



İŞİMİZ, GÜCÜNÜZ.



2000+ İŞLETME İÇİN BİNLERCE 
BAŞARILI PROJE HAZIRLADIK

ODS Consulting Group olarak bugüne kadar hizmet verdiğimiz 2000’i aşkın 
işletmeye binlerce proje hazırladık ve hazırladığımız projelerde %70’in üzerinde 

başarı oranı yakaladık. Proje Yönetim alanında edindiğimiz deneyim ve 
kazandığımız başarıyla yetinmeyip Uluslararası İş Geliştirme ve İhracat, Kurumsal 

Gelişim, Mühendislik ve Teknoloji, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi, Tedarik Zinciri 
ve Satın Alma gibi işletmelerin büyüyüp gelişmesinde kritik role sahip birçok 

disiplini de hizmet verdiğimiz alanlar olarak bünyemize kattık.



76 İLDE TOPLAM 1,4 MİLYAR TL’LİK 
YATIRIM REHBERLİĞİ YAPTIK

Bugüne kadar toplam 1,4 Milyar TL’lik yatırımlarda bizzat projelerin hazırlık 
aşamasından tamamlanmasına ve bölgeye olumlu etkisinin gözlenmesine kadar 

tüm süreçlerde rol aldık, işimizle güçlerine güç kattık.



TOBB ALLWORLD NETWORK’TE 
25. SIRAYA KADAR TIRMANDIK

TOBB, AllWorld Network ve TEPAV iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği listede 25. sırada yerimizi aldık.



İŞİMİZLE GÜÇ KAZANDIRMAYA 
DEVAM EDİYORUZ

95 kişiyi aşan uzman ve nitelikli kadromuz; Avusturya, Amerika, İtalya, Rusya gibi ülkelere 
kadar uzanan hizmet ağımız ve melek yatırımcılığını üstlendiğimiz birçok start-up projesiyle 

sizler için çalışmaya devam ediyor, işimizle gücünüze güç katıyoruz.





95 KİŞİYİ AŞAN
UZMAN EKİBİMİZ



%20,3 %1,4

ÖN LİSANS LİSANS

DOKTORAYÜKSEK LİSANS

EĞİTİM DURUMU



MÜHENDİS





SAVUNMA VE 
HAVACILIK

e n d ü s t r İ L E R

Savunma Sanayii ve Havacılık 
sektöründe bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz 200’ün 
üzerindeki projenin tecrübesiyle 
hibe-destek, AR-GE, yatırım 
ve tasarım teşviği alanlarında 
danışmanlık hizmeti veriyoruz.



IT ve
yazılım

e n d ü s t r İ L E R

Sektörde daha önce 80’in üzerindeki 
projede gerçekleştirdiğimiz AR-GE ve 
inovasyon danışmanlığının yanı sıra İşe 
Alım Departmanımız sayesinde nitelikli 
insan kaynağı bulma ve yönetme 
hizmeti de veriyoruz.



TÜKETİCİ
ÜRÜNLERİ

e n d ü s t r İ L E R

Uluslararası İş Geliştirme, Finans 
Yönetimi, Kurumsal Gelişim ve Stratejik 
Yönetim başta olmak üzere sahip 
olduğumuz tüm hizmet ağıyla tüketim 
endüstrisi için “tam hizmet” veriyoruz. 



otomotİV
SANAYİ

e n d ü s t r İ L E R

Üretim ve kalite danışmanlığı, 
yönetim danışmanlığı, uluslararası 
iş geliştirme ve ihracat danışmanlığı 
hizmetlerimizin yanı sıra, endüstri 4.0 
kabiliyetimizle de otomotiv endüstrisi 
için fark yaratan çözümler sunmaya 
devam ediyoruz. 



Makİne 
İmalat

e n d ü s t r İ L E R

Makine endüstrisinde teknolojiyle 
mühendislik danışmanlığının 
yanı sıra endüstri 4.0’a geçiş 
ve üretim iyileştirmeleri gibi 
konularda da danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Süreçleri iyileştirmek ve 
makine-insan entegrasyonunu 
mükemmelleştirmek için çalışıyoruz.



Kamu 
Projelerİ

e n d ü s t r İ L E R

100’ün üzerindeki kamu projesinde 
hibe programları ve uluslararası 
fonlar hakkında danışmanlık hizmeti 
sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. 
Aynı zamanda kamu kurumlarının 
sektörlerdeki yeniliklere uyum 
sürecinde de aktif olarak rol alıyoruz.



Kİmya 
Sanayİ

e n d ü s t r İ L E R

Bugüne kadar 50’nin üzerinde başarıyla 
sonuçlanan projeye imza attığımız 
endüstride AR-GE’den tasarıma, 
yatırım teşvikten kurumsal gelişime, 
teknoloji ve mühendislikten üretim-
kalite danışmanlığına birçok konuda 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. 



Medİkal 
ÜrünleR

e n d ü s t r İ L E R

AR-GE, tasarım ve yatırım teşvik 
kategorilerinde bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz 100’ün 
üzerindeki başarılı projenin yanı sıra; 
uluslararası iş geliştirme, kurumsal 
gelişim, üretim-kalite danışmanlığı 
gibi hizmetlerimizle de medikal 
endüstrisinde hizmet vermeye 
devam ediyoruz. 



Elektronİk 
Ürünler

e n d ü s t r İ L E R

Gerçekleştirdiğimiz 120’den fazla 
projede teknoloji, mühendislik,  
üretim ve kalite danışmanlığı 
hizmetlerimiz ön plana çıksa da; 
rekabette kritik öneme sahip 
olduğunu düşündüğümüz stratejik 
planlama ve finansal yönetim gibi 
konularda da danışmanlık hizmeti 
veriyoruz.



ŞEHİR



MÜŞTERİ SAYISI / AKTİF



MÜŞTERİ SAYISI / TOPLAM





ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. 
Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 
Çankaya, 
ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis 
(Meydan AVM) 
No: 62A Ofis No: 419 
Ümraniye, 
İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 

MERSİN TEMSİLCİLİK

+90 533 640 38 79

BURSA TEMSİLCİLİK

+90 533 798 86 73

İZMİR TEMSİLCİLİK

+90 533 798 86 92

YURT İÇİ



AUSTRIA OFFICE

HFX Technologies 
GmbH Mollardgasse 
85a/3/136 AT-1060 
VIENNA
AUSTRIA
+43 660 237 36 38

USA OFFICE

El Segundo
215 
Arena Street 
CA 
USA
+1 310 987 52 52

ITALY OFFICE

Via Aurora,
46 Civitanova 
Marche (MC) 62012
ROMA
ITALY
+39 338 422 50 93

RUSSIA OFFICE

Cadde Sadovaya 
28/30
Sankt
PETERSBURG 
RUSIA
+ 7 (921) 775-92-22

YURT DIŞI



10+ YILDA BİRÇOK
DENEYİM KAZANDIK
2009 yılında ODS Danışmanlık adıyla hibe teşvik programları, 
proje yazımı ve proje yönetimi gibi alanlarda işletmelerin ihtiyaç 
duyduğu profesyonel bakış açısını gidermek üzere kurulan ODS 
Consulting Group gün geçtikçe edindiği tecrübeyle hizmet 
ağını yenilemiş, kadrosunu güçlendirmiş, farklı alanlarda yaptığı 
yatırımlarla yeni start-up’lara imza atmış ve 2020 yılı itibariyle tüm 
bu faaliyetlerini ODS Consulting Group adı altında toplamıştır.



Proje Yönetim



Hibe ve Destek Yönetimi Danışmanlığı

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

SGK Teşvikleri Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı

Bugüne kadar 3000’in üzerindeki işletme için 
hazırladığımız binlerce projede elde edilen %70’in 
üzerindeki başarı oranıyla, sizin başarı hikayenizi 
yazmaya hazırız.



HİZM
ET M

ODELİ

İşletmenin 
detaylı mevcut 
durum analizi

Ayda en az 2 
kez firmaya 
Müşteri 
Danışmanı 
ve Operasyon 
Uzmanı 
ziyareti

Her ziyarette 
yatırım 
ihtimallerinin 
planlanması

Başvurusu 
onaylanan 
projenin 
mevzuata 
uygun takibi 
ve detaylı 
yönetimi

Kazanılan hibe/
teşvikten en 
doğru ve maksi-
mum seviyede 
faydalandırıl-
ması



3.200 2.240 
BAŞARILAR

YAZILAN 
PROJE 
SAYISI 

BAŞARILI 
PROJE 
SAYISI 

*Kendi 
metodolojimiz



Uluslararası 
İş Geliştirme ve İhracat



Uzman ekibimizle 8 ay içinde dış ticaret / ihracat 
kimliğinizi oluşturarak sizi yurt dışı pazarlarla 
iletişime açık hale getiriyoruz.

Uluslararası Pazar Araştırması Danışmanlığı



HİZM
ET M

ODELİ
adet 
potansiyel 
müşteri 
teması

adet 
organik 
bağ garantisi

adet 
teklif 
isteği

adet 
satış

*Kendi 
metodolojimiz

+3000
280
+25

5

Dış ticaret altyapı analiz raporu

Dış ticarette dünyada en çok tercih 
edilen online platformlara premium 
üyelik Uluslararası iş geliştirme 
modelinde stratejik yol haritasının 
belirlenmesi

Kurumsal kimlik revizyonu ve yurt dışı 
sosyal medya hesaplarının yönetimi

8 farklı dilde iletişim kurma imkanı

Yerinde danışmanlık hizmeti

Yurt dışı ofislerimizde doğrudan 
müşteri ile görüşme imkanı



150.000 
%5 %15

Yurt dışında temasa geçtiğimiz 
toplam şirket sayısı 

Firmanın ihracat oranlarının 
ortalama artışı; 

İLK
 YIL İKİNCİ YIL 

Firma bazlı 
farklılık 
gösterebilir.

+50.000.000 €
KAZANDIRDIĞIMIZ TOPLAM TEKLİF TUTARI 

BAŞARILAR



Kurumsal Gelişim



Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Planlama Danışmanlığı 

Turquality Danışmanlığı

Finansal Yönetim Danışmanlığı 

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

Operasyonel Denetim Danışmanlığı

İş Analizi ve Verimlilik Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

İş analizinden kurumsal risklere karşı önlem 
almaya, operasyonel denetimden Turquality 
programına kurumsal gelişiminizi sağlayacak 
tüm hizmetler, ODS Consulting Group Kurumsal 
Gelişim Danışmanlığı birimiyle tek çatı altında.



HİZM
ET M

ODELİ

*Kendi 
metodolojimiz

Üst yönetim durum değerlendirme toplantısı

Tüm şirket çalışanları ile tanışma toplantısı

Departman bazlı mevcut durum analizi ve 
olması gereken senaryonun sunumu

Stratejik plan oluşturma

Operasyonel bazda eksikliklerin giderilmesi, 
iş yükü analizi çıkarılması ve birimlerin 
performanslarının Balanced Scorecard 

üzerinden değerlendirilmesi

Sertifikalı eğitimler verilmesi

Şirket içi denetim, stratejik hedeflerin 
gerçekleştirilmesi

“Etkİn 
Danışmanlık’ 
metodu İle 
fİrmaya 
özgü 
danışmanlık



BAŞARILAR

İnsan kaynağının 
verimlilik artışı

Kaç firmaya hizmet verdik? 

Fazla mesai 
kaldıraç oranı

Giydirilmiş personel 
maliyeti kaldıraç oranı 

Yıllık izin yükü 
azaltılması 



Mühendislik 
ve Teknoloji



Üretim Danışmanlığı

Mühendislik Danışmanlığı

Endüstri 4.0 Danışmanlığı 

SAP Business One Danışmanlığı

Kalite Yönetim Danışmanlığı

Veri Analitiği ve Kampanya  
Yönetimi Danışmanlığı

Teknoloji ve Mühendislik Danışmanığı 
birimimizle işletmeniz için proses 
verimliliğinden Endüstri 4.0 entegrasyonuna, 
kalite iyileştirmelerinden ileri mühendislik 
uygulamalarına kadar birçok yeni kazanım 
sağlamanız mümkün.



HİZM
ET M

ODELİ
Detaylı analiz sonrası ihtiyaca yönelik mühendislik alanlarının 

belirlenmesi

Firmada yer alan tüm departmanların sahip olduğu bilginin 

veriye dönüştürülüp, dinamik olarak izlenmesine ve 

sürdürülmesine yarayan ERP ve MRP Sisteminin kurulum ve 

danışmanlığı

Endüstri 4.0 çerçevesinde firmaların dijital dönüşümlerini 

kolaylıkla hayata geçirebilmesi için büyük veri optimizasyonu 

ile yapay zeka ve otomasyon sistemleri kullanılarak verimliliğin 

artırılması ve giderlerin minimuma indirilmesi

EN DÜŞÜK 
MALİYETE 
EN KALİTELİ 
ÜRÜNÜ 
GELİŞTİRME 
DANIŞMANLIĞI



Kaç 
firmaya 
hizmet 
verdik?

Ürün tasarım 
optimizasyonu sayesinde 
fire oranlarındaki düşme 
yüzdesi

Kapasite 
performans 
verimlilik artışı 

BAŞARILAR



İşe Alım ve 
Yetenek 

Yönetimi



İşe Alım Danışmanlığı

Değerlendirme Merkezi

Anket Uygulaması Hizmeti

Faktör Bazlı İş Değerlendirme Danışmanlığı

Tecrübeli kadromuzla insan kaynakları 
süreçlerinizin tamamında çözüm 
ortağı olarak görev alıyor, hem iç hem 
de dış süreçlerde size özel çözümler 
geliştiriyoruz.



İhtiyaca uygun görev tanımlarının firma ile birlikte yapılması

Profesyonel iş ağımızla potansiyel yeteneklerin belirlenmesi

Davranış Tarzı/Muhakeme/Teknik/İş Bilgisi/RolePlay/Psikometrik testlerin uygulanması

Referans kontrolü

Firma ile birlikte aday mülakatı gerçekleştirilmesi

Belirlenen adayın 3 ay içerisinde işten ayrılması durumunda hizmetin tekrarı garantisi

HİZM
ET M

ODELİ



BAŞARILAR
Kaç adet 
başarılı 
personel 
sağlandı? 

İşe devam 
etme yüzdeleri 
ne? 

Bulunan personellerin şirket içindeki 
performans değerlendirme yüzdeleri/
skorları ne? 



Tedarik 
Zinciri ve 

Satın Alma



İyi bir tedarik zincirine sahip olmanın ve doğru 
kurgulanmış satın alma çözümlerinin üretimi 
iyileştireceğine, performansı yükselteceğine 
ve işletmeleri daha alırken kazanır hale 
getireceğine inanıyoruz.





Kanada merkezli ve Endüstri 4.0 alanında makinelerden 
veri alma, yatay entegrasyon gibi çözümler geliştiren 
firmaya melek yatırımcı olarak ortak olunmuştur. 
Firmanın tüm ürünlerinin satış operasyonları ODS 
koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. 

DIGITERRA A.Ş.



Avusturya kökenli, miniPC, server vb. donanım 
ürünleri geliştiren firmaya hisse alımı yoluyla 
ortak olunmuştur. AR-GE çalışmaları  Viyana’da 
merkez ofiste tamamlanan ürünlerin Türkiye’de 
üretimi ve tüm dünyadaki satış operasyonları ODS 
koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir.

HFX TECHNOLOGIES GMBH



Türkiye’de faaliyet gösteren ve ekibinde ödüllü 
tasarımcıların, metin yazarlarının yer aldığı ajansın 
%100 hisseleri ODS Danışmanlık tarafından satın 
alınmıştır. Firma halihazırda reklam ajansı olarak 
Türkiye’deki güçlü markalara hizmet vermektedir. 

ADORNO REKLAM AJANSI




