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İnsan Temelli Stratejik Çözümler



Belirsizlikler yönetilebilir mi?

Kaostan genelde korkarız, oysa kaos alışık olduğumuzun ötesinde bir düzendir. 

Ekonomimiz bize her gün yeni bir gündem, yeni karmaşalar, yeni krizler, yeni kritik karar zorunlulukları  

ve fırsat fısıltıları sunuyor.  

Belirsizlik çatısında toplanabilecek bu gelişmelerde ise günü kurtarmaya çalışırlar  

ve belki de bunun sebebi strateji kelimesinin dilimizde tam karşılığının olmamasıdır.  

Oysa gelecek öngörülebilir; geliştirdiğimiz Halley Metodolojisi sayesinde 2015 Ekim’de yazdığımız  

ve 2021 Kasım’a kadar keskin öngörüler içeren raporumuz şu ana kadar hiç yanıltmadı. 

Biz de yıllardır kriz koçluğu şeklinde sunduğumuz birikimimizi eğitim modellemesine dönüştürerek,  

daha yüksek bir katma değer ortaya koyma arzusuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Mustafa Emin Palaz @ Innomind Strateji Ajansı 

Krizlerinizi heba etmeyin!



✓ Soruncul bakış açısı becerisini kazanmak  

✓ Kriz gibi anlık gelişen olayların ötesinde alışılmış aksaklıklar başta olmak üzere yeni bir yöneRm 
algısına kavuşmak 

✓ EğiRm sırasında mevcut sorunlarla ilgili nokta aSşı kriz koçluğu deneyimi kazanmak 

✓ Kolay karşılaşılamayacak bilgi ve donanımlar edinmek 

✓ Mevcut bilgi ve donanımlarına işlevsellik kazanmak 

✓ Düşünce ve davranış değişikliği ile ilgili geri besleme mekanizmasının kurulmasını sağlamak 

Sürekliliği korumaya yönelik 
bilgi edinimi

ReakRf ve idari departmanlarda 
dahi iş gelişRrme perspekRfi 
kazanmak

Her tür karmaşaya yönelik 
yönetsel becerileri gelişRrme

Mevcut kişisel birikimlerine 
işlevsellik kazandırmak

Güncel problemlerini an iRbariyle 
masaya yaSrabilme imkanı Süreçlerden ötürü degil süreçlere 

rağmen yönetebilme becerisi 
kazanmak

Belirsizlik Yönetimi Eğitiminin Amaçları



Mevcut yönetsel 

becerilerin gelişimi 

Yeni becerilerin edinimi

Ödevlerin gözden geçirilmesi 

Gereken kişilerde eğitimlerin 

tekrarı 

Davranış değişikliğinin 

yerleştirilmesi

Gelişimin sürekliliğini 

sağlayan +50 saatlik yüksek 

nitelikli eğitim programına 

başlamak

Olumsuz ve olumlu 

belirsizliklere rağmen 

yönetilebilen bir kültür 

Önceki süreçten  

seçili kitle Katılımcı Kitle 

İzleyeceğimiz Süreç 

Müdürler, Liderler,  

Direktörler 

Müdürler, Liderler,  

Direktörler 



Birkaç içerik başlığı: 
İş sürekliliği, eşik dönemler, riskli bölgeler, sıkıntılı 

iletişim halleri, tıkanmışlıklarda reaksiyon,  
süreklilik amacıyla yapılmaması gerekenler… 

İnteraktive: Düşük 
Süre: 4 Saat

Odak: Hızlı Toparlanma & Adım Atabilme 

Amaç: Belirsizliklerden korunma  

ve belirsizlikleri yönetebilme 

‘Hiçbir kriz sonsuza dek sürmez!’

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi 
Modül#1 Belirsizlikte Yol Almak 



Odak: İstihbarat, Muhakeme & Karar 

   Amaç: Belirsizliklere rağmen  

karara götürecek muhakeme  

‘Bilgi önemlidir, bilgiyi yorumlama daha önemli!’

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi 
Modül#2 Belirsizlikte Muhakeme

Birkaç içerik başlığı: 
Tahlil becerileri, dedikodunun kullanımı, duygular, 

şirket hafızası, muhakeme, önceliklendirme becerileri, 
muhakemede yapılmaması gerekenler… 

İnteraktive: Orta 
Süre: 4 Saat



Odak: Kararlılık & İstikrarlı Yönetim 

Amaç: Belirsizliklere rağmen basiretli  

ve istikrarlı bir yönetim sergileyebilme 

‘Karar almak değil, kararlılık kazandırır!’

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi 
Modül#3 Belirsizlikte Yönetim

Birkaç içerik başlığı: 
Yönetim tipleri, patronaj tipolojileri, planlama hataları, 

delegasyon, şirket kültürü, katılımcı ve fayda odaklı 
planlama, yönetim amacıyla yapılmaması gerekenler… 

İnteraktive: Yüksek 
Süre: 4 Saat



Odak: Hareket Alanlarını Geliştirmek 

Amaç: Belirsizliklere rağmen  

performans artışı ve büyüme  

‘Madem ortam belirsiz, fırsatları belirginleştir!’

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi 
Modül#4 Belirsizlikte İş Geliştirme

Birkaç içerik başlığı: 
Atılım zamanlaması, minnet ticareti, belirsizlikte performans ve 

pazarlık, zaafiyetlerin avantajı, geleceği okumak, duramayan 
sektörlerde rol, büyüme amacıyla yapılmaması gerekenler… 

İnteraktive: Yüksek 
Süre: 4 Saat



Innomind Strateji Ajansı

Uygulayan, danışılan, gözlemleyen, eğiten, 
koçluk yapan, mentorluk yapan, geliştiren, 
yol arkadaşı, gizliliği koruyan 

İnsan Kaynakları

Kurum kültürünü besleyen, 
performans hedefleriyle ilgili 
bilgilendiren, rapor alan, insan 
kaynağına rehberlik eden, 
hizmet alan

Proje Ekibi

Beceri geliştiren, 
performansı artan, 
hissedilir gelişim 
kaydeden, teşekkür eden, 
teşekkür ettiren

Şirket
Ekosistemi

Eğitim programından dolaylı 
yararlanan, tedarik 
sürecinde yaşadıkları 
sıkıntıları kolayca atlatan, 
şirket ile ilişkisinde yapıcı 
deneyimler kazanan,  
şirkete sadakati artan



✓Süreklilik için gereken zihin yapısı 

✓ İsRkrarsız kararlar 

✓Sonuçsuz delegasyon 

✓Dedikodunun yöneRmi, engellenmesi ve faydaları 

✓Revizyon/rotasyon kararsızlıkları 

✓Eksik, hatalı, taraflı bilgilerin yorumlanması 

✓Gözden kaçan/kaçırılan detaylar 

✓Bilinen ama işlevselleşRrilemeyen donanımlar 

✓Soruncul bakış açısı becerileri*

Ö z e t l e

ve çok daha fazlasını  

güncel gündemlerinizle  

birlikte ele alacağız.

* Çözümcül bakış açısının kriz ve benzeri durumlarda sebep olduğu sıkınSları biliyor muydunuz?   
Ama buna çözümümüz var, birlikte değerlendireceğiz!



• Kur dalgalanmalarında neler yapılması gerekRği, Rcaret savaşlarının pazardaki etkileri, yeni 
nesil teknolojilerin kullanım alanları, lojisRkteki sorunlar veya pandemi kaynaklı ekosistemde 
yaşanan sorunlar gibi gündemlerinize teknik bir uzmanlık sunmayacağız.  

• Ancak bu ve benzeri zorlu gündemlerinizde kendi işlevsel ve praRk becerilerinizi 
gelişRrebileceksiniz.  

• Alacak takibi, sorunlu durumların yöneRmini ve kilit müşteriler/projeler ile ilgili alışıldık 
stratejilerin ötesinde değerlendirebileceksiniz. 

• Çünkü strateji, muhakeme, yöneRm gibi bilgilerinizi değişRreceksiniz. 

• EğiRm vaadimiz kriz ve kaos yöneRmi başta 7/10 puanlık belirsizlik yöneRmi becerisi 
sağlamak. 

• Bu eğiRmi özümseyen kaSlımcılardan seçili bir kitleye ileri versiyonu olan 50 saatlik üst 
eğiRm ile 9/10 performans sağlamayı hedefliyoruz. 

S o n u ç



A k l ı n ı z d a  O l s u n

• Verimli ve özenli bir interakRve deneyimi için 20 kişilik oturumları 1 hama arayla 
gerçekleşRriyoruz ve eğiRmden 2 ay sonra grup değerlendirme toplanSsı yapıyoruz. Aynı 
departman, aynı hedefler/sıkınSlar gibi kümeleşen gruplar veya reakRf pozisyonlar, idari 
kadrolar gibi gruplar için 30 kişiye kadar kaSlımı genişletebiliriz. 

• Şirket içi sık yaşanan aksaklıkları, piyasanızla ilgili tedirgin hisseoğiniz riskler ve 
değerlendirdiğiniz prsatları paylaşırsanız eğiRm rotamızı uyarlayabiliriz.* 

• Pandemi koşullarına uyacak fiziki bir ortamda eğiRm talep etmeniz halinde değerlendirebiliriz. 
Ancak 2009 iRbariyle globalde online hizmet verme becerimiz sayesinde buna gerek olmadığını 
belirtmeliyiz.  

*Gizlilik taahhüdümüz haricinde dilerseniz NDA imzalayabiliriz.



Kriz Koçu & Stratejist
Mustafa Emin Palaz

Anadolu usûlü  
strateji becerileri 
(Ceres Yayınları/ Ekim 2016)

Çatışmalı iletişim 
süreçlerini fırsata 
çevirmek 
(Sola Unitas Yayınları/ Aralık 2020)

Savunma, denizcilik, bilişim, tarım, inşaat,  
e-ticaret, otomotiv... sektörlerinde kriz vakaları 

13 yıl Koçluk 
8 yıl Kriz Koçluğu 
6 yıl Kaos & Gelecek Yönetimi 

BNI (Business Network International) 
GBM (Glocal Business Matching) 

Kitap yazarlığı, dergi yazarlığı, moderatörlük,  
uluslararası  konuşmacılık, jüri üyeliği,  
çeşitli think-tank’lerin kuruculuğu/moderatörlüğü 



İnsan Temelli Stratejik Çözümler 

I: Kaos Koçluğu 

II: Atmosfer Analizi 
III: Duygusal İşletme Yönetimi Sertifikasyonu 

III: Belirsizlik Yönetimi Eğitimi

Innomind Strateji Ajansı neler yapar?
Kabusa dönüşen durumların çözümü, 
Karmaşık ekip yapılarının tahlili, 
Belirsiz süreçlerin stratejik yönetimi, 
Kaotik projelerde öngörü desteği… 
gibi kolay karşılanamayacak ihtiyaçlarınız üzerine çalışıyoruz!



Şans Faktörü  

İş Yükü  

Olağan Sayılan Aksaklıklar

Çalışan Bağlılığı 

Güven Hissi 

Hedeflere Ulaşım 

Arzulanan Değerler 

Stratejik Beceriler

Yönetilmesi zor sayılan soyut kavramları hissedilir ve ölçülür şekilde değiştirmenize yardımcı oluyoruz.

Sağladığımız Dönüşüm 



Belirsiz ve soyut dinamikler üzerine çalışıyoruz; ama somut çıktıları ortaya koyabiliyoruz.  
Her kazanımı sayıya dökemiyoruz, ama şimdilik bu sonuçları gururla sunabiliriz!

 * Klasik danışmanlık çözümleriyle kıyaslandığında 
** Geliştirdiğimiz Halley Metodolojisi sayesinde geleceği 
bugünden çizebiliyoruz

Rakamlar

Ortalama Zaman Tasarrufu*

% 74.8

% 99.36

% +9 ile % +330 arasında

% 94.7

% 91.41

Kriz Sonrası Büyüme

Öngörü Raporlarında İsabet**

Anlaşmazlıklarda Sulh

Olağanlaşan Aksaklıklarda Çözüm

~79 Milyon !
~268 Milyon !
~833 Milyon !

Herhangi bir sebeple gözden kaçan      
ya da kaçırılan unsurları görme,  
basiretsizce şişmiş maliyetleri  
defter incelemeden  
tespit ve yönetme konularında başarılıyız!

Yolsuzluk Tespiti 
Krizler Sayesinde Doğan Kazançlar 

Zarardan Tasarruf



Abdi İbrahim  

Aselsan 

Bank of Baku 

Binovist Bilişim 

Çalık Enerji 

Ena Farma Sağlık Ürünleri 

Hepsiburada.com 

İŞKUR 

İTKİB  

Luxera Rezidansları 

Magma Dergisi 

Maliye Bakanlığı 

Medyafors / Bayim Olur Musun? Fuarcılık 

Otomerkezi.net 

PMI Project Management Institute 

Q Shipment 

Roketsan 

Sechob Siber Savunma Teknolojileri 

TEB Kadın Bankacılığı 

Türk Telekom

Dokunduğumuz Kurumlardan Birkaçı*

* Kamuyla paylaşabildiğimiz referanslarımıza h�ps://www.firsatyoneRmi.com/Referanslar/ 
linki üzerinden göz atmak isteyebilirsiniz. 

https://www.firsatyonetimi.com/Referanslar/


Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden  
8, 9, 12 ve 16'yı sahiplenerek operasyonlarımıza yansıtıyoruz! 

 
kriz@firsatyonetimi.com
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