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21 yıldır kuruluşlara ve bireylere kökten değişen dünyada değer yaratma 

yolculuklarına başarıyla devam edebilmek için ihtiyaç duydukları “işe ve 

davranışa yönelik yetkinlik geliştirme, verimlilik artırma ve performans 

iyileştirme destekleri” sağlıyoruz… 

 

Bu güne kadar yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerimizden yararlanan kuruluşların 

sayısı 550’yi, profesyonellerin sayısı ise 111,000’i aştı… 

 

Çalışmalarımızda ve hizmet süreçlerimizde kılavuzumuz Akıl, Vicdan, Ahlak, Yasa 

ve Onur (AVAYO) beşlisidir. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak 

geliştirdiğimiz danışmanlık, eğitim, koçluk çözümlerimiz: benzersiz deneyimimizin; 

ölçme-değerlendirmeye, nesnelliğe ve bilimsel bilgiye dayalı objektif 

yaklaşımımızın; global vizyonumuzdan, yurt dışı deneyimlerimizden ve uluslar arası 

işbirliklerimizden elde ettiğimiz kazanımların; müşterileri baş tacı eden ve empatik 

etkileşimi içeren özenli iş yapış  tarzımızın; analitik ve sentetik düşünme 

becerilerimizin ve gelişkin yetkinliklerimizin ürünleridir. 

 

Yaşama, insana ve gerçeklere saygımızı; verimliliğe, performansa ve değer 

yaratmaya bağlılığımızı ve her durumda “gereğini yapmaya” olan inancımızı 

yansıtan bu kitapçığı keyifle incelemeniz dileğimizle... 

 

s t r a ta  p er f o rm an s                                                                                                                                          

danışmanlık-eğitim-koçluk  
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İnsanların ve kuruluşların faaliyetlerinden elde ettikleri sonuçlara bakılan, 

başarının, bu sonuçlara göre değerlendirildiği ve ödüllendirildiği (ya da 

ödüllendirilmediği) bir dünyada yaşıyoruz. 

 

Dünya sonuçta performansa bakıyor. Ürünlerde, hizmetlerde, sözlerde, 

davranışlarda, iş sonuçlarında…kısacası her şeyde performansa. Müşterilerden 

yöneticilere, eş düzey çalışanlardan düzenleyici/ denetleyici kurumlara…herkes 

performans bekliyor. Kuşkusuz bireyin kendisi de kendisinden… 

 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak dünyanın 

gerçekten umurunda olan yegane şey ile yani performansla yatıyor, performansla 

kalkıyoruz. Dünyanın performans çıtasını sürekli yükselttiği, istikrarsızlık ve sürekli 

değişim çağında bireylerin ve kuruluşların performanslarını dünyanın beklediği 

performans düzeylerine çıkartmalarına; yüksek performansın önündeki zihinsel, 

kültürel ve yapısal engelleri kaldırmaya; performans-kritik yetkinliklerini 

geliştirmeye; insanların, kurumların ve kuruluşların sahip oldukları, başta zaman-

hayat olmak üzere en kısıtlı ve geri dönüşü olmayan kaynakları yüksek verimlilikle 

kullanmalarına, böylece birey-örgüt-kurum-toplum düzeyinde performans 

iyileştirmeye yardımcı olmak bizim tutkumuz. 

  

Derdi performans olan, hayatlarını yüksek verimlilikle geçirmek; zaman/enerji/

para/repütasyon katili her türlü safradan olabildiğince kurtulmak; kendilerinin ve 

başkalarının hayatını kolaylaştırmak; kendileri ve paydaşları için daha yüksek değer 

yaratmak; hedeflerine ve amaçlarına daha hızlı ve daha ekonomik ulaşmak isteyen, 

sürekli değişimin ve istikrarsızlığın giderek daha sık ve daha büyük güçle sarstığı bir 

dünyada ayakta kalmak isteyen bireyleri/kuruluşları bizimle ve performansa sistem 

anlayışıyla bakan, performansın 12 boyutunu içeren bütünsel performans 

yaklaşımımızla tanışmaya davet ediyoruz. 

Performans 

www.strata.com.tr 

İletişim ve daha fazla bilgi için:  
 

0216 468 88 80 | performans@strata.com.tr 
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s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak Birey ve Ekip 

performansının bilmek ve yapabilmek eksenlerinde iyileştirilmesinin performans 

denkleminin kritik bir unsuru olduğunu çok iyi biliyor; performans çıtasını giderek yükselten 

bir dünyada bireylerin ve ekiplerin “vazgeçilmezliklerini” sürdürebilmelerinin gerçeklik 

tabanlı ve objektif kriterler çerçevesinde kendilerini, işlerini, iş sonuçlarını, 

verimliliklerini, performanslarını, konfor alanlarını, yetkinliklerini bir an önce 

sorgulamalarına, sonra da iyileştirmelerine ve geliştirmelerine bağlı olduğuna inanıyoruz.  

 

Bu çerçevede:  

farklı rolleri, sorumlulukları ve işlevleri olan bireylerin ve ekiplerin performanslarını 

objektif kriterlerle ölçüyor, değerlendiriyor; onların kendilerinden; doğru ve zamanında 

“insan kararları” almakla mükellef yöneticilerinin onlardan ve her halükarda dış dünyanın 

organizasyonlarından beklentilerini daha iyi, daha hızlı ve daha ekonomik olarak 

karşılamalarına yardımcı olacak danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetlerini en uygun 

nitelikte ve nicelikte yapılandırarak hayata geçiriyoruz. 

 

Birey ve ekip performansını artırma hedefli hizmetlerimizi şu başlıklar kapsamında 

sunuyoruz: 

 

 Bireysel Performansın Çok Boyutlu Analizi ve Performans Önündeki Engellerin 

Tespit Edilmesi 

 Bireyler İçin Objektif Performans Kriterleri Tespiti 

 Bireysel Performansı Artırmaya Yönelik Yetkinlik ve Taahhüt Geliştirme 

 Ekip Performansının Çok Boyutlu Analizi ve Performans Önündeki Engellerin Tespiti 

 Ekipler İçin Objektif Performans Kriterleri Tespiti 

 Ekip Performansını Artırmaya Yönelik Grup Yetkinliği ve Taahhüt Geliştirme 

 Örgüt Çapında Yüksek Performans Kültürü Yaratma ve Yaşatma 

 21.YY Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri 

 

Değer yaratma, değer sunma ve değer paylaşımı süreçlerinin vazgeçilmez bileşeni olan 

bireylerin ve ekiplerin kendileri ve tüm yanlar için daha yüksek performansla daha fazla 

değer üretebilmelerine, yalnızca performansa ve iş sonuçlarına bakan bir dünyada 

bireysel ve örgütsel performansın önündeki engellerin kaldırılmasına, ekip içi ve ekipler 

arası iletişimin, uyumun ve sinerjinin artırılmasına yardımcı olmamızı istiyorsanız daha 

fazla zaman kaybetmeyin. 

Birey ve Ekip Performansı 

www.strata.com.tr 

İletişim ve daha fazla bilgi için:  
 

0216 468 88 80 | performans@strata.com.tr 
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“Yöneticilik işleri doğru yapmak, liderlik ise doğru işleri yapmaktır” 

- Peter Drucker, Yönetim Gurularının Gurusu 

 

Kendinizi ister yönetici (ya da yönetici adayı) olarak tanımlayın, ister lider, isterseniz de 

liderliği öğrenmek/geliştirmek isteyen (sıra dışı) bir profesyonel, s t r a t a  p e r f o r m a n s  

danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak olarak liderliğin de tıpkı yöneticilik veya diğer 

yetkinlikler gibi öğrenilebilir/ geliştirilebilir bir yetkinlik olduğunu biliyor, lider-yöneticinin 

en değerli yönünün, becerisinin ve önceliğinin inandığı değişimleri başkalarını da ikna 

ederek ve onların yardımıyla hayata geçirmek olduğuna inanıyor ve hem yöneticilik, hem 

liderlik performansınızı çalışma arkadaşlarınızın, üstlerinizin, astlarınızın, müşterilerinizin 

ve diğer tüm paydaşlarınızın, kısaca dünyanın sizden beklediği düzeye çıkarmanıza 

yardımcı oluyoruz. 
 

Bu çerçevede, mevcut yöneticilik-liderlik yetkinliklerinizi birlikte değerlendiriyor; ulaşmak 

istediğiniz durumla mevcut durum arasındaki boşlukları ve nedenleri saptıyor; gerek 

yöneticilik temel ve alt yetkinliklerinde gerekse de liderlik temel ve alt yetkinliklerinde bir 

gelişim planını sizinle beraber hazırlıyor; eğitim, koçluk, mentorluk gibi profesyonel 

müdahalelerden durumunuza en uygun olanını veya birkaçını uygulayarak 21.YY 

yöneticiliğine veya liderliğin zevkli, eğlenceli, heyecanlı, yüksek getirili (ve riskli!) 

dünyasına geçiş yapmanıza benzersiz birikimimizle ve yaklaşımımızla destek oluyoruz. 
 

Liderlik ve yöneticilik performansını artırma hedefli hizmetlerimizi sunduğumuz başlıklar: 
 

 Yöneticilik Performansının+Yetkinliklerinin Çok Boyutlu Analizi ve Değerlendirilmesi 
 

 Yöneticilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi, Yöneticilik Performansının ve 

Taahhüdünün Artırılması 
 

 Liderlik Performansının ve Yetkinliklerinin Çok Boyutlu Analizi ve Değerlendirilmesi 
 

 Liderlik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi, Liderlik Performansının ve Taahhüdünün 

Artırılması 
 

 Lider-Yönetici Geliştirme ve Güçlendirme Programı 
 

 Değişim Liderliği Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 
 

 LT (Leadership Trainee) Programları 
 

 Dijital Liderlik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 
 

 21. YY İşletmelerinde “C-Level” Lider-Yöneticilik 

Liderlik ve Yöneticilik Performansı  

www.strata.com.tr 

İletişim ve daha fazla bilgi için:  
 

0216 468 88 80 | performans@strata.com.tr 
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Başarısız olmak için fazla bir şeye ihtiyacınız yok; 

dar, küçük, muğlak bir vizyon veya vizyonunuza hizmet etmeyen bir 

misyon veya misyonunuzu desteklemeyen bir strateji veya 

stratejinizi yaşama yansıtamayan hedeflere sahip olmanız yeterli… 
 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak kuruluşlara ve 

bireylere “amaçları” ve “realiteleri” ile uyumlu vizyon, misyon ve strateji belirlemelerine 

yardımcı oluyoruz.  Bunu, değer yaratma yolculuğuna yeni başlayan kuruluşlar için 

yaptığımız gibi, giderek daha sert ve umulmadık yönlerden esen değişim rüzgarlarının 

etkilediği organizasyonlar için de gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları bazen bireylerle “1e1” 

bazda yaptığımız gibi, çoğunlukla küçük gruplarla veya daha geniş katılım gerektiren 

durumlarda daha büyük gruplarla konferans, workshop  gibi çalışma türlerinden en 

uygununu veya ideal bileşimini kullanarak yapıyoruz. 

  

Yalnız geçmiş başarılarınızı destekleyen değil geleceği de daha yüksek güvenle 

kucaklamanıza yardımcı olacak 21.yüzyıl uyumlu vizyon, misyon ve 

stratejinizi hedeflerinizle birlikte sıfırdan ya da  yeniden biçimlendirmek istiyorsanız, bu 

önemli inisiyatifinizin başarısına layık olduğunuz kaldıracı sağlamaktan mutluluk duyacağız. 

Ünlü liderlik ve organizasyonel gelişim uzmanı Warren Bennis’in söylediği gibi “liderlik, 

vizyonu gerçeğe dönüştürme kapasitesidir”. Kapasitenizi iyi kullanmanıza ve liderlik güç ve 

etkinizi maksimize etmenize yardımcı olmak stratejik önceliklerimizden birisidir.  

 

Doğru vizyon, misyon, strateji ve hedef belirleme performansınızı artırmaya yönelik 

hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar kapsamında sunuyoruz: 

 

 Yeni Kurulmuş Organizasyonlarda Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme 
 
 Büyüme/Olgunluk Aşamasındaki Kuruluşlarda Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef 

Revizyonu 
 
 Radikal Değişim Sürecindeki Kuruluşlarda Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef 

Revizyonu 
 
 Fonksiyon/Departman Bazında Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme 
 
 Fonksiyon/Departman Bazında Sayısal ve Sayısal Olmayan Hedeflerin Belirlenmesi/ 

Revizyonu 
 
 Lider-Yöneticiler İçin Bireysel Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme 

Vizyon, Misyon, Strateji ve  

www.strata.com.tr 

Hedef Belirleme Performansı 

İletişim ve daha fazla bilgi için:  
 

0216 468 88 80 | performans@strata.com.tr 
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“Kültür oyunun bir parçası değil, oyunun ta kendisidir” 
- Lou Gerstner, IBM’in Efsanevi Eski Başkanı 

 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak mevcut kültürünüzü 

benzersiz birikimimiz, araçlarımız ve know-how’ımızla değerlendiriyor; amacınıza, 

vizyonunuza, misyonunuza ve stratejilerinize en iyi hizmet edecek kültürü yaratmanıza ve 

yaşatmanıza yardımcı oluyor; sıfırdan kurum kültürü yaratma veya kurum kültürünüzü 

yeniden şekillendirme inisiyatiflerinizin çöpe gitmesine engel oluyor, sizi ve 

paydaşlarınızı dünyanın umurunda olan, gerçekten işe yarayan, değer ve refah 

yaratımınızın önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı bir kültüre kavuşturmak için 

“doğru kültür yaratma ve yaşatma performansınızı” iyileştirecek müdahaleleri “lafı ve işi 

uzatmadan” hayata geçirmede ihtiyaç duyacağınız profesyonel desteği, evrensel bilgileri, 

araçları ve uzman tavsiyelerini sonuna kadar yararınıza sunuyoruz: 
 

 Yeni Kurulmuş Organizasyonlarda Amaç-Vizyon-Misyon-Strateji ve Hedefler 

Doğrultusunda + Müşteri/Pazar/Rekabet Gerçekleri Işığında Temel Değerlerin ve 

Kültür Özelliklerinin Tespit Edilmesi + Davranışa Dönüştürülmesi 
 

 Büyüme/ Olgunluk Aşamasında Olan Kuruluşlarda Mevcut Kültürün Analizi; Kültürün, 

Kuruluş Amaç-Vizyon-Misyon-Strateji-Hedefleri Doğrultusunda Müşteriye, Örgüte, 

Diğer Paydaşlara ve Toplam Performansa Hizmet Edip Etmediğinin ve Kültür 

Değişimi Gereksinim Düzeyinin Tespiti 
 

 Şirket/Örgüt/Departman/Ekip Kültürü Değişimi 
 

 Şirket/ Örgüt Genelinde: 

 Yüksek Performans Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak 

 Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak 

 Müşteri Özeni-Tatmini-Mutluluğu-Bağlılığı Artırıcı Kültür Yaratmak ve Yaşatmak 

 Değişim Dostu-Değişim Kolaylaştırıcı Kültür Yaratmak ve Yaşatmak 
 

 Şirket/Örgüt Kültürünü Yazılı Hale Getirme/Görselleştirme 
 

 Şirket Birleşmelerinde Farklı Kültürlerin Kaynaştırılması 
 

 Dijitalleşmeyi/Dijital Dönüşümü Kolaylaştırıcı Kültür Yaratmak ve Yaşatmak 
 

 Büyük Organizasyonel Yapılarda Kurumsal Kültür Değişimi 
 

 Kurum Kültürü, Kültür Değişimi ve Kültür Liderliği Eğitimleri 
 

21. yüzyılın giderek artan istikrarsızlık ve değişim ortamında sürdürülebilir büyüme/değer 

ve refah yaratma gibi bir meseleniz varsa, kültürünüzü masaya yatırmamak gibi bir 

lüksünüz yok demektir. Herhangi bir kültürü değil, “doğru kültürü” yaratmak ve yaşatmak 

istiyorsanız, kültürün, oyunun bir parçası değil oyunun ta kendisi olduğuna 

inanıyorsanız sizin için yapabileceklerimizi öğrenmek ve kurum kültürü veya 

organizasyonel kültür performansınızı artırmak hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için 

bize ulaşın .Kültür, stratejilerinizi çerez niyetine yemeden… 

 

www.strata.com.tr 

Doğru Kültürü Yaratma ve 

Yaşatma Performansı 

https://www.strata.com.tr/iletisim
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Değişim burada ve kalıcı… 

Üstelik hızı, frekansı, karmaşıklığı ve yoğunluğu giderek artacak… 
 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk olarak ülkemizdeki ve 

dünyadaki değişimleri 1990’lardan bu yana en iyi öngören, izleyen, nelerin işe 

yarayıp nelerin yaramayacağını en iyi tespit eden birkaç ihtisaslaşmış kuruluştan 

biri olduk. Uluslar arası işbirliklerimizle, ekonomi, siyaset, bilim, teknoloji, toplum 

ve insan alanlarındaki izleme, okuma, yorumlama, araştırma ve geliştirme 

çalışmalarımızla ve en az bunlar kadar önemli olan, müşterimiz olmuş kurumların, 

kuruluşların ve profesyonellerin “sahadaki” ve “iç dünyalarındaki” değişimler 

esnasında yanlarında bulunmamızın verdiği deneyim ve birikimle değişimlerin neler 

getirip neler götürdüğüne “zamanında” ve “yerinde” tanıklık ettik. Müşterilerimizi 

değişimle ilgili zihinsel, yapısal, davranışsal zorlukları aşmalarına “hakikat” bazlı ve 

objektif yaklaşımlarla yardımcı olmaktan hiç vazgeçmedik, zaman zaman bu 

zülfiyare dokunmak, onların bireysel/ kurumsal konfor alanlarını zorlamak ve 

değişime direnç gösterenlerin eleştiri oklarına hedef olmak anlamına gelse 

de… Müşterilerimiz iç dünyalarındaki değişimin yalnızca belirli iyileştirmeleri (ve 

muhtemelen çok geç) proje yönetimi anlayışıyla hayata geçirmek anlamına 

gelmediğini; dış dünyadaki değişimleri öngörmek, fark etmek, izlemek, onlara uyum 

sağlamak, bu değişimlerin birey ve örgüt üzerindeki etkilerini anlamak, değişim 

süreçlerini, geçiş dönemlerini ve dinamiklerini proaktif olarak yönetmek ve 

nihayet değişime liderlik etmek gibi bir dizi “yeni türden” bilinçli çabanın birey ve 

örgüt planlarında gösterilmesini kapsadığını, bütün bunların başarılması için eski 

inançların, bakış açılarının, davranış kalıplarının, kültürlerin, kısacası tüm alt ve 

üst yapı kesitlerinin sorgulanması ve değiştirilmesi gerektiğini “vakit geç 

olmadan” kavradılar. 

  

Dış dünyada meydana gelen değişimlere birey ve örgüt olarak ne zaman hangi 

tepkileri vermenin daha doğru olduğunu; değişime uyum, değişim yönetimi, 

değişim liderliği gibi alanlarda yapılması gerekenleri; değişim ve istikrarsızlık 

ortamında ayakta kalmak ve yola devam etmek için hangi bilgilerin, araçların, 

becerilerin ne zaman, nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini; siz/ örgütünüz/ 

kurumunuz/ kuruluşunuz hangi türden değişimle karşı karşıya olursanız olun değişim 

ve geçiş süreçlerinden daha hızlı, daha güçlü ve daha az maliyetlerle geçmek için 

aşağıdaki alanlarda bilgi, deneyim ve uzmanlığımızdan yararlanmama maliyetine 

katlanmamanızı tavsiye ederiz: 

www.strata.com.tr 
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 Dış Dünyadaki Değişimlerin, Nedenlerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Analizi 
 

 Dış Dünyadaki Değişimler Karşısında “İç Dünyada” Gereken Değişimlerin Tespiti 
 

 Değişim ve Geçiş Süreçlerinin Doğasını, Özelliklerini ve Zorluklarını Anlamak 
 

 Dış ve İç Değişimlerin İnsan ve Örgüt Üzerindeki Etkilerini Öngörmek ve Yönetmek 
 

 Değişim ve Geçiş Süreçlerinden Kendini ve Başkalarını Başarıyla Geçirmeye 

Yardımcı Yetkinlikleri Tanımak, Değerlendirmek, Geliştirmek/ Güçlendirmek 
 

 Değişim Dostu Kurum/ Şirket/ Ekip Kültürü Yaratmak ve Kalıcılaştırmak 
 

 Tüm Organizasyonel Stratada Pozitif Değişim Destekçileri/ Değişim Kolaylaştırıcılar/ 

Değişim Koçları/ Değişim Yöneticileri/ Değişim Liderleri Yaratmak 
 

 Değişime Uyum, Değişim Yönetimi ve Değişim Liderliği Eğitimleri 

 

 

Değişim sizi hangi planda ilgilendiriyor olursa olsun (bireysel, örgütsel, kurumsal, 

organik/inorganik büyüme vd) “elinizden gelenin en iyisini yapmakla” değil, 

“gereğini yapmakla” işe başlayın. Bizimle iletişim kurun: 

Değişim Performansı 2/2 
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“Değişim yoksa innovasyon, yaratıcılık veya gelişim için neden yoktur.”  

- William Pollard 
 

“İnnovasyon, kimin lider, kimin takipçi olacağını belirler.”  

- Steve Jobs 

 

İster belli bir sektörde uzun süredir faaliyet gösteren,  isterseniz de o sektöre yeni 

girecek bir kuruluş olun farklılaşma ve innovasyon olgularını gündeminizin ilk bir 

kaç maddesi arasından çıkartmak; farklılaşma ve innovasyon performansınızı doğru 

bilgi ve yaklaşımlarla yönetmemek gibi bir seçeneğiniz olamaz. Gerek “eskiler”, 

gerekse de “yeniler” girişimciliğin ve liderliğin her şeyden çok değişme/değiştirme, 

farklılaşma ve innovasyonla ilgili olduğunu bilmek durumundadırlar. Bu üçü sahip 

olduğunuz (veya ödünç aldığınız) kaynaklarınızı yüksek değer yaratmak üzere 

pozisyonlar, yönlendirir ve çok yönlü/ çok boyutlu refah yaratma kapasitesi 

geliştirmelerine imkan verirler. 

  

Dolayısıyla karlı büyüyen bir kuruluşun sahibi/ yöneticisi/çalışanı olmak isteyen 

bireyler farklılaşma ve innovasyonu hayata geçirmek için yönetim innovasyonu, 

ürün/hizmet innovasyonu, iyileştirme amaçlı innovasyon, yapısal innovasyon, 

örgütsel innovasyon, düzen bozucu innovasyon, iş modeli innovasyonu, süreç 

innovasyonu, müşteri deneyimi innovasyonu, pazarlama innovasyonu gibi bir dizi 

innovasyon türü ve tekniği hakkında yalnızca bilgi sahibi olmakla kalmamalı, bu 

innovasyonları belirleyecek analizleri yapmak, bu innovasyonları uygulamaya 

koyacak ve sürekliliğini sağlayacak stratejileri ve kültürleri yaratmak ve yaşatmak 

için zihinsel ve fiziksel kaynaklarını vakit geç olmadan seferber etmelidirler. 

  

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak yüksek 

hızda değişen bir dünyanın bireylerden ve kuruluşlardan neyi talep ettiğini çok iyi 

biliyoruz. İster belli bir sektörün eskilerinden olup rekabet ve karsızlaşma 

baskılarını “iliklerine” kadar hisseden, yüzü eskisi kadar gülmeyen bir kuruluş olun, 

ister hedeflediği sektöre bütün bilgisini, birikimini, heyecanını, zamanını ve büyük 

olasılıkla parasını koymak üzere ya da koymuş bir girişimci veya yatırımcı olun, 

“derdi üzüm yemek olanlara” farklılaşma ve innovasyon alanlarında gereksinim 

duydukları yansız, objektif, hızlı ve sonuç odaklı desteklerimizden 

yararlanabileceksiniz. 
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İnnovasyon ve Farklılaşma Performansınızı iyileştirmek için sizi “dünya kalitesinde” 

desteklemekten memnuniyet duyacağımız alanlar şunlardır: 

 

 Farklılaşma ve İnnovasyon Hakkında Bilgilendirme ve Bilinçlendirme 

 Dış Dünya-İç Dünya Farklılaşma Analizi ve Strateji Oluşturma 

 Dış Dünya- İç Dünya İnnovasyon Analizi ve Strateji Oluşturma 

 Farklılaşma ve İnnovasyon Kültürü Yaratma ve Yaşatma 

 Birey/Ekip/Örgüt Düzlemlerinde Farklılaşma ve İnnovasyon Performansı 

Maksimizasyonu 

 Farklılaşma ve İnnovasyon Eğitimleri 

 

Farklılaşmaya ve innovasyona farklı ve innovatif yaklaşmanın ilk adımını atın; bizi 

arayın. Farklılaşma ve innovasyon yolculuğunuzda ihtiyacınız olan objektif, dürüst 

ve profesyonel desteklerimizi sizin ve paydaşlarınızın yararınıza sunalım. 

www.strata.com.tr 
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Çok özel bir zaman diliminde yaşıyoruz…Bilgi üretimindeki ve teknolojideki 

ilerlemelerin belirleyici etkisiyle her alanda şaşkınlık yaratıcı gelişmelerin, 

yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemde…Bu dönemi tanımlayıcı 

kavramlar arasında dijitalleşme ve dijital dönüşüm ilk sıralarda… 

 

Dijital teknolojinin günlük hayata entegrasyonu olarak da tanımlanabilecek dijitalleşme 

yalnızca mal veya hizmet üretim süreçlerinin otomasyonunu ve optimizasyonunu değil, 

işletmelerde daha önce pek ölçülemeyen şeyleri de ölçmeyi, görselleştirmeyi, farklı 

kaynaklardan elde edilen yeni bilgileri karar alma süreçlerinde kullanmayı olanaklı kılıyor. 

Bütün bunlar elbette gereksiz maliyetleri azaltmak ve gelirleri çoğaltmak, dolayısıyla 

yaratılan değeri artırmaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak üzere gerçekleştiriliyor. Bu 

sayede, yalnızca sınai üretim yapan işletmeler değil, belki onlardan da fazla diğer türden 

işletmeler yeni ve yenilikçi çalışma yolları keşfediyor. Hesabını iyi yaparak dijitalleşme 

yolculuğuna çıkmış kuruluşlarda pazarlamadan satışa, tedarik zinciri yönetiminden finansa, 

stok yönetiminden insan kaynaklarına tüm fonksiyonlar dijitalleşmenin nimetlerinden 

yararlanıyor. Elbette gerekli teknolojinin tespit edilip devreye alınması, bilginin 

kuruluşların katmanları arasında yatay ve dikey rahatça hareket edebilmesi, eski kültürün 

frenleyici etkilerinin giderilmesi ve değişime direncin iyi yönetilmesi koşullarıyla… 

 

Dijitalleşme ile birlikte sıkça anılan bir kavram olan dijital dönüşüm ise kuruluşlarda 

devreye alınabilecek tipik bir proje olmaktan ziyade öncelikle müşterinin itici güç (bilgi 

ve hareket kaynağı) olduğu, buna bağlı olarak tüm organizasyon çapında değişimi ve 

dijital teknolojilerin hayata geçirilmesini gerektiren bir stratejik iş/letme dönüşümü. Bu 

bağlamda, radikal bir değişim inisiyatifi, bir yeni süreğen durum olan dijital dönüşümden, 

asıl itici gücünü kuruluşun uçtan uca müşteri merkezli olmasından alması beklenmelidir. 

Dijital dönüşüm kuşkusuz bir veya birden fazla dijital teknoloji projesinin bir veya birden 

fazla alanda hayata geçirilmesini içeriyor olacaktır ancak burada asıl önemli 

olan, “kuruluşun” dış dünyadaki değişimleri iyi takip edip (hatta öngörüp) bu değişimleri iyi 

yorumlayıp, daha sonra bu değişimlerle ve bu değişimlerin iç dünyadaki yansımalarının 

yaratacağı “istenmeyen” etkilerle başa çıkacak zihniyet, bilgi ve beceri düzeyinde olması. 

Salt analog bilgilerin dijitale çevrilmesi dijitalleşmeyi kapsamayacağı gibi, salt 

fonksiyonların, süreçlerin ve sistemlerin dijitalleşmesi de dijital transformasyonu 

başarmaya yetmeyecektir. Değişimi, müşteri ve dış dünya merkezli olmak üzere topyekun 

kucaklayan; işi, iş modelini, iş yapış şekillerini ve genel olarak stratejiyi geri dönüşü 

olmayacak şekilde transforme eden bir liderlik inisiyatifi olan dijital dönüşüm özü 

itibariyle müşteriyi yepyeni bir konuma oturtmak, temel verilerini ve ilhamını müşteriden 

alacak yepyeni bir operasyonel ve davranışsal kültürü devreye almak olarak 

değerlendirilmelidir.  
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Son tahlilde dijitalleşmenin, Nesnelerin Interneti (IoT), Nesnelerin Endüstriyel Interneti 

(IIoT), Sanayi 4.0, Büyük Veri, Makinelerin Birbiriyle İletişimi, Blockchain, Cloud, Edge gibi 

teknolojileri anlamayı ve uygulamayı kapsayan süreçlere; dijital dönüşümün ise işi, 

örgütü, stratejiyi, kültürü dış dünyadaki değişim perspektifinde müşteriden hareketle, 

müşteriye göre ve müşteri için değiştirmek üzere inisiyatif almaya dair olduğu 

unutulmamalıdır. 

  

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibinde yer alan ve  yerli/yabancı 

sektör lideri kuruluşlarda yeni teknolojilerin devreye alınması, dijitalleşme, dijital iş ve 

dijital dönüşüm konularında üst düzey yönetim ve liderlik rollerinde bulunmuş 

danışmanlarımız öncülüğünde sunduğumuz hizmetler, her türden kuruluşun yeni 

teknolojilere uyum ve dijital performanslarını artırmayı, süreçlerini iyileştirmeyi, 

verimliliklerini yükseltmeyi ve müşterileriyle/paydaşlarıyla yepyeni bir değer alışverişi 

ilişkisi kurarak karlı büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyor:  

 

 Dijitalleşme Stratejisini Belirlemek ve Yol Haritası Oluşturmak 

 Dijital Dönüşüm Stratejisi Belirlemek ve Yol Haritası Oluşturmak 

 Dijital Pazarlama/Satış/Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturmak 

 Dijital İş/ İş Yapış/ İşletme Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak 

 Dijital Okuryazarlık (Teknoloji, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri) 

 

www.strata.com.tr 
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Dünyanın performans çıtasını sürekli yükselttiği değişim ve  istikrarsızlık çağında performansın 

yalnızca birey/ekip düzleminde değil, yapı/organizasyon ve süreçler düzlemlerinde de 

değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiği açıktır. Kuruluşların nasıl çalıştıklarına açılan 

pencereler olan süreçleri örgütsel stratadaki herkesin birincil ilgi alanına sokmaktan, süreç 

performansının toplam performansın en önemli öğelerinden birisi olduğunu kavramaktan, süreçleri 

olması gerektiği gibi yönetip sürekli iyileştirmekten, üyesi olduğumuz kuruluşlarda sistem bakış 

açısını, süreç merkezli çalışmayı ve yatay yönetimi hayata geçirmekten kaçınma olanağı 

bulunmamaktadır. Silo kültürünü ve statükoyu besleyen eski ve yararsız bilgiler, alışkanlıklar, 

bakış açıları ve davranışlar ilerleme önüne başlıca engellerdir. Artık dünyanın umurunda 

olmayan dikey, hiyerarşik, tek tek fonksiyonları baş tacı etmeye yönelik, gereksiz bürokrasi, enerji 

ve kaynak israfı jeneratörü, verimlilik katili ve toplam performans düşmanı çalışma ve yönetim 

anlayışı son kullanım tarihini doldurmuş ve geçmiştir. 
 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak süreçlerin ve süreç 

performansının kar amacı gütsün gütmesin her türden kuruluşun değer yaratma yolculuklarını 

sürdürebilmeleri bakımından yaşamsal önceliklerinden birisi olduğunu; süreçlerin kuruluşların 

kaderini belirleyen birkaç kritik unsurdan birisini teşkil ettiğini;  diğer alanlarda ne kadar “iyi” 

olurlarsa olsunlar süreçlerine gereken özeni göstermeyen ve süreçlerini gerektiği gibi yönetemeyen 

kuruluşların dünyanın kendilerinden beklediği performans düzeyine ulaşamayacaklarını ve 

kuruluşlarda canla başla görev yapan yetenekli insanların birey/ ekip ve örgüt düzeyinde performans 

iyileştirme katkılarının ancak iş süreçlerinin izin verdiği ölçüde olacağını çok yakından biliyoruz. 

  

Süreç performansınızı iyileştirmeye; süreçlerinizi iç ve dış müşteri değerini, mutluluğunu ve 

bağlılığını yükseltmeye; gereksiz maliyetleri ve kaynak israfını önlemeye; dış dünyadaki değişimler 

karşısında vereceğiniz doğru tepkilerin ve başlatacağınız değişimlerin başarılı olma şanslarını 

artırmaya; değişim-farklılaşma ve innovasyon dostu yeni bir çalışma ve yönetim anlayışını 

yeşertmeye ve yetenekli insanları kaybetmenizi önlemeye yardımcı olacak entegre hizmetlerimizi 

aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yararınıza sunuyoruz:  

 Sıfırdan Süreç Oluşturma 

 Süreç ve Süreç Performans Analizi 

 Mevcut Süreçlerin ve Süreç Performansının İyileştirilmesi 

 Süreçlerin Yeniden Tasarımı 

 Süreç Yönetimi 

 Süreç Merkezli Çalışma, Yönetim ve Örgüt Kültürü Yaratmak 

 Süreçlerin Dijitalleştirilmesi ve Dijital Performans Takibi 

 Süreç Farkındalığı, Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetimi Eğitimleri 

 

Süreçler, kuruluşların ve kariyerlerin kaderini belirleyen en kritik birkaç olgudan  

biridir. Süreçlerinize hak ettikleri önemi vermek, süreçlerinizi iyileştirmek ve süreç performansınızı 

artırmak daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik bir sistem yaratmak üzere değişmeye ve 

değiştirmeye hazır olmak demektir. Böyle bir değişime hazırsanız bizi arayın. Hazır değilseniz o 

zaman bizi kesinlikle arayın:  

Süreç Performansı 
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Muhteşem bir ürünü veya hizmeti geçebilecek bir şey varsa, o da 

muhteşem bir müşteri deneyimi sürecidir. Ne yazık ki ikisini birlikte 

bulmak siyah bir kuğu görmek kadar zor... 

 

Kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri bakımından hayati önemi ne kadar vurgulansa az 

olan müşteri, ihtiyaç veya istek duyduğun ürün veya hizmet hakkında bilgi edinme 

aşamasından, o ürünü veya hizmeti satın almaya; satın alma sonrası dönemde ürün veya 

hizmeti tüketmekten, aynı (veya benzer) ürünü veya hizmeti (muhtemelen) yeniden satın 

almasına (ve döngünün devamına) uzanan süreçte müşterisi olduğu kuruluşla çeşitli 

etkileşimler içinde bulunduğu bir ilişki yaşar. Tabii bu ilişki en başta ya da ilişki sürecinin 

her hangi bir aşamasında müşteri veya satıcı kaynaklı nedenlerle kopmamışsa… 

 

Müşteriyi bir çok rakip arasından kendine çekebilmeyi başarmış kuruluş (marka) ise artık 

kendisine özel bir müşteri deneyiminin tarafı olarak bir değer alışverişi sürecinin 

doğrudan muhatabıdır. Sürecin iki taraf açısından da beklenen değeri yaratıp 

yaratmayacağı, erken ölüp ölmeyeceği, olası her soruna rağmen bir defalığına başarılı olsa 

da gelecekte yeniden yaşanıp yaşanmayacağı artık büyük ölçüde satıcının yetkinlik 

alanındadır. Bu noktada müşteri deneyimini “ mal veya hizmet üreten-satan bir kuruluşla 

ona müşteri olmuş birey (ya da bir başka kuruluş) arasındaki etkileşimin bir sonucu” olarak 

tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

 

Özellikle son yıllarda, başta perakende sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet 

gösteren oyuncuların giderek keskinleşen rekabette yeni avantajlar 

yaratabilmeleri  bakımından hayati önem kazandığı görülen müşteri deneyimi kuşkusuz 

tüm iş kollarını çok ilgilendiriyor. Zira müşteri denilen varlık önünde sonunda 5 duyusuyla 

yaşayan, bu 5 duyusundan aldığı sinyaller duygularını, düşüncelerini ve satın alma 

kararlarını etkileyen, yönlendiren insanlar. O nedenle hangi malı veya hizmeti üretiyor/

satıyor olursa olsun kuruluşların müşteriyle kendileri arasında geliştirecekleri ilişkiyi ve 

karşılaşmaları doğru yönetebilmek için  anlamlı temas noktaları oluşturmaları ve bu 

temas noktalarında gerçekleşecek etkileşimleri öncelikle müşteri açısından anlamlı, hızlı, 

kolay, güven veren, keyifli, değer katan, benzersiz yaşantı parçalarına dönüştürmeleri 

gerekiyor. 

  

Sadece potansiyel müşteriler için değil mevcut müşteriler için de özenle yönetilmesi 

gereken müşteri deneyimi kuşkusuz marka bilinirliğini ve marka bağlılığını artırıcı 

yönde de etki sağlıyor. Canlı ortamlarda müşteri kabulüne sunulan kimi ürünler veya 

hizmetlerde koku, tat, dokunma, görme, duyma duyularının biri, birkaçı ya da tamamı 

üzerinde hoş, pozitif, teşvik edici etkiler yaratılmaya çalışılırken,  dijital ortamlarda görme 

ve bazen işitme duyuları üzerinde benzer etkiler yaratılmaya çalışılıyor. İki durumda da 

kuşkusuz algı yönetimi kendini gösteriyor.  

 

Müşteri Deneyimi Performansı 1/3 
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Ancak toplam müşteri yolculuğunda, müşteri deneyiminde ve nihayet satın alınan ürüne 

veya hizmete içkin değer, yaratılan ve “yönetilen” algının altında kaldığı ve bu durum 

müşteri tarafından anlaşıldığı anda, yani eski sözcüklerle  mazruf zarftan önemsiz hale 

gelmişse algı yönetimi müşteri tarafında aldatılma, hayal kırıklığı, hatta nefret gibi negatif 

duygularını doğuruyor. Bu noktadan sonra toparlamak imkansız değilse bile çok zor ve 

maliyetli. 

 

Dolayısıyla derdi orta ve uzun vadede üzüm yemek, özellikle organik ve  karlı büyümek 

olan kuruluşlar müşterinin basit bir bilgi alma sürecinden, satış sürecine, satış sonrası 

süreçten, yeniden satın alma süreçlerine kadar her aşamada akıllı adımlar atmak 

zorundalar. Müşteriyle temas, etkileşim ve ilişki doğuracak her noktada, web sitesi, 

soysal medya, e-posta, fiziksel materyal, telefon, faks, kısa mesaj,  ofis mekanları, 

şubeler, mağazalar, outdoor veya basın ilan-reklam…aklınıza gelebilecek her alanda 

müşteri deneyimini nelerin pozitif, nelerin negatif etkileyeceğini çok iyi hesap etmek 

zorundalar. Her alanda performans bekleyen ve performans çıtasını sürekli yükselten 

bir dünyada müşteri deneyimi performansı bu unsurların tamamında bilgili, bilinçli, 

dikkatli, özenli ve proaktif olmayı gerektiriyor. Ek olarak, müşteriyle diyalog kurmak 

durumunda olan çağrı merkezi çalışanlarından, şirket santral/ resepsiyon görevlilerine, 

güvenlikçilerden satışçılara, tahsilat elemanlarından mağaza görevlilerine hemen herkesin 

müşteriler üzerinde pozitif duygular ve düşünceler uyandırmada rolleri ve sorumlulukları 

var. Başta müşteri hizmetleri, satış, operasyon, satış sonrası hizmetler olmak üzere tüm 

departmanların da müşteri deneyimi üzerinde çok önemli etkiler var. Dolayısıyla 

benzersiz, keyifli, değer katan bir müşteri deneyimi ne tek bir fonksiyonun derdi, ne de 

sadece örneğin pazarlama departmanının ya da müşteri yolculuğu/ müşteri deneyimi 

hakkında dijital veriler üreten sistemlerin yöneticilerinin omuzlarına yüklenmeyecek kadar 

ağır bir sorumluluk. Olaya fonksiyonlar arası, örgüt çapında, hatta tedarikçileri de işin 

içine katacak şekilde bütüncül bakmak ve sadece pazarlama ya da müşteri hizmetleri veya 

satış değil multi-disipliner bakış açısıyla yaklaşmak önemli.  

 

Öte yandan, müşteri deneyimi ne kadar gerçekçi, objektif, profesyonelce, değer katıcı, 

benzersiz etkiler uyandırıcı vb kurgulanırsa kurgulansın, teknik ve idari bakımdan ne kadar 

ustaca yönetilirsen yönetilsin eğer müşterinin toplam deneyim süreci içinde müşteri 

özeni (müşteriye gösterilen özen) yoksa müşteri deneyimi yönetiminin 

(CXM) kendisinden beklenen çıktıları, yararları tam olarak üretmesi sürpriz olacaktır. 

Müşterilerin markayla dolayısıyla kuruluşla farklı temas noktalarından kurabilecekleri 

etkileşimleri esnasında ne kadar iyi karşılandıkları, ne kadar ilgi gösterildikleri, ne kadar 

özenle, samimiyetle,  dikkatle, dengeli ve profesyonelce yaklaşıldıkları; ihtiyaçlarını ve 

isteklerinin ne kadar iyi dinlendiği ve anlaşıldığı; bu ihtiyaçlar ve istekleri karşısında ne 

kadar doğru ürün veya hizmetlerle buluşturuldukları, kendileriyle yapay veya baştan savma 

bir ilginin ya da aceleci bir satışçı baskısının ötesinde ne derece duygusal bir bağ 

kurulduğu…tüm bunları müşteri özeni açıklıyor.  
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Bütün bir müşteri deneyimin batırabilecek ya da eşsiz + karşılıklı kazançlı bir yaşantıya 

dönüştürebilecek olan dokunuşlar müşteri özeninde saklı…Hiçbir pazarlama veya satış 

tekniği, hiçbir algı yönetimi aksiyonu, hiç bir dijital uygulama samimi ve profesyonelce 

hayata geçirilmiş tutarlı ve yüksek nitelikli bir müşteri özeninin yerini alamıyor. Sonuçta 

söz konusu olan, insan! Bu arada müşteri hizmetlerinin de müşteri deneyiminin hayati bir 

parçası olduğunu göz ardı etmiyoruz. Zira terk eden müşterilerin % 70’den fazlasının 

müşteri hizmetlerinden memnun olmadıkları için ayrıldıkları bildiriliyor. 

 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak haddinden fazla mal 

ve hizmetle, dolayısıyla rakiplerle ve ödeyecekleri para, kaybedecekleri zaman ve enerji 

karşılığında hayal kırıklığı veya aldatılmışlık hissi yaşamak değil mutlu olmak isteyen 

müşterilerle dolu bir dünyada mevcut müşterilerini kaybetmek istemeyen ve yeni 

müşteriler kazanmak isteyen kuruluşlar için aşağıdaki alanlarda entegre hizmet 

sunuyoruz: 

 

 Müşteri Deneyimi  Stratejisi Oluşturmak 

 Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi 

 Müşteri Deneyimi Performansının İyileştirilmesi 

 Müşteri Özeninin Örgüt Çapında Maksimize Edilmesi 

 Müşteri Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

 Satış Süreci Tasarımı ve Yönetimi 

 Satış Süreci Deneyimini İyileştirme 

 Satış Sonrası Hizmet Süreci Tasarımı ve Yönetimi 

 Müşteri Tatminin/ Mutluluğunun/Bağlılığının Ölçülmesi 

 Müşteri Deneyimini İyileştirme, Müşteri Duyarlılığını Geliştirme, Müşteri Özenini 

Artırma ve Hizmet Mükemmelliği Eğitimleri 

 

Müşteriye 21. Yüzyıl perspektifinden yaklaşmak, ilhamını müşteriden alan-müşteriyi 

merkeze koyan bir kültür yaşatmak, müşteriyle pozitif + iki tarafa da kazandıran bir 

müşteri deneyimi yaratmak ve çok değerli kaynaklarınızı boşa harcamaktan kurtulmak  

istiyorsanız size destek olmaya hazırız. 
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Satış departmanı şirketin bütünü değildir ancak bütün şirket 

satış departmanı olsa iyi eder. 
- Philip Kotler, Pazarlama düşünürü, yazarı, profesörü ve danışmanı 

 

Satışı ister pazarlamanın bir parçası olarak görün, ister pazarlamanın amacı, isterseniz bir 

alt kolu ya da patronu, sonuç pek değişmez:satış  olmadan işletme faaliyetinin devamının 

anlamı ve olanağı yoktur. Burada çok önemli olan nokta şu: işletmelerin büyüyebilmeleri 

ve tüm yanlar için daha fazla değer üretebilmelerinin ön koşulu sadece satmak değil, karlı 

satmaktır. Global ve lokal şirketler mezarlığı yok olup gitmeden önce dev satış cirolarına 

sahip olsa da satışla ürettikleri karlar sürekli düşen ve sonuç itibariyle bu devleri 

yaşatmaya yetmeyecek düzeye inen yapıların kalıntılarıyla doludur. 

  

Özellikle son birkaç on yıldır bir çok alanda birbiri ardına meydana gelen değişimler, bu 

değişimlere bağlı olarak müşteri ve rekabet alanlarında yaşanan keskin farklılaşmalar, 

değişimleri öngöremeyen veya göremeyen; öngörse veya görse bile bu değişimlere uyum 

sağlamakta, bu değişimlerin bireysel ve örgütsel etkilerini yönetmekte (çeşitli nedenlerle) 

başarısız olan kuruluşların özellikle emtialaşma ve karsızlaşma baskısı karşısında bir 

yandan satışlarının düşmesine, bir yandan da ürettikleri karların bu yapıları ayakta tutmaya 

yetmemesine yol açmıştır, açmaya da devam etmektedir. Problem sadece bu işletmelerin 

ürettikleri mal veya hizmetlere ihtiyacın veya isteğin zaman içinde azalması veya bu 

ürünlerin veya hizmetlerin daha iyilerinin, daha ekonomik olanlarının ya da müşteriye daha 

hızlı ulaştırılanlarının rakipler tarafından sunulmasından değil, kimi zaman vizyonsuzluk, 

kimi zaman “örgütsel kibir”, kimi zaman yetkinlik  sorunları, hemen her zaman işe 

yaramayan kültürü yaşatma gayreti, teknolojinin nimetlerinden zamanında yararlanamama, 

bazen stratejik hatalar, bazen önemli mali veya hukuki problemler ya da basitçe satış ve 

pazarlama hatalarında ısrar etmek gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. 

  

Bugün içinde görev yaptığınız kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, hangi sektörde faaliyet 

gösteriyorsanız gösterin, ne kadar başarılı ve sürekli innovasyonlar yapıyorsanız yapın, 

kendinizi ne derece farklılaştırabiliyorsanız farklılaştırın, teknolojiyi ne derece iyi 

kullanıyorsanız kullanın, ürünleriniz ve hizmetleriniz ne kadar revaçta olursa olsun, marka 

taahhüdünüz ne olursa olsun …satışa ve satış sürecinizi başarıyla yönetmeye vermeniz 

gereken önem hiçbir zaman azalmayacak. Satışlarınızı dijital veya fiziki dünyada 

gerçekleştirmeniz de durumu değiştirmiyor. Karlı satışlara, satışlarınızı artırmaya yardımcı 

olacak yetkinlikleri, sistemleri ve kültürleri geliştirmeye, satış süreçlerini, satış gücünüzü 

ve satışa ayırdığınız kaynakları etkin yönetmeye, müşterilerinizin satış deneyimini 

iyileştirmeye ve satış performansınızı artırmaya olan ihtiyacınız hiç bitmeyecek. 
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s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak satışın kutsal 

olduğuna inanıyoruz. Ekmeğin, bir organizasyonu var eden nimetlerin kazanılması için, 

“değerin” iç dünyaya ve oradan tekrar dış dünyaya aktarılması için yaşamsal önemde olan 

satışın vazgeçilmez olduğunu iyi biliyoruz. Satış süreçlerini ve satış güçlerini doğru 

yönetmek, satış yetkinliklerini geliştirmek, müşterilerinin satış deneyimlerini iyileştirmek, 

diğer alanlardaki rekabet avantajlarını ve güçlerini başarılı satışlarla pekiştirmek ve karlı 

satışlar yapmak isteyen her türden kuruluşa aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktan büyük 

memnuniyet duyuyor; danışmanlık, eğitim, koçluk hizmetlerimizi kapsayan entegre 

çözümlerimiz aracılığıyla yaptığımız katkılarla müşterilerimizin topyekun satış 

performanslarını artırdıklarını gözlemekten büyük keyif alıyoruz: 

 

 Satış Süreci Yönetimi 

 Satış Gücü Yönetimi 

 Müşteri Satış Deneyimi İyileştirme 

 Satıcı/ Satış Performansını Ölçme ve Değerlendirme 

 Satış Yetkinliklerini ve Satışa Yardımcı Yetkinlikleri Geliştirme 

 Satış Sonrası Hizmet Süreci Yönetimi 

 Satış Sonrası Hizmet Ekiplerini Geliştirme 

 Satış Raporlaması Geliştirme 

 Satış Bütçelemesi 

 Satış ve Pazarlama Fonksiyonları Arasında Uyum ve Sinerji Yaratma 

 Örgüt Çapında Satış Odaklı Kültür Yaratma 

 

  

“İnsanların çoğu başarısız oluyor, çünkü başarmak için gerekenleri 

yapmaya gönülsüzler.” 

-Anthony Iannarino, Satış Gurusu 
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“İlk Kural: Asla para kaybetmeyin. İkinci Kural: Asla İlk Kuralı unutmayın.” 

-Warren Buffett, Dünyanın en zengin 3. insanı 

 

Kuruluşlardan ve bireylerden her alanda performans bekleyen bir dünya kuşkusuz finansal 

alanda da performans bekleyecektir. Finansal performans, yatırımcıların, işletme 

sahiplerinin, kreditör kuruluşların, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, kamu 

otoritesinin (özellikle maliye)…kısacası herkesin gözlerinin üzerinde olduğu, kritik önemde 

bir konudur. 

  

Finansal performans, ölçüldüğü an itibariyle şirketin mevcut finansal durumunun yanı sıra 

toplam performansını da net olarak ortaya koyar. Elbette, kullanılan veriler, yöntemler ve 

araçlar sağlıklıysa… Şirketler günün sonunda tüm yanların (shareholders & stakeholders) 

kendilerinden beklediği değeri yaratmakla yükümlüdürler. Bu değerin yaratılıp 

yaratılamadığı, yaratıldıysa ne düzeyde yaratılabildiği finansal performansın ölçülmesi ve 

değerlendirilmesiyle mümkündür. Ancak yeniden hatırlatmak gerekir ki şirketlerin kısa 

vadeli nakit hareketlerini yönetmelerinin dışında yatırım kararlarından sermaye 

bütçelemelerine, sermaye harcamalarından finansman kararlarına, borç yönetimlerinden 

kısa ve uzun vadeli finansal planlamalara, uluslar arası finansal yönetimden finansal risk 

yönetimine pek çok alanda çeşitli rolleri ve sorumlulukları olan “finansal yönetim” 

fonksiyonu, finansal performansın yükseltilmesi konusunda tek sorumlu değildir. Şirket üst 

yönetiminin, diğer yöneticilerin ve nihayet tüm çalışanların da finansal performansın 

iyileştirilmesi konusunda rolleri ve sorumlulukları vardır. Neticede örgütün her 

katmanında alınan kararların ve sergilenen davranışların (aksiyonlar ve reaksiyonlar) 

finansal bir karşılığı, parasal bir etkisi ve izdüşümü vardır. O nedenle yalnızca finans 

fonksiyonu ve finansal yönetimin değil, bir örgütü var eden herkesin aldığı kararların ve 

sergiledikleri davranışların finansal performansa etki ettiği konusunda yüksek bir bilinç 

düzeyine ulaşmaları gereklidir. 

 

s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak finansal performansın 

iyileştirilmesi konusunda kuruluşların finans yöneticilerinin ve ekiplerinin ötesinde, işletme 

sahiplerine, finans kökenli olmayan her düzeyde yöneticiye ve finansal performans 

üzerinde doğrudan veya dolaylı  etkisi olan tüm kadrolara destek oluyor; danışmanlık, 

eğitim ve koçluk hizmetlerimizle örgüt çapında yüksek katma değer yaratılmasına 

yardımcı oluyoruz.  
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Finansal performansın iyileştirilmesi için kuruluşlara özel tasarlayıp uyguladığımız 

hizmetler şu başlıklar altında sunuluyor: 

 

 Finans Kökenli Olmayan Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Kültürü 

 Stratejik Finansal Yönetim 

 Finansal Analiz, Finansal Planlama ve İşletme Sermayesi Yönetimi 

 Şirket Finansman İhtiyacının ve Uygun Borç Finansmanı Yönteminin Tespiti 

 İçeride Üretme/ Dışarıda Yaptırma Kararlarının Alınması 

 Dış Ticaretin Finansmanı 

 Döviz Kur Riski, Faiz Riski ve Emtia Fiyat Riski Yönetimi 

 Şirket Değerleme/ Hisse Değerleme 

 Yatırım ve Proje Değerlemesi 

 Sektör Analizleri 

 Temettü/ Kar Dağıtım Politikalarının Tespiti 

 Finansal İç Denetim 

 Örgüt Genelinde Finansal Farkındalık Yaratma 

 

 

“En yüksek getiriyi elde edeceğiniz yatırım, bilgiye yapılandır.”  

-Benjamin Franklin 
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“İnsanlar daha az şey bildikçe daha çok bağırır.” 
-Seth Godin, Yazar, Girişimci ve Öğretmen 

 

Her alanda sürekli değişimin ve istikrarsızlığın norm haline geldiği bir dünyada yalnızca iş 

ve kariyer kaygısı duyan bireyler değil, kar amacı gütsün gütmesin tüm kuruluşlar değer 

yaratma yolculuklarını başarılı şekilde sürdürmek istiyorlarsa iletişimin farklı boyutlarını 

çok iyi yönetmek durumundalar: bu boyutlardan birincisi dış dünyayla iletişim, ikincisi en 

az birincisi kadar önemli olan iç iletişim. 
 

Dış dünyayla iletişim dendiğinde kuşkusuz önce ürettikleri mal veya hizmeti satın alacak 

müşterilerle kurulacak iletişimi, daha sonra diğerlerini (tedarikçiler, yatırımcılar, kamu 

kurumları vb) kast ediyoruz. Kuruluşların yaşamlarını sürdürmeleri bakımından en kritik 

önemde olan mevcut ve potansiyel müşterilerle kurulacak iletişim süreçlerinde aktarılacak 

mesajların ve bilgilerin nicel ve nitel olarak çok iyi ve etkili olmalarını sağlamak, olasılıkla 

benzer mal ve hizmetleri sunan bir sürü rakibin + diğerlerinin dijital ortamda olsun canlı 

ortamda olsun verdikleri yüzlerce, binlerce mesajın ve bilginin arasından sıyrılmalarını 

sağlamak oldukça güç (ve artık farklı alanlardaki uzmanlıkların desteğini alması gereken) 

bir iş olduğu gibi, bu bilgilerin ve mesajların marka taahhüdünü ve sunulan ürünlerin gerçek 

değerini/yararlarını karşılamalarını sağlamak bir başka mesele…Sektöre, kuruluşa, ürüne ve 

hizmet ve müşteriye göre değişmekle birlikte, kuruluşlar müşterileriyle (ve diğer önemli dış 

paydaşlarıyla) çeşitli düzeyden çalışanları/üyeleri aracılığıyla canlı iletişim de kurmak 

durumundalar. Satış amaçlı olsun olmasın bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda 

ise yalnız sözlü iletişim değil, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim de iletişimin dikkatle ve 

özenle yönetilmesi gereken diğer boyutları olarak karşımıza çıkıyor. Dijital 

ortamda müşteriye temas edilen noktalarda iletişimin büyük oranda  yazılı ve görsel, 

kısmen de işitsel planda gerçekleştiği bilinmekte. Kuruluşların logoları, sloganları, 

motto’ları, ilanları, reklamları, basın açıklamaları, broşürleri, faaliyet raporları…tüm 

bunlar iletişim bakımından özenle yapılandırılmaya ve sunulmaya ihtiyaç duyuyorlar. 
 

Kuruluş içi dünyada da iletişim anahtar önemde. Bu hiç değişmiyor. Ancak çeyrek yüzyıla 

yakın deneyimlerimiz, dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar, anketler, gözlemler 

örgütlerde en büyük birkaç sorundan birisinin hala iletişim olduğunu gösteriyor.Zira 

bireyler arası iletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı boyutlarında halen önemli hatalar ve 

sorunlar var. Çalışanların öğrenim düzeyleri, katıldıkları iletişim eğitimlerinden 

öğrendikleri, teknolojinin getirdiği görece avantajlar, prosedürler, el kitapları, tavsiyeler 

vb bu durumu pek değiştirmiyor. Teknolojinin getirdiği görece avantajlar demişken e-

posta, anında mesajlaşma programları ve benzer uygulamalar üzerinden iletişim şirket içi 

toplam iletişimin kimi örneklerde % 90’larını oluşturuyor. Bu durumun bir çok avantajı olsa 

bir çok da dezavantajı olduğu, bir çok yeni probleme yol açtığı biliniyor. Elektronik 

ortamda özellikle müşterilerle  kurulan iletişimde çok daha ciddi problemler ortaya 

çıkabiliyor. Bunlar e-posta adabı ve kurallarını bilmemekten, yazılı iletişimde 

yapılan vahim hatalara, kuruluşun değerlerini temsil edememekten, özellikle müşterilerde 

kuruluşun imajını, itibarını, güvenilirliğini bir anda düşüren yanlışlara kadar değişiyor... 
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s t r a t a  p e r f o r m a n s  danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak pek çok kuruluşun 

hem dış dünya ile ilişkilerinde hem de iç dünyalarında çok daha iyi bir yerde olmayı hak 

ettiğini biliyoruz. Değer yaratma yolculuklarını başarıyla sürdürmek isteyen kuruluşların 

iletişim performanslarını iyileştirmeme lüksleri bulunmuyor. Özellikle birinci sınıf olma 

iddiasını taşıyan kuruluşlar iletişimde de birinci sınıf olmak için gereğini yapmak 

durumunda... Günümüzde özellikle görme duyusunu ve görsel algıyı “olumlu” etkileme 

çabalarının toplam iletişimin önemli bir kısmını oluşturmaya doğru gittiğini biliyoruz ancak 

çözünürlükleri giderek artan görseller ve dijitalleşme iletişimin kendisi değil, tersine, 

iletişimi desteklemekte kullanılan unsurlar. Söz ve yazı iletişimin ana öğeleri olmaya devam 

ediyor; bu çerçevede de etkin ve etkili kullanılmaları gerekmekte.  İletişimi bir rekabet 

avantajı olarak kullanmak, iletişimsizliğin veya iletişim hatalarının doğuracağı çok yönlü 

çok boyutlu zararları minimize etmek isteyen bireyler/kuruluşlar aşağıdaki başlıklarda 

özetlediğimiz profesyonel desteklerimizden yararlanabilirler: 

  

 Örgüt Çapında Sözlü, Sözsüz ve Yazılı İletişim Yetkinliklerini Geliştirme 

 İletişim Stratejisi Geliştirme 

 Değişim/ Dönüşüm Süreçlerinde İletişim Güçlendirme 

 Müşteri Deneyiminde İletişim Etkinliğinin ve Etkililiğinin Artırılması 

 Ekip İçinde/Örgüt Çapında İletişim Sorunlarının Kök Nedenlerinin Araştırılması ve 

Çözüm Geliştirme 

 Kuruluş Yazılı ve Sözlü Kültüründe İletişim Harmonizasyonu 

 Kuruluş Vizyonu, Misyonu, Değerleri, Stratejileri, Politikaları, Prosedürleri ve   

Dijital-Fiziksel Temas Noktalarında Dil ve İfade Tutarlılığı Oluşturma 

 

“İletişimde en önemli şey söylenmeyeni duymaktır.” 

-Peter Drucker, Yönetim Dehası 
 

 

 

Söylenmeyenleri birbirimize aktarabilmek ve bireysel/örgütsel 

iletişim performansınızı iyileştirmenize size özel çözümlerimizle 

yardımcı olabilmemiz için bizi aramanız yeterli: 
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