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İDEAL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK 



Klasik yönetim anlayışından sıyrılıp, DİJİTAL İŞLETME
YÖNETİMİ anlayışına dönük hizmetleri prensip edinen
şirketimiz,

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI faaliyeti ile aşağıdaki ÇALIŞMA
ALANLARIMIZ başlığı altında görülen genel konularda ve
şirketlerin karşılaşabileceği TÜM TEMEL İHTİYAÇ VE
SORUNLARI ile ilgili genel hizmet vermektedir.

Özellikle ULUSLARARASI PROJE FİNANSMANI ile DIŞ KAYNAK
bulma faaliyetinin yanında özel nitelikli ürünleriniz için
ULUSLARARASI NETWORK AĞIMIZLA dünyanın bir çok yerine
tanıtım ve pazar bulma hizmetlerini sunmaktayız.

HAKKIMIZDA



Çalışma Alanlarımız
1- Yönetim Danışmanlığı

2- Dijital İşletme Yönetimi Danışmanlığı

3- Belediye ve Kamu İdarelerine Finansman

4- Yurt Dışına İş Yapan Taahhüt Firmalarına Kamu Finansmanı

6- Vergi Hukuku Danışmanlığı

7- Şirketler Hukuku Danışmanlığı

8- Dış Ticaret Danışmanlığı

5- Şirket Satışı veya Yabancı Ortak Bulma

9- Kişisel Verileri Koruma Kanunu Danışmanlığı

10- İcra Takibindeki Alacaklarınızın Borçlu Şirket Ortaklarından Tahsili Danışmanlığı

11- Yabancı Şirketlere Yurt İçi Kurumsal Şirket Kurulumu Hizmetleri



İşletmenin sağlıklı yönetilebilmesi için olmazsa olmaz en temel unsur,
yönetenin yönettiği alandan HABERDAR olmasıdır.

Yetkiler arttıkça, hatta yönetim kurulu gibi daha üst kurumlar oluştukça,
bu kademelerdeki HABERDAR OLMA SORUNU kendisini daha da büyük
hissettirir.

Pek çok iş sahibinin, şirketinde kurumsal yönetim sistemine geç-e-miyor
olmasının altında yatan ama pek de dillendirilemeyen neden de aslında
budur. Çünkü gerçekte böyle olmasını da arzu eder.

Bu sorunun çözümü yöneten tarafın yönetilen kademelere "her
mailinizde beni de cc yapın" demek DEĞİLDİR.

"Herşeyi bana sorun" ya da "bana sormadan bu şirkette hiçbir şey
yapılmasın" demek de değildir. Saçma sapan bilgi muhbirliği gibi
sistemler hiç değildir.

Birçok işletmede kanayan yaraya dönüşen bu sorunların çözümü elbette
mümkündür.

Yönetİm DANIŞMANLIĞI



İşe öncelİkle İşletmedekİ süreçlerden 
yönetİcİnİn haberdar olma  sorunun 

çözümü İle başlanmalıdır.
Bu sorunu yaşamaya devam eden bir işletmenin KLASİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI adı altında verilen hizmetleri almasının 

HİÇ BİR FAYDASI YOKTUR VE ASLA DA OLMAYACAKTIR.

İşe DOĞRU YERDEN BAŞLAYALIM ve gelin kendi kendini denetleyebilen GÜÇLÜ BİR YÖNETİM SİSTEMİ 'nin temelini birlikte inşa edelim.
Olayların peşinden SÜRÜKLENEN, alt kademe personel tarafından YÖNETİLEN değil,

Tüm süreçleri anlık izleyerek YÖNETEN olmanızı sağlayalım.



Microsoft Teams uygulaması İle DİJİTAL İŞLETME YÖNETİMİ

DİJİTAL YÖNETİM sisteminin ne olduğunu görüp öğrenen BASİRETLİ bir iş
sahibi ya da yöneticinin, işletmesinde çalışan sayısı ile birlikte
departmanlar da çoğalmışsa; dijital olmayan mevcut sistemini artık buna
göre revize etmemesi BU SİSTEME İHTİYACI OLMADIĞINI İDDİA ETMESİ
İMKANSIZDIR.

Pek çok yazılımla da çözülebilecek olan bu sistemin MİCROSOFT TEAMS
programı ile uygulanması MÜMKÜNDÜR. Belirli bir depo alanına kadar da
ücretsiz olan ve iletişim tarafındaki güçlü altyapısı nedeniyle de biz bu
yazılımı önermekteyiz.

Kurulumunda tıpkı excel gibi boş sayfa gibi görülen bu uygulamanın
DİJİTAL İŞLETME YÖNETİMİ olarak kullanabilmesi için gerekli altyapı,
eğitim ve çözüm danışmanlığı hizmetimiz bulunmaktadır. Artık cep
telefonlarınıza da yüklenebilen bu çözümle tüm şirket online elinizin
altında olacaktır.



Kuracağımız İDEAL - DİJİTAL YÖNETİM SİSTEMİ                     
sİze / İşletmenİze ne kazandırır ?

Yöneticilerin ve çalışanların daha çevik, daha doğru ve kaygısız kararlar alabilmesini sağlar çünkü tüm geçmiş süreç ve anlık sonuçlar istediği
an gözünün önündedir.

İşletmelere şeffaflık ve farkındalık getirir. Olumlu veya olumsuz tüm işleyişlerin (duyurular, cezalar, toplantılar, iş kazaları, işten çıkarmalar,
savunmalar, şikayetler, finansal akışlar, vb.) anında görünür ve görüntülenebilir olur. Gözünüzden bir şeyin kaçırılmasına imkan vermez.

Adaptasyonu/Oryantasyonu hızlandırır. Personel değişikliklerinde; çalışanın kendisinden önceki verilere hâkim olmasını sağlar. İşletmelerde
denetleme yapısını oturtur. Dış ve iç denetlemelere doğruluk ve hız kazandırır. Kayıtlı kurumsal yapı sebebiyle; çalışanların geçmiş veya
mevcut işleyişe olan hakimiyetini arttırır. Böylece etkinliği arttırır, yönetimi kolaylaştırır ve çalışanları uzmanlaştırır. Bu şekilde çalışanların
faaliyetlerini tam ölçülebilir kılar ve ölçülen verimlilik sayesinde çalışanlar arası haksız rekabeti de kaldırır.

Tüm verilerin, süreçlerin, vakaların anlık izlenmesini sağlar ve iş hakimiyetini güçlendirir. İşletmelerdeki tüm departman faaliyetlerinin anlık 
olarak takip edilebilmesini sağlar. İşletmelerdeki toplantı ve raporlama yapısının verimli ve kaliteli hale gelmesini sağlar. 
“İşveren – Yönetici – Çalışan” iletişim zincirini destekler ve kalitesini arttırır. Yenilikçi, düzeltici önerileri yöneticilere daha hızlı ulaştırır. 
Çalışanlara kendilerini daha iyi ifade edebilme ve gösterebilme imkânı verir.

Kurumsal hafızayı oluşturur ve pekiştirir. Belgelerinin doğru arşivlenmesini sağlar ve adresler. Arşivlenmiş ve adreslenmiş belgelerin yerlerini 
bilir ve bu belgelere ihtiyaç olduğunda hızlı erişimi sağlar.
İşletmeleri “Kalite Yönetim Sistemine” uygun hale getirir.



Şirketimiz "BELEDİYELER" in ve "KAMU İDARELERİNİN" yatırım
programlarında yer alan projelerine DIŞ KAYNAK - DIŞ
BORÇ sağlamak amacıyla "PROJE FİNANSMANI" temini danışmanlığı
yapmaktadır.

Belediyelerin ihale konusu projelerine PROJE FİNANSMANI HAZIR
OLARAK TEKLİF VEREBİLECEK YURT DIŞI FİRMALAR şirketimizce
bulunabildiği gibi, istendiği taktirde YURT DIŞI BU
FİRMALARLA YERLİ FİRMALARIN DA İŞ ORTAKLIĞI kurabilmelerini
sağlayabilmekteyiz.

Belediyelerin projelerine YURT DIŞI
FİNANSMANI sağlanabilmesindeki en büyük zorlukları HAZİNE
GARANTİSİ temininde yaşanmaktadır.

Öncelikle belediyelerin bu projelerin finansmanı için HAZİNE
GARANTİSİ alabileceğine dair ön araştırmalarını yapmaları ve olumlu
cevap aldıkları taktirde şirketimize müracaatları halinde çok hızlı bir
şekilde talepler değerlendirilerek alternatif çözümler sunulmaktadır.

BELEDİYE  VE  KAMU  İDARELERİNE  Fİnansman



Yurt Dışı  kamu projelerİne ulaşabİlecek İmkan ya da çevreye sahİpsenİz
ortak  paylaşım  modellİ

kazanç teklİfİmİz İçİn lütfen bİzİ arayın.

Ortak paylaşım modelli tanıtım çalışmamıza web 

adresimizdeki «kataloglar» menüsünden ulaşabilirsiniz. 



Yurt Dışı Kamu İdarelerine yapacağınız işlere Proje Finansmanı hazır
olarak teklif verin. Ayrıcalıklı olun, karlı çıkın. Tahsilat riskiniz sıfır olsun.

Yurt dışı projelerdeki yabancı firmaların kendi getirdikleri finansmanlarla
teklif verme avantajına siz de sahip olun.

Yabancı firmalar kendi buldukları kredi ile tekliflerini vererek ilgili ülkenin
kamu idaresine sağladıkları bu büyük avantaj nedeniyle ihaleleri doğrudan
kendileri almaktadırlar. Bu sistem ilgili kamu idaresi için de büyük bir
avantaj olduğundan her zaman bu şekilde teklif veren firmaları
seçmektedirler.

İlgili kamu idaresine, kendisinin bulacağı nakit kredi maliyetinin
neredeyse yarısı maliyetli bir finansman kaynağı sunulması ciddi bir
tercih nedenidir. Bu tür finansmanda BORÇLU SİZ DEĞİL ilgili ülkenin
KAMU İDARESİ olmaktadır.

Yurt Dışına İş Yapan TAAHHÜT FİRMALARINA Fİnansman



Kamu idaresi sizin hak edişlerinizi onaylar, tahsilatlarınızı ise finans
kuruluşundan doğrudan siz alırsınız. Bu şekilde ALACAK TAHSİLATI RİSKİNİZ de
OLMAYACAKTIR. Yani siz ilgili kamu idaresine uzun vadeli yurt dışı kredi sağlamış
olacaksınız.

Bu imkana sahip olarak vereceğiniz tekliflerdeki kar marjınız yüksek olacaktır.

Bu avantajınızla sizden daha düşük teklif verenlerin bile önüne geçmiş ve tercih
nedeni olmuş olursunuz.

Dünyanın her yerinde yapmak istediğiniz projelerinize PROJE FİNANSMANI teklifi
için bizi arayın.

Yıllardır yabancı firmaların sahip olduğu bu ayrıcalığı kaçırmayın...

Yurt Dışına İş Yapan TAAHHÜT FİRMALARINA Fİnansman



Müşterilerimizin, gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve
verimli faaliyet göstermelerine destek vermek amacıyla dış
ticaret danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkin ve verimli
politikalar üretip başarılı olmalarına yönelik çözümler
üretiyoruz.

Kaliteli ve SORUNSUZ DIŞ TİCARET için aşağıdaki her madde
için danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Dış Tİcaret DANIŞMANLIĞI



• Gümrük müşaviri 

• Lojistik firma

• Yeminli Mali Müşavir

• Uzmanlaşmış Dış ticaret departmanı 

• İhtiyacınıza uygun ödeme ve teslim sistemleri

• Depolama hizmetleri

• Dahilde işleme belgesi avantajları

• Serbest bölge

• Teslim öncesi ürün muayene /kalite kontrol

• Alıcı-Satıcı ülke belge standartları/zorunlulukları

• Belgelendirme hizmetleri

• Akreditif danışmanlığı

Dış Tİcaret DANIŞMANLIĞI



En az 100 milyon USD değerindeki şirketlerin büyüme amaçlı ihtiyaç
duydukları finansı sağlayabilmeleri için işletmelerine yabancı sermayeli ortak
bulma ya da tamamen satışı ile ilgili danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.

2020 yılı için tekstil, inşaat ve petrol sektörü dışında faaliyet gösteren,
sektöründe başarılı, ya da artan ihracat pazarı potansiyeline sahip şirketlere
işbirliği yaptığımız yabancı sermaye fonları tarafından talep bulunmaktadır.
Bu tercih bazen borsaya girmekten daha avantajlı da olabilmektedir.

Özellikle yabancı ortağın şirkete katacağı sermaye ve yapacağı atılımla artacak
olan yurt dışı pazar hacmi ile büyüme hızlanır.
Bu da şirketin hızla değerini artıracağından, sadece 1 yıllık süre içinde bile çok
daha kazançlı duruma gelinir.

Uluslararası kurumsal yatırımcıların oluşturduğu yüksek sermayeli fonlarla da
hızlı iletişim sağlanarak şirketinizin uluslararası bir şirket haline gelebilmesini
amaçlamaktayız.

Şİrket satışı, YABANCI ORTAK bulma



Müşterilerimizin vergi risklerini yönetmesine yönelik Vergi Hukuku
Danışmanlığı Hizmeti de sunuyoruz. Ülkemizde oldukça karmaşık olan
vergi mevzuatı konusunda kurumsal müşterilerimize bir yol haritası
sunuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de geçerli olan yasa ve mevzuatlar
ışığında müşterilerimize etkin ve güvenilir sonuçlar sunmayı
hedefliyoruz.

Kurumsal müşterilerimize yaptıkları uygulamalarının mevzuatlara
uygunluğunu incelemenin yanı sıra vergisel risklerin ortaya
çıkarılmasını hedefliyoruz..

Özellikle etkin MİZAN denetimleriyle şirketin REEL MİZAN sistemine
geçişi ile ilgili FAALİYET PLANLAMALARI oluşturuyoruz.
Bunun yanı sıra, ileriye yönelik vergi planlamaları sunuyoruz.

Vergİ Hukuku DANIŞMANLIĞI



Vergi danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız, gelecekte
doğabilecek sorunların önceden tespiti, vergi yükünü azaltma imkanı
doğurabilecek işlemlerin gözden geçirilmesi ve firmamıza iletilen
tereddütlere ilişkin mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme,
bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

Her türlü VERGİ DENETİMİ işlemleri, sonucunda çıkabilecek VERGİ
CEZALARI ile bunlara karşı yapılabilecek VERGİ DAVALARI işlemleri
danışmanlık faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır.

Vergİ Hukuku DANIŞMANLIĞI



Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal
yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı
kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında en
geniş danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Şirket kuruluşu, yapılandırılması, yönetim kurulu görev ve yetkilerinin
düzenlenmesi, ana sözleşme değişiklikleri, birleşme ve bölünme
işlemleri, nevi ve unvan değişikliği, genel kurul toplantıları, genel kurul
ve ortaklar kurulu kararlarının iptali, sermaye artırımı ve azaltılması
işlemleri, hissedarlar sözleşmesi, franchising, know – how, joint
venture, bayilik ve distribütörlük gibi özel nitelikli ticari sözleşmelerin
hazırlanması ve incelenmesi, sermaye finansmanı ve halka arz
işlemleri başta olmak üzere hizmetler sunulmaktadır.

Şİrketler Hukuku DANIŞMANLIĞI



ŞİRKET SAHİBİ VE YÖNETİMİNİN kendi iradeleri dışında şirket
işleyişleri ile ilgili iş ve eylemlerden CEZAİ RİSKLERİ ÖNLEYİCİ
DANIŞMANLIK hizmetleri öncelikli amaçlarımızdandır.

Şirket birleşmeleri,
Şirket bölünmeleri,
Ortaklıktan çıkma, çıkarılma,
Kayıtlı sermaye sistemi
Konkordato,
İflas, tasfiye
Şirketlerdeki standart sözleşmeler

Şİrketler Hukuku DANIŞMANLIĞI



Kanun kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere getirilen
yükümlülüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklerin uygun bir şekilde
yerine getirilmesi için veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili
formların gözden geçirilmesi ve uyumlandırılması, kişisel verilerin
toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin
politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin
yapılması ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması
dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin,

Kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Kİşİsel Verİlerİ Koruma Kanunu DANIŞMANLIĞI



• Hangi Kişisel veriler?
• Hangi kaynaklardan elde edilerek?
• Hangi yöntemlerle elde edilerek?
• Hangi hukuki dayanaklarla?
• Hangi amaçlarla?
• Kimlerle paylaşılarak?
• Hangi süreçlerle?
• Hangi departmanlar tarafından?
• Hangi teknolojilerle?
• Kimlere aktarılarak?
• Ne Süreyle?

İşlenmektedir sorularının cevaplarına göre tüm işleyişler 
gözden geçirilerek kanun kapsamına göre yeniden düzenlenir.

Kİşİsel Verİlerİ Koruma Kanunu DANIŞMANLIĞI



Şirketlerden alacaklarınızın tahsili için başlattığınız icra 
takibinden, şirketin üzerinde bir varlık tespit edilememesi 
nedeniyle tahsil edilemeyen alacaklarınızın, üzerinde varlığı 
bulunan BORÇLU ŞİRKETİN ORTAK YA DA SORUMLU 
YÖNETİCİLERİNDEN TAHSİL EDİLEBİLMESİ bazı şartlar 
sağlandığında MÜMKÜNDÜR.

Bu şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Ticaret Kanununun konu ile 
ilgili hükümlerini değerlendiren danışmanlık hizmetlerimiz 
bulunmaktadır.

Bu kapsamda elinizde bulunan ŞİRKET ALACAKLARINIZA AİT 
DOSYALARINIZ üzerinde çalışma sonucu size bu alacaklarınızın BORÇLU 
ŞİRKET ORTAK YA DA YÖNETİCİLERİNE rücu edilip edilememesi ile ilgili 
RAPORLAMA HİZMETİ sunmaktayız.

İcra Takİbİndekİ Alacaklarınızın BORÇLU 
ŞİRKET ORTAKLARINDAN Tahsİlİ



Teşekkürler

İDEAL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.idealdanismanlik.net
info@idealdanismanlik.net

WEB SİTEMİZDEN   BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...


