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Amacımız 
— Yeni dünyanın dinamikleri ile uyumlu bir büyüme için 
kurumların kültürel ve yapısal dönüşümünü kolaylaştırmak, 
insan odağını koruyarak hız ve verimlilik sağlamak

İşin Geleceği 
— Yıkıcı teknolojiler tarih boyunca görülmemiş bir hızda ilerliyor. Küresel 
dinamikler belirsizliği “Yeni normal” haline getiriyor. Bu mega trendler 
hayatlarımızı radikal bir şekilde değiştirirken çalışma ve yönetme biçimlerimiz 
halen eski dünyanın düşünce kalıpları ve yapıları üzerinde ayakta durmaya 
devam ediyor. Güç, istikrar ya da performans odaklı olan organizasyonel 
yapıların, değişime uyum sağlama becerisi daha yüksek olan çevik yapılara 
doğru dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu durum her kurumun kültürel ve 
yapısal dönüşüm üzerinde çalışmasını ve hemen her yöneticinin değişime 
liderlik etmesini zorunlu kılıyor. 

Işılsu Vural 

Cenk Doğru 

MBA, PCC

MS, PCC

Organizasyonel Dönüşüm Modeli - II

BİLGİ
BECERİ
DAVRANIŞ

DÜŞÜNCE
DUYGU
İNANÇ

ÜRÜNLER
YAPILAR

SÜREÇLER

KÜLTÜR
DEĞERLER

İLİŞKİLER

BİREYSEL

BİREYSEL

KOLEKTİF

KOLEKTİF

S
E

K
TÖ

R
 /

 E
KO

Sİ
ST

EM
K

U
R

U
M

TA
K

IM
BUZDAĞININ ÜSTÜ

BUZDAĞININ ALTI

Bütünsel Yaklaşım 

Değişim Gündemleri

— Değişim girişimlerinde kurumlar çoğu zaman buzdağının görünen yüzüne 
odaklanabiliyor. Oysa burada gözlemlediğimiz tüm yapılar, süreçler ve davranışlar 
aslında derinlerdeki kolektif inançların, kalıplaşmış alışkanlıkların, değerlerin 
ve duyguların bir uzantısı. Bu nedenle, buzdağının tümüne odaklanmayan 
girişimler olası dirençlerle baş etmekte, kurumsal enerjiyi verimli kullanmakta 
ve sürdürülebilirliği sağlamakta zorlanıyorlar. Değişimi kolaylaştırma rolümüzü 
dirençleri azaltan, uyumlanmayı artıran, verim ve hız kazandıran bir misyon 
olarak görüyoruz. Her kurumun kendine has bir eko sistemi ve DNA’sı olduğu 
gerçeğini önemsiyoruz.Programlarımızı bu bütünsel bakış doğrultusunda, sizin 
ihtiyaçlarınıza odaklanan çevik ve esnek bir yaklaşımla tasarlıyoruz.   

— Müşterilerimizle odaklandığımız bazı değişim gündemleri: 

Daha çevik olmak istiyoruz. Çevik kültürü tutundurmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Yalınlaşmaya başlıyoruz. Her şey farklı olacak. Korkuları nasıl aşarız?
Büyüyeceğiz. Sağlıklı bir büyüme için nelere dikkat etmeliyiz?
Küçüleceğiz. Şirket ve insan odağımızı kaybetmeden nasıl küçüleceğiz?
Yurt dışına açılacağız. Farklı kültürlerle nasıl çalışacağız?
Reorganizasyona gideceğiz. Dirençlerle nasıl başa çıkarız?
Joint Venture olduk. Farklı kültürlerden gelenler arasında uyumu nasıl sağlayacağız?
Geleceğin çalışma biçimlerine adım atmak istiyoruz. Nereden başlamalıyız?
Ofisimizi taşıyacağız. İletişimi nasıl yapmalıyız?
Start-up gibi çalışmak istiyoruz. Zihniyetimizi nasıl değiştireceğiz?
Kurum içi iletişimi güçlendirmek istiyoruz. Neyi farklı yapmalıyız?
Eski ve yeni kuşakların değerleri çok farklı. Uyumu ve iş birliğini nasıl sağlayacağız? 
Üst yönetimde ve iş birimleri arasında uyum ve iş birliğini artırmak istiyoruz. Nasıl? 
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Kolektif Programlar
— İcra kurulları, yönetim 
ekipleri ya da proje takımlarıyla 
vizyon oluşturma, yapısal ve 
kültürel dönüşüm stratejilerini 
belirleme, bu yönde uyumlanmayı 
sağlama amacıyla yaptığımız 
Takım/Sistem koçluğu ve 
fasilitasyonlardır. 

Süreç
— Yıkıcı inovasyonlar, dijitalleşme, bağlantılılığın artması, küresel ısınma ve tüketim 
ekonomisine karşı yükselen alternatif arayışlar tüm kurumları belli ölçülerde etkiliyor. 
Öte yandan her kurumun bu mega trendlerden etkilenme seviyesi, bunlarla ilgili 
yaşadığı zorluklar ve başarı hikayeleri de farklılık gösteriyor. Bu nedenle, her değişim 
sürecinin kendine özgü dinamikler içerdiğinin ve bu dinamiklerin sürekli değiştiğinin 
farkındayız. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamak, 
hızlı ve verimli bir ilerlemeyi hedefleyen butik programlar oluşturmak, dinamik bir 
yaklaşımla değişen önceliklere uyum sağlamak ve süreç boyunca iş birliği yapmak 
ilişkimizin temelini oluşturuyor. 

İŞ BİRLİĞİ

İhtiyaç ve 
beklentilerin 
anlaşılması

Butik tasarımÖğrenme

Uygulama
  Değerlendirme

Danışmanlık
— İcra Kurulları ve Yönetim 
ekipleri ile yaptığımız takım 
koçlukları, birebir görüşmeler ve 
incelemeler sonucunda 
belirlenen yapısal ve kültürel 
dönüşüm ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sürdürülmesine 
yönelik sağladığımız 
danışmanlık hizmetleridir.

Bireysel Programlar
— Değişim sürecine liderlik
edecek ve rol model olacak
kişilerin yeni tutum, zihniyet ve
beceriler kazanmaları amacıyla
yaptığımız yönetici koçluğu ve
mentorluğu ile küçük gruplar 
halinde yapılandırdığımız
grup mentorluğu çalışmalarıdır.

2 43

Program Bileşenleri
— Hizmetlerimizin tümünü yüz yüze ve online olarak gerçekleştiriyoruz.

Ortak vizyon
Kurumun ve kritik 
paydaşların aynı 
amaca odaklanmasını, 
uyumlanmasını, anlam 
bulmasını ve güçlü 
bir işbirliği yapmasını 
sağlayacak ortak gelecek 
idealinin netleştirilmesi

 

Tutundurucu 
mekanizmalar
Vizyon yönünde ilerlemeyi 
sağlayacak ve garantileyecek 
yapısal ve kültürel dönüşüm 
mekanizmalarının, süreçlerin, 
araçların oluşturulması ve 
hayata geçirilmesi

 

Rol modeller
Kurumda oluşması istenen 
kültürün gerektirdiği 
yaklaşım, tutum ve 
davranışların belirlenmesi 
ve desteklenmesi. 
Kültürel dönüşüme liderlik 
edecek rol model kişilerin 
geliştirilmesi

Eğitim
Dönüşen kurumda 
ihtiyaç duyulacak yeni 
bilgi ve becerilerin 
kazandırılması

1

Değişimi 
kolaylaştırmak 
amacıyla 
programlarımızı 
dört temel unsur 
üzerine inşa 
ediyoruz:

Eğitim Programları
— Hedeflenen vizyon ve kurum 
kültürünün tutunabilmesi için 
gereken yeni bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasına yönelik 
gerçekleştirdiğimiz interaktif 
eğitim çalışmaları ve e-learning 
modülleridir.
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Tüm Programlar
— Programlarımızı 10’un üzerinde farklı sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizle yaptığımız 
çalışmalarda kazandığımız deneyimlerle olgunlaştırdık ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Dört kategori altında sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda özelleştiriyoruz.

Yaratıcılık Güven

İşbirliği

Esneklik Fayda

— Executive Collab
— Collab
— Ortak Liderlik Programı
— Büyük Grup Fasilitasyonu

— Açık İletişim 
— Çevik Koç 
— Katılımcı Karar Alma ve
    Toplantı Yönetimi 
— Değişime Liderlik 

Eğitim 
Programları

Kolektif 
Programlar

— Yönetici Koçluğu ve
     Mentorluğu 
— Grup Mentorluğu 

Bireysel 
Programlar

Değerlerimiz

— Mevcut Süreç İnceleme
— Envanterler
— 1-1 Görüşmeler 
— Süreç Tasarımı, Uygulama 
— Shadowing 
— Üst Yönetime Mentorluk
— İzleme-Değerlendirme 

Danışmanlık
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Kolektif 
Programlar 

Executive Collab
— Farklı sektör ve kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirdiğimiz (20-30 kişi), 
katılımcılarla birlikte belirlediğimiz tek bir soru etrafında farklı görüş ve deneyimlerin 
paylaşıldığı, ortak sezgi ve işbirliği ile çözümleri birlikte araştırdığımız workshop’lardır.

Ortak Liderlik Programı
— Aynı kurum çalışanları ve bazen dış paydaşların da katılımıyla (100+ kişi) ortak 
yön duygusu oluşturma ve işbirliği zeminini güçlendirme hedefiyle düzenlediğimiz 
workshop’lardır.
 

Hilal Yazıcı Atılay 
Turkcell Organizasyonel Gelişim & İK Proje Yönetim Direktörü 

"Dijital değişimi yönetme şekli keşfe muhtaç, bizim farklı bakış açıları ile yaratıcı çözümler geliştirmemiz lazım. 
Böyle bir ortamda fikir alışverişi çok besleyici ve ilham verici oldu. Çeşitliliği daha da artırarak devam etmenin farklı 
ilhamları tetikleyeceğine eminim."

Gökhan Denizhan 
LC Waikiki Mağazacılık IK Direktörü

"Çok farklı sektörlerden yöneticiler ile bir arada olmak ama sorunların bir o kadar da ortak olduğunu görmek çok 
faydalı oldu. Kesinlikle öneririm."

Kolektif
Programlar

Executive Collab 
Collab 
Ortak Liderlik Programı 
Büyük Grup Fasilitasyonu 

Büyük Grup Fasilitasyonu
— Yönetim ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bir yıl içine yayılmış beş workshop’tan oluşan 
programımız, “Mevcut yapısal ve kültürel durumun değerlendirilmesi, 
Ortak gelecek ideali oluşturma, Prototip adımlarla harekete geçme, 
Hızlanma ve alınan yolun Değerlendirmesi” adımlarını takip etmektedir. 

Collab
— Aynı kurumda farklı yönetim seviyelerinden oluşan 6 kişilik gönüllü bir grup ile belirlenen 
tek bir tema etrafında 20-30 kişinin katılımıyla yarım gün olarak düzenlediğimiz workshop’lardır. 

Allianz, Nivea Beiersdorf, Bayer Cropscience ve Koçtaş gibi kurumlarda gerçekleştirdiğimiz 
Collab workshoplarının temel amacı katılımcı bir zemin oluşturmak, değişim sürecindeki önemli 
sorulara birlikte yanıt aramak ve olası dirençleri iş birliğine dönüştürmektir.
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Including Spend 
Upto 2018-2020

1. Nem iusandit faccum

2. Quodit aut ipiciliquo 

3. Ene verrovi dicitentur

Danışmanlık Danışmanlık

Mevcut Süreç İnceleme 
Envanterler 
1-1 Görüşmeler 
Süreç Tasarımı, Uygulama 
Shadowing
Üst Yönetime Mentorluk
İzleme-Değerlendirme

Danışmanlıkta Odaklandığımız Alanlar  
     Organizasyonel ve Kültürel Dönüşüm 
     Kurum İçi İletişim 
     Çevik Dönüşüm 
     Yalınlaşma 
     Dijitalleşme 

Değişimi kolaylaştırmak amacıyla 
programlarımızı dört temel unsur üzerine 
inşa ediyoruz
Ortak Vizyon  I  Tutundurucu Mekanizmalar  I  Rol Modeller I Eğitim 

Kullandığımız envanter araçlarına örnek: 

Değişim Yönetimini Etkin Kılan Adımlarımız:
Organizasyonel Dönüşüm 
Haritası ve Envanteri 

Aktif Kurum İçi İletişim

1 - Vizyon oluştur, önceliklendir
2 - Aciliyet duygusu yarat 
3 - Liderlik ekibini belirle
4 - Değişim yaratacak uygulamaları başlat
5 - Dahil et, gönüllü ordusu yarat
6 - Hızlı kazanımlar yarat 
7 - Değişimle ilgili dirençleri yönet
8 - Eğitim ve koçlukla destekle, yolda tut 
9 - Süreç boyunca ilerlemeyi kutla
10 - İletişimle gündemde tut

* Kotter Değişim Modeli’nden yararlanılmıştır.

— Kurumların kültürel ve yapısal olarak 
hangi paradigmalar içinde işlediğini ortaya 
çıkarmak ve değişim ihtiyaçlarını görünür 
hale getirmek için kullandığımız envanter 
ve araştırma metodolojisidir. Frederick 
Laloux’un “Reinventing Organizations” 
araştırması ve kitabından yararlanılmıştır.

— İcra Kurulları ve Yönetim ekipleri ile yaptığımız takım koçluklarında değişim/dönüşüm 
ihtiyaçlarını belirliyor; kurumun mevcut süreçlerini inceledikten sonra envanter çalışmaları ve 
birebir görüşmelerden elde ettiğimiz iç görülerle süreç tasarımını tamamlıyor, zaman planı ile 
birlikte izleme-değerlendirme kriterlerini oluşturuyoruz. 

Ortak Amaç ve Fayda Odaklı

Katılımcı ve İnsan Odaklı

Hedef ve Sonuç Odaklı

İstikrar Odaklı

Güç Odaklı

Sektör dinamiklerine göre evrilen 
kurum amacı ve hedefler, Yıkıcı 
inovasyon, Çevik ve Kendi kendini 
yöneten ekipler, Kurumsal rollerden 
sıyrılıp kendisi olabilen çalışanlar

Kompleks hedefler, Ortak değerler, 
Katılımcılık ve Konsensus, Paydaşlar 
arası işbirliği, Yeşil uygulamalar, 
İnformel network yapılar, Aidiyet 

Orta ve kısa vadeli hedefler, 
Verimlilik, İnovasyon, Matris yapılar, 
Performansa göre değerlendirme, 
Yetenek geliştirme

Uzun vadeli hedefler, İstikrar, 
Bürokrasi, Hiyerarşik yapılar, 
Formel roller, Prosesler

Otorite, Emir-Komuta

GÖZLEMLENEN GÖZLEMLENEN

HİSSEDİLEN HİSSEDİLEN

LİDERLİK 
TARZLARI

Liderlik tarzım 
nasıl?

İŞ ORTAMI
İş ortamımız 

genelde nasıl? 

GÜVEN
En çok 

ne zaman 
güvende 

hissederim? 

KORKU
Bu kurumda en 

çok neden 
korkarım?

İLİŞKİDEKİ
TUTUM
İlişkilerde 

çoğunlukla neye 
önem veririm? 

VİZYON
DEĞERLER

Vizyon ve 
değerler nasıl 

oluşuyor?

ÖNCELİKLER
Önceliklerimizi 

neye göre 
belirliyoruz? 

ORGANİZASYON 
YAPISI
Nasıl bir 

organizasyonu-
muz var?

BİLGİ AKIŞI
Bilgi akışı ve 
iletişimi nasıl 
sağlıyoruz? 

KAYNAK 
VERİMLİLİĞİ
Verimliliği nasıl 

sağlıyoruz?  

ÇATIŞMA 
YÖNETİMİ 
Çatışmayı 

nasıl 
yönetirim?

TOPLANTILAR
Toplantılarda 

nasıl 
davranırım? 

Buzdağının Üstü

Buzdağının Altı
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BİLGİM
BECERİM
DAVRANIŞIM

Organizasyonel Dönüşüm Haritası
Referanslar: Integral Theory, Ken Wilber - Reinventing Organizations, Frederic Laloux - Reinventing Organizations Map

DÜŞÜNCEM
DUYGUM
İNANCIM

ÜRÜNLERİMİZ
YAPILARIMIZ

SÜREÇLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ
DEĞERLERİMİZ

İLİŞKİLERİMİZ

Otoritenin 
kararına uyarım

Düzene 
uyulmasını 
sağlarım

Hedef ve 
aksiyonlara 
odaklanırım

Farklı görüşlerin 
karara dahil 

olmasını sağlarım

Ekiplerin inisiyatif 
almasına imkan 

sağlarım

Çevik, kendi 
kendini yöneten 

takımlar 

İnformel 
bilgilendirme 
ve danışma 

ilişkisiyle

Akıllı 
sistemler 
ve dijital 
teknoloji 

kullanarak 

Çevik, 
yaratıcı, 
açık ve 
şeffafız

Samimi ve 
kazan kazan 
eğilimliyiz

Hedef ve 
sonuç 

odaklıyız

Görev 
tanımları 

içinde 
çalışıyoruz

Kazan kaybet 
eğilimliyiz

Sektörün ve 
ekosistemin 
önceliklerine 

göre

Ekosistemin 
gelişimine göre 

evriliyor

Kurumsal 
misyon ve 

katılımcılı bir 
süreçle 

Üstten alta 
ve alttan üste 

iletişim ile

Üst yönetimin 
bakış açısıyla

Kurumun 
ortak amaç ve 

değerlerine 
göre

Rekabet 
gücünü artıracak 

hedeflere 
göre 

Bölüm 
hedeflerine 

göre

Amirin talimatı-
na göre

Katılımcı 
paydaş 

ilişkileriyle  
Kar ve 
düşük 

maliyete 
odaklanarak 

Yasal ve 
sektörel 
normlara 
uyarak

Açık 
iletişim 

platformlarıyla

Rutin 
stratejik 

toplantılarla

Yukarıdan 
aşağıya

Plansız, 
direkt

(İnformel) 
Network yapılar

Hiyerarşik, 
bürokratik

Otokratik

(Formel) Matris 

Kurallara uyar, 
çatışmadan 

kaçınırım

Kurumsal 
hedefleri 
gözetirim

Tüm tarafların 
ihtiyaçlarını 
gözetirim

Çatışmayı 
gelişim fırsatı 

olarak 
görürüm 

Talimatlarla 
yönetirim

Hedeflerle 
yönetirim 

Dahil ederek 
yönetirim

Otoritemi 
sergilerim

Emir 
komuta ile 
yönetirim

Birincil 
önceliğimiz 

değil

Üzerine 
konuşulmuyor

İnisiyatif 
aldığımda

Ortak 
değerlerle 

uyumlu 
olduğumda

Performans 
gösterdiğimde

Kurallara 
uyduğumda

Otoritenin 
yanında 

olduğumda

Keyfi 
kararlardan

Statümü 
kaybetmekten

Reddedilmek ve 
dışlanmaktan

Sorumluluk 
duygusuyla 

yıpranmaktan

Hakimiyet 
kurmaya

Statüleri 
dikkate alarak 
davranmaya

Karşılıklı çıkarları 
gözetmeye

Empati kurarak 
dahil etmeye

Kendim olmaya ve 
farklılıklara saygı 

göstermeye 

Hata 
yapmaktan

Geniş yetki 
ve özerklik 

veririm

Organizasyonların 
Evrimsel Gelişimi 
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Bireysel 
Programlar 

Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu  
— Bir koç veya mentor ile yaptığımız, temel amacı bireyin farkındalık, eylem ve 
öğrenme döngüsü içinde kişisel değişim gündemini kolaylaştırmak olan çalışmalardır. 

EĞİTİMLERİMİZDE 
NELER VAR?

√  Gerçek vakalar 

√  Anında geri bildirim 

√  Deneyimsel öğrenme 

√  İhtiyaca özel içerik 

√  Online, yüz yüze 

√  E-learning versiyonları 

√  Deneyim paylaşımı 

√  Grup mentorluğu

Eğitim 
Programları

Grup Mentorluğu  
— Altı yöneticiden oluşan grupların bir mentor ile birer aylık aralıklarla, 2,5 saatlik seanslar halinde 
çalıştığı ve gündemin grubun ortak eğilimleriyle şekillendiği çalışmalardır. 

Bireysel
Programlar

Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu 
Grup Mentorluğu

Açık İletişim 
Çevik Koç
Katılımcı Karar Alma ve Toplantı Yönetimi
Değişime LiderlikEğitim 

Programları

Katılımcı Karar 
Alma ve Toplantı 
Yönetimi 
— Katılımcı karar alma prosesi ile ilgili 
bir model ve teknik bilgi aktarımının 
yanı sıra; anında geri bildirim 
prensibiyle, verimli toplantı yönetimi ile 
ilgili beceri kazandırmayı hedefleyen 
eğitimdir.

Değişime Liderlik 
— Paydaşlar ile güçlü bağlar kurma, 
dirençleri yönetebilme, iş birliği 
sağlama, katılımcı kararlar alabilme, 
anlam duygusu uyandıran bir vizyon 
oluşturabilme, değişim için heyecan 
yaratma, cesaretli adımlar atma, 
ilham verme ve güven sağlama gibi 
üst düzey beceriler kazandırmayı 
hedefleyen eğitimdir.

Açık İletişim 
— Kendi duygu, düşünce, varsayım
ve beklentilerini zorlayıcı durumlarda 
uygun bir tutumla aktarma ve etkili 
bir dinleyici olma becerilerini 
geliştirmeye yönelik temel eğitimdir.

Bu eğitimi kurum geneline yaymak 
isteyen müşterilerimiz için yüz yüze ve 
online versiyonların yanı sıra 
3 modülden oluşan ve her biri 45-60 
dakika arası süren, vaka çalışmaları, 
testler ve videolar içeren e-learning 
modüllerimizi öneriyoruz. 

Çevik Koç 
— Çevik dönüşümde katalizör rolü 
oynayan Çevik Koç’ların öncelikle 
kendi zihinsel modellerini ve 
alışkanlıklarını yenilemelerini ve 
çevik yapının sağlıklı işleyişini 
kolaylaştıracak becerileri 
kazanmalarını hedefleyen 
eğitimdir.
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Örnek işler ve 
uyguladığımız kurumlar

Collab

Ortak Liderlik Programı 

Büyük Grup Fasilitasyonu 

Organizasyonel Dönüşüm 
Haritası ve Envanteri 

Üst Yönetime Danışmanlık 
ve Mentorluk 

Yönetici Koçluğu 

Grup Mentorluğu 

Kolektif Programlar Danışmanlık Bireysel Programlar Eğitim Programları 

Açık İletişim 

Değişime Liderlik 

Katılımcı Karar Alma 
ve Toplantı Yönetimi 
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Işılsu Vural (MBA, PCC)  
— Uluslararası akredite profesyonel koç, sistem koçu, eğitmen ve danışmandır. 

Marmara Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Viyana Üniversitesi’nde İletişim Yüksek Lisansı yaptı. 
1996-2006 yıllarında Avusturya’da sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim alanlarında çalıştı. 
2007-2014 arasında Coca-Cola Hayata Artı Vakfı’nda Genel Koordinatörlük görevini üstlendi; 
Fair Labor Association’da sosyal uygunluk alanında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Eğitim 
Müdürü olarak çalıştı, koçluk ve mentorluk yaptı.  

EnErjİ

GIDA & TArIM

OTOMOTİV

TELEKOM & TEKnOLOjİ

STK & ÜnİVErSİTE

“Collab Partners olarak müşterilerimize bize gösterdikleri güven için teşekkür ederiz”

Cenk Doğru (MS, PCC)    
— Uluslararası akredite profesyonel koç, sistem koçu, eğitmen ve danışmandır.  

Boğaziçi Üniversitesinde Endüstri Müh. okudu ve yüksek lisans yaptı. Arçelik ve Pfizer’den 
sonra 1990’da Delphi Türkiye’nin kuruluşunda yer aldı. 2007-2014 arasında yürütmüş olduğu 
Ülke Genel Müdürlüğü öncesinde, İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite ve Lojistik alanlarında 
üst düzey yöneticilik yaptı. 25 yıla yaklaşan yönetim deneyiminin ortak paydası kültürel ve 
yapısal değişimin yönetimidir.  Türkiye dışında, Slovakya, Bulgaristan, Fas, Romanya, Rusya 
ve Hindistan’da operasyonların kültürel ve yapısal dönüşüm süreçlerine destek verdi.   

HİzMET & PAzArLAMA

SAğLIK

BOYA

KAMu

LOjİSTİK

İşbirliklerimiz

Yüksek Performans & Esenlik
Flow Research Collective 

Çevik Dönüşüm
All4Agile

Dijitalleşme
Mind2Biz Akademi 

Yalınlaşma
Matris Danışmanlık

Uluslararası Fasilitasyonlar
Art of Hosting Athens

Sosyal Uygunluk & 
Sürdürülebilirlik
Vectra International 

Kurum İçi İletişim
Duyuroom & To Do

TÜKETİCİ ÜrÜnLErİ & PErAKEnDE FİnAnS & SİGOrTA
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