyüyerek uluslararası pazarda kendine yer edinmesi, iç süreçlerdeki 
aksaklıkların düzeltilmesi ve bu sayede de şirketlerdeki üretim ve istihdamda artış sağlanması sahip olduğumuz 
birçok kıymetli değer ve prensipler arasında en önemlileri olarak öne çıkmaktadır.


