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CENTRUM İŞ DİPLOMASİSİ DANIŞMANLIĞI

Centrum, günümüz koşullarında kazançlı ticaret yapmak için gerekli 
olan doğru kararları alma süreçlerinde “İş Diplomasisi Danışmanlığı 
Hizmetlerini” Türkiye’de ilk defa kurumsal ve profesyonel olarak ver-
mektedir. 

İş Diplomasisi Nedir?
En temel tanımıyla Diplomasi müzakere 
sanatıdır. İş Diplomasisi ise işiniz için 
doğru kişi ve kuruluşlarla; doğru eko-
nomik, ticari ilişkileri işiniz için yararlı 
ve gerekli iletişim kanallarını oluştur-
mak ve geliştirmektir.
 
İş diplomasisi doğru kişilerle el sıkış-
maktır.

Neden İş Diplomasisi?
İş diplomasisi danışmanlığı ticaret ile 
doğrudan veya dolaylı yoldan etkili olan 
parametrelerin; ülkelerin siyasi ve eko-
nomik parametreleri, sektörlerin para-
metrelerinin analizleri, sentezleri ve 
değerlendirme konularını kapsamakta-
dır. 

Alanında uzmanlaşmış olan ekibimiz, 
uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve 
uluslararası bağlantılarıyla doğru veri-
leri tespit ederek işinize özel biçimde 
analiz ve sentez süreçlerinden geçir-
mektedir. Ayrıca, değerlendirmelerin 
sonunda doğru kararlar almanızı sağla-
yacak olan altyapıyı sizler adına hazırla-
maktadır. 

İş Diplomasisi Danışmanlığı 
Hizmetlerimiz Nelerden Oluşuyor?

Türkiye’de işlerini ve projelerini geliştirmek isteyen yerli ve yabancı 
tüm şirketlerin hızla değişen siyasal, ekonomik ve konjonktürde 
özellikle hükümet ilişkileri, iş diplomasisi ve yönetim alanlarında 
profesyonel hizmet alarak yatırımlarının risklerini minimal düzeye 
indirgemeleri gerekmektedir. 

Her şirketin durumunun özel olduğu düşüncesiyle, şirketin profili-
ne ve çıkarlarına uygun özel analiz ve çözümler üretilmeli, uygun 
iletişim ağı ve çözüm ortakları ile gerekli iş birlikleri yapılarak güve-
nilir ve uzun soluklu ortaklıklar hedeflenmelidir.

Bu nedenle, Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık Ekibi olarak yatı-
rımlarınızdaki riskleri minimal düzeye indirmek için iş diplomasisi 
danışmanlığı alanlarında verdiğimiz hizmetlerimizi 4 başlık altında 
topladık:

SİYASİ ANALİZ
Türkiye’nin ekonomide yakalanan hızlı büyüme trendi 
hem global ekonomik gelişmeler ve hem de son yıllarda 
ağırlıklı olarak uluslararası ve ulusal siyasi gelişmeler ve 
bölgemizde yaşanan güvenlik sorunlarıyla sıkıntılı bir 
tabloya dönüşmüştür. 

Oluşan yeni tabloda, ekonomik kararlar siyasi gelişme-
lere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Bu tablo içinde 
uluslararası ve ulusal siyasi gelişmelerin arka planının 
anlaşılabilmesi, analiz edilmesi ve bu gelişmelerin eko-
nomiye olan etkileri çok daha fazla önemli hatta yaşam-
sal hale gelmiştir.

Bu nedenlerle, Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık 
Ekibi olarak global gelişmelere göre de bütüncül bir 
yaklaşımla hazırladığımız siyasi analizlerin, ekonomik 
aktörler olarak yatırımlarınızın ve şirketinizin yön tayi-
ninde çok yararlı olacağına olan inancımız hat safhaya 
ulaşmıştır. 

Sürekli olarak yapılan analiz hizmetlerimizle şirketinizin 
ve yatırımlarının yönetiminde bu faktörlerden dolayı 
oluşabilecek risklerini minimize etmeyi planladık. 

İlişki Yönetimi
İş Diplomasisi Yönetimi

Ekonomik Analiz

Siyasi Analiz

EKONOMİK ANALİZ
Ekonomik kararlar artık sadece sektör, pazar, tüketici 
eğilimlerine göre alınamamaktadır. Sadece ulusal eko-
nomik veriler de ekonomik kararların başarılı sonuçlan-
ması için yeterli olmamaktadır.

Bugün hem uluslararası ekonomik gelişmeler, kutuplaş-
malar hem de ulusal ekonominin tansiyonu ve siyasi 
gelişmeler ekonomilerde dalgalanmalara, kırılmalara 
ve yön değişimlerine sebebiyet vermektedir.

Uluslararası ve ulusal ekonomik tüm gelişmelerle, 
uzman kadromuzun bağlantılarıyla yapılan müzakere-
ler sonuçlarında elde edilen verilerden yararlanılarak 
hazırlanan ekonomik analizler yatırımların yönetilme-
sinde en değerli yol göstericilerden biri olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 

Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık Ekibi, uzman kad-
rosuyla birlikte şirketiniz için en doğru ekonomik ana-
lizleri yaparak yatırımlarınızda yol gösterici olmayı he-
deflemektedir.

İLİŞKİ YÖNETİMİ
Şirketler, işin yapısına ve dinamiklerine özgü sebepler-
den dolayı kamu ve hükümet organlarıyla ilişki içerisin-
de bulunmak durumundadır. Türkiye gibi hızlı gelişme 
gösteren ve sürekli değişim içinde olan ülkelerde poli-
tik, ekonomik ve yasal gelişmeleri takip etmek, doğru 
yorumlamak, iş ve yatırımlar üzerindeki etkilerini tespit 
etmek, sektörel düzenlemelerde etkin ve aktif rol oyna-
mak büyük önem taşımaktadır.

İlişki yönetimi hizmetleri kurulan iletişim kanalları üze-
rinde özel uzmanlık sağlamaktadır. Bu kapsamda, şir-
ketlerin operasyonlarına ve yatırımlarının ilişkili olduğu 
pazarlarda öngörülebilir faaliyetleri yürütmek ve hedef-
lere ulaşabilmek için var olan ilişki ağımızı ve stratejik 
ihtiyaçları analiz ederek vizyonlarına uygun çözümler 
getirmekteyiz.

İlişi yönetimi hizmetleri hükümet ve kamu idareleriyle 
olan ilişkilerin yönetilmesi, stratejik ve ekonomik analiz 
danışmanlığı, politik risk değerlendirmesi, kriz yönetim-
leri, yasal düzenlemelere yönelik danışmanlık hizmetle-
ri ve rekabet danışmanlık hizmetleri, sivil toplum kuru-
luşları ve sektör aktörleri ile ilişkilerin geliştirilmesi hiz-
metlerini kapsamaktadır. 
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İŞ DİPLOMASİSİ
İş diplomasisi yatırımın güvenli başlangıç yapması, ge-
liştirilmesi, verimli ve karlı iş ilişkilerinin kurulması için 
gerekli olan anahtar etkendir. Bu sayede anlaşmazlık-
ların engellenmesi, çözümü ve etkilerinin azaltılması 
hedeflenmektedir.

Kişisel ve kurumsal iletişim ağı ve kaynaklar, katma 
değer sağlayan bilgi ve strateji hizmetler, lokal kültür 
ve sosyo-ekonomik dinamikler hakkında bilgi sahibi 
uzmanlar ile maliyet ve zaman kazandıran çözümler 
üreterek yatırımların riskleri azaltılabilir.

İş diplomasisi hizmetleri altında yönetim danışmanlığı, 
yeni iş olanaklarının yaratılması, iş birliklerinin gelişti-
rilmesi, anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, strate-
jik planlama ve risk analizi yaparak risklerin azaltılması 
hizmetleri verilmektedir.

Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık Ekibi olarak 
mevcut işinizin ve yatırımlarınızın daha güvenli ve 
verimli yönetilmesi adına sizlere İş Diplomasisi Yöneti-
mi hizmeti vermekteyiz. 

Bu kapsamda sunacağımız hizmetler, Türkiye’de eko-
nomik tabloyu ve kararları etkileyecek, uluslararası 
siyasi gelişmeleri, ulusal siyasi aktörlerin muhtemel 
reflekslerini, gelişmelerin perde arkasının detaylı bir 
şekilde değerlendirmesini yaparak yatırımlarınıza 
uygun çözümler sunmaya yönelik olacaktır. 

Bir yandan da yatırımlarınızın ihtiyaç duyduğu alandaki 
siyasi değerlendirme, siyasi/ekonomik ilişki olanakları 
yaratarak, yönetimsel kararların daha sağlıklı ve güve-
nilir bir şekilde alınmasına katkı sağlanacaktır.

Centrum İş Diplomasisi Hizmetlerimiz, her yatırıma 
özel olarak dizayn edilecek ve firmanızın çıkarları ön 
planda tutularak sektörünüzün gerekliliklerinin de sağ-
lanması için en uygun çözümler sunulacak şekilde 
verilmektedir.

Ekonominin, sektörünüzün, pazarınızın, şirketinizin etkilenebileceği ve 
her şeyin yönünü anlık olarak değiştirebilen gelişmelerin, düzenleme-
lerin, kararların perde arkasını ve olası sonuçlarını değerlendirmek, 
ulusal ve uluslararası ekonomik/siyasi gelişmelerin arka planının anla-
mak, öngörülebilmek ve olası ekonomik etkilerini profesyonel ekibi-
mizle birlikte değerlendirip aksiyon planlarınızı bizimle birlikte yapmak 
için bize ulaşın.

İşinize, şirketinize fayda sağlayabilmek dileğiyle...

Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık hizmetleri ilgili detaylı bilgi almak 
için ekibimizi arayabilirsiniz. 
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