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Düşünmek bilmekten daha ilginçtir; ama incelemekten daha ilginç değildir!



Hakkımızda



Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? 
İçinde yaşadığımız karmaşık iş dünyasını daha kolay hale getirerek araştırmaya 

dayalı çözümler üretir, performans artırıcı eğitim ve danışmanlık programları ile 

kurumsal gelişiminizi hızlandırmanıza yardımcı olabiliriz. 

Rudex Danışmanlık, müşteri ihtiyacının olduğu her noktada bütünsel çözümler 

sunan ‘Bağımsız Çözüm Merkezi’ olarak faaliyet göstermektedir. 

Her biri kendi alanında profesyönelleşmiş danışman ve eğitmen kadrosu ile iş 

dünyasındaki son gelişmeleri ve uygulamaları aktarmak üzere planlanlanan 

Kurumsal Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Programları ile Kuzey Kıbrıs ve 

Türkiye’de hizmet verebilmekteyiz. 



Misyonumuz

Müşterilerimizin değişken ihtiyaçlarına 

yenilikçi çözümler sunarak potansiyeli en 

üst düzeye çıkarmaktır.

Vizyonumuz

Müşterilerin başarısı için profesyonel destek 

sunarak uluslararası düzeyde saygınlık ve 

güvenilirlik kazanan danışmanlık firması 

olmaktır. 



Hızlı ve etkin iletişim becerimiz.

İşletmenin yapısına göre tasarlanmış entegre raporlama sistemi oluşturma konusunda tek 
ve rakipsiziz

Teoride değil uygulamada sonuç getirecek çözümler sunarız.

Ekibimizin tamamı uluslararası deneyim, tecrübe ve güçlü referanslara sahiptir.

Sürekli geliştirerek müşteri beklentisi üzerinde hizmet vermeyi amaçlarız.

Etik değerlerimizden asla taviz vermeyiz.

Gizlilik ve dürüstlük ilkelerini herşeyin üstünde tutarız.

Neden Biz 

‘Sizin işiniz bizim işimizdir’ ilkesine bağlı kalarak hizmet sunarız. 



Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlığı

Pazar Araştırması

Eğitim



Yönetim 
Danışmanlığı

a) Yönetim Muhasebesi

b) Finansal Muhasebe 

c) Şirket Kuruluşu

d) İK Yönetimi ve Bordro

Eğitim
a) Kuruma Özel Eğitim

b) Genele Açık Eğitim

Pazar 
Araştırması

a) Tüketici Araştırmaları

b) Perakendeci Araştırmaları

c)   Sektörel Araştırmalar

d) Sosyal Araştırmalar

e) Depo Stok Yönetimi

f) Pazarlama Yönetimi

g) Kurumsal Yönetim

h) Bağımsız Denetim

c) Uzaktan Canlı Eğitim

d) Deneyimsel Eğitim

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/


Yönetim Danışmanlığı 

Hizmetleri



a) Yönetim Muhasebesi

 Kurum işleyine özel raporlama sistemi

 Dış kaynaklı bordrolama hizmeti

 Mevzuata uygun mali raporlamayı destekleyen 

muhasebe modeli yapılanması

 Maliyet analiz sistemleri

 Bağımsız analizler ile mali performans değerlemesi

 Karar mekanizmasını destekleyen yönetim 

muhasebesi raporları

 Yönetsel açıdan kazanılan zaman 

 Mali tasarrufun sağlanması

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibrista-yonetim-muhasebesi-hizmeti


b) Finansal Muhasebe

 Yasal defterlerin güncel mevzuata uygun tutulması 

 Mali tabloların tek düzen hesap planına uygun olarak 

düzenlenmesi 

 Vergi beyannamelerinin hazırlanması 

 Yıl sonu işlemlerinin yapılması

 Yasal olarak zorunlu mali raporların hazırlanması 

 Kurum işleyine özel raporlama sistemi 

 Vergi planlamasının yapılması 

 Kurumsal raporlama hizmeti ile dönemsel ara 

raporların hazırlanması

 İş ve sosyal güvenlik işlemlerinin yürütülmesi

 Bağımsız denetim

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-mali-musavirlik-hizmetleri


c) Şirket Kuruluşu

 İşletme faaliyet ve yapısına uygun şirket türünün 

seçilmesi 

 Şirket anasözleşme ve tüzük hazırlanması 

 Şirketler Mukayyitliği işlemlerinin yürütülmesi

 Vergi dairesi prosedürlerinin yürütülmesi

 Yasal mevzuata uygun muhasebe işlemlerinin 

yapılması

 Serbest Bölge (Off-Shore) şirket kuruluşu

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-sirket-kurulusu-hizmeti


d) İK Yönetimi ve Bordro

 360 derece performans değerleme sistemi 

 Kuruma özel organizasyon yapısı ve görev 

tanımlaması

 Bireysel kariyer planlama sistemi

 Adil ücret ve yan haklar sistemi

 Personel memnuniyeti analizleri

 Motiyasyon yönetim sistemi

 İş akış süreçleri tanımlaması ve süreç 

iyileştirme stratejisilerinin belirlemesi

 Kurumsal aidiyet ve bağlılığın artırılması

 Dış kaynaklı bordrolama hizmeti 

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-insan-kaynaklari-ve-bordrolama-hizmeti


e) Depo Stok Yönetimi

 Depoda bağımsız denetim

 Bağımsız stok sayımı

 Verimli depo düzeni

 Depo yerleştirme ve adresleme

 Yükleme ve sevkiyat planı

 Ürün takip sistemi

 Stok maliyetlerinin azaltılması

 Optimum envanter seviyesi

 Stok eksikliği sorununun önlenmesi

 Sağlık ve güvenlik kontrolleri

 Depo yönetimi performans değerleme sistemi

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-depo-stok-yonetimi-hizmeti


f) Pazarlama Yönetimi

 Stratejik pazarlama yönetimi oluşturulması

 Satış kültür yapısının analizi ve geliştirilmesi

 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM) 

kurulması

 Dijital Pazarlama stratejisinin belirlenmesi

 Website tasarım ve içeriklerin hazırlanması

 Sosyal medya yönetim modeli belirlemesi 

 Dijital pazarlama veri analizi

 Pazarlama süreçleri verimlilik analizi

 Müşteri memnuniyeti analizi

 Pazarlama faaliyetlerinin ve veri hareketlerinin 

düzenli raporlanması

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-pazarlama-danismanligi


g) Kurumsal Yönetim

 Geliştirilmiş kurumsal yapı ve kontrol 

mekanizması

 Minimize edilmiş sarfiyat, yolsuzluk, risk ve kötü 

yönetim 

 Etkin bir iç kontrol sistemi yapılanması

 Hissedarlar yararına çalışan yönetim düzeni

 Bağımsız değerleme ve gözlem raporları

 Risk yönetimi, mevzuata uyumluluk ve 

performans takibi

 Şeffaf yönetim modeli

 Adil yönetim sistemleri

 ISO Kalite Yönetim Sistemi yapılanması

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-kurumsal-yonetim-hizmeti


h) Bağımsız Denetim

 Finansal raporların denetlenmesi

 İç kontrol sistemi ve risk denetimi

 Şirket içi raporlama sistemi denetimi

 Depo ve stok denetimi

 Mağaza faaliyetleri denetimi

 Şirket içi birimsel denetimi

 Özel amaçlı denetim

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-bagimsiz-denetim-hizmeti


YD Hizmet Yaklaşımı

Durum Tespiti 

Müşteri ihtiyacına özel hizmet 
tasarlayabilmek için mevcut yapının 

incelenmesi ve analiz edilmesi

Planlama, Raporlama ve Teklif

Durum tespit raporunun hazırlanarak 
iyileştirme sürecinin planlaması ve 

yenilenen kurgu için teklif yapılması 

Denetim

Yeni oluşturulan kurgunun 
verimliliğinin denetimini yapmak

Süreç Yönetimi

İyileştirme sürecinin yöneterek yeni 
oluşturulacak kurgunun işleyişini 

sağlamak

Raporlama 

Veri analizi ile iyileştirme sürecinin 
sonuçlarını raporlamak

Kuruma Özel

İhtiyaç duyulduğu takdirde dış 
kaynaklı hizmet verilmesi



Pazar Araştırması 

Hizmetleri



Tutum ve Davranış Araştırmaları

 Hızlı tüketim ürünleri, günlük / ev tüketim ürünleri, endüstri ve hizmetler gibi farklı 

alanlarda ihtiyaca yönelik farklı tür ve kapsamda araştırmalar, firma / ürün memnuniyet 

araştırmaları 

 Konsept testleri, ürün testleri, ambalaj testleri

 Tüketici profili ve satın alma alışkanlıkları araştırmaları

 Segmentasyon araştırmaları

Sadakat Araştırmaları 

 Müşteri memnuniyeti araştırmaları

 Gizli müşteri araştırmaları

 Çalışan memnuniyeti araştırmaları

İmaj Araştırmaları

 Kurum, kişi ve marka kimliği araştırmaları

a) Tüketici Araştırmaları

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-pazar-arastirmasi-ve-anket


b) Perakendeci Araştırmaları

Bulunurluk Araştırmaları

Fiyat Tespiti Araştırmaları

Perakendeci Memnuniyeti ve Beklentileri Araştırmaları

Merchandising Araştırmaları

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-pazar-arastirmasi-ve-anket


c) Sektörel Araştırmalar

Sektörel analizler 

Fizibilite etüdleri 

Üretici firmalar hakkında bilgi

Üretim, ithalat-ihracat verileri, iç pazar payları

Üretici dağıtım organizasyonları hakkında

Sektörün geleceğine ilişkin beklenti, tahminler

Pazar büyüklüğü tahminleri

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-pazar-arastirmasi-ve-anket


d) Sosyal Araştırmalar

 Kamuoyu Araştırmaları

 Toplumsal Yapı Araştırmaları

 Sosyal Kültürel Tabanlı Araştırmalar

 Siyasi Araştırmalar

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-pazar-arastirmasi-ve-anket


PA Hizmet Yaklaşımı

İhtiyaç Teşhis ve Tanımlanması 

Problem tanımı ve yaklaşım geliştirme 
sürecinde yöneticilerle, endüstride 
çalışan uzman kişilerle görüşmeler 

yapılır.

Örneklem Oluşturma ve Teklif

Bir ana kütleyi temsil eden bir örnekten o 

ana kütle hakkında bilgi edinmek ve ana 

kütlenin özelliklerini öğrenme işlemidir. 

Müşteri ile görüşmeler sonucu belirlenir 

ve proje teklifi yapılır. 

Anketör Eğitimi

Proje özel hazırlanan bir eğitim programı 

ile soru formunda yer alan sorular 

hakkında bilgilendirme, masa başı pilot 

çalışması ve anketörlerin uyması 

gereken genel kurallar hakkında bilgi 

aktarılır. 

Soru Formu Hazırlama

Kapalı veya açık uçlu sorular içerebilir. 

Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, 

gelir, vs... Gibi demografik bilgiler elde 

edilebilir. Sorular müşteri onayı ile son 

haline getirilir. 

Veri Toplama

Tüm süreçler müşteri ile sürekli iletişim 

halinde olunur. Ara raporlar verilerek 

müşteri süreç takibi yapabilir.  

Veri Analizi ve Raporlama

Kaydı yapılan tüm veriler analiz edilerek 
istatistiki bilgi haline dönüştürülür ve 

detaylı bir şekilde raporlanır. 



Eğitim

Hizmetleri



Kuruma Özel Eğitim Programları

Websitemizde yer alan eğitimlerimizi kuruma özel olarak kurumun bulunduğu yerde veya 

Rudex eğitim salonuda düzenlenebilir. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir. Müşteri talebi 

doğrultusunda eğitim içerikleri ihtiyaca uygun güncellenebilir, ilgili programın yöntem, teori-

pratik ağırlığı, değerlendirme sistemi ve uygulamaları kurumunuza özel tasarlanabilmektedir.

Genele Açık Eğitim Programları

Websitemizde yer alan eğitimlerimiz yeterli ön kayıt yapıldığı takdirde genele açık şekilde 

takvimlendirilebilir. Eğitim yeri, zamanı, içerikleri ve eğitmen önceden belirlenir. Ön kayıtlar 

doğrultusunda takvimlendirilen eğitimler daha sonra kesin kayıt alınarak katılımcı 

lokasyonuna göre uygun yerde gerçekleştirilir. Hem bireysel hem de kurumsal olarak 

eğitimlere katılım mümkündür.

Eğitim Çeşitleri

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-egitim-hizmetleri


Uzaktan Canlı Eğitim Programları

Günümüzde giderek yaygınlaşan uzaktan canlı bağlantılar ile kuruma, kişiye veya gruba özel 

eğitimler verebilmekteyiz. Bu tür programların sınıf içi eğitimden farkı olmayıp, eğitmen ve diğer 

katılımcılarla canlı konuşmak veya mesajlaşmak mümkündür. Zaman sıkıntısı yaşayan, evinin 

veya işyerinin komforunda hizmet almak isteyen herkes katılabilir. Uzaktan bağlantılı canlı 

eğitim programları, eğitmen yer ve seyahat gideri olmadığından sınıf içi eğitimlere kıyasla daha 

düşük maliyetlere düzenlenebilmektedir. 

Deneyimsel Eğitim Programları

Programlar eğlence, konfor alanının dışına çıkma ve öğrenmenin bir arada yaşandığı 

destekleyici, yüreklendirici, güvenli bir ortamda köklerini yaşayarak öğrenme (Experiential 

Learning) yönteminden alan deneyim ile öğrenme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. En basit 

anlamıyla yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak tanımlayabileceğimiz yöntem bireyi sadece 

zeka ve mantık olarak değil duyguları ve bedeniyle bir bütün olarak ele alır. Eğlence yönü ön 

plana çıksa da tek başına amaç değil, öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak kullanılır.

Eğitim Çeşitleri



İletişim ve Kişisel Gelişim Programları

Müşteri İlişkiler Yönetimi, Satış ve Pazarlama

Yöneticilik, Yönetim ve Liderlik

Satın Alma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bilgisayar Programı ve Uygulamaları

Muhasebe ve Finans

Kalite Yönetimi Sistemi ve Güvenlik

Eğitim Ana 
Başlıkları

Daha fazla bilgi için tıklayınız!

http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-egitim-hizmetleri


Deneyimsel (Experiential) Eğitim Farkı!
Konfor alanınızın dışına çıkıp ülkemizin muhteşem doğasında yaşayarak ve 

yaparak öğrenmek ister miydiniz? 

Kısaca altını çizelim, 

 Deneyimsel öğrenme, yaşarayak ve yaparak öğretir, 

 Eğlence, öğrenmeyi destekleyen araç olarak kullanılır,

 Egzersizler yaşayarak öğrenme yöntemine dayanmaktadır,

 Tercihe göre in door ve out door etkinliklerden oluşmaktadır,

 Kişisel ve kurumsal performansı ölçümlemenize yardımcı olur,

Siz isteyin, uzman eğitmen ve senaristlerimizle sizin ihtiyacınıza özel tasarlanan 

deneyimsel öğrenim programınızı uygulamaya geçirelim! 

 Dream Office video görseli için tıklayınız! 

 Kale Kuşatma Altında video görseli için tıklayınız! 

 Simplicity indoor video görseli için tıklayınız!

 Simplicity outdoor video görseli için tıklayınız!

 Daha detaylı bilgi için tıklayınız!

https://www.youtube.com/watch?v=KpM_1GHYkoo
https://www.youtube.com/watch?v=7kqTQ6_uA18
https://www.youtube.com/watch?v=BJNGT1fdGuw
https://www.youtube.com/watch?v=gjiKpMLmkQA
http://tr.rudexconsultancy.co/kibris-deneyimsel-egitim


Ekibimiz



Hakan RÜSTEM
İşletme, Muhasebe ve Finans Uzmanı - Ba (Hons), ACCA

Rudex’in kurucu direktörü olan Hakan Rüstem, 1987 Londra doğumludur. İlköğretim ve 

Ortaöğretim yıllarını Kuzey Kıbrıs’ta geçirdikten sonra, yükseköğretim yıllarında Londra’da 

bulunmuştur. Sırasıyla, Herford Regional College’de Advanced Business, University of East 

London’da Muhasebe ve Finans bölümünden First Class Honours derecesi ile mezun olmuş ve 

daha sonra Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) sınavlarını başarı ile 

tamamlayarak Chartered Accountant (Yeminli Mali Müşavir) ünvanını kazanmıştır. 

İş hayatına 2004 yılında Londra’da başlamış, çeşitli muhasebe firmaları ve uluslararası faaliyet 

gösteren kurumsal organizasyonlarda önemli pozisyonlarda görev almıştır. 2012 yılında Kuzey 

Kıbrıs’a geri dönüş yaparak, ülkemizin önde gelen firmalarında denetim, muhasebe ve raporlama 

konusunda hizmet vermiştir. Kuzey Kıbrıs’taki çalışma hayatında yerel mevzuatlar, işletmelerin 

yapısal bozukluklar ve özellikle muhasebe altyapıları ile ilgili farklı sektörlerde deneyim 

kazanmıştır. Yönetim Danışmanlığı altında Uluslararası Muhasebe Sistemleri, Mevzuata Uygun 

Mali Raporlama, Yönetim Muhasebesi, Pazar Araştırmaları, Eğitim Planlaması, Kurumsal 

Raporlama ve çeşitli yazılımları üzerinde uzmanlaşmıştır. Alanında profesyönel stratejik çözüm 

ortakları ve ekip arkadaşları ile birlikte aile şirketlerinde entegre raporlama sistemi yapılanması ve 

kurumsal ihtiyaca uygun öğrenim programları geliştirmektedir. 



Metin ÇAVUŞLAR
Dış Ticaret, Lojistik, Malzeme Tedarik Yönetimi ve Depolama Uzmanı

24 Ocak 1981 tarihinde ODTÜ Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun olan 

Metin Çavuşlar, iş yaşamına Işıklar Holdinge bağlı Gemta A.Ş. firmasında Proje Mühendisi 

olarak başlamıştır. Askerlik görevinin tamamlamasının ardından Demta Ltd Şti, Oto-Yol San A.Ş. 

firmalarında Proje Mühendisi, Satın Alma Mühendisi, Metot Mühendisi, Teknik Büro Mühendisi 

gibi çeşitli ünvanlarla görev almıştır. Daha sonra İzdaş Dış Ticaret ve DEGERE Dış Ticaret 

firmalarında Dış Ticaret Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir. 1991 yılından sonra 2 yıl 

müddetle Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde bir projenin iki şantiyesinde proje müellifi olara 

görev yapmış ve fabrikaları anahtar teslimi çalışır vaziyette teslim etmiştir. 1995 yılından itibaren 

5 yıl süreyle Kazakistan’ın Alma-Ata şehrinde kurduğu kendisine ait Araltay firmasında inşaat 

boyaları mümessilliği firmasını çalıştırmıştır. 

2000 yılından itibaren, tam zamanlı olarak eğitimcilik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. 

Eğitimcilik ve danışmanlık faaliyetleri 1993 yılında başlamış olup, Satın Alma, Dış Ticaret 

uygulama, Depo ve Stok Yönetimi, Lojistik, Üretim Planlama, Malzeme Tedarik Zinciri Yönetimi, 

Ürün Dağıtım Yönetimi ve Lojistik Uygulamalarda Dengeleme gibi konularda odaklanmıştır. 



Sibel ÖZPULAT
Eğitmen, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

Lisans eğitimini; 1999 yılında Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F İktisat Bölümü’nde derece ile 

gerçekleştirmiş olup, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘İnsan 

Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilimdalı’nda tamamlamıştır. 

2000 yılından itibaren profesyonel eğitmenlik ve danışmanlık hayatını sürdürmektedir. Sibel 

Özpulat TÜBİTAK, Türk Hava Kurumu gibi savunma sanayi, havacılık ve uzay alanında kamu 

kurumlarında, STK’larda, telekomünikasyon alanında, özel istihdam bürolarında, coğrafi bilgi 

sistemlerde ve çağrı merkezi alanlarında özel sektörde, uzun süre İnsan Kaynakları Yöneticiliği, 

Eğitim Yöneticiliği, Kalite Yönetim Temsilciliği, İdari Koordinatörlük, Çağrı Merkezi Yöneticiliği 

görevlerinde yer almıştır. 

Eğitmen, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri ile birlikte IRCA onaylı Baş Denetçi olarak Kalite Baş 

Denetçiliği görevini de sürdürmektedir.



Ekibimizin Bazı Referansları

 ASO (Ankara Sanayi Odası)
 Türk Hava Yolları (Genel Müdürlüğü)
 DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 Vakıfbank
 Arçelik
 Ankara Kalkınma Ajansı
 ORAN Kalkınma Ajansı
 İşkur
 Kosgeb
 Çamlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 Aksaray Üniversitesi
 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
 Angiad (Ankara Genç İşadamları Derneği)
 Danışmanlar Derneği
 THK
 Tepe Savunma
 Pierre Cardin
 Nestle
 Ülker
 Eti
 Tamek
 Cms
 Eti Madencilik
 Garanti Bankası 

 Acıbadem Hastanesi 
 Tekfen
 Amerikan Hastanesi 
 Koç ÜniversitesiTeb
 Eti Madencilik
 Acıbadem Hastanesi 
 Tekfen
 Amerikan Hastanesi 
 Koç Üniversitesi
 Teb
 Vestel
 Mercedes Türk
 Tofaş
 Oyak Renault
 İstikbal Mobilya
 Migros
 Coton Mağazaları 
 Paşabahçe
 İstanbul Üniversitesi
 Bosch
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 Çimsa
 Sabancı Holding
 Yapı Kredi Bankası 
 Hyundai

 Garanti Bankası 
 Hyundai
 Eczacıbaşı
 Alallianz Sigorta
 Adil Işık 
 Lc Wai Kiki
 Defacto
 Yenibiriş.com
 Uğur Derin Dondurucu
 Türk Traktör
 Creditwest
 Kiler Gıda
 Özlem Süt Ürünleri
 Shipyard Famagusta
 Uğurel Mozaik 
 İtimat Otobüs ve Nakliyat
 Oero Trading
 Lemar
 Haktek
 Gama
 Cherry Red
 Cardplus
 All Care Agency
 Kuzey Kıbrıs Turkcell
 Metgin Gıda
 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği



Stratejik Çözüm 

Ortaklarımız



Wicasa Group, Türkiye’nin alanında öncü ajanslarından bir tanesi olup, 

2003 yılından bu yana CRM, loyalty programları, müşteri ve pazarlama 

stratejileri, doğrudan pazarlama, dijital ve mobil pazarlama çözümleri ile 

birlikte sosyal medya yönetimi konularında bütünleşik müşteri iletişim 

hizmetleri ve uzmanlık alanında olan konularda da eğitimler sunmaktadır. 

Bilge Kişi anlamına gelen Wicasa, sahip olduğu bilginin ışığıyla çevresini 

aydınlatması nedeniyle, müşterilerinde “Her bir markanın Wicasa’sı 

olmalıdır!” algısını yaratmaktadır.



Bilişim Eğitim Merkezi, 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim 

vermek amacıyla kurulmuştur. Eğitimini vermiş olduğu yazılımların dev 

üreticileri başta; MICROSOFT, ADOBE, AUTODESK olmak üzere Corel, 

ArchiCAD, Sta4-CAD, CISCO, gibi iş ortaklarının da Yetkili Eğitim Merkezi 

olarak hizmet vermektedir. Bilişim Eğitim Merkezi sahip olduğu yetkinlikler 

ile eğitim kalitesinde gücüne güç katan ve mezun kursiyerlerine 

uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon imkanı sunan, sektöründe en 

güvenilir ve en güçlü eğitim kurumudur. 



Wicasa Group 
Referansları



Bilişim Eğitim Merkezi 
Referansları
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