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‘Müşteri Merkezli’ olan firmalar stratejilerini
kurarlarken nereden başlıyorlar?  



‘KURUMSALLAŞMA ve STRATEJİK GELİŞİM PROGRAMI” 

Programın Amacı: 

İşletmelerimizin temel amacı ve önceliği, kendi hizmet alanlarında bulunan 
‘’Müşteri Merkezli’’ bir anlayışla istekleri anlamak, ulaşmak istediği 
hayallere, bütçesine uygun ürün ve hizmetleri sunmaktır. 

Geçtiğimiz 2000 li yıllardan bu yana, hızlı değişen konjektör içerisinde, 
bilgiye ve iletişime ulaşma ihtiyacı çeşitli gereçlerle daha kolay hale gelmiş 
ve memnuniyet ölçeği bu gerekçelerle daha da artar hale gelmiştir.  

Bunun neticesinde, işletmelerin pazar payını çeşitlendirme, müşteri profili 
artırma ve diğer pazarlarda dâhil, sürekliliğin sağlanması esas amaç haline 
gelmiştir.  

Programla temel amacımız, yukarıda belirttiğimiz deneyimlere sahip olmayan, nereden başlaması 
gerektiğini bilemeyen, gelişen organizasyonların yönetilmesi, operasyonların daha da hızlandırılarak 
müşteri memnuniyetine etki eden tüm organların bir harmonize ile yönetilmesi konusunda size özel 
bir plan çıkartarak, birlikte yol almaktır. 

Bu nedenle, değişen müşteri ihtiyaçları ile ilgili, sizlere özel, sizinle birlikte, kurumunuza gelecek 
vizyonlarını katarak, verimli ve canlı organizma sürecinde kendi sistemlerini kurabilen bir yapıya 
dönüştürmek temel çıktımız olmaktadır. 

Programın İçeriği: 

Program sizi tamamen anlamak ve Uluslararası deneyimlerimizi size aktarmak üzerine 
tasarlanmıştır. 

Yaptığımız çalışmalar ve başlıklar FORBES 500 ‘de bulunan firmalar tarafından uygulamaya alınmış 
çalışmalardır. 

Süreç, kendi içerisinde 4 ana adımdan oluşmaktadır.  
Bu adımlar;  

ANALİZ TASARIM LANSMAN UYGULAMA



BU AŞAMA DETAYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 

Yapılacak olan analiz çalışmalarının sonucunda aşağıda sıralanmış olan unsurların her birisi 
ele alınarak, incelenecek ve gerekli durumlarda revize edilecek ya da yeniden hazırlanacaktır. 

 Misyon ve Vizyon 
 Değerler 
 Stratejiler 
 Güçlü Yönler ve Zayıf Alanlar 
 Fırsatlar ve Tehditler 

Ayrıca analiz aşamasında toplanan ve derlenen tüm veriler, aşağıda detaylarına yer 
verilmiş olan tasarım aşamasının ana girdisini teşkil edecektir. 

2. Tasarım 
a. Yönetim Modeli ve Organizasyonel Yapı Tasarımı 

“Yönetim Modeli ve Organizasyonel Yapı Tasarımı” aşamasında, bir önceki adım olan analiz
çalışmalarından elde edilen bilgiler ile misyon, vizyon, değerler ve stratejileri temel alan 
ideal yönetim modeli ve organizasyon yapısı, sistem yaklaşımı perspektifinden 
tasarlanacaktır. 

• Vizyon

• Misyon

• Strateji

• Aksiyon

Stratejik
Analiz

• Yönetim

• Çalışanlar

• Görev Tanımları ve Yetkinlikler

• Çapraz ve Bağlı Fonkisyonlar

Organizasyon
Analizi 

• İş akışlarınız

• Değer Katma Analizleriniz

• İş Süreçleriniz

• İş Süreç ve Gereklilik Tespiti

İş 
Analizi 

SWOT 
Analizi



Detaylara aşağıda yer verilmiştir. 
 Organizasyon Tasarımının Yapılması 
 Görev Tanımlarının Oluşturulması 
 İş Gerekliliklerinin ve Yetkinliklerin Tespit 
Edilmesi 

b. Süreç Yönetimi Sisteminin Yapılandırılması 

 Süreçlerin Analizi
 Süreç Takip Sistemi 
 Süreç Haritaları ve Dokümantasyonu 

c. İnsan Kaynakları Sistem Tasarımı 

İK strateji ve politikaları ile bütünleşik ve İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarını içeren
entegre bir İK sistemi oluşturulacaktır. 

 İnsan Kaynakları Stratejileri ve Politikalarının Gözden Geçirilmesi
 Seçme – Yerleştirme Sistemi 
 Performans Yönetim Sistemi
 Ücret Yönetim Sistemi 
 Eğitim Yönetim Sistemi 

3. Lansman ve Uygulamaya Geçiş 

Lansman ve Uygulamaya Geçiş aşaması, tasarımı yapılan sisteminin devreye alınması
sürecinin kontrollü ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Bu aşama hem
sistemin tasarlanan şekilde uygulamaya geçmesi, hem de kurumsal olarak değişim ve gelişim
algısının doğru yönetimi sağlanmış olacaktır. Bu aşamada farklı çalışan grupları ile çalışmalar
yürütülecektir. 

4. Gelişim Etkinlikleri 

Projenin bu bölümü, organizasyonel gelişim çalışmaları çerçevesinde kurum yönetici ve
çalışanlarının yetkinlik açıklarını gidermeyi ve potansiyellerini açığa çıkartmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda aşağıda belirtilen gelişim çalışmalarından uygun olanlar yapılacak olan
değerlendirme neticesinde öneri olarak sunulacak ve uygun bulunması durumunda planlı bir
şekilde uygulaması gerçekleştirilecektir. 

 Eğitim ve Gelişim Programları
 Yönetici Koçluğu 
 Ekip Koçluğu
 Mentörlük 


