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Kurumların doğma, büyüme, olgunluk ve küçülme g�b� tüm evreler�nde rekabet gücünü artırmak, kaynak
kullanımını gel�şt�rmek �ç�n organ�zasyonun doğru ve �sten�len şek�lde çalışmasını sağlamak �ç�n önceden
planlanmış, detaylandırılmış çalışma programlarıyla h�zmet ver�yoruz. Per�yod�k raporlama s�stem� �le
çalışarak üst yönet�m�n sürekl� b�lg�lend�r�lmes�n� sağlayıp, ger� dönüş b�lg�ler�n� tesp�t ederek gerekl�
noktalara �let�yoruz. Çalıştığımız kurumların hedefler�n�n doğru bel�rlenmes�n� sağlayarak, hedefe ulaşmak
�ç�n �lerlenen yolda gerek çözüm öner�ler�, gerek uygulamalar, gerekse dokümantasyon çalışmaları �le
yardımcı oluyoruz. Ulusal ve uluslararası gel�şmeler� tak�p ed�p, b�lg� aktarımında bulunmak da verd�ğ�m�z
d�ğer h�zmetler arasında yer alıyor.

CPA  DANIŞMANLIK
2005 yılından bu yana verd�ğ�m�z danışmanlık ve eğ�t�m h�zmetler�yle, müşter�ler�m�ze özel çözümler üret�p,
çalıştığımız kurumların tüm yönetsel problemler�yle ayrıntılı olarak �lg�len�rken tasarladığımız tüm
uygulamaların �ç�nde b�zzat yer alıyoruz. Tüm h�zmetler�m�zde Toplam Kal�te Felsefes�n� gözet�p, uyguluyoruz.

CPA Danışmanlık H�zmetler�, yönet�m s�stem� standartlarının uygulamasını daha ver�ml� kılmak üzere
deney�ml� ve uzman kadrosuyla eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� vermekte, aynı zamanda f�rma �ç� eğ�t�m ve
danışmanlık faal�yetler�n�n �çer�kler�n� ve aşamalarını kuruluşların �ht�yaçlarına göre yen�den düzenleme ve
tasarlama esnekl�ğ�n� göstereb�lmes�yle öne çıkmaktadır



VİZYONUMUZ
"Değ�ş�m koşullarında

 müşter�ler�m�ze haklı başarı duygusunu yaşatmak."

"H�zmet verd�ğ�m�z f�rmaların, 
kal�te ve ver�ml�l�ğ�n� arttırmak, personelde davranış değ�ş�kl�ğ� yapacak şek�lde eğ�t�mler vermek,
f�rma problemler�n� anal�z ederek çözüm öner�ler� üretmek, 
stratej�ler bel�rlemek ve sürekl� b�lg� desteğ� sağlamaktır."

MİSYONUMUZ



CPA sunulan eğ�t�m h�zmet�n�n, eğ�t�m alan ş�rket�n hedef ve �ht�yaçlarına uygun olmasına d�kkat eder.
Bu amaçla proje başlatılmadan önce CPA uzmanları h�zmet talep eden f�rmaya g�d�p ön anal�z yaparak
hedef ve �ht�yaçları bel�rler. CPA sunulan h�zmet�n, h�zmet alan ş�rkete mal�yet�n�n üzer�nde b�r kazanç
sağlamasına çalışır.
CPA uzmanları söz konusu ş�rketler�n değerlend�rmes�n� h�çb�r etk� altında kalmadan önyargısız olarak
yapar ve sonucunda çıkacak görünüme göre tarafsız b�r şek�lde projey� hayata geç�r�r.
CPA ş�rket ve şahıs sırlarına saygı duyar ve bu sırların dışarıya açıklanmamasına özen göster�r.
CPA bel�rlenen eğ�t�m hedefler�n�n gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n� gerek proje esnasında gerekse proje
tamamlandıktan sonra kontroleder.

CPA b�rl�kte çalıştığı partnerler�ne h�zmet ver�rken aşağıdak� noktalara
 t�t�zl�kle d�kkat eder:

NEDEN CPA ?
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KURUMSAL 
EĞİTİMLER



1) YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

F�rmanız kurumsallaşma sürec�nde yeter�nce hızlı �lerleyem�yor mu?
F�rmanız uzun vadel� b�r felsefeye sah�p değ�l m�?
Yönet�m kararları kısa vadel� hedeflere göre m� alınıyor?
F�rmanızda b�r türlü önüne geçemed�ğ�n�z �sraflar mı var?
F�rmanızda gel�ş�m�n sürekl�l�ğ� sağlanamamış mı?

İşletmen�z�n hayal ett�ğ�n�z noktaya geleb�lmes�n� sağlayacak �lk
stratej�k karar Stratej�k Planlama ve Yönet�m Model�ne sah�p olmak
olmalıdır.

STRATEJİK PLANLAMA VE 
YÖNETİM 



Süreçler�n�z yönetmekte güçlük mü çek�yorsunuz?
Ver�ml� çalışamamaktan mı ş�kayet ed�yorsunuz?
Çalışan memnun�yet� sağlama konusunda sıkıntılarınız mı
var?
F�rmanız s�stemat�k b�r �şley�şe sah�p değ�l m�?
Kal�te �le �lg�l� eks�kl�kler�n�z ortaya çıkarıp �y�leşt�rmeler m�
gerçekleşt�rmek �st�yorsunuz?
Bu alandak� yetk�nl�ğ�n�z� uluslar arası düzeyde gösterecek b�r
belgen�z yok mu?

O zaman �lacınız ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem�.

ISO 9001 : 2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ



ISO 14001 : 2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

F�rmanızdak� çevresel sorunları kontrol altına almakta güçlük
mü yaşıyorsunuz?
 Güncel mevzuatı tak�p etmekte zorlanıyor musunuz?
Çevresel etk�ler� kontrol altına alab�lecek b�r s�stem�n�z
bulunmuyor mu?
 Çevresel r�sk etmenler�n� bel�rlemede, ölçümlemede ve kontrol

Bu alandak� yetk�nl�ğ�n�z� uluslar arası düzeyde gösterecek b�r
belgen�z yok mu?

         el�ne almak �ç�n b�r rehbere m� �ht�yacınız var?

O  zaman ISO 14001 Çevre Yönet�m S�stem�'ne �ht�yacınız var.



ISO 45001 : 2018 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş kazalarını meslek hastalıklarının önüne m� geçmek
�st�yorsunuz?
R�skler� anal�z edeb�leceğ�n�z b�r s�steme sah�p değ�l
m�s�n�z? 
Bu alandak� yetk�nl�ğ�n�z� uluslararası düzeyde
gösterecek b�r belgen�z yok mu?
İş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� r�sk etmenler�n�
bel�rlemede ölçümlemede ve kontrol altına almak �ç�n
b�r rehbere m� �ht�yacınız var?

Sorularınızı cevaplandıracak yönet�m s�stem� ISO
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�.



Otomot�v endüstr�s�nde uluslararası gerekl�l�kler� yer�ne get�rd�ğ�n�z�
göster�p b�r�nc� sınıf otomot�v tedar�kç�s� olarak tanınmaya başlamak,
Tedar�kç� kal�tes�nde güven sağlamak, proses ver�m�n� ve prat�k
sonuçları vurgulamak,
Otomot�v sektörünün b�lg� b�r�k�m�n� b�r araya toplamak, ürün kal�tes�n�
�y�leşt�rmek, ver�ml�l�ğ� arttırmak,
Kusurları önlemek, çeş�tl�l�ğ� ve �srafı azaltmak ve süreçler�n�z� sürekl�
olarak gel�şt�rmek,
Tüm sektörün aynı kal�te s�stem�nde buluşmasını sağlamak
Kal�tey� ve sürekl� �y�leşt�rmey� kuruluşunuzun merkez�ne yerleşt�rmek,

Konularında b�r rehbere �ht�yaç duyuyorsanız IATF 16949:2016 Otomot�v
Yönet�m S�stem� s�ze yol gösterecek b�r s�stem olacaktır.

IATF 16949 : 2016 
OTOMOTİV YÖNETİM SİSTEMİ



ISO 27001 : 2013
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

F�rmanızda rekabet avantajı ,karlılık, r�sk farkındalığı g�b� kuruluşa
b�rçok artı katma değer sağlayan konularda öne m� çıkmak
�st�yorsunuz?
Yasal tak�pler� kolaylıkla önlemek konusunda güçlük mü
çek�yorsunuz?
Kanun ve yönetmel�klere uyulduğunu müşter�ler�n�ze göstermek ve
f�rmanızı güven�l�r kılmayı mı  �st�yorsunuz?
B�lg� varlıklarına yönel�k tehd�tlerden korunmaya yönel�k �ş
sürekl�l�ğ� sağlamayı mı hedefl�yorsunuz?
G�zl� ve öneml� b�lg�ler�n�z� koruyup doğru b�r şek�lde yönetmek 
 konusunda güçlük mü çek�yorsunuz?
R�skler� m�n�m�ze etmek ve s�stem zayıflıklarını tesp�t ed�p önlemler
alma konusunda b�r s�stem�n�z bulunmuyor mu?

F�rmanızın �ht�yacı ISO 27001:2013 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�.



ISO 50001 : 2018 
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Ş�rket�n�z enerj� tasarrufu yapmak, enerj� g�derler�n�
düşürmek ve çevre duyarlılığı daha yüksek b�r ş�rkete sah�p
olmak konusunda b�r �şley�şe sah�p değ�l m�?
Ş�rket�n�z neden olduğu sera gazı em�syonlarını, fos�l yakıt
kullanımını ve karbon em�syonunu düşürme faal�yetler�nde
güçlük mü çek�yor?
İşletmen�zde enerj� kullanımınızı daha etk�n şek�lde
yönetmek, enerj� �srafını önlemek ve mal� tasarruf sağlamak
konularında zorlanıyor musunuz?

Bu durumda; ş�rket�n�z�n çevresel k�ml�k karnes�n� �y�leşt�rerek
müşter� ve yatırımcılar nezd�ndek� �t�barınızı artırmanız �ç�n ISO
50001:2018 Enerj� Yönet�m S�stem� s�ze yol gösterecek b�r
s�stem olacaktır.



ISO 10002 : 2014 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Müşter� memnun�yet�n� sağlamak mı �st�yorsunuz?
Müşter� �l�şk�ler� yönet�m� �le �y�leşt�rme fırsatları
sunacak ger� b�ld�r�mler m� toplamak �st�yorsunuz?
H�zmetler�n�z�n ve ürünler�n�z�n müşter� açısından nasıl
değerlend�r�ld�ğ�n� s�stemat�k b�r şek�lde öğrenmek m�
�st�yorsunuz?

ISO 10002:2014 Müşter� Memnun�yet S�stem�, müşter�
ş�kayetler� yönet�m� �ç�n güzel b�r araç olacaktır.



Kuruluşun kal�te Yönet�m S�stem�'n�n, yasal gerekl�l�kler�n�n, �ç ve dış
süreçler�n�n, r�sk yönet�m�n�n üçüncü taraf denet�m f�rması tarafından
�zlenmes�, ölçülmes� ve kontrolü marka �majınıza yönel�k güven
sağlaması,
Etk�n r�sk yönet�m�, rekabet avantajı, poz�t�f marka �majı, yasal
yönetmel�klere uygunluk, CE belgelend�rmes�ne yönel�k �lerleme aşaması,
Tıbb� c�hazların tasarım, üret�m ve serv�s sev�yeler�n�n arttırılması
Güvenl� ve etk�n b�r kal�te yönet�m s�stem� kurulumu ve uygulaması,
Eğ�t�me, sürekl� �y�leşt�rmeye ve gel�şmeye olanak sağlaması,

Hususlarında yetk�nl�ğ�n�z� uluslararası düzeyde gösterecek b�r belgeye ve b�r
rehbere �ht�yacınız varsa ISO 13485 : 2016 Med�kal C�hazları Kal�te Yönet�m
S�stem�.

ISO 13485 : 2016 
MEDİKAL CİHAZLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ



ISO 22000 : 2018 
GIDA YÖNETİM SİSTEMİ

F�rmanızın bünyes�nde gıdalar �le �lg�l� gıda hazırlama, �şleme,
üret�m, ambalajlama, depolama, ster�l�zasyon ve nakl�ye �şlemler
yapılıyor mu?
Müşter�ler�n�z�n h�jyen konusunda güven�n� kazanmak mı
�st�yorsunuz?
S�stemat�k b�r yapı �le kr�t�k kontroller�n sağlanmasını ve r�skler�n
bertaraf ed�lmes�n� m� �st�yorsunuz?
HACCP planı oluşturup uygulamak mı �st�yorsunuz?

F�rmanızın bu durumda ISO 22000 Gıda güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�'ne
�ht�yacı olacak.



ISO 17025 : 2017 
DENEY VE KALİBRASYON
LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ

Laboratuvarların test tekrarı ve değerlend�rmeler�n�n bertaraf
ed�lmes� veya azaltılması,
Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
Akred�te laboratuvardan çıkan test sonuçlarının �ç pazar ve
uluslararası pazarlarda kabul görmes�,
Saygınlık ve t�car� üstünlük, güven�l�rl�ğ�n artması, müşter�
memnun�yet�n�n artması, personel�n tekn�k yeterl�l�ğ�n�n artması,
C�haz ve teçh�zatın sürekl� bakımı ve kontrolü ve kaynakların
�y�leşt�r�lmes�,
Kal�ten�n sürekl�l�ğ�n� ve güven�l�rl�ğ� d�s�pl�n altına alınması,

Hususlarında b�r rehbere �ht�yacınız varsa ISO 17025 : 2017  Deney ve
Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yeterl�l�ğ� s�ze yol gösterecek b�r
s�stem olacaktır.



2) YENİDEN YAPILANDIRMA VE 
İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI  EĞİTİMLERİ
2.1 Stratej�k Planlama
2.2 Toplam Kal�te Yönet�m� Eğ�t�m�
2.3 Yönet�m S�stemler� ve Değ�ş�m Yönet�m� Eğ�t�m�
2.4 Süreç Yönet�m� Eğ�t�m�
2.5 Üret�m Yönet�m� Eğ�t�m�
2.6 EFQM Mükemmell�k Model� Eğ�t�m�
2.7 Sorun Çözme ve Karar Verme Tekn�kler� Eğ�t�m�
2.8 İy� Yönet�m Uygulamaları Eğ�t�mler�
  2.8.1 Stratej� Bel�rleme
  2.8.2 V�zyoner L�derl�k
  2.8.3 İşe Katılım Sağlama - Ek�p Çalışması (Ka�zen)
  2.8.4 Süreçlerle Yönet�m
  2.8.5 Ver�ye Dayalı Karar Verme
  2.8.6 Etk�n İlet�ş�m / Açık - Paylaşılan B�lg�
  2.8.7 Tedar�kç� Müşter� Yaklaşımı
  2.8.8 Mot�ve Ed�lm�ş İş Gücü



3) ALTI SİGMA EĞİTİMLERİ

3.1 Yalın Altı S�gma  B�lg�lend�rme Eğ�t�m�
3.2 Yalın Altı S�gma Ek�p Üyeler� Eğ�t�m�
3.3 Yalın Altı S�gma Yeş�l Kuşak Eğ�t�m�
3.4 Graf�ksel Ver� Anal�z� Eğ�t�m�



4) YALIN ÜRETİM EĞİTİMLERİ

Yalın Üret�m ve Araçları Eğ�t�m�
5S Eğ�t�m�
5S İşyer� Organ�zasyonu Eğ�t�m�
Değer Akış Har�talama (VSM) Eğ�t�m�
Toplam Ver�ml� Bakım (TPM) Eğ�t�m�
Sürekl� İy�leşt�rme (KAlZEN) Eğ�t�m�
Hızlı Kalıp Değ�ş�m� ve Ayar Zamanı Kısaltma
(SMED) Eğ�t�m�
KANBAN (Üret�m Kanbanı) Eğ�t�m�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.



DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİMİZ



T ‘s�, toplamı; tüm çalışanların katılımını, yapılan �şlemler�n tüm yönler�n�,
müşter�ler�n ve üret�len ürün �le h�zmetler�n tümünü kapsamaktadır.
K ‘s�, kal�tey�; yan� müşter�n�n bugünkü beklent� ve �ht�yaçlarını tam ve zamanında
karşılayıp onlara gelecektek� beklent�ler�n� aşan ürün ve h�zmetler sunmayı �fade
etmekted�r.
Y ‘s� �se yönet�m�n her konuda çalışanlara l�derl�k yapması, çalışanlara örnek model
oluşturulması ve ş�rket çapında katılımcı yönet�m�n sağlanması anlamına
gelmekted�r.

Toplam Kal�te Yönet�m� ya da kısaca TKY olarak b�l�nen yöntem, müşter� beklent�s�n�n
aşılmasını hedefleyen, ek�p çalışmasını destekleyen, tüm süreçler�n gözden geç�r�lmes�n�
ve �y�leşt�r�lmes�n� sağlayan b�r yönet�m felsefes�d�r. TKY �ç�n müşter� memnun�yet�
kardan önce gelmekted�r, bu yöntemde �nsan, süreç, müşter� ve sürekl� gel�şt�rme 4
temel unsurdur ve b�rb�rler� �le sürekl� b�r �l�şk� hal�nded�rler. TKY yalnız alt s�stemler�,
yalınlaştırılmış süreçler� veya fonks�yonel departmanları değ�l, s�stem�n tamamını
yönetme kaygısını taşır.

        Toplam Kal�te Yönet�m�n�n;

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ



EFQM Mükemmell�k Model� 
EFQM Mükemmell�k Model�, kuruluşların
mükemmell�k yolunda �lerley�p �lerlemed�kler�n�
ölçerek yönet�m s�stemler�n� gel�şt�rmeler�
konusunda onlara yardımcı olan prat�k b�r araç
n�tel�ğ� taşır; kuruluşların kuvvetl� yönler�n� ve
�y�leşt�rmeye açık alanlarını görmeler�n� sağlayarak
onları çözümler üretmeler� konusunda teşv�k eder.

EFQm Avrupa'da veya Avrupa dışında denenm�ş en
�y� uygulamalarla �lg�l� g�rd�ler� toplayarak model�
güncelleşt�r�r. Böylel�kle, model�n d�nam�k olması,
yönet�m konusundak� güncel görüşler� yansıtması
sağlanmış olur.



Entegre Yönet�m S�stem�; b�rden fazla olan yönet�m s�stemler�n� b�r araya
get�rerek veya b�rb�r�nden farklı yönet�m s�stemler�n� b�rb�rler� �le uyumlu
hale get�rerek d�ğer b�r �fade �le entegre ederek oluşturulan s�stemler
bütünüdür. S�stem kurulurken ortak koşullar b�r araya get�r�l�r, detaylar �se
genel koşullara eklent� olarak �lave ed�l�r.

Müşter�s�ne ve ürün kal�tes�ne verd�ğ� önem� ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m
S�stem� uygulayarak vurgulayan f�rmalar, çevreye ve çalışanlarına olan
duyarlılıklarını ISO 14001:2015 Çevre Yönet�m S�stem� �le, personeller�ne
karşı olan tutumlarını ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� S�stem� �le ve
Gıda Güvenl�ğ�ne duyarlılıkları �ç�n �se ISO 22000:2018 Gıda Güvel�ğ� Yönet�m
S�stem� uygulayarak göstermekte. Entegre Yönet�m s�stem�nde �se
gerekler�n aynı anda karşılandığı bütünsel b�r uygulama �le danışmanlık
faal�yetler� yürütülmekted�r. 

Bütün s�stem�n sıfırdan kurulumu veya var olan s�stem�n entegre b�ç�mde
etk�n ve ver�ml� çalışması �ç�n özel çözümler�m�zle h�zmet�n�zdey�z.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ



S�gma, b�r prosestek� değ�şkenl�ğ� ölçen ortalamadan standart sapma olarak da
b�l�n�r. Altı s�gma felsefes� �ç�nde s�gma, sürec�n müşter� beklent�ler�n� karşılayacak
mükemmell�kten ne kadar uzakta olduğunu gösteren �stat�st�ksel b�r ter�md�r.
M�lyonda 3.4 hataya denk b�r performans düzey�n� �fade eden Altı S�gma zamanla
bunu gerçekleşt�rmeye yönel�k v�zyonu ve s�stem� de anlatan b�r ter�m hal�ne
gelm�şt�r. En gen�ş anlamıyla Altı S�gma’yı, müşter� �ht�yaçlarını kusursuza yakın b�r
düzeyde karşılama, daha fazla müşter� tatm�n�, karlılık ve rekabetç� poz�syon �ç�n
kültürel değ�ş�m gayret� olarak tanımlamak mümkündür. 

ALTI  SİGMA

Aslında bu model, sıfır kusur stratej�s�n�n ulaşılab�l�r b�r hedef olarak yaşama
geç�r�leb�lmes�nde yararlanılan b�r �stat�st�ksel yönet�m(kontrol) düzeneğ�d�r.
Altı S�gma’nın kal�te s�stem� �ç�ndek� anlamı �se, müşter� �stekler� doğrultusunda
sürekl� olarak en kal�tel� h�zmet� vereb�lmekt�r. Altı S�gma düzey�, müşter�
�ht�yaçlarının yakından anlaşılması, olayların, ver�ler�n ve �stat�st�k anal�zler�n
s�stemat�k kullanımı, ana süreçler�n yönet�m�, �y�leşt�r�lmes� ve tekrar
yapılandırılması �le sağlanır.



5S PRENSİBİ
5S prens�b�; çalışma alanını tem�z, düzenl� ve amaca uygun b�ç�me
sokulması �ç�n uygulanan b�r Toplam Kal�te tekn�ğ�d�r. S �le başlayan 5
Japonca kel�men�n baş harfler�n�n b�r arada �fade ed�lmes� neden�yle
5S adı �le b�l�nmekted�r. Se�r� (Ayıklama-Sınıflandırma), Se�ton
(Düzenleme-Yerleşt�rme), Se�so (Tem�zl�k), Se�ketsu
(Standartlaştırma) ve Sh�tsuke (Eğ�t�m-D�s�pl�n) basamaklarından
oluşmaktadır.

İşletmelerdek� düzen ve d�s�pl�n� sağlamak �ç�n kullanılan hem bas�t,
hem de �şletmen�n en küçük ayrıntılarının denet�m�n� sağlayan ve
d�ğer �y�leşt�rme çalışmalarının temel�n� oluşturan b�r s�stemd�r.

İşyer�n� organ�ze ve standard�ze eden, s�stemat�k b�r yaklaşımdır. 5S
�ş güvenl�ğ�n�n arttırılmasına, �y�leşt�r�lm�ş �ş akışının sağlanmasına,
daha �y� ürün kal�tes�n�n elde ed�lmes�ne, stok savurganlığının
önlenmes�ne ve çalışma alanımızdak� kontrol ett�kler�m�z hakkındak�
ver�ml�ğ�m�z�n artmasına yardımcı olur.



Kurumsal Check-Up Amacı: Kuruluşların mevcut yapılarını �nceleyerek,
daha ver�ml�, karlı b�r kurum hal�ne geleb�lmes� �ç�n gerekl� olan
şartların tesp�t ed�lmes�d�r. Yöntem: İdeal b�r f�rmanın sah�p olması
gereken şartlar, sürdürüleb�l�r büyüme, karlılığının ve ver�ml�l�ğ�n
artırılması �ç�n gereken kr�terler� anal�z �le sorgulamaktayız.

Anal�z yaparken; yüz yüze mülakat, anket doldurulması (f�rma
sah�b�/genel müdür ve çalışan sorumlular), gözlem ve bulgu elde etmek
olmak üzere farklı yoldan b�lg�ler� toplayarak objekt�f sonuçlara
ulaşmayı hedeflemektey�z. Anal�z aşamasında her f�rmadan b�rden
fazla k�ş� �le (genel müdür, f�rma sah�b�, kr�t�k personeller) ve b�rden
fazla ver� toplama araçları �le çalışma yaparak doğru tetk�k aşamasını
tamamlamış olacağız. Anal�z�m�z 7 ana başlıktan oluşmaktadır.

KURUMSAL CHECK-UP 



Stratej� Bel�rleme
V�zyoner L�derl�k
İşe Katılım Sağlama – Ek�p Çalışması (Ka�zen)
Süreçlerle Yönet�m
Ver�ye Dayalı Karar Verme
Etk�n İlet�ş�m / Açık – Paylaşılan B�lg�
Tedar�kç� Müşter� Yaklaşımı
Mot�ve Ed�lm�ş İş Gücü

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maddelerde ver�len faal�yetler� Yönet�m uygulamalarına katarak;
kamu veya özel sektörün dünya kal�te standartlarını yakalamalarına
yardımcı olmak, sektörde l�derl�ğ� sağlamak, sektörün organ�zasyonel
performanslarını arttırmak, mükemmell�k dereces�nde h�zmet vermek
amaçlı danışmanlık h�zmet� sunulmaktadır.

İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI 



Bu standartlara göre, İslam� kr�terler ve �nsan� gerekler
bakımından “uygun” olan her ürün �ç�n b�r sert�f�ka türü
bel�rlenmekte ve bu hususta gerek üret�c�n�n, gerekse tüket�c�n�n
ortak b�r zem�nde buluşması amaç ed�n�lmekted�r. B�l�nd�ğ� g�b�
yurt �ç�nde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor
koşullarda sağlanmaktadır.

Gerek tedar�kç�ler gerekse son Müslüman müşter�, tükett�ğ�
gıdanın helal olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal
sert�f�kası olan ürünler� terc�h etmekted�r. Yurt dışına gıda
ürünler� satan üret�c�ler�n artık karşısına Helal Belges� olması
şartı get�r�lmeye başlanmıştır. Bu belge artık güven�l�r Helal Gıda
olmanın yanında üret�c�n�n pazarlama metodu olarak ta
kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt �ç�nden gıda alan
f�rmalarda artık üret�c�n�n Helal Belges� olmasını zorunlu koşmaya
başlamışlardır.

HELAL GIDA SERTİFİKASI



CE �şaret�, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu göster�r. CE �şaret�
‘Conform�te European’ kel�meler�n�n kısaltılmasıdır ve l�teratürdek� anlamı
‘European Conform�ty’, Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE �şaret�, b�r ürün ya
da ürün grubunun, Avrupa B�rl�ğ�’n�n sağlık, güvenl�k, çevre ve tüket�c�n�n
korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün d�rekt�fler�” olarak anılan
temel gerekl�l�klere uygun olduğunu göster�r. CE �şaret�, taşımayan ürünler,
Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�ne g�remez, bu nedenle CE �şaret�, ürünler�n Avrupa B�rl�ğ�
�ç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren b�r “Endüstr�yel ürün
pasaportu” olarak tanımlanab�l�r.

CE �şaret�, ürünün AB �çer�s�nde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004
�t�bar�yle Türk�ye �ç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üret�c�n�n garant�
beyanı olmakla beraber b�r bakıma ürünün pasaportu n�tel�ğ�nde olan b�r
�şarett�r. CE İşaret�, b�r kal�te markası değ�ld�r. CE İşaret�, herhang� b�r yerden
alınan marka olmayıp, �malatçı tarafından ürüne / ambalaja / �lg�l� dokümana
yapıştırılır.

CE BELGESİ



Rusya Federasyonu sınırları dâh�l�nde toptan ve perakende mal t�caret�
yapılan her mal �ç�n kal�te sert�f�kası beyanı zorunluluğu vardır.
Ürünler�n ve h�zmetler�n kal�te ve güvenl�ğ�n� Gost, Gost-R
standartlarına uygun olduğunu tasd�k eden b�r belged�r. Gost-R belges�
aynı anda Kal�te Sert�f�kası, Güvenl�k Sert�f�kası, Gümrük Sert�f�kası
olarak da adlandırılır.

Gost-R Kal�te Sert�f�kası olmayan ürünler�n Rusya Gümrükler�nden
geç�ş� tamamen durdurmuş olup, y�ne �ç p�yasada �lg�l� malın satışını
yapmak �ç�n bu sert�f�ka ön koşul olarak aranmaktadır. Gost-R Belges�;
Rusya Federasyonuna yapılan �hracatların resm�yet kazanması,
ürünler�n gümrüklerden sorunsuz geçmes�, ürünler�n p�yasada kalıcı
olması, ülke �çer�s�nde satış �şlemler�n�n yapılab�lmes�, pazar payınızın
artması ve rekabette b�r adım öne geçmek �ç�n gerekl�d�r. Gost-R
Belges�, GOSSTANDART ve bu kurumun akred�te etm�ş olduğu
kurumlardan tem�n ed�leb�l�r.

GOST-R



Sürdürüleb�l�r b�r mal� s�steme sah�p olmak; mal�yet�
azaltmak, ver�ml�l�ğ� arttırmak, en uygun kaynakları
kullanıp organ�zasyon �ç�n geçerl� olacak çözümler�
sağlamak, p�yasa, kred� r�sk� ve operasyonel r�skler�
bel�rlemek, değerlend�rmek ve yönetmek adına
kullanılacak en uygun yöntemler hakkında danışmanlık
uygulanmaktadır.

Ayrıca, nak�t akışının �y�leşt�r�lmes� �ç�n gerekl� banka ve
nak�t yönet�m modeller� gel�şt�rmektey�z. Sektöre özgü
tedar�k z�nc�r� uzmanlığımızı, güçlü �şletme sermayes�
yönet�m� becer�ler�m�zle b�rleşt�rerek müşter�ler�m�ze
uygun çözümler sunuyoruz.

FİNANSAL YÖNETİM



Değ�şen yönet�m tekn�kler� ve üret�m süreçler� �le hızla yoğunlaşan rekabet
�şletmelerde yönet�m anlayışını farklılaştırmakta ve �nsan kaynağı yönet�m�n�
�şletme yönet�m�n�n stratej�k unsuru hal�ne get�rmekted�r.

B�lg�y� üreteb�len ve kullanab�len, dolayısıyla katma değer�n�n sonsuzluğuna vurgu
yapılan �nsan faktörü, �nsan kaynakları yönet�m�n�n stratej�k yönünü ortaya
koymaktadır. Kısaca b�reysel ve kurumsal öğrenme sürec�n� kalıcı rekabet
avantajına dönüştürmek, �nsan kaynakları yönet�m�n�n vazgeç�lmez öncel�ğ�
olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönet�m� eğ�t�m programı; personel
yönet�m� �le �nsan kaynakları yönet�m� arasındak� farklılıkları, �nsan kaynakları
yönet�m� fonks�yonlarının stratej�k rolünü, �şletme yapılanmasındak� yer�n�, �nsan
gücü planlamasını, �ş anal�zler�n�, seçme-yerleşt�rme süreçler�n�, yetk�nl�klere dayalı
mülakat yapılanmasını, performans yönet�m�n�, �ş değerlemes� ve ücret yönet�m�n�
ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



Rak�pler�n�ze karşı rekabet avantajı,
Ver�ml�l�k ve kal�te artışına katkı,
 Çalışan s�rkülasyonunun azalması,
Çalışan memnun�yet�n�n ve güven�n�n artmasına olanak sağlar.

Sedex 150’den fazla ülkede 50.000’den fazla üye tarafından kullanılan
tedar�k z�nc�rler�nde sorumlu kaynak ver�ler�n� paylaşmak �ç�n
dünyanın en büyük �şb�rl�ğ� platformlarından b�r�d�r. Tedar�kç� Et�k Ver�
Paylaşımı ( SEDEX), �şletme ve organ�zasyonlara Tedar�k Z�nc�rler�
�ç�ndek� �şç� uygulamalarına da�r ver�ler� yönetmeler�n� sağlayan web
tabanlı b�r s�stemd�r.

Sedex’�n yararları nelerd�r ?
1.
2.
3.
4.

SEDEX-SMETA 
(SOSYAL ETİK UYGUNLUK)



Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları
Ayrımcılık
Ad�l ücretlend�rme ve Makul Çalışma Saatler�
İş sağlığı ve güvenl�ğ�
Çocuk �şç�l�ğ�n�n önlenmes� ve genç �şç�ler�n korunması
Güvences�z çalışmayı önleme
Borçların �şgücü �le ödenmes�n�n önlenmes�
Çevren�n korunması
Et�k çalışma davranışları

Amfor� BSCI belges�, davranış kurallarını �mzalamış olan
�şletmeler, tedar�k z�nc�rler�nde çalışma hakları ve �nsan haklarına
�l�şk�n �hlaller�n erken teşh�s�n� kurumsal k�ml�kler�n�n b�r parçası
olarak kabul ed�p desteklerler. amfor� BSCI standardı kapsamı;

amfor� BSCI



BİREYSEL
EĞİTİMLER



ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Katılımcıların zamanın değer�n� kavramalarına
yardımcı olmak. Zaman yönet�m� �le �lg�l� kötü
alışkanlıklarının farkına varmaları ve bu
alışkanlıklarından kurtularak, enerj� ve heyecan dolu
b�r �ş ve özel hayat yaşamalarına katkıda bulunmak.
Katılımcıların �ş ve özel hayatlarına anlam ve enerj�
katacak, bu sayede de zamanlarını doğru
kullanmalarını sağlayacak hedefler� yaratmalarına ve
yaşamalarına katkıda bulunmak.



MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Mülakat, çalışan alımı yapan f�rma yönet�c�ler� ve �şe başvuran
adayların b�rb�rler� hakkında b�lg� ed�nmeler�n� sağlayan,
başvuran adayın eğ�t�m geçm�ş�, çalışma koşulları, adayın
karakter�, geçm�ş �ş tecrübeler�, b�lg�, b�r�k�m� ve hedefled�ğ�
kar�yer durumunu �çeren konuların paylaşıldığı, mülakatın
süres�n� �şveren f�rmanın bel�rled�ğ� kısa b�r toplantıdır. Bu t�p
toplantılarda başvuran aday da başvurduğu f�rmanın çalışma
koşulları, f�rmanın yönet�m pol�t�kası ve çalışma yöntemler�
hakkında f�k�r sah�b� olur.

İşe alma ve yerleşt�rme sürec�nde, doğru �şe doğru �nsanın
yerleşt�r�lerek, zaman, h�zmet ve para kaybının en aza �nd�r�lmes�
amacıyla, b�r mülakatçının sah�p olması gereken temel becer�ler�
kazandırmak amacıyla hazırlanmış b�r eğ�t�m programıdır.



PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Çözülmes�n� �sted�ğ�m�z konuyu çözmekte kullanılan b�r d�z�
metot, yöntem ve yaklaşıma Problem Çözme Tekn�kler�
den�leb�l�r. Kuruluşun hedefler� Problem Çözme Tekn�kler�’n�
çalışanlarına öğretmek ve kullandırmak, ek�p bazlı problem
çözme yeteneğ�n� gel�şt�rmek olmalıdır. Bu hedeflere,
problemler�n g�zlenmed�ğ�, s�stemat�k yaklaşımların
ben�msend�ğ� ve çalışanların eğ�t�ld�ğ� ve teşv�k ed�ld�ğ�
ortamlarda ulaşılab�l�r.

Eğ�t�m�m�zde �se �y�leşme fırsatı olarak görülmes� gereken
"Problem"ler�n s�stemat�k olarak çözülmes�ne yönel�k b�r
"Problem Çözme Kültürü"nün oluşmasına katkı koyulması,
kabul görmüş tekn�kler�n herkes tarafından anlaşılır
örnekler yardımıyla katılımcılara aktarılması
hedeflenm�şt�r.



Kend�n�ze özgü l�derl�k tarzınızı oluşturmanızda ve etk�n
kullanmanızda yardımcı olacak yönet�c�l�k yetk�nl�kler�n
kazandırılmasıdır. İşletme yönet�m�n�n başarısı �ç�n l�derl�k
gerekl� b�r unsurdur. Günümüzde yen� teknoloj�ler �le değ�ş�m�n
çok hızlı olması, rekabet�n artması g�b� nedenlerle �şletmelerde
l�derlere olan �ht�yaç hızla artmaktadır.

Bu eğ�t�m�n amacı; ş�rket yönet�c�ler�ne çağdaş yönet�m
tekn�kler�n� ve etk�n l�derl�k yaklaşımlarını göstererek sevk ve
�dare kab�l�yetler�n� gel�şt�rmekt�r. Bu t�p yönet�c�ler yol
gösteren, harekete geç�reb�len, b�rleşt�r�c�, mot�ve ed�c�,
etk�ley�c� k�ş�ler olup ş�rket ver�ml�l�ğ�n� artıran faal�yetlerde
bulunacaklardır.

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ



STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
B�t�rmem�z gereken �şler, üzer�m�ze aldığımız sorumluluklar,
karşılaştığımız olumsuz durumlar, çevresel çatışmalar ve
madd� problemler vücudumuzda stres oluşumunu tet�kler.
Bu g�b� durumlar sürekl�l�k kazandığında �se b�reyler stres
hal�n� yönetememeye başlarlar. Sonuç evres�nde k�ş�ler
depresyon, uyku bozuklukları ve sağlık sorunları g�b�
problemler yaşamaya başlar.

Eğ�t�mde, stres�n nedenler�, b�rey ve �ş yaşamı üzer�ndek�
etkler� ve ondan kurtulma yolları konusunda b�lg� ver�lerek
katılımcıların ve kuruluşların stresle başa çıkab�lmeler�n�,
stres� kontrol altına almalarını, onu kend� yararları
doğrultusunda kullanab�lmeler�n� ve stres altında başarılı
olab�lmeler�n� sağlamaktır.



ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Her meslek dalında sah�p olunması gereken kr�t�k yetenek ve
becer�ler�n başında gelen "İlet�ş�m Tekn�kler�", b�reyler�n
etk�nl�ğ�n� doğrudan artırmaktadır. İş hayatında �let�ş�m
eks�kl�ğ�nden kaynaklanab�lecek yanlış anlaşılmalar ve
ancak ve ancak ortak anlayışla çözüleb�lmekted�r. 

İş arkadaşları, üst ve ast kademede bulunanlarla �let�ş�mde fark
yaratab�lmen�n yolu, �let�ş�m tekn�kler�nden geçmekted�r. Üstün
�let�ş�m becer�ler�ne sah�p b�reyler, bakmak �le görmek
arasındak� küçük detayı fark edeb�lenlerd�r. Bu eğ�t�m �le etk�l�
�let�ş�m kurmanın tekn�kler� ele alınacak, senaryolar vasıtasıyla
�let�ş�m becer�ler� tatb�k ed�lecekt�r.



PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Proje yönet�m�, bel�rl� b�r projen�n hedef ve amaçlarına ulaşıp
b�t�r�lmes� �ç�n kaynakların planlanması, organ�ze ed�lmes�,
tedar�k ed�lmes� ve yönet�lmes� d�s�pl�n�d�r. Projeler bel�rl�
özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı b�r değ�ş�m
get�rmek ya da değer katmak �ç�n kullanılır. 

Proje yönet�m� konusunda der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olarak
uzmanlaşmak �steyen katılımcılara  uluslararası kabul görmüş
metodoloj�ler çerçeves�nde proje yönet�m süreçler�n�, b�lg�
alanlarını, proje yönet�m standartlarını, araç ve tekn�kler�n�
detaylarıyla aktarmayı ve örnekler �le uygulamayı amaçlar.

Program kapsamında PMI ve d�ğer proje yönet�m
metodoloj�ler�n� oluşturan b�lg� alanları ve proje yönet�m
süreçler�n�n anlatımı, kavram, ter�m, tekn�k ve araçların vaka
çalışmaları �le aktarımı yer alır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Proje


PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Performans yönet�m�, b�r ş�rket ve organ�zasyonun maks�mum
ver�ml�l�ğ�ne ulaşılmasını sağlamak �ç�n tasarlanmış, b�reysel
çalışanların ve ek�pler�n etk�n yönet�m s�stem�d�r. Bel�rl� görevler�
yönetmek �ç�n organ�zasyonun, departmanın, çalışanın veya mevcut
süreçler�n performansına odaklanab�l�r. Performans yönet�m�
standartları genell�kle b�r kuruluştak� üst düzey l�derl�k ve görev
sah�pler� tarafından organ�ze ed�l�r.

Performans Yönet�m� sem�ner�, kurum hedefler�yle b�rey
hedefler�n�n örtüşmes�n�, böylece tüm çalışanların ortak b�r başarı
tanımına sah�p olmalarını sağlayan b�r s�stem oluşturmayı hedefler.

Kurum �ç�nde değerlend�ren ve değerlend�r�lenler�, performans 
 yönet�m sürec� ve yetk�nl�k model�ne �l�şk�n b�lg�lend�r�r,
performansın �y�leşt�r�lmes� ve k�ş�sel gel�ş�m planları �ç�n gerekl�
yöntemler� sağlar.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirket
https://tr.wikipedia.org/wiki/Organizasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netim


EKİP ÇALIŞMASI EĞİTİMİ
Ek�p ned�r sorusuna onlarca farklı yanıt ver�leb�l�r. Fakat heps�
aslında ortak b�r paydada buluşuyor. Andrew Carneg�e’�n de ded�ğ�
g�b� “Ek�p olmak, ortak b�r v�zyon �ç�n b�rl�kte çalışma yeteneğ�d�r.
B�reysel başarıları örgütsel hedeflere yönlend�rme becer�s�. Sıradan
�nsanların nad�r bulunan sonuçlara ulaşmasını sağlayan yakıttır.”
Ortak b�r amaç uğruna çalışan 2 ve daha fazla k�ş� �ç�n ek�p
d�yeb�l�r�z. Ek�p olmak �ç�n, her b�r b�rey�n sah�p olduğu benzers�z
becer�, eğ�t�m ve b�lg�n�n b�rleşmes� ve bunlardan yararlanmak �ç�n
b�rl�kte çalışma durumu da den�leb�l�r.

Her ne kadar ek�pler b�rden çok k�ş�den oluşsa da b�r bütün olur ve
tek b�r k�ş� g�b� hareket eder. Aslında bunun sebeb� paylaştıkları
ortak v�zyon ve m�syondur. Bel�rlenen hedefe doğru g�den yolda her
b�rey�n b�rb�r�yle özdeşleşmes� bu yolun kısalmasına veya çok daha
kolay b�r şek�lde aşılmasına yardımcı olur. Bundan dolayı başarılı b�r
�ş hayatı �ç�n ek�p çalışmasının önem� yadsınamaz.

https://www.avansas.com/blog/kategori/is-hayatina-dair


KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Kr�z, müdahale gerekt�ren planlanmamış b�r durum, olay veya
olaylar d�z�s� olarak tanımlanır. Kr�zler, ş�rketler�n amaçlarını ve
varlıklarını tehd�t eden, karar mekan�zmalarını olumsuz yönde
etk�leyen olaylar olarak değerlend�r�l�r. Ancak, ş�rketler ortaya çıkan
bu tarz kr�zler� etk�l� b�r şek�lde yöneterek bu olaylardan daha güçlü
b�r şek�lde çıkmayı başarab�l�r.

Kr�z durumu önceden tahm�n ed�lemed�ğ� ve müdahale gerekt�rd�ğ�
�ç�n ş�rketler�n kr�zler �le etk�l� b�r şek�lde baş etmes� hem kr�zlere
karşı hazırlıklı olmaları hem de kr�z� yöneteb�lme becer�ler�ne ve
�mkanlarına sah�p olmalarıyla mümkündür. Bunun �ç�n �se ş�rketler�n
etk�l� b�r kr�z yönet�m�ne sah�p olmaları gerek�r. Ş�rketler�n etk�l� b�r
kr�z yönet�m� �ç�n bel�rl� koşulları sağlaması gerek�r. Bu koşullar şu
şek�lde sıralanab�l�r: Kurumsal Stratej�ler, Kurumsal Yapı, Kurum
Kültürü, Çalışanların Özell�kler�.



SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Süreç; �şler�n �şley�ş�n� ve b�rb�rler�yle olan bağlantılarını ortaya
koyar, süreç yönet�m� de bu �şley�şler�n s�stemat�k b�r şek�lde
ş�rketler�n hedefler�ne ulaşması yönünde organ�ze ed�lmes�n�
amaçlar. Bunun �ç�n de süreçler�n katma değer oluşturacak
şek�lde yapılandırılması, �y�leşt�r�lmes� ve sürekl� gel�şt�r�lmes�
gerekmekted�r. İy� yönet�lemeyen süreçlerde ver�ms�zl�kler,
aksaklıklar ve kopukluklar olduğu ve bu durumun ş�rket�n
hedefler�ne ulaşması konusunda olumsuz sonuçlar doğuracağı
b�l�nmel�d�r. 

Süreçler�n ver�ml�l�ğ� artırab�lecek şek�lde yönet�leb�lmes� �ç�n
önce ne olduğu ve nasıl tanımlanacağının anlaşılması
gerekmekted�r. Sürec� etk�leyecek olan öğeler; tedar�kç�ler,
g�rd�ler, çıktılar, müşter�ler, ger� b�ld�r�mler, sınırlar, sağlayıcılar
ve süreç sah�b�d�r. 

https://cpadanismanlik.com.tr/toplam-kalite-yonetimi-danismanligi/
https://cpadanismanlik.com.tr/kurumsal-check-up-danismanligi/
https://cpadanismanlik.com.tr/iyi-yonetim-uygulamalari/
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