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Her iş durumu benzersiz ve tektir. 

Her çözüm özel ve özgün 
olarak üretilmektedir. 

Vizyonunuza ulaşmanıza öncülük 
ediyoruz. Öne doğru bir adım atın. 
Bir uzmanla görüşmek için, bizimle 
iletişime geçin. 

“Bir lider için çoğu zaman zorluk, 
alçakgönüllülük ile geriye çekilmek 
ve uyum sağlama zamanı olduğunu 
farketmektir... Uzun vadede 
başarının anahtarı değişime istekli 
ve açık olmaktan ve gelecekteki 
iş fırsatlarını yeterince erken 
tanımlamaktan geçmektedir.” 

Sesil Pir, Kurucu Yöneticimiz

SESIL PIR Consulting GmbH
+41 79 845 6291
Hirslanderstrasse 41
Zurich CH - 8032 Switzerland
sesilpir.com

Müşterilerimizin mevcut insan kaynağını iyileştirme yoluyla maliyet ve 
kaynak verimliliğini farketmelerine yardımcı oluyor; aynı zamanda iş hayatının 
çalışanlar ve yöneticiler için daha iyi bir tecrübeye dönüşmesini sağlıyoruz.

Çeşitliliğe Taahütümüz: Sesil Pir Danışmanlık’da, çeşitliliğin gücünü anlıyor ve 
şirketimiz içinde bu konuya öncelik veriyoruz. Her bir proje sözleşmesi için, en güçlü 
becerileri arıyor, değişik özgeçmiş ve farklı kültürlerden insanları görevlendirmeye 
çabalıyoruz.



Kıdemli Yönetim Danışmanı ve Eğitmenimiz 
Ceyda Nüştekin, yirmi yıla yakın bir süre İnsan 
Kaynakları alanında farklı sektör ve rollerde 
görev almış; tecrübelerini Gap Inc Akdeniz 
Bölge Ofi si , Cadbury Kent Gıda, Watson 
Wyatt ( şimdiki adıyla Willis Towers Watson) 
Türkiye Temsilciliği, CarrefourSA Türkiye 
ve C&A Sourcing bünyesinde pekiştirmiştir. 
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri dahilinde 
Performans Değerlendirme Süreçleri, 

Ücretlendirme, İş Değerleme ve piyasa analizi konuları uzmanlık 
alanındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat 
mezunu ve Prosci Değişim Yönetimi sertifi kalı uzmanıdır. Aynı zamanda 
iş değerleme yöntemi Gradar, Türkiye yerel temsilcisidir.

Strateji geliştirme ve şirket planlaması uzmanı 
danışmanımız, Carol Bubar, süreç gelişimi, 
kurumsal verimlilik ve iş modellemeri üstünde 
çalışmakta. 30 seneyi aşkın kurumsal hayatında 
Hewlett Packard, Boeing, Microsoft gibi 
şirketlerde strateji, ürün geliştirme, mühendislik, 
ve üretim bölüm yönetikleri yapmış, kurumsal 
rollerden danışmanlığa 2015 senesinde geçiş 
yapmıştır. Bayan Bubar, danışmanlığın yanı sıra 
Uluslararası İşletme Yönetimi konusunda Seattle 

Üniversitesi’nde ders vermekte ve küresel bir çok vakıfta yönetim 
kurulu üyeliği yapmaktadır.

Kurucu yöneticimiz Sesil Pir, İnsan Kaynakları 
ve Endüstriel Psikoloji konusunda tanınırlık 
kazanmış ve yirmi yılı aşkın bir süre aktif olarak 
Fortune 100 şirketlerinde çeşitli kurumsal 
rollerde yer almıştır. 2014 yılı sonuna kadar 
Novartis AG fi rmasında İK Genel Müdürlüğü 
yönetimi yapmış olan Pir, halen organizasyon 
ve liderlik etkinliği üzerine çalışmalarına devam 
etmektedir. Organizasyonların takım ve lider 
yetkinliği üzerinden kabiliyet, verimlilik, üretim 

ve operasyonel başarılarının gelişimini çalışan ve takip eden Pir, konusu 
dahilinde makale ve kitap yayınları üzerinde çalışmakta ve kalan 
vaktinde yetkin üniversitelerde konuk öğretim üyeliği yapmaktadır.

CAROL BUBAR

SESİL PİR

CEYDA NÜŞTEKİN

SESİL PİR 
Danışmanlık GmbH.

Şirket Değişimlerine 
Liderlik Etmede Uzman. 

Merkezi İsviçre, Zürih olan butik fi rmamız strateji yönetimi, 
organizasyon gelişimi, liderlik, takım yetkinliği gibi iş̧ konularında 
global, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunar. 

Özelleşmiş hizmet alanlarımız:
Strateji ve Yönetim Danışmanlığı
Müşteri kurumlarımızın temel operasyonlarının etkinlik ve verimliliğini 
artırmaya yönelik kurumsal strateji belirleme ve yönetim konularında 
destek veriyoruz.

Organizasyon Gelişimi 
Organizasyonların büyüme girişimlerini planlama, dönüşümsel değişim 
yönetimi, birleşme, kazanç, çeşitlendirme, yoksun bırakma ve daralma 
yönetimleri konularında, vizyonlarını hayata geçirmelerine destek 
olmaktayız. 

Liderlik ve Yetenek Gelişimi 
Organizasyonlara içerde ve dışarda liderlik zorluklarını 
tanımlamalarında, ölçeklendirme, hedefl i yeterliliklerin geliştirilmesi 
ve geçiş danışmanlığı konularında yardımcı olmaktayız. Liderlere ve 
takımlara yetenek geliştirme stratejilerini, koordineli bireysel ve takım 
öğrenme aktivitileri yoluyla şekillendirmede yardımcı olmaktayız. 

IK Hizmetleri 
Organizasyonlara insan kaynakları stratejilerini oluşturmada ve dünya 
standartlarında insan kaynakları fonksiyonlarını yapılandırmasında 
öncülük etmekteyiz. Şirketin, çalışanların ve şirket kültürünün 
gelişmesinde sağladığımız katkıdan dolayı gurur duymaktayız.

Dünya standartlarındaki organizasyonlar rekabet avantajına 
sahiptirler. Bu organizasyonlar çoğunlukla insanın ve organizasyonun 
yeterliliklerini rekabet avantajının kaynağı olarak kullanırlar. 

Doğru organizasyon yapısı doğru sorumluluk ve karar almayı sağlar. 

Doğru değişim yönetimi yeteneği doğru dönüşüm olasılığını arttırır. 

Doğru beceriler üretkenliğin ve üretimin artışını sağlar. 

Doğru liderler kalıcı strateji geliştirir ve insanlara ilham verir. 

Doğru yöneticiler doğru davranışların rol modelidir. 

Doğru kültür ise işgücü yeteneğini doğurur ve verimliliği hayatta tutar. 

Organizasyonlar genellikle mekanik bir oluşum, yapı olarak 
düşünülür. Çoğu organizasyon bir yapı ile desteklenmesine rağmen, 
organizasyonun temeli yapı değildir, insan kaynağı tarafından getirilen 
yeteneklerden oluşan özdür. İşte bu belirlenmiş kapasiteler; doğru 
stratejiler, süreçler ve sistemler ile desteklenirse, piyasada rekabetçi 
avantaj elde edilebilir. Eğer organizasyonlar canlı bir varlık ise, bugünün 
global dünyasında rekabette kalabilecek bir şirketinizin olduğunu ne 
kadar rahatlıkla söyleyebilirsiniz?

Uzmanlığımız, danışmanlarımızın değişik sanayilerde edindikleri 
küresel ve geniş tecrübeler ve önemli araştırma enstitüleri ile 
sürdürdüğümüz ortaklıklar yoluyla desteklenmektedir. 

Geleneksel danışmanlık anlayışı tek yönlü çözüm geliştirme pratiklerine 
dayanır. Bunun için karmaşık organizasyon analizleri, çoğunluklu 
kullanım araçları ve çok sayıda danışmandan oluşan büyük bir takıma 
ihtiyaç duyulur. 

Bizim yaklaşımızdaki farklılık her bir iş konusunu, benzersiz ve 
bireysel bir durum olarak ele almamızdadır. İş modelimiz müşterimizin 
ortaklığıyla özelleştirilmiş çözüm üretme yaklaşımıdır. Şirket liderlerine 
bizimle beraber işin zorluklarını keşfetme ve anlama imkanı sağlarız. 
Anahtar paydaşları çözüm sürecinde rol almaları için davet ederiz, 
bilginin ve yeterliliklerin alt kademedeki insanlara aktarılması için yol 
gösterir, ilham veririz. Müşterilerimizin uzun vadede kendi kendine 
yeterli ve verimli olmasını sağlamaktan gurur duyuyoruz.

... İnsan ve organizasyon 
odaklı rekabet avantajı. 

Sürdürülebilirlik ve 
kendi kendine yeterlilik. 


