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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!



✓ KriQk karar alacağımız toplanRlarda ister çalışan, ister yöneten, ister ortak ya da paydaş 
olsunlar, kaRlımcılar bazen şeffaf olmayabiliyorlar. HaTa çoğu zaman kendileri de şeffaf 
olmadıklarının farkında olmayabiliyor. 

✓ Ne kadar açık ileQşim eğiQmleri alırsak alalım, ne kadar kendimizi ileQşime açarsak açalım 
bazı insani dinamiklerden ötürü gizli veya saklı alanlarımız söz konusu. 

✓ Ancak bunların hepsini kısa bir tahlil süresinde keskin isabet oranıyla önünüze 
serebiliyoruz!

Web sitemiz üzerinden 
doldurulan testlerin manuel 
olarak yorumlanması

ToplanRlarda yer alarak veya 
birebir görüşmeler neQcesinde 
raporların oluşturulması

Raporlama Hizmetlerimizin Amaçları

/



‣ KaRlımcı kişi veya ekip üyeleri web sitemiz üzerinden 3 ayrı tesQ dolduruyor.  

‣ Testler toplamda yaklaşık 45 dakika zaman gerekQriyor. 

‣ Her kaRlımcı için 3 tesQ kendi gelişQrdiğimiz bir analiz yaklaşımı ile 96 ayrı parametre 
üzerinden eşzamanlı yorumluyoruz.  

‣ Firmanın talep e`gi parametreleri de dikkate alarak kolay anlaşılır bir dil ile rapor haline 
geQriyoruz.

4 Boyutlu Test Raporumuz

๏ Kişilik Qpi 

๏ Etkileşim Qpi 

๏ Patronaj Qpi

✓ Profesyonel dinamikleri 

✓ Gayriprofesyonel dinamikleri 

✓ Olumsuz dinamikleri 

✓ Yakın geleceği 

✓ Diğer kaRlımlarla etkileşimi

✓ Sivrilebileceği alanlar 

✓ Başkalarıyla tamamlanabilecek alanlar 

✓ Gelişim için gereken ödevler 

✓ Kariyer planlaması/ Ortaklık sQli 

✓ ve merak edilen ne varsa



‣ Nesil devri için düşünülen aile üyeleri 

‣ Revizyonu ya da rotasyonu düşünülen yöneQciler 

‣ Ortaklar kurulunun daha sağlıklı ilerlemesini isteyen yöneQmler 

‣ Kendi patronaj becerilerini objekQf değerlendirmek isteyen patronlar 

‣ Ortak arayışında olup kimi nasıl değerlendireceği konusunda destek arayanlar

Testlerimiz Kimlere Faydalı?

!
Raporlarımızı oluşturduktan sonra kişisel bir talepse sadece ona,             
kurul talebiyse kurulda saklı kalacak bir şekilde toplanR organize ediyoruz. 

Hem birlikte değerlendiriyoruz hem de düne, bugüne veya yarına dair 
sorulacak her soruyu cevaplandırıyoruz.  

Gizlilik taahhüdümüz haricinde dilerseniz NDA imzalayabiliriz.



Test Raporlarımızla Neleri Cevaplıyoruz?
✓ Türkiye ortalaması (13 yıldır uyguladığımız için arRk ulusal ortalama çıkarabiliyoruz) 

✓ Muhakeme, karar alış ve yürütme tarzı üzerinden öneriler ve firmasının/departmanının röntgeni 

✓ Farkında olduğu ama gözden kaçırabileceği alanlar, bilmediği ve bakması gereken alanlar, 
kendinden dahi sakladığı alanlar 

✓ SıkınRlı işletme ya da departmanlar için nasıl bir kafeste olduğu ve sahip olduğu çıkış imkanları  

✓ Nasıl bir geçmişten geldiği ve nasıl bir geleceğe yürüdüğü  

✓ Karar alırken ve delege ederken neleri gözden kaçırdığı ve nasıl çözebileceği 

✓ Duygu ve manRk ikilemlerini nasıl aşabileceği 

✓ Çevresindeki ve ekibindeki kişilerden nasıl yararlanabileceği 

✓ Kendisiyle ilgili sorgulaması gerekenler 

✓ MoQvasyon sQli ve kaynakları 

✓ Koçluk alması ya da kendine koçluk yapması için sorgulaması gereken gündemler



'%80 doğru tespitleriniz var, tebrik ederim’  

En sık duyduğumuz ilk cümle bu.  

Ancak raporu birlikte değerlendirdiğimizde ve sorularını cevaplandırdıktan sonra  

‘%100 nokta aRşı’  
şeklinde düzelQyorlar cümlelerini. 

Test Raporumuz Sonrası



Masaya birlikte oturduğunuz kişilerin konuştuklarının ötesini, niyetlerini ve yakın gelecekte 
neler yapacaklarını önden bilerek kararlarınızı daha sağlıklı almak ister miydiniz? 

KriQk bir isQhdam için mülakat kararına varmadan önce 

Çeşitli sebeplerle ekip röntgenine ihQyaç duyulduğu sırada, 

İş ortaklığı ya da proje paydaşlığı kriQk bir imzayı atmadan önce, 

Yolsuzluk veya benzeri bir olumsuzluktan şüphelenildiği takQrde bu hizmeQmiz mucizevi 
cevaplar sunuyor!

Atmosfer Analizi Hizmetimiz

๏ Birebir görüşmeler yaparak 

ya da  

๏ ToplanRlarda yer alarak

KaRlımcılarla ilgili gözlemlerimizi 
paylaşarak geleceği bugünden 
görmenizi sağlıyoruz

KriQk kararınızla ilgili tüm soru 
işaretlerinizi cevaplandırmanızla 
ilgili destek oluyoruz



Atmosfer Analizi Nasıl Yürütülüyor?

Karar alıcı ile yapRğımız görüşme üzerinden sorgulanması gereken parametrelere dair soru kalıplarımızı oluşturuyoruz. 
Dilerseniz hTps://www.firsatyoneQmi.com/atmosfer-analiz-talebi/ üzerinden 30’dan fazla parametre seçebilirsiniz. 

Proje beklenQsi odağında opQmum sayıda ve nitelikte görüşülecek kişileri belirliyoruz.

Görüşülecek kişilerle mesai saatlerinin de verimliliği ölçüsünde 30 ila 60 dakikalık görüşmeler 
gerçekleşQriyoruz.

Birebir Görüşmelerin Raporlanması

Kişisel mahremiyeQ de dikkate aldığımız eQk filtreler ışığında raporumuzu oluşturuyoruz. 

Raporu sunmak ve detayları açmak, soruları cevaplandırmak için karar alıcılarla bir toplanR organize 
ediyoruz.

Nokta aRşı tespitlerle kişisel ve ekipsel dinamikleri ve gelecekteki durumlarını uyarılar ve 
öneriler eşliğinde paylaşıyoruz.  

Yolsuzluk ve benzeri olumsuzlukların ispaR başta olmak üzere soru işaretlerinizin hepsini 
ele alıyoruz.

https://www.firsatyonetimi.com/atmosfer-analiz-talebi/


Analizimizden Çıktı Örnekleri
✓ Herkesin rapor okuma becerisi yüksek nitelikte olmamasından ötürü grafiklerin açıklamalarını 

paylaşıyoruz 

✓ KaRlımcı kitle üzerinden şirket kültürü ve gözden kaçRğına emin olduğumuz durumlara ışık 
tutuyoruz 

✓ Yolsuzluk ve kasıtsız hatalar başta olmak üzere gözden kaçan ya da kaçırılan operasyon unsurlarını 
gün yüzüne çıkarabiliyoruz.



Atmosfer Analizi Nasıl Yürütülüyor?

Bazı kriQk hallerde (iş ortaklığı toplanRsı, acele isQhdam ihQyacı, kriQk bir sürecin denetlenmesi vs…) 
birebir görüşme yapma imkanımız olmayabilir.  

Bu gibi ihQyaçlarınızda da yanınızda durabilir, ihQyaç duyduğunuz cevaplar için kolları sıvayabiliriz!

Sağladığı zaman tasarrufu ve sunduğu çıktılar sayesinde 

başka bir analiz metoduyla  

kıyaslanamayacak bir çözümümüz daha var! 



Atmosfer Analizi Nasıl Yürütülüyor?

Duruma göre açık ya da uygun bir role girerek toplanRnızda sizinle birlikte yer alıyoruz. 

Bize soru sorulmadıkça toplanRya müdahil olmadan gözlemliyoruz.

ToplanR sonrasında sorumlu oldugumuz kişi ya da kurul ile yalnız kaldığımız bir toplanRya başlıyoruz. 

Önce kaRlımcılarla ilgili müşterimizin bilebileceği unsurları, nasıl bir geçmişleri olduğu, bizimle 
paylaşmadıkları bilgiler vs paylaşarak gözlemlerimizin ön teyidini alıyoruz. 

Toplantılarda yer alarak ardıl değerlendirme

Nokta aRşı tespitlerle gözlemlerimizi iki taraflı teyit e`kten sonra kişiler hakkında sorulan 
her soruyu cevaplandırıyoruz. 

İhQyaç duyulması halinde kişilerin yakın gelecekte nasıl davranışlar sergileyeceklerini veya 
ekipten sakladıkları faaliyetlerini dahi kontrol imkanlarıyla birlikte gündeme geQrebiliyoruz!



En sık duyduğumuz cümlecik: ‘Haklı çık=nız!’ 

Ya ‘Öngörülerinize uyduk ve hazırlıklı olduğumuz için güçlü çıkRk. Haklı çıkRnız!’ 

Ya da ‘Öngörülerinize uysaydık keşke… Haklı çıkRnız!’

Atmosfer Analizimiz Sonrası



Değerlendirme 
çalışmamızı 
yapıyoruz

Alacağınız kararlarla ilgili 
daha saglıklı adımlar 
atıyorsunuz. 
 
Dilerseniz bu kararlarınız için 
de koçluk desteği sunabiliriz 

İzleyeceğimiz Süreç 

Gözden kaçırdığınız unsurları 
artık yönetebiliyorsunuz, 

Gözden kaçırılan ne varsa artık 
yönetebiliyorsunuz, 

Varsa yolsuzluklardan 
kurtuluyorsunuz, 

Riskli kararlarınızı güvenli 
şekilde alabiliyorsunuz. 

Sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz. 

Kısaca yarını bugünden 
görebiliyorsunuz! 

Gizli kalması gerektiğine 
inandığımız raporumuzu 
sunuyor,  
sorularınızı 
cevaplandırıyoruz



✓ Basına yansıması halinde sansasyon yaratacak bir krizde 830 Milyon Liralık tazminatın önlenmesini sağladık, 

✓ Avukatların tazminat ödenmesini zorunlu sandığı bir haksız hukuk krizinde tazminattan kurtulurken başka bir 
sorunu keşfettik ve tazminatın %4370 oranında ciro kazandırdık! 

✓ İmza yetkileri gasp edilmiş kurucu genel müdürün kovulmasına yönelik kurul toplantısı öncesi ortaklarla ve 
niyetleriyle ilgili hazırlığımızı yaptık ve hem limitleri kaldırıldı hem tek imza yetkisini geri kazandı! 

✓ Bir iştirakin genel müdürü ile çalışırken ana firmanın kimin ana firmada ne boyutta yolsuzluk yaptığını tespit ettik. 

✓ Kilit pozisyondaki bir çalışanın herkesten saklı eşiyle boşanma sürecini yönetemeyeceği ve şirkette sıkıntılara sebep 
olacağını raporladık ve hem hataların önlenmesi hem de kovulmasını önledik. 

✓Maaş, prim ve tüm desteklere rağmen 2/10 puanı geçmeyen performansı olan kilit yöneticiyi tüm destekleri 
keserek çok kısa sürede 9/10 performansa taşıyacak süreci tasarlayarak verim sağladık. 

Keskin Öngörülerimizden Örnekler
Masadan kazançla kalkmanızı sağlıyoruz, çoğu zaman masaya oturmadan kazanmanızı sağlıyoruz!

- İş yükü acil hafifletilmezse 15 güne kadar sinir krizi geçirecek öngörümüze rağmen iş yoğunluğundan sebep 
uyulmamış ve raporlanan kişi 11. gün anksiyeteye bağlı kalp sıkışması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 

- Öngördüğümüz yöntemle denetlenmemesi halinde 12. ay yolsuluk yapılacak raporumuza rağmen yine uyardığımız 
şeylere uyulmamış ve 11. ayda fraud gerçekleşmişti. Tespiti yine ekibimiz yaptı. 

- 3 ay içinde ekipte gurur savaşlarını tetikleyip oluşan karmaşadan 4. ay zimmete para geçirileceği uyarımıza 
uyulmamış ve hukuksuz işlemler gerçekleştirilmişti.

Dinlenilmediğimiz zamanlar da oluyor



Dışarıdan bakıldığında testleri okuyor ya da toplantılarda konuşulanları dinliyoruz. Mutfağımızda ise basit bir kaç 
formülle çalışıyoruz. Topladığımız verileri bu formüller ışığında değerlendiriyor ve raporlandırıyoruz.  

Kendi kurguladığımız bu model, Halley Kuyrukluyıldızının keşfinde kullanılan metodolojinin geliştirdiğimiz versiyonu 
olduğu için Halley Metodolojisi olarak isimlendiriyoruz. 

Birebir görüşmeler ya da toplantılarınızda yer alarak fark etmiyor, birbirine çok yakın sonuçlara ulaşıyoruz, ancak 
Innomind Strateji Ajansı olarak analizleriniz için toplantılarınızda yer almaktan daha çok keyif alıyoruz!

Nasıl Çalışıyoruz?

Edindiğimiz verileri birkaç formül üzerinden kendi keşfimiz metodoloji ile 
değerlendiriyor ve yandaki gibi bir harita ortaya çıkarıyoruz!

Masadan kazançla kalkmanızı sağlıyoruz, genellikle masaya oturmadan kazanmanızı sağlıyoruz!



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!

İnsan Temelli Stratejik Çözümler 

I: Kaos Koçluğu 

II: Atmosfer Analizi 
III: Duygusal İşletme Yönetimi Sertifikasyonu 

III: Belirsizlik Yönetimi Eğitimi



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 hTps://www.firsatyoneQmi.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

İnsan Temelli Stratejik Çözümler 

I: Kaos Koçluğu 

II: Atmosfer Analizi 

III: Duygusal İşletme Yönetimi Sertifikasyonu 

IV: Belirsizlik Yönetimi Eğitimi


