
Denetim • Vergi • Ar-Ge • Turquality • Yönetim Danışmanlığı 
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Hizmetlerimiz

Yeminli Mali 
Müşavirlik

Bağımsız
Denetim

Mali 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Ar-Ge ve
İnovasyon
Hizmetleri
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Kurumsal 
Finansman

Yönetim
Danışmanlığı

İş ve Sosyal
Güvenlik
Danışmanlığı

Risk Yönetimi

Universal 
Partners 
Akademi

TURQUALITY®

ve Yeniden
Yapılandırma
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EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ, İTİBARIMIZ... 
Saygınlığa ve güvene sahip olmak “iz bırakan işler yapmaktan” geçer. 

Biz “mesleki ve entelektüel birikimleri yüksek uzmanların” bir araya geldiği, 
geleceğe dönük çözümler yarattığı bir ekibiz.    

Sizlerin odaklandığı “stratejik hedefleri” birlikte yönetiyor 
ve geliştiriyoruz. 

Değişime “geleceğin fırsatları” ile bakıyor, yenilikçi fikirler ortaya koyuyoruz. 

Ve global dönüşümde, “farklı kültürlerin yeteneklerini” çok yönlü kullanarak, 
sizlerle “gerçek ve nitelikli sonuçlara” ulaşıyoruz.
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KURUMSAL 
DEĞERLERİMİZ

Tutku ve gayretle beslenen iş ahlakı, 

Güçlü vizyon ile bütünleşen 
bir liderlik kültürü, 

Verilen her hizmette titizlik, 
dikkat ve kalite odaklılık,   

Sürekli değişim ve dönüşüme 
açık olmak,

Çalışanların geleceğine yatırım yapmak,

Sürdürülebilir iç ve dış iletişim kültürü,     

Tüm süreçlerde müşteri odaklılık, 

En Önemli Değerimiz İtibarımızdır...
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FARKIMIZ EKİBİMİZ

YETENEKLERİMİZ

BAKIŞ AÇIMIZ

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

İŞ KALİTEMİZ

Kamuda görev almış üst düzey yöneticiler, alanında uzman 
akademisyenler ve başarısını özel sektörde ispatlamış profesyonellerden 
oluşan ekibimiz ile “insan sermayemizin” merkezini oluşturuyoruz.

“Mevzuatlara” olan derin hakimiyetimiz ile “kurumlar arası ilişki 
yönetimini” hep birlikte kullanıyoruz. Hızlı, güçlü ve çözüm odaklı 
nitelikli sonuçlar elde ediyoruz.

Farklı alanlardaki birikimleri bir araya getiren ve bütün yönleriyle 
çözümler üreten bir ekibiz. Yönettiğimiz işe “360 derece bakarak” 
müşterinin gelecek başarılarını şekillendiren yeni fikirler geliştiriyoruz.

Sizin potansiyelinizi ve beklentilerinizi doğru okuyoruz.
Bunlara yönelik stratejiler geliştiriyor ve kurumunuzu “geleceğe 
odaklı” dönüştürüyoruz.

Yeteneklerimizle birlikte uluslararası standartlarda çözümler üretiyoruz. 
Doğru zaman ve doğru dinamiklerle iş yapıyor, hızlı ve verimli sonuçlara 
ulaşıyoruz.
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BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

BÖLGEYE BAKIŞIMIZ

BAŞARIYA OLAN İNANCIMIZ 

Sizinle tam bir uyum içinde, ekip ruhuyla birlikte 
hareket ediyoruz. Verimli sonuçlara ulaşmak için 
ortak değerler oluşturuyoruz. 

Stratejik bir ülkede iş yapmanın yarattığı fırsatları 
değere dönüştürüyoruz.

GELECEĞE BAKIŞIMIZ
Geleceğin rekabetçi pazarlarda oluşturacağı 
fırsatları ve yaratacağı potansiyeli görüyoruz. 
Yeni stratejileri “geleceğin fırsatlarına” göre 
planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Şirket içindeki güçlü liderliğimizi tutku ve 
yaratıcılıkla buluşturuyoruz. Kurum kültürümüzü 
“nitelikli insan kaynağıyla” birleştiriyoruz.
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AYŞE PEHLİVAN
Başkan Yardımcısı

Ar-Ge ve İnovasyon 
Yönetici Ortak

YÖNETİM

YAFES PEHLİVAN                        
Başkan 
(YMM)

HÜSEYİN KAYA
Başkan Vekili

İcra Kurulu Başkanı
(SMMM)

YUNUS PEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi

FERKAN ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkan Yrd.
Ar-Ge ve İnovasyon 

Yönetici Ortak

H. GÖKHAN GÜL 
Başkan Danışmanı 

(YMM) 
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KAAN SERTCAN
İcra Kurulu Üyesi

Bağımsız Denetim 
Yönetici Ortak
(SMMM) (CICP)

ERSİN YILMAZ
İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 
Danışmanlığı 

Yönetici Ortak

EYÜP AYAR
Kocaeli Bölge Yöneticisi 
Danışma Kurulu Üyesi

(SMMM)

BURAK ASLANOĞLU
İcra Kurulu Üyesi 

Yönetici Ortak
(YMM) 

EBRU KAYA
Başkan Yardımcısı

Yönetici Ortak
(SMMM)

YÖNETİM

ENDER BOZKIR
Yönetici Ortak

(YMM)
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BAHRİ YILDIRTAN
Yönetici Ortak

(YMM)

MUSTAFA KÖKSOYA
İcra Kurulu Üyesi

Yönetici Ortak
(SMMM) 

YÖNETİM

MEHMET KÜÇÜKİNCE
Yönetici Ortak 

(YMM)

İBRAHİM AVŞAROĞLU
Yönetici Ortak 

(Gaziantep Ofisi)
Bağımsız Denetçi

(SMMM)

MESUT YİĞİT
Bursa Ofisi

(YMM)

RECEP IŞILDAKLI
Yönetici Ortak

(YMM)
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YÖNETİM

MUSTAFA AKARSLAN
Vergi Hizmetleri

Müdür

BURHAN OTÇU
TURQUALITY® Direktörü

ALİ ER
Bağımsız Denetim 

Müdür

ÖNER TAZ
Müdür

(SMMM)
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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
HİZMETLERİ1
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Tam Tasdik Hizmetleri
Tam tasdik yaptırılması; esas itibarıyla, firmaların güncel 
mevzuat değişikliklerine uyum sağlamasını, olası bir 
vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, hatalı vergi 
uygulamalarının erken tespiti ve düzeltilmesi sonucunu 
yaratarak firmaların vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir 
şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. 

KDV İade Hizmetleri
KDV iade alacakları konusunda firmaların finansal yük ve 
kayıplarla karşılaşmaması için gerek mevzuat, gerek güncel 
uygulamalar noktasında firmalara doğru, güvenilir, verimli ve 
hızlı şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

ÖTV İade Hizmetleri
Nitelikli uygulamalara sahip Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
kapsamında, işbu verginin mükelleflerince yapılan işlemler 
neticesinde hak kazandıkları iade tutarlarının tespiti 
ve mevzuat kapsamında iadesi işlemlerini bu konuda 
uzmanlaşmış çalışanlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Uluslararası Vergi Hizmetleri
Gerek yurtdışı yatırımcıların Türkiye’ye, gerekse Türk 
yatırımcıların yurtdışına yaptıkları sınır ötesi her tür 
yatırım işlemlerinde firmalara vergisel riskleri önleyecek, 
maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak hizmet verilmesi 
amaçlanmaktadır.
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Vergi Danışmanlığı
Konusunda uzman kadromuz, çağın karmaşık mevzuat yapısı 
içinde, kamu ve özel sektörde elde ettiği bilgi birikimlerini 
ve deneyimlerini kullanarak, pratik ve anlaşılabilir bir hizmet 
vermektedir.

Şirket Satın Alma ve Birleşme Vergi Hizmetleri
Deneyimli ekibimiz, bir şirket satın almayı, mevcut bir şirketin 
tamamını veya sadece bir bölümünü başkalarına devretmeyi veya 
yeniden yapılandırmayı (birleşme ya da bölünme gibi) amaçlayan 
kişi ve kurumlara dönük “vergi danışmanlığı hizmeti” sunmaktadır.
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Vergi İhtilafları Danışmanlığı
Konusunda uzman olan ekibimiz, yargı süreçlerine başlanması 
ve uyuşmazlık konusu olan detayların oluşturulması için 
aşağıdaki konularda müşavirlik hizmetleri vermektedir:
• Uyuşmazlık konusu ile ilgili vergi mevzuatlarının   
 uygulanması,
• Vergi mevzuatında öngörülen çözüm yollarının   
 oluşturulması ve konuyla ilgili davanın açılması,
• Gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması.

Yatırım Teşvikleri Hizmetleri 
Teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok 
defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden 
çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir 
hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe 
sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin 
tümüne yönelik destek vermekteyiz.



BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ
2
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İhtiyari ve zorunlu “Bağımsız Denetim” süreçlerinde, sahip 
olduğumuz yetki belgelerimiz ile birlikte hareket ediyoruz ve 
gerekli çözümleri şirketiniz ile tam bir uyum içinde çalışarak 
yaratıyoruz. 

İlk olarak şirketinizin finansal bilgilerini, düzenleyici kurumlarca 
belirlenen standartlar için uygunluğunu ve doğruluğunu 
belirliyoruz. Ve ardından gerekli bağımsız denetim tekniklerini 
uygulayarak, uluslararası finansal raporlama standartları 
çerçevesinde sizin ihtiyaç ve yükümlülüklerinizi ortaya çıkarıyoruz.

 Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)   
 kapsamında bağımsız denetimi,

 Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’na tabi halka açık    
 şirketlerin bağımsız denetimi,

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na tabi    
 şirketlerin bağımsız denetimi,

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu     
 (BDDK)’na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,

 Sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi,
 Diğer tüm şirketlerin bağımsız denetimi,
 Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
 Türkiye Denetim Standartları (TDS)
 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS - UFRS)
 Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)
 Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe    

 Standartları (US GAAP)
 İngiltere Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları 

 (UK GAAP)
 Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP)
 Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP)
 Uluslararası Denetim Standartları (ISA)
 Tüm Standartlarla Uyumlu, Dünyanın Her Yerinde Geçerli   

 ve Her Dilde Bağımsız Denetim Raporu Sunmaktayız.
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Her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe 
uygulamaları, uluslararası düzeyde finansal tabloların 
karşılaştırılmasını imkansız kılmaktadır. Bu durum, tüm 
muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul 
görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını zorunlu 
hale getirmiştir. 

Bağımsız denetim kapsamındaki çalışmalarımızda, şirket 
yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel 
yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo 
kullanıcılarının, stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefsel 
karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, 
doğru ve uluslararası finansal raporlama standartları 
formatında sunulmaktadır.

ŞİRKETİNİZİN PASAPORTU 
VAR MI ?   
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ŞİRKET DEĞERLEME 
(COMPANY VALUATION)
Şirket satın alınması, şirket satılması 
veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya 
çıkması olası fiyata baz teşkil edecek 
şirket değerinin belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

FİNANSAL FİZİBİLİTE 
Planlanmakta olan yatırımların ekonomik 
olarak gerçekleştirilebilir olup olmadığı 
konusunda bilgi vermeyi amaçlar. Bu 
çalışmalar, planlamanın güvenilirliğini artırır 
ve projelerin yatırımcı, stratejik ortak ve 
hissedarlara sunumunu kolaylaştırır. 

FİNANSAL MODELLEME 
Bu çalışmanın temel hedefi, yatırım 
projelerini veya şirketin kendi hedeflerini 
simüle eden bir iş planını oluşturmaktır.
Kurumların operasyonlarının ve finansal 
yapısının analiz edilmesi konusunda 
danışmanlarımız, finansal ve operasyonel 
varsayımların; şirketinizin ödeyeceği 
vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit 
ve bilanço yapısı üzerindeki etkilerinin 
analiz edilebilmesi için iş planları üzerinden 
finansal modeller oluşturur. 

ŞİRKET DEĞERLEME    
HİZMETİ 
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ŞİRKET BÖLÜNME, BİRLEŞME ve
DUE DILIGENCE

Globalleşen dünyada ve rekabette önde olma yarışı içinde, 
şirket birleşme, bölünmeleri, iş hayatının vazgeçilmeyen 
unsurları arasında yer almaktadır.

Şirketimiz birleşme ve devralma, borç ve sermaye 
finansmanı ile şirket değerinin tespiti konularında 
danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları,
Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri, 
Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay 
senedi ihracında teknik destek, 
Alıcı ve satıcı Durum Tespiti (DUE DILIGENCE) çalışmaları,
Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal 
durum tespiti, 
Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri 
doğrultusunda şirket değerlemeleri.
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MALİ DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ 

3
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MALİ DANIŞMANLIK ALANINDA 
SUNULAN  HİZMETLER 

 Vergi politikalarının oluşturulması ve vergi planlamasının   
 yapılması,

 Şirket bünyesinde bulunan muhasebe sistemlerini    
 denetlenmesi ve raporlanması,

 Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili 24 saat boyunca danışmanlık  
 hizmetinin sunulması,

 İstenilen her süreçte, firmanın mali durumunu gösteren   
 bilanço, gelir tablosu vb. belgelerin oluşturulması,

 Muhasebe Denetim İşlemlerinin sunulması, 
 İnceleme ve Uyuşmazlık konularındaki çözümlerin    

 oluşturulması,
 Serbest Bölge Mevzuatı Planının uygulanması,
 Muhasebe Personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi, 
 Uygulamada tereddütlü konulardaki muktezalar ve dava   

 açma yoluyla edinilen diğer bilgilerin öncülüğünde,    
 bültenlerin  hazırlanması ve mevzuatlardaki uygulamalara 
 yön verilmesi,

 Muhasebe sistemlerinin kurulması ve mevcut muhasebe   
 sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun olan   
 muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında   
 danışmanlık verilmesi,

 Şirketilerin üçüncü kişilerle düzenleyeceği sözleşmeleri,   
 vergi mevzuatı açısından inceleyerek görüş bildirilmesi, 

 Mali mevzuatlarındaki değişiklikleri, önemli yargı kararları ve   
 bakanlık görüşleri konusunda hazırlanmış sirkülerin    
 paylaşılması ve tüm değişikliklerin sürekli haberdar edilmesi.
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 Şirket Kuruluşları
 Tasfiye İşlemleri
 Genel Kurul İşlemleri, Elektronik Ortamda 

 E-Genel Kurul İşlemleri
 Ana sözleşme Tadil İşlemleri, Spk Uyumlu   

 Ana Sözleşmelerin Hazırlanması ve Tadili Hisse  
 Devirleri, 

 Pay Devirlerinin Yapılması, İmtiyazların    
 Oluşturulması

 Yönetim Kurullarının Seçilmesi, İmza    
 Yetkilerinin Verilmesi, İç Tüzüklerin    
 Yayınlanması Şirket Birleşmeleri, Şirket    
 Bölünmeleri, Şirket Nev’i Değişiklikleri

 Sermaye Artırımları
 Sermaye Azaltımları
 İç Tüzüklerin Yayınlanması 
 Anonim Şirketler Hisse Senetlerinin Basılması, 
  Geçici İlmühaberlerin Basılması 
 Adres Nakilleri 

DİĞER HİZMETLER
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 Şube Açılışları/Kapanışları, 
 İrtibat Büroları Açılışları/Kapanışları, 
 Yazar Kasa Açılışları/Kapanışları, 
 Vergi Daireleri Şifrelerinin Alınması, 
 SGK İşveren Dosyalarının Açılışı, Şifrelerinin   

 Alınması,
 SGK İlişiksiz Raporlarının Yazılması ve İlişiksiz   

 Yazılarının Alınması,
 SGK Ve Bağ-Kur Emeklilik İşlemleri,
 Ticaret Odası Ve Sanayi Odası Tescil    

 İşlemleri,  

 Kapasite Raporlarının Çıkartılması, Sanayi 
 Sicil Belgelerinin Çıkartılması Yıllık İşletim   
 Cetvellerinin Alınması,

 Kamu Ve Özel Sektör İhalelerine Evrak    
 Hazırlanması ve Borcu Yoktur Yazısı Alınması, 

 Halka Arz Süreçlerinin Planlanması, Süreçlerin   
 Yönetimi, Bağımsız Denetimlerinin Yapılması,   
 Şirket Değerlemelerinin Yapılması ve    
 Şirketlerin Borsaya Açılmalarının Sağlanması. 
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AR-GE ve İNOVASYON HİZMETLERİ

Universal Partners Ar-Ge ve İnovasyon olarak sunduğumuz danışmanlık 
hizmetleriyle ve oluşturduğumuz yenilikçi çözümlerle, bu sektördeki alanlarda 
farkındalık yaratmaya odaklanıyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge ve inovasyon kavramının ve özgün 
tasarımın, şirketlerde yaygınlaşması adına kurulan önemli yapılardır. Bu bölüm 
altında yapılan faaliyetlere devlet tarafından önemli teşvikler ve hibeler 
verilmektedir.

Bizler, konulara ve mevzuata olan derin hakimiyetimizle elde ettiğimiz 
kazanımları, ekibimizin “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” kurulumunda sahip olduğu 
deneyimleriyle bir araya getiriyoruz ve bunları hızlı ve etkili çözümler yaratmak 
için kullanıyoruz.

Universal Partners olarak, deneyimli ekibimizle, müşterilerimize Ar-Ge 
Merkezlerinin kurulmasından bu merkezlerin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini 
sürdüreceği zamana kadarki tüm aşamalarda; eğitim, danışmanlık ve koçluk 
hizmetleri vermekteyiz. Bu hizmetlerimizi “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
Kurulumu ve Sürdürülebilirliği” olarak iki aşamalı gerçekleştirmekteyiz.

4

AR-GE  & TASARIM MERKEZLERİ 
KURULUMU ve KOÇLUĞU 
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NELER YAPIYORUZ ?

1 )  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi  Hizmetleri

Aday firmanın hukuki, mali ve teknik altyapısının yeterliliği ve 
uygunluğunu derinlemesine inceliyoruz. Firmanın, Ar-Ge Merkezi 
olması durumunda, teşvikten elde edeceği olası kazançlarını 
tanımlıyoruz. Sonrasında firmanın finansal analizlerini yaparak, elde 
edilecek teşvik miktarı için olası finansal projeksiyonları oluşturuyoruz. 
Ardından müşteri adayımıza, Ar-Ge veya Tasarım Merkezi 
olabilmesinin uygunluğunu yazılı bir rapor halinde sunuyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulum Hizmetleri 
Kurum yapısının Ar-Ge ve Tasarım Merkezine uygun olması 
durumunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasına yönelik eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. 

Durum Analiz Çalışması

• Üst yönetimle proje bilgilendirme toplantısının yapılmasını,
• Proje grubunun oluşturulmasını,
• Proje planının ve yol haritasının hazırlanmasını,  
• Proje grubunun eğitiminin ve bölüm içi yapılandırma çalışmalarının   
 yürütülmesini,
• Bölüm organizasyonunun, insan kaynakları iş süreçlerinin ve    
 altyapısının tasarlanması ve kurulmasını,
• Vergisel teşvikler boyutunda ilgili kanunlar çerçevesinde (Kurumlar   
 Vergisi Kanunu, Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK‘nın   
 ilgili maddeleri kapsamında) destek olunmasını,
• Ar-Ge stratejisinin oluşturulmasını,
• Proje başvuru dosyasının hazırlanmasını,
• Ar-Ge Tasarım Merkezine başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının  
 yapılması ve belgenin alınmasını sağlamaktayız.
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2 ) Sürdürülebilirliğe Yönelik Koçluk Hizmetleri 

Hedefimiz, firmanın iyi bir Ar-Ge kültürü geliştirmesine yardımcı 
olurken aynı zamanda buna pazarlama kültürüyle de destek 
olmaktır.  Bunu firmanın sahip olduğu müşterilerinin  istek ve 
ihtiyaçlarını anlama konusunda bakış derinliğini kazandırarak 
gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla firmanın  Ar-Ge ve tasarım 
yeteneklerini dönüştürerek üreteceği Ar-Ge ve Tasarım 
projelerine ve iş süreçlerine önderlik ediyoruz.

Bunların yanı sıra personelin proje yönetim becerileri konusunda 
sürekli gelişimini sağlıyor, firmada Ar-Ge ve İnovasyon kültürüne 
destek veriyoruz.

Bu çalışmalardan başlıcaları:
• Proje yönetimi  ve fikir geliştirme süreçleri konusunda eğitimler  
 ve atölye çalışmalarının yapılması,
• Firma içinde fikir ve öneri sistemi kurulması, müşterilerinin   
 iç görüsünü anlama konusunda ve iş süreçlerini geliştirme   
 konusunda farkındalık artırmaya odaklı eğitimlerin    
 gerçekleştirilmesinin sağlanması,
• Mali yapılandırma hizmeti sonrasındaki mali süreçlerde   
 danışmanlık verilmesidir.

Firma içinde süreklilik gösteren bir Ar-Ge kültürünün 
oluşturulmasını teminen; eğitim, koçluk ve danışmanlık 
hizmetleriyle birlikte, firmalarımızın Ar-Ge konularındaki 
becerilerine kalite ve süreklilik kazandırılmasını sağlamaktayız.
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“Proje  Danışmanlık”  
açısından desteklerimiz 

Yöneticiler işletmelerin rekabet yeteneklerini geliştirmek, yeni 
pazar alanlarına ulaşmak için Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek 
zorundadır. Dolayısıyla, Ar-Ge projeleri “Devlet ve Uluslararası 
Fonlar” tarafından yüksek oranda desteklenmektedir.

Firmalarımıza Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün 
oluşturulmasından, bu bölümün kurulmasına kadarki 
tüm süreçlerde destek olmaktayız. Ayrıca proje üretimi 
konusunda sorun yaşayan firmalarımıza, alanında uzman ve 
akademisyenlerden oluşan teknik projeler ekibimizle birlikte 
uygun “proje fikirleri” önermekteyiz.

Süreçleri tamamlayan firmalar, TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB, 
Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları sayesinde 
önemli miktarlarda Ar-Ge Destekleri (hibeler) alabilmektedir.

Firmalarımızın, hem yurt içi hem de yurt dışı tüm destek 
programlarına dönük hazırlanmış projeleri için “Proje 
danışmanlık hizmetleri” vermekteyiz. Destek verdiğimiz bu 
projelerin kapsamı, ulusal Ar-Ge programları veya AB destekleri, 
TTGV, Kalkınma Ajansları gibi kurumlara dönük olabilmektedir.

PROJELER KONUSUNDA 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER 
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Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri
Gerekli olması durumunda, ayrıca proje yönetim, yürütme ve izleme 
hizmetleri konusunda da onlara destek vermekteyiz. 

Bu raporlama hizmetlerimiz aşağıdaki kapsamlardan 
oluşmaktadır: 
• Aylık İlerleme Raporları vb.,  
• İş Paketleri İlerleme Raporları, 
• Dönem Raporları,  
• Finansal ve Mali raporları, 
• Proje Teşvikleri için mali danışmanlık hizmetleri,  
• İzleyici Denetlemesine Hazırlık, 
• Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.

Proje Süreçlerimiz

Başvurulan programlar için uzmanlarımızla birlikte aşağıdaki 
başlıklarda müşterilerimize hizmet vermekteyiz:
• Proje fikrinin ilgili destek programına uygunluğu, 
• Kurum altyapısının ön analizi, 
• Projenin mali açıdan ve diğer destek programları boyutuyla, 
 teşvik planlaması açısından analizi, 
• Proje planın ve dosyasının hazırlanması ve yazımın yapılması,
• Proje iş paketlerinin oluşturulması ve planlanması,
• Proje başvuru hizmetleri,
• Personel eğitimlerinin verilmesi,
• Proje sunumlarının hazırlanması, 
• Denetime ve sunuma hazırlık çalışmalarının yapılması, 
• Değerlendirme ve proje sözleşme sürecinin yürütülmesi, 
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TURQUALITY® Programı, dünya markası olabilecek Türk 
Markalarını geliştirmek için oluşturulmuş devletin en gelişmiş 
destek ve kurumsallaşma programıdır.

TURQUALITY®  programı, zaman içerisinde gelişerek ve 
birçok sektörü de içerisine almış, Türk markalarının dünya 
pazarına güçlenerek girmesi hedefine odaklanarak “firma 
geliştirme programı ve akreditasyon sistemine” dönüşmüştür. 
TURQUALITY®  Programı, sadece bir destek programı olmayıp 
aday firmaların kurumsal yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan, 
onları dünya ile rekabete hazırlayan, nitelikli bir kurumsal gelişim ve 
dönüşüm programıdır.

Bu programa girmeyi planlayan firmaların, verilen geniş teşvik 
imkanlarından önce, bu programın hedeflerine, firması için ne tür 
gelişim fırsatları sunacağına ve bu yolculuğa kurumsal yapı olarak 
hazır olup olmadığına bakması önemli olacaktır.

Dünya ile rekabet edebilmek, iyi bir toplam kalite kültürüne sahip 
olmayı, maliyetlerini kontrol edebilmeyi, tedarik zinciri yönetimi, 
finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yöne- 
timi ve en önemlisi pazarlama yönetimi konusunda yüksek 
standartlara ve kaliteye sahip olmaya - en azından bu yönde 
gelişmeye - istekli ve açık olmayı gerektirmektedir. Dünya ile 
rekabet edecek güçlü bir şirkette “kalite kültürü”, “inovasyon 
kültürü” ve “pazarlama kültürü” şirket çalışanlarınca içselleştirilmiş 
ve kurum kültürü içerisinde özümsenmiş olması gerekir.

5 TURQUALITY® ve 
YENİDEN YAPILANDIRMA 
DANIŞMANLIĞI
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TURQUALITY®, sonuç olarak bir markanın “dünya markası” 
olabilmesi için gereken yönetim yeteneklerinin, bu düşünce 
yapısıyla birlikte oluşturulması ve geliştirilmesini temel alır.

Universal Partners olarak,  TURQUALITY®Programına 
yönelik “yönetim danışmanlık” hizmetlerimizde, 
firmalarımıza bu farklı bakış açısıyla ve profesyonel bir 
anlayış içinde hizmet veriyoruz. Sürecin tüm aşamalarında 
“kavramsal ve uygulamalı”çalışmalarla firmalarımızın 
yanlarında oluyoruz.

Universal Partners olarak pazarlama araştırmalarının 
tasarlanmasına, marka ve pazarlama stratejilerini 
oluşturulmasına, stratejik iş planlarının hazırlanmasına, 
yönetim bilgi sistemlerinin firma içerisinde 
yaygınlaştırılmasına, dijital dönüşüm çalışmalarının 
planlanması ve kurumsal performans sistemleriyle birlikte 
raporlama çalışmalarının biçimlendirilmesine kadarki tüm 
işletme alanlarına dokunuyoruz, iyileştiriyoruz ve programın 
hedeflediği “Doğru Yönetim Kültürünü” oluşturarak işimizi 
sonuçlandırıyoruz.

Bu kalite kültürünün oluşmasından, pazarlama üst 
kültürünün, firma yönetimi ve personelinde anlaşılıp 
sahiplenilmesine kadarki tüm aşamalarda profesyonelce 
bir özen ve gayret içinde nitelikli danışmanlık hizmeti 
veriyoruz.

Hizmet verdiğimiz alanlar:
• Finans ve Muhasebe Danışmanlığı,
• Tedarik Zinciri Yönetimi,
• Stratejik Yönetim Kültürü ve Stratejik Planlama 
 Danışmanlığı,
• Pazarlama ve Marka Yönetimi,
• Kalite Yönetim Danışmanlığı,
• İnsan Kaynakları Yönetimi,
• Yönetim Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm 
 Danışmanlığı,
• Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı.
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Universal Partners Danışmanlık, hizmet verdiği 
firmaları yeniden yapılandırmayı, ihtiyaç duyulan 
değişimi başarıyla yönetmeyi, kendi iş tecrübelerini 
ve yeteneklerini birleştirerek, müşterisine değer 
katmayı, uzmanlığının bir parçası olarak görmektedir.

Universal Partners, müşterisi olan firmanın 
bulunduğu sektörde rekabet gücü için etkin 
çözümler sunmaktadır. Değişim yönetimi; 
firmanın rekabetçi koşullar içinde başarılı çözümler 
oluşturmasını, kendi durumunu doğru analiz 
edebilmesini, pazardaki fırsatları iyi okuyabilmesini 
ve sahip olduğu yetenekleri ve gelişim kapasitesinde 
sınırlarını iyi anlamasını gerektiren, bütüncül bir iş 
bakışı gerektirmektedir. Bu bütüncül işe bakış açısını 
aşağıdaki süreçler oluşturmaktadır:
 
• Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı,
• İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Dönüşüm   
 Danışmanlığı,
• Strateji Danışmanlığı,
• Stratejik Pazarlama İletişimi Danışmanlığı,
• Bilişim ve Dijital Dönüşüm Danışmanlığı,
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın alma    
 Danışmanlığı.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 
HİZMETLERİ
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Bir aile şirketi veya kamu kurumunun, kendi 
pazarında daima var olabilmesi için sürekli bir 
dönüşüme ihtiyacı bulunmaktadır. Yöneticiler 
için bu durum önemli zorlukları beraberinde 
getirmektedir. Sunulan danışmanlık 
hizmetlerimiz ile bu süreçleri yönetirken, 
firmanın benzersiz yapısını doğru anlayarak, 
farklı dönemler ve sorunlar düzeyinde firma 
yapısına uygun ve etkili çözümler sunulmasını 
kaçınılmaz buluyoruz.

Yönetilen süreçler, uçtan uca dönüşümünü, 
insanların davranış değişimini, kurum 
içerisindeki kültürel ve psiko-sosyal 
dinamiklerin doğru yönetilmesini, gerekli iş 
süreçlerinin yeniden tasarlanmasını ve ardından 
ilişki, iletişim ve bilgi sürecini doğru planlanmış 
bir etkileşim haritası ile birlikte yürütmeyi 
zorunlu kılmaktadır.

Değişim açısından önemli diğer başarı 
kriteri ise; danışman firmanın, bu değişimi 
yönetirken, kurumun iyi işleyen bazı yetenek 
ve üstünlüklerine zarar vermeden ve ona yeni 
yetenekler kazandırarak firmanın yapısını 
geliştirebilmektir. Universal Partners olarak, 
uzman ekibimiz, müşterilerinin mevcut ve 
gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak ve tatmin 
edici iş ve değişim stratejileri oluşturarak, tüm 
bunları organizasyonlara büyük bir titizlikle dahil 
etmektedir.

Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı
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Strateji, şirketinizin yarınlarıyla ilgilidir. 
Ama onu belirlemek ise bugünden 
başlamalıdır...

Kurumlar ve organizasyonlar nitelikli 
analiz ve ileri görüşlülük sayesinde 
varlığını sürdürebilir.

Bizler; müşterimiz olan firmayla, onun 
pazardaki ana stratejisini, iş için gerekli 
stratejilerini, büyüme yaklaşımlarını, 
teknoloji ve dijital dönüşüm stratejilerini 
ve operasyonel stratejilerini, sunduğumuz 
danışmanlık hizmetlerimizle detaylı 
ve doğru analizler ederek birlikte 
oluşturmaktayız.

Bizler, sahip olduğumuz yeteneklerimiz 
ile müşterimizin stratejisini oluştururken, 
bu firmanın durumunu bir bütün olarak 
görerek, tüm boyutlarıyla ele almaktayız. 
Firmaya sadece doğru yolu tarif etmekle 
kalmanın ötesinde, bu yolda ilerlerken 
kritik her aşamada yanında olmaktayız.

Strateji  Danışmanlığı 

Güçlü işletmeler, insan kıymetleriyle yönetilir. 
Firma için doğru stratejik hedefleri belirleyen, 
operasyon süreçlerindeki başarıyı ortaya koyan 
temel unsur insandır. Sürdürülebilir bir rekabet 
yapısının oluşmasında, huzurlu ve verimli bir iş ortamı 
“entelektüel sermaye” olan insan kaynağının etkin 
yönetilmesinden geçmektedir.  

Universal Partners Danışmanlık, kuruma özel 
çözümler geliştirmek için yapılan bir çalışmayla, insan 
kaynakları yönetimindeki ihtiyaçları ilk önce “detaylı 
bir İK analizi” süreciyle tespit ederek, müşterinin 
kurum kültürüne ve işletme değerlerine uygun bir İK 
sistemin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar.

İnsan Kaynakları ve Organizasyonel 
Dönüşüm Danışmanlığı 
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 Bilginin artan önem ve niteliğinin 
yanında, sınırsız denecek miktarda 
yayıldığı dünyada, şirketler için güvenilir 
bir bilgiyi oluşturmak, elde tutmak ve 
bunu korumak, firmalar için gittikçe 
artan bir önem kazanmaktadır.

 Teknolojik gelişmelerle birlikte 
insana bağlılığın bir taraftan azaldığı, 
konvansiyonel sistemlerin otomasyon 
ve insansız yapılara doğru dönüştüğü 
bu dünyada, yeni ihtiyaçlar ve yeni 
iş alanları ortaya çıkmaktadır. Biz, 
firmanızın dijital dönüşüm stratejilerini 
birlikte oluşturuyor, dijitalleşme 
süreçlerinde firmanızın gelişim 
hedeflerini ve iyileştirilecek alanlarda 
dijital dönüşümün başarılı şekilde 
yürütülmesine destek oluyoruz.

 Tedarik zinciri yönetimi, satın alma 
başta olmak üzere ürünün hedef kitlesine 
ulaşıncaya kadar ki tüm süreçlere etki 
etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi 
(TZY); girdi maliyetlerinin iyi yönetilmesi 
için gerekli unsurları belirlemenin 
ötesinde, firma için belirlenen iş ve iş 
birliği stratejilerinin, doğru operasyon 
yönetimi ile buluşmasını sağlamaktadır.

 Universal Partners’e göre, rekabette 
sürdürülebilir bir avantaj sahibi olmanın 
anahtarlarından birisi, tüm işletme 
değişkenleri içinde, maliyet etkinliğini 
optimum noktada tutabilmektir. 
Bunu belirlerken pazarlama ve marka 
stratejilerinin önemi kadar, TZY yapısının 
esnekliği ve buna cevap verebilme 
kapasitesi, iş sü reçleri ve organizasyonun 
değişebilme yetenekleri birlikte 
düşünülmelidir.

 Universal Partners, firmaların iş 
süreçleri ve iş birliği noktaları doğru 
planlayarak ve yöneterek, aynı zamanda 
çok boyutlu düşünerek ve değerlendirerek 
hedeflenen optimum noktaya 
ulaştırıyoruz. Biz, firmaların iş süreçlerini 
ve iş birliği noktalarını doğru planlayarak, 
yöneterek ve aynı zamanda çok boyutlu 
düşünerek ve değerlendirerek gereken 
optimum noktaya ulaştırıyoruz.

 Strateji, pazarlama ve iletişimin bu 
kadar iç içe girdiği bu yeni dünyada, firma 
önceliklerinin doğru belirlenmesi, değer 
önerisinin güncel tutulması, değişim 
yeteneklerini ve kaynaklarını geliştirebilme 
becerilerini en iyi şekilde kullanabilmesi, 
bu dönemin başarı anahtarı olarak 
görülmektedir.

 Stratejik Pazarlama İletişimi 
konusunda uzman ekibimizle, pazarlama 
araştırmalarından başlayarak elde edilen 
tüm bilgilerle firmanın veri kaynaklarını 
oluşturuyor, firmanın hedef kitlesinin kimler 
olduğunu net olarak belirliyor, bunlara 
sunulacak en doğru değer önerisi içeriğini ve 
stratejilerini firmayla birlikte geliştiriyoruz.

 Oluşturulan bu değer önerisi, 
yürütülecek pazarlama ve satış süreçlerine 
yön gösterirken aynı zamanda firma 
organizasyonunda buna cevap verebilme 
kapasitesini de ortaya çıkarmaktadır. 
Firmanın sahip olduğu kaynakların ve 
yeteneklerin bu ihtiyacı karşılayacak bir 
şekilde geliştirilmesi sayesinde, işletme 
adına stratejik anlamda yeni uzmanlaşma 
alanları, başarıyı getirecek iletişim modelleri 
oluşturulmaktadır. Firmalarda inovasyon 
kültürünün, stratejik pazarlama kültürüyle 
birlikte iç içe ve en üst seviyede çalışmasını 
sağlamaktayız.

Stratejik  Pazarlama 
İletişimi Danışmanlığı 

Bilişim ve Dijital Dönüşüm  
Danışmanlığı 

Tedarik Zinciri Yönetimi ve 
Satın Alma Danışmanlığı 
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KURUMSAL 
RİSK YÖNETİMİ 
DANIŞMANLIĞI

7 Firmalarda dayanıklılığı arttırmak, uzun vade yaşam döngüsünü 
sağlamak ve risklerden etkilenmemek adına savunma hatları 
oluşturmak ve bu oluşturulan yapıyı sistemsel hale dönüştürmek 
gerekiyor. Bu sistemsel yapının ana başlıkları ise;  

• Risk Yönetimi 

• İç Denetim ve Güvence

• Bilgi Sistemleri Denetimleri’dir.

Hizmetlerimiz
• İç denetim Hizmetleri

• İç Denetim Sistemi/Departmanı Oluşturma; 

 Dışarıdan Hizmet Sağlama

• İç Kontrol Sistemi Oluşturma

• Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Oluşturma

• Stratejik Risk Yönetimi Çalıştayları ile Şirket Stratejik 

 Risklerinin Değerlendirilmesi

• İç Denetim Outsourcing/Co-sourcing Hizmetleri

• İç Denetim Faaliyetleri İçin QAR (Kalite Güvence  

 Değerlendirmesi)

• Operasyonel Denetim Hizmetleri

• Suistimal-Hile-Usulsüzlük (Fraud) Denetimleri

• Şirket Performansını Arttırmak Üzere Kurumsal 

 Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

• Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi

• Eğitimler, sertifikalandırma
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Risk yönetimi; kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 
güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları 
belirleme, değerlendirme, yönetme ve kontrol etme süreçlerini 
kapsayan, sistematik bir yöntemin uygulanmasıdır. Finansal 
analizlerin ve enstrümanların, belirlenmiş riskleri kontrol etmek 
ve azaltmak için kullanılmasıdır. 

Risk yönetimi, en iyi hareket planını hazırlamaya yönelik 
sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, belirsizlik altında 
risk konularını tanımlama, değerlendirme, anlama, etkileme 
ve ilişkilendirme başlıklarını kapsar. Firmanın hedeflerine 
ulaşabilmesi için gerekli stratejik kararları almasında kullanılır.

Kurumsal Risk Yönetimine Neden İhtiyaç var?

Bir kurumun,
• Stratejik, mali ve operasyonel hedeflerine ulaşması,
• Mali ve operasyonel raporlamalarının tam ve doğru olması,
• Varlıkların korunması,
• Kanun ve düzenlemelere uyum sağlaması,
• Faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği sağlaması   
için “Kurumsal Risk Yönetimi” şarttır. 

RİSK YÖNETİMİ
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Bir firmanın faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 
katmak amacına sahip, bağımsız ve objektif bir güvence 
ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; kurumun risk 
yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli 
ve disiplinli bir yaklaşım getirerek firmanın amaçlarına 
ulaşmasına yardımcı olur.

İşletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde 
düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların 
korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, 
muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir 
mali bilgilerin zamanında hazırlanması hedeflerine 
mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla yönetimin 
kullandığı tüm yöntem ve usullere iç kontrol sistemi 
denilmektedir. Kontrol genel olarak yönetimin önceden 
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı tedbirler 
olarak tanımlanır.

İç kontrol sisteminin kurulmasının faydaları
• Görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi,

• Etiğin organizasyon genelinde kabulü,

• Stratejik yönetim ve performans yönetiminin    
 temellerinin sağlamlaştırılması,

• Veri, enformasyon ve bilgi üretiminin sağlıklı ve doğru   
 yapılması, doğru bilginin, doğru zamanda, doğru   
 kişilere ulaştırılması yoluyla karar verme süreçlerinin   
 kalitesinin artırılması,

• Bilgi sistemleri ve teknolojilerin, iş süreçleri ile    
 entegrasyonunun daha verimli ve hızlı yapılabilmesi,

• Etkin risk yönetimi ile kayıpların azaltılması,

• Operasyonel verimlilik ve etkinliğin, performans   
 sistemi ile uyumlandırılması,

• Yöneticilerin hatalı karar vermesinin zorlaştırılması,   
 hatalı kararların etkilerinin hafifletilmesi,

• Organizasyon içinde kişiler arası çatışmaların değil,   
 süreç ve risk kavramları üzerinden yapıcı tartışma ve   
 iyileştirici eylemlerin konuşularak ön plana çıkması,

• İç ve dış düzenlemelere tam uyum ile, yasal risklerden   
 korunma ve itibarın korunması.

İç Denetim ve Güvence Hizmeti
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Şirketler, teknolojik kontrollerin güvenilirliğini sağlamak, yasal ve sektörel 
düzenlemelere uyumluluklarını garanti altına almak amacıyla şirketlerinde Bilgi 
Teknolojileri (BT) denetimi fonksiyonunu bulundurmakta veya BT Denetimi 
hizmeti almaktadır. Teknolojiye yapılan yatırımlar arttıkça BT denetimi, olası 
risklerin kontrol altına alınması ve büyük kayıpların önlenmesi konusunda 
şirketlere büyük bir güvence sağlamaktadır. BT ve süreç denetimi, şirketlere 
riskleri azaltarak, güvenliği geliştirerek, teknoloji ve iş birimleri arasındaki 
iletişimi kurarak ve yasal düzenlemelere uyumu sağlayarak değer katmaktadır.

Bilgi Sistemleri İş Alanları
• Denetim Faaliyetleri
• Fark / Risk Analizi Çalışmaları
• Uygulama veya Kuruluş Desteği
• Denetim Bulguları Takibi
• Eğitimler

Bilgi Sistemleri Denetimi
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KURUMSAL 
FİNANSMAN

8
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Kurumsal Finansman
Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman sağlama
Halka Arz
Özel Sermaye Fonları
Borç ve Sermaye Yapılandırması
Şirket Birleşme ve Satın Alımları    
Proje Finansmanı
Kurumsal Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Yönetim Desteği
Kurumsallaşma, Büyüme, Ortaklık İş Modeli, 
Mülkiyet Yönetimi, 
Yönetim Stratejileri Belirleme ve Uygulamaları,
Mali ve Finansal Yapılandırma.

Uluslararası Yapılanma Desteği
Yurtdışı yapılanmalarında fizibilite, kurulum, 
işletim ve denetim  süreçlerini kapsayan 
uygulama ve danışmanlık hizmetleri.

Mal  ve Hizmet Ticareti Desteği
Ticari performans iyileştirme ve artışı 
için tedarik zinciri, satış ve pazarlama 
süreçlerinde ihtiyaç duyulan kurulum, 
yeniden yapılandırma, güçlendirme. 
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İŞ VE SOSYAL 
GÜVENLİK 
HİZMETLERİ

9
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 İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri,
 Mevzuata Uygunluk Denetimi,
 Sirküler Hizmeti,
 Refakat Hizmeti,
 Asgari İşçilik Denetimleri,
 Bordrolama Hizmetleri,

  • Sosyal Güvenlik ve İşkur 
  • Özlük Yönetimi
  • İzin Yönetimi
  • Puantaj
  • Raporlama

 Sosyal güvenlik Teşvikleri Danışmanlığı 
 Asgari İşçilik Raporlama Hizmetleri 
 Denetim Danışmanlığı ve Refakat 

 Hizmetleri,
 Sirküler Hizmetleri,
 İnsan Kaynakları Analiz ve Revizyon 

 Hizmetleri,
 Bordro Mühendisliği,
 Özel sağlık Hizmet Sunucuları Denetim   

 Hizmetleri,
 Kurum İçi Eğitim ve Sertifika Hizmetleri.
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UNIVERSAL
PARTNERS 
AKADEMİ
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Universal & Partners akademi, kamu, sivil toplum ve 
özel sektör kuruluşlarında yönetim kalitesini inovasyon 
ile bütünleştirip artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve 
iletişim faaliyetleri sürdürmek amacı ile kurulmuştur. 

Eğitimlerimiz, teorik ve uygulamalı olarak 
sürdürülmektedir. Her aşamada eğitim ile kesintisiz bilgi 
akışı ve atölye çalışmaları yürütülürken öğretilenlerin 
uygulamada yaşanması hedeflenmektedir.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika 
almaya hak kazanmaktadır.

Eğitim programları 360 derece yönetim danışmanlığı 
kapsamında aşağıdaki temel kategorilerde gruplanmıştır:

 Ar-Ge Yönetimi

 İnovasyon Stratejileri

 Proje Yönetimi

 Süreç Yönetimi
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UNIVERSAL PARTNERS
ŞİRKETLER GRUBU 
BİR PRIME GLOBAL 
ÜYESİDİR.

PrimeGlobal, Haziran 2018 itibariyle dünyanın en büyük 
beş uluslararası denetim birliğinden biri olup, üye 
firmalarına dünyanın her yerindeki müşterilerine üstün 
hizmet kalitesinde muhasebe, denetim, vergi ve yönetim 
hizmetleri sağlamalarına yardımcı olacak araçlar ve 
kaynaklar sunmaktadır.

PrimeGlobal’ın bağımsız üyeleri bulundukları ülkede tam 
hizmet veren denetim ve muhasebe firmalarıdır. Genellikle 
büyük metropol alanlarda çok sayıda ofisi bulunan son 
derece başarılı bu şirketler; muhasebe ve denetim, vergi ve 
vergi danışmanlığı, finansal danışmanlık, stratejik planlama, 
şirket değerlemeleri, ar-ge teşvikleri, yönetim raporlama 
sistemleri, birleşme ve satın alma danışmanlığı, ve bilgi 
teknolojisi danışmanlığı gibi bir çok alanda profesyonel 
hizmetler vermektedir.
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REFERANSLARIMIZ

Yedi yıl önceki kuruluş tarihimizden bugüne, 1000’in üzerinde müşteriye 
hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için en güçlü referansın bu 
değer olduğuna inanıyoruz.

(Müşterilerimizin referans listesini “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”sebebi ile sizinle paylaşamıyoruz. )
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