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TARİHÇE  
•  1999’da Avusturya Viyana’da kuruldu. 
•  2010’dan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 

HAKKIMIZDA


•   38 ülkede
•   60 ayrı lokasyonda
•   700 çalışan ve danışmanı ile faaliyet gösteriyor.

     Güncel verilerle:
•  Aynı anda 1.200 proje 

•  600.000+ adayla
•  9.400 müşteriye hizmet veriyoruz.

•  Yılda 1.800 gün eğitim veriyoruz

SERVİSLER
•  İşe Alım: (Executive Search, Seçme & Yerleştirme ve Interim Management)  
•  Değerlendirme Merkezi 
•  Eğitim & Geliştirme, Koçluk, Outplacement 
•  Üst Düzey Yönetim Hizmetleri (Üst Düzey Yönetici Değerlendirme, - İşe Alım, - Danışmanlık)  

ISG Personalmanagement
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Ofisler ve Danışman Sayıları:  


•  İstanbul Avrupa 7  
•  İstanbul Asya 8  


•  İzmir 3  
•  Ankara 4
•  Bursa 2 
•  Antalya 2 


•  Adana 2 
•  Samsun 1 
•  Fethiye 1 
•  Çorlu 1 
•  İzmit/Kocaeli 1 


	

ISG Türkiye



		 Kurumsal Önceliğiniz Hangisi Olabilir?

İşe Alım
Analiz, Tespit   

 Değerlendirme & Değerlendirme 
Merkezi

Eğitim & Org. Gelişim
 Koçluk & Mentorluk 

Post Box:
•  İlan ve veri tabanı üzerinden aday arama  – 

Tüm CV’lerin paylaşılması 
•  İlan ve veri tabanı üzerinden aday arama, CV 

inceleme ve uygun CV’lerin iletilmesi 
•  İlan ve veri tabanı üzerinden aday arama, CV 

inceleme ve telefonla mülakat sonrasında 
uygun CV’lerin iletilmesi 

•  Tüm başvuruların yanıtlanması
Seçme & Yerleştirme  
•  İlan, veri tabanı, internet taraması, 

mülakatlar, en uygun adayların raporlanması 
ve işverene sunulması. Memnuniyet 
garantisi.     

•  Uzmanların için direct search  
•  Spesifik pozisyonlar için terzi işi çözümler.  


RPO – (Recruitment Process Outsourcing)
   İşe alım süreçlerinde dışarıdan destek hizmeti 


Executive Search


Interim Management / Geçici Süreli 
Yerleştirme
•  Projeler ve yeniden yapılandırma, 
•  Boş pozisyon ya da doğum izni, vs gibi 

durumlarda uygun yönetici ve uzmanları 
bulma

Konular - kurum bağlılığı
•  Satış 
•  Takım olma 
•  Liderlik 


Kurgulanması 
•  1:1  
•  Atölye Çalışmaları 2-16 (MasterMindGroups) 
•  Büyük Gruplar 20 – 100+ (Lunch & Learn, 

Konuşma, Seminer)  
•  Kongre niteliğinde 100+ 



Lokasyon? Gruba ve ihtiyaçlara göre değişir 
•  Kendi tesislerinizde 
•  Toplantı odalarımızda 
•  Otel ve seminer odaları, kongre merkezleri ve 

diğer tesislerde
•  Açık hava aktivitelerinde


 Odak Noktası: Davranış Değişikliği 
•  Duyuları aktive etme; görmek, duymak, 

hissetmek, tatmak ... 
•  Sonuçlarını deneyimleme 
•  Başarma gücünü ortaya çıkartma  
•  Eğlence ve eğitimi birleştirme


Mevcut Durum Analizi & Değerlendirme
•  Psikometrik Testler ve İş Yeri Mesleki 

Davranış Değerlendirmeleri: Birkman, OPQ, 
Hogan, DISC…

•  Mevcut davranışların analizi 
•  Mevcut yetkinliklerin durumu 

•  Çalışanların yetkinliklerini ölçmek için 
terzi işi çözümler 

•  Belirlenen yetkinliklerin geliştirilmesi 


Çözümler: Terzi İşi Değerlendirme & 
Değerlendirme Merkezi
•  Yetkinlik Bazlı Değerlendirme veya Değ.Mer.
   Size özel terzi işi değerlendirmeler;

•  şirket değerlerini, 
•  yetkinlikleri, 
•  davranış ve  tutumları  
•  fonksiyonel davranış planlarını 
•  mülakatları 
•  örnek durumları, vb. kapsar. 


Bu çözümler aşağıdaki durumlar için 
uygundur: 
•  Mevcut çalışanların değerlendirilmesi 
•  Terfi edilecek personelin analizi 
•  İşe alım sürecinde yetkinliklerin tespiti   





		

Post Box	
•  İlan ve veri tabanı üzerinden aday arama  – Tüm 

CV’lerin paylaşılması 
•  İlan ve veri tabanı üzerinden aday arama, CV 

inceleme ve uygun CV’lerin iletilmesi 
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Seçme & Yerleştirme	
•  İlan, veri tabanı, internet taraması, mülakatlar, en 

uygun adayların raporlanması ve işverene 
sunulması. Memnuniyet garantisi.     
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İşe Alım



		

Mevcut Durum Analizi & Değerlendirme
•  Psikometrik Testler ve İş Yeri Mesleki Davranış 

Değerlendirmeleri: Birkman, OPQ, Hogan, 
DISC…

•  Mevcut davranışların analizi 
•  Mevcut yetkinliklerin durumu

•  Çalışanların yetkinliklerini ölçmek için terzi 
işi çözümler 

•  Belirlenen yetkinliklerin geliştirilmesi


Çözümler: Terzi İşi Değerlendirme & 
Değerlendirme Merkesi
•  Yetkinlik Bazlı Değerlendirme veya Değ.Mer.
   Size özel terzi işi değerlendirmeler;

•  şirket değerlerini,
•  yetkinlikleri,
•  davranış ve  tutumları 
•  fonksiyonel davranış planlarını
•  mülakatları
•  örnek durumları, vb. kapsar.


Bu çözümler aşağıdaki durumlar için uygundur:
•  Mevcut çalışanların değerlendirilmesi
•  Terfi edilecek personelin analizi
•  İşe alım sürecinde yetkinliklerin tespiti  
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Analiz, Tespit   
 Değerlendirme & Değerlendirme 

Merkezi



		

Konular - kurum bağlılığı
•  Satış
•  Takım olma
•  Liderlik


Kurgulanması
•  1:1 
•  Atölye Çalışmaları 2-16 (MasterMindGroups)
•  Büyük Gruplar 20 – 100+ (Lunch & Learn, 

Konuşma, Seminer) 
•  Kongre niteliğinde 100+



Lokasyon? Gruba ve ihtiyaçlara göre değişir
•  Kendi tesislerinizde
•  Toplantı odalarımızda
•  Otel ve seminer odaları, kongre merkezleri ve 

diğer tesislerde
•  Açık hava aktivitelerinde


 Odak Noktası: Davranış Değişikliği
•  Duyuları aktive etme; görmek, duymak, 

hissetmek, tatmak ...
•  Sonuçlarını deneyimleme 
•  Başarma gücünü ortaya çıkartma 
•  Eğlence ve eğitimi birleştirme
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Eğitim & Org. Gelişim
 Koçluk & MentorlukAnaliz Tasarım, Geliştirme, Uygulama
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NEDEN ISG?
ISG OLARAK ;


•  20 yıldır sektördeyiz ve daima var olmayı planlıyoruz. 
•  Sektörünüzü bilen deneyimli Danışmanlarımızla farklı seviyelerdeki ihtiyaçları değenlendirebiliyoruz.
•  Nesillerin ahengi - Her jenerasyona hitap edebilen 4 kuşağın temsilcileri ile tecrübe ve güncelliği harmanlıyoruz. 


ISG, GLO-CAL’ dır ;
 

•  Global olarak başarılı ve dünya çapında bir ekip olarak çalışıyoruz. 
•  Deneyimli Danışmanlar / Eğitmenler / Değerlendiriciler / Koçlar ile bölgenizde yerel olarak faaliyet gösteriyoruz. 
•  Çevre dostuyuz (uzun zamandan beri kağıtsız, ev, uzak ve sanal ofisler, çevrimiçi, video…) 
•  Eşit fırsat sağlayıcıyız. 


Tek Noktadan Hizmet Sağlayıcı - Danışmanınız aracılığıyla tüm İnsan Kaynakları Hizmetlerine erişim
 

•  İşe Alım – Kriterleri belirlenen doğru adayı önerme 
•  Değerlendirme – Ekipte mevcut / alınacak çalışanın değerlendirilmesi 
•  Eğitim– Çalışanın tam potansiyele ulaşmasına destek verme 
•  Organizasyonel Gelişim – Çalışanın doğru posizyonlarda olmasını sağlayarak maksimum verim alma  
•  Danışmanlık – İnsan Kaynakları Gelişimi 
•  Üst Düzey Yönetim Danışmanlığı  – Vizyonu, kültürü, hedefleri, planları, stratejileri tasarlama ve 

oluşturma 
•  Outplacement – İşten çıkarılacak çalışanların kariyer gelişimlerini destekleme 


Optimum Fiyat-Değer Dengesi
 

•  ISG uygun bir fiyat-hizmet değeri dengesine sahiptir.
•  Bütün hizmetlerinde memnuniyet garantisi vardır.  
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Hangi Servis Öncelikle İlginizi Çeker ?

İlan	destekli	veri	tabanı	incelemesi 

Profesyonel	ilan	hazırlığı	ve	yayınlanması 

İlan	destekli	Post	–	Box 

Kişilik	Envanterleri	

Seçme	&	
Yerleştirme	
(Öneriler) 

	

Executive		
Search 

Out	– 
Placement	

Interim	
Manager 

Değerlendirme											
Merkezi 

Eğitim	
Geliştirme		
&	Koçluk	
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“ Hemen Başlayabiliriz ” 

Bir	Sonraki	

Adım?			
Ozan YILDIRIM

ozan.yildirim@isg.com
+90 546 979 18 44


