
PROSES MANAGER 

KURUMSAL İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ 

SUNUMU 



Zorlu ve değişken küresel rekabet ortamında, hedeflerin 

gerçekleştirebilmesi, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı için 

Kurumsal Yönetim Süreçlerinin doğru kurgulanması gerekir.   

 

Kurum içi iş yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği sağlamak.  

Görev, süreç ve proje yönetimini sağlıklı yönetmek, performans takibiyle 

beraber gerekli bilgileri oluşturmak (örneğin; projenin sonuca giderken 

aksayıp aksamadığının kontrolü) genel hedeflenendir. 

  

Yönetim, sevk ve idarede aksayan noktalar varsa tespit eder ve zaman 

geçmeden gerekli önlemleri alır ve böylece oluşabilecek iş kaybının 

önüne geçilmiş olur. 
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AMAÇ 
KURUMU, AKTİF VE DİNAMİK BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRMEK! 



• İşin takibinin yapılamaması 

• Birimler arasında artan çatışmalar 

• İşin tamamlanma süresinin ölçülememesi 

• Zayıf iletişim 

• Bitmeyen işler 

• Artan maliyet 

• Sorunların tespit edilememesi 

• Yönetimin, günlük operasyon ile uğraşması 

• Tekrarlanan hatalar 

• Artan müşteri şikayetleri 

• Memnuniyetsizlik 

• Bilgiye erişim için aşırı zaman harcanması 

• Sorumluluk sınırlarının gerçekte takip edilememesi  
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NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ? 



Kurumsal yönetim uygulaması ile kurumunuzdaki  

görev, süreç ve projelerinizin  

sevk idare ve yönetim başarısına önemli değerler kazandırıyoruz. 

 

Kurumunuzun iş akış süreçlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve 

değerlendirmeler ile öncelikle iş ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlara 

yönelik sonuç odaklı çözümler üretiriz. 

  

Mevcut Durum Analizi  

Süreç Seviyelerinin Oluşturulması  

İyileştirme Çalışmaları ve Araçları  

Dokümantasyon  

Performans Takip Sistemleri  

İç Denetim Metodolojisi  

Risk Analizi  
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GELİŞTİRME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME HİZMETİ 



İşletmenin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması,  

Süreçlerin aksayan yanlarının düzeltilmesi,  

Hızlı, esnek ve kolay bir şekilde süreçlerin modellenmesi 

Hedeflemektedir. 

 

Kurumsal Süreç Yönetimi,  
İşletmelerin iş yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan 

işlerin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve takip edilmesini sağlayan 

yönetim sistemi bütünüdür.  

  

Süreçlerin Modellenmesi,  
Süreçlerin sistem üzerinden yönetilmesi, süreç performansının 

izlenmesi, performans kriterlerinin belirlenmesi, kişilerin performans 
takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır. 
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İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ 
Kurum içi İletişim ve İş Akış Süreçlerinin Kontrol Altına Alınması 



İş akış süreçlerinde olası karmaşık potansiyelin ortadan kaldırılması 

Müşterilerde memnuniyetsizlik yaratan etkenlerin tespit edilmesi, çözümler geliştirilmesi. 

Çalışanlarla iletişimin aktif yapılanması, motivasyon ve konsantrasyonlarının artırılması  

Kısa süreli planlama toplantılarıyla yapının dinamik hale dönüştürülmesi 

Müşteri ilişkilerinde şikâyet ve talep beklentilerinin sistematik bir yapıya oturtulması 
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Kurum içi iletişim süreçlerinin iyileştirilmesi  



Firmanın büyümesiyle birlikte artan hiyerarşi ve karmaşıklaşan organizasyon yapısının yalın düşünce 

mantığıyla sadeleştirilmesi, unvan ve yönetim seviyelerinin azaltılması, sorumlulukların yumuşatılması 

  

Kurum içi bilgi akışının planlı bir yapıya dönüştürülmesi.  

Karar alma mekanizmalarının hızlandırılması  

  

Çalışana saygının üst düzeyde olması, alçakgönüllülüğün temel ilkelerden biri haline getirilmesi, 

  

Her fikrin dinleniyor olması, çalışanların inisiyatif almasının teşvik edilmesi,  

  

İnovasyonu firmanın her bölümünden gelebiliyor hale getirmek 

  

Olağandışı bir durum olmadıkça eleman çıkartılmaması,  
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Organizasyon ve yönetim 



Proje Yaklaşımı:   
Mevcut Durum Analizleri ve Mevcut Durum Analizleri İyileştirme Alanlarının 

Tespit Edilmesi, sağlanan veriler üzerinde ticari ve operasyonel performansı 

ölçmeye ve geliştirme alanlarını ortaya çıkarmaya yönelik detaylı analizlerin 

yapılması.  

 

Nerelerde kullanılır? 
Satış Pazarlama ve Marka Yönetimi, Planlama, Üretim, Satın alma, Ar-Ge, 

Lojistik, İhracat Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler,  

Bilgi Sistemleri, Yönetim Raporları, Finansal Raporlar, Pazar-Müşteri ve Rakip 

Analizleri, Satış ve Karlılık Projeksiyonları, Sipariş ve Teslimat Verileri,  

Stok Verileri, Üretim Verileri, Satın alma Verileri, Organizasyon Şeması, 

Fabrika Yerleşim Planı, Network Şemaları vb...  
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SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI  



Kurumsal yönetim tüm parametreleriyle sisteme hakim olacak. 

Şirketler adil yönetilen, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu işletmeler olacak. 

Profesyonellik ön plana çıkartılacak. Yönetici ve çalışan karar alırken 

gereken tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilir olacak. 

Yetki ve sorumluluk ile görevler arasında paralellik kurulacak. 

Şirket içinde görev ve yetki tanımlamaları, kimin kime karşı sorumlu olduğu 

açıkça düzenlenecek. 

Kurumsal görev, süreç, proje ve doküman yönetim uygulamalarının anlık 

denetimi genel kaliteyi artıracak. 

Kurum genelinde iç ve dış iletişim ve eğitim yönetim platformu ile bireyleri 

değişime adapte edecek, motivasyonu sağlayacak ve bağlılık duygusunu 

oluşturacaktır. 
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KURUMSALLAŞMAYA KATKILARIMIZ 



PROSES MANAGER  
İş Akışı Süreç Yönetimi Yazılımı  
 
İş süreçleri sorunlarını çözmek,  
riskleri azaltmak ve verimliliği artırmak 
için tasarlandı. 
 
Süreç Yönetimi Yazılımı, yönetim bilgi sisteminize destek sağlar, 

işlerinizi ve süreçlerinizi iyileştirir, bununla beraber  

kurum performansını artırır.  
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Görevlendirmenin yoğun olduğu, verilen her görevin zamanında ve başarıyla 
sonuçlandırılmasını isteyen her ciddi kurum ve organizasyon için gereklidir. 

 
KAZANIMLAR 
 
• İşinize her zaman ve her yerden erişebilmenizi ve yönetmenizi sağlar. 

• Kaynak iş gücü ve personel maliyetinizde tasarruf edilmesine olanak verir. 

• Tüm temas noktalarındaki görevleri tanımanızı ve geçmiş hareketleri izlemenizi sağlar. 

• İnsan hatalarının minimize edilmesiyle kurum verimliliğinin artırılmasını sağlar. 

• Kurumlar, departmanlar ve çalışanlar arasında yetki ve sorumlulukları 

     ile bağ kurar. 

• Kurum zaman planı ile kişisel zaman planını uygulamaya alır. 

• Yönetici ile çalışan ilişkilerini kurar ve düzenler. 

• Tüm çalışanlar tarafından anlaşılan, benimsenen iş modeli oluşturur. 

• Çalışanın artı değer yaratmasına ve gelişimine katkı sağlar. 

• Kurumsal ve kişisel etkinlikleri artırır. 

• Başarı ve başarısızlığın farkındalığını sağlar. 
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• Süreçler standart yapıya kavuşur 

• Süreç çevrim süresini kısaltır 

• Kullanıcı hatalarını en aza indirir 

• Hizmet kalitesini artırır 

• Karar mekanizmalarını hızlandırır 

• Kâğıt tüketimini azaltır 

• Verimliliği artırır 

• Maliyetleri düşürür 

• Süreç kontrolünde etkinlik sağlar 

• İş gücü gereksinimi azaltır 

• Hizmet kalitesi artar 
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SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 



Mimaroba Mah. Şehit Yüzbaşı Teyyareci Ahmet Cemal Sk.  

Kılıçoğlu sitesi Bblok D 16 Büyükçekmece/İstanbul  

T: +90 (212) 807 06 90  |  info@alivadanıismanlik.com 


