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Hakkımızda
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Türkiye’de En Çok Bilgisayar Satan Bayi
(2000)
Türkiye’de En Çok Aria Hat Satan Bayi
(2003)
Türkiye’de En Çok Byte Yazılım Satan
Bayi
(2004)
Hızlı Sistem İş Geliştiren Mağaza Ödülü
(2006)
ADSL Satışlarında 140.000 Satış
(2007-2008)
Microsoft Yılın Kobi İş Ortağı Ödülü
(2010)
Bilişim 500’de Türkiye’de 13.Lider Firma
(2011)
Microsoft 3+1 En Çok Lisanslama Ödülü
(2011-12-13)
En Çok Kayıtlı Elektronik Posta Veren
Firma
(2017)
1000+ Sektör Yöneticisine
Dijital Pazarlama Eğitimi Veren Firma
(2017)

Dedeoğlu Bilgi İşlem
E -DÖNÜŞÜM
K EP ÇÖ ZÜ ML E R İ
Delil Niteliği
Standart elektronik posta servislerinin sağladığı
gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu
da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı
tarafından okunma zamanı bellidir ve
değiştirilemez. 20 yıl süreyle KEP iletisinin
oluşturduğu deliller güvenle saklanır.
Hukuki Geçerlilik
Elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip
olduğunuz KEP ile alınan ve gönderilen her mail,
mahkeme karşısında bir delildir. Spam’a düşme,
okunmadı, ulaşmadı gibi iletişim sorunlarını
ortadan kaldırır.
Düşük Maliyetli
İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan
noter masrafı KEP ile tarihe karışıyor. Ayrıca
postalama, arşivleme, kargolama ve baskı,
toner gibi masraﬂardan da KEP sayesinde kurtulur,
zamandan tasarruf edersiniz.
Çevreci
KEP ile ﬁziksel ortamda yapılan iş süreçleri
elektronik ortama geçer.

e-İR S ALİYE
E-İrsaliye Uygulamasına
Geçiş Zorunluluğu:
Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen
uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının
irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi
uygulaması) yararlanılması mümkün bulunma
maktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde
başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı
kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018
tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik
olarak açılacaktır.

K E P İK
KEP Kurum ile çalışanları arasında;
-Bordro,
-Sözleşme,
-Savunma talepleri,
-İhtarlar,
-Mazeret izni kullanımı,
-Yıllık izin kullanımı talepleri,
-Atama/Görevlendirme yazıları
-Hedef ve Performans değerlendirme,
-Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri

e-YAZI ŞM A ÇÖ Z Ü M LER İ
2 Şubat 2015 tarihinde 19255 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme
lik” e-Yazışma kapsamında kamu kurum ve
kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik
ortamda yapmalarını ve bu sürecin Kalkınma
Bakanlığı taraf ından hazırlanan “e-Yazışma
Teknik Rehberi”ne uyumunu zorunlu hale
getirmiştir.

e-İM ZA Ç ÖZÜM LE R İ
e-M Ü STA H SİL M A K B U ZU
Müstahsil makbuzu belgelerini elektronik
ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına
imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ
Taslağı” hazırlandı. Taslak ile yaygın olarak
kullanılan belgeler arasında yer alan “müstahsil
makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elek
tronik ortamda; elektronik belge olarak düzen
lenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edile
bilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

K EP M U TA B A K A T Ç Ö ZÜ M LE Rİ
BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakat
ları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre
elektronik imza, aynen günlük hayatımızda
kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerlil
iğe sahip bir uygulamadır.
Yerinde ve anında e-imza vermeye yetkili bayile
rimizi ziyaret ederek Dedeoğlu Bilgi İşlem
e-Dönüşüm e-imzanızı anında alabileceğiniz
gibi; müşteri temsilcimiz ziyaretinize gelerek,
yerinizde e-imzanızı teslim edebilir. Ayrıca
stantlarımızın bulunduğu ticaret, sanayi ve mali
müşavirlik odalarından Dedeoğlu Bilgi İşlem
e-Dönüşüme-imzanızı anında alabilirsiniz
Z a m an D am g a s ı

İsteğe bağlı zaman damgası ile bir verinin belirli
bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var
olduğunu kanıtlayabilirsiniz.
Ca nl ı D estek

Kurulum ve Teknik destek hizmeti için ilgili
uzman Dedeoğlu Bilgi İşlem personelinden
hizmet alabilirsiniz.
Ka mpa nya l a r

Size en uygun kampanyalarımızdan birini seçer
ek tasarruf edebilirsiniz.
Z a m an ve Ka ğı t Ta s arr u fu

Kağıt ortamı yerine elektronik ortam, hızlı ve
güvenilir iletişim.

e-DE F TE R Ç ÖZÜ M LE Rİ
e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması
zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin
elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz
edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin
tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması
mümkün hale gelmiştir.

H a kkı m ızda
Ye ni g e l e c e ği n bi zler e ar m ağan ı
Ye ni m e dy a n ı n tü m o lan ak lar ın ı
ve f o nk s i y o n l a r ın ı k i şi sel,

-

ve kurumsa l markala rı mı za
op ti mal ö l ç üde sa ğlı yo ruz .
Aj an sı mı z bünye sin de h e r
ma rkam ız i ç i n elçi li k ler tayin
ed i yor, i let i şi m kalitesi n in sa ğlı k l ı
il erl e m e si içi n markal arı mı zı n h er
an yanı n da o l u yo ruz .
Ye ni Ge lece k Medya, h i zm et
ve rd i ğ i h er ki ş i ve ku ru lu şa
fark l ı l ık , yara t ı cılık ve
sürdürü lebi l i r başa rı su na r.

M a r ka S t r a t e j i s i
ve
K o n um landı r m a
Tüketicinin markalarla kurduğu bağın güçlen
mesiyle tüketicinin markayı sahiplenmesi, bu
markaların özelliklerini ve önerdiklerini kendile
riyle özdeşleştirerek algılamasına yol açıyor.
Markanızı temsil eden her markanızın temsilcisidir.
Tüketiciyi araştırıyoruz; müşterilerimizin
kendi müşterileriyle en doğru “deneyimi” kur
malarını amaçlıyoruz.
Kurum sa l Ki ml i k :

Global tasarım disiplinine uygun görsel kimlikler, temel benliği oluşan ﬁkrin en alt segmen
tine dek işleniyor ve tasarımlar ile onayınıza
hazırlıyoruz.
B ro şür & Ka t alo g

Zihni yönlendiren bir katalog, ürünü en iyi
yansıtması beklenir.
Broşür & Katalog graﬁk tasarımlarımız ile optimal olasılığı hedeﬂiyoruz.
Me rchan d is in g ( C R M)

Zarif yaklaşımınıza en uygun promosyon ürün
seçimi danışmanlığı için biz hazırız.

SEO Arama Motoru
Optimizasyonu
Arama motoru optimizasyonu, amacı web sitelerinin, arama motorlarının kriterlerine uygun hale getirilerek hedeﬂenen aramalarda yükseltilmesidir.
İngilizcede ve Türkçede kısaca SEO (Search Engine
Optimization) olarak ifade edilmektedir.
Diğerlerinden değişik ve bir adım önde olduğunuzu
sergilemenin yolu, teknolojiyi emek ve yaratıcılıkla
birlikte kullanmaktan geçer. Markanızı yaratmak için
gösterdiğiniz emeğin dijital platformlarda da gözükür
olması için doğru bir stratejiye ve püf noktalara
ihtiyacınız vardır.
Son derece geniş ve uzman SEO ekibimizle, doğru
içerik çalışmaları, çevirimiçi tanıtım, URL tasarımı ve
yazılım önerileri ile web sitenizin arama sonuçlarında
üst sıralarda çıkması ve yüksek ziyaretçi traﬁğine
ulaşması için size destek oluyoruz.
Yazılım Çalış ma ları

Arama motorlarının sayfayı daha iyi analiz etmesi ve
sayfa içerisinde verilen bilgileri rahat okuyabilmesi
için sayfaların kolay taranabilir olarak kurgulanması
gerekir. Sayfa içerisinde verilen bilgileri anlayamadığı
zaman ne olduğunu algılayamaz ve bu sayfaları
kullanıcıların önüne çıkarmaz. Yazılımsal çalışmalar,
web sayfalarını daha rahat analiz edebilmesi ve sayfa
daki tüm içeriğe doğru biçimde ulaşabilmesi sebebiyle
site içerisinde yapılan çalışmaları kapsar.
İ çerik Ça lışma ları

Google’a göre 15 yıllık tarihlerinde en önemli güncel
leme olan Hummingbird sonrasında güncel ve özgün
içerik üreten sayfaların değeri git gide yükselmeye
başladı. Eylül 2013 itibariyle sadece hedef kelimeyi
düşünmeyip ‘long tail’ kelimelerin de olduğu,
kullanıcılara bilgi veren, farklı konulardan bahseden
içerikler, hem hedef kelimelerde sıralamalarını
iyileştiriyor hem de çok daha fazla aramada sıralama
almaya başlıyor. Doğru oluşturulan içerik strate
jileri ile direkt müşteriniz haricinde potansiyel
müşterilerinizi de sitenize getirip markanızı
tanıtma f ırsatı bulabilirsiniz.

We b Ta sarı m ve Ya z ıl ım

Kurumsal veya bireysel web projelerinizi
tecrübe ve uzmanlık ile güncel teknoloji ve
güvenlik prosedürlerine bağlı kalarak
gerçekleştiriyor, dijital dünyada bir adım önde
olmanız konusunda avantajlar sağlıyoruz.
Yürütmüş olduğumuz tüm web çalışmalarında
hız, sadelik ve mobil uyumluluğu vazgeçilmez
kriter olarak görüyor ve tüm çalışmalarımızı bu
prensip ile yürütüyoruz.
Se o Op t im i zasyo n u

Tüm yazılım projelerinde arama motoru optimi
zasyonu gereği istenen krtiterlere göre çalışma
lar gerçekleştiriyoruz.
R espon si ve Ta sa rı m

Çalışmalarımızı hem arama motorlarının zorun
luluk olarak getirdiği hem de %80'nin üzerinde
olan mobil kullanım oranı nedeni ile mobil
uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyoruz.
Hı zlı S ay fa Açılı şı

Arama motorları yavaş açılan web sayfalarının
kullanıcıyı sıktığını ve kaçırdığını düşünerek bu
web sayfalarının görünürlüğünü engelliyor. Bu
sebeplerden dolayı tüm çalışmalarımızı en
minimum sürede açılacak şekilde
gerçekleştiriyoruz.

S o sya l M e dya
Pazarl a m a
İ ntern et
Re kla m cıl ı ğı
G oo gle Ad word s
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

Fa ceb ook
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

İnternet kullanıcıların en fazla vakit geçirdiği
platformlar sosyal medya platformları. Durum
böyle olunca kurumsal ﬁrmalar da varlıklarını
sosyal medya kanalları üzerinde gösterme plan
lamaları gerçekleştiriyorlar.
Platformların inceliklerine hakimiyet ve tam
kontrol ise tecrübe ve uzmanlık istiyor. Yeni
Gelecek Medya eğitim kadrosunun getirdiği
tecrübe ve yenilikleri takip mekanizması
sayesinde tüm sosyal medya platformlarında
hedef kitlenize kısa sürede ulaşma imkanı
sunuyoruz. Bu işin profesyonel bir anlayış ile
yürütülmesi gerekmektedir. Yönetim danışman
lığı konusunda aşağıda ki hizmetleri işletmeniz
adına sosyal medya kanallarında yürütmekteyiz.

Stratejik Planlama
Ins ta gram
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

Hedef kitle analizleri doğrultusunda sektörel
bazlı sosyal medya haritanızı çıkar tıyoruz ve
ilgili platformların şablon gereksinimlerini
yerine getirerek, içerik stratejisi ve takvimi
çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Analiz ve Konumlandırma
Youtub e
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

Sekörümüz ve rakiplerimiz sosyal medya
- plat
formlarında almış oldukları aksiyonları detayları
ile birlikte analiz ediyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz detaylı sektör ve rakip analizi ışığın
da işletmenizin yol haritasını çıkartıyoruz.

Linked in
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

İşletmenizin sosyal medya platformlarında
yorum,mesaj ve etiketleme gibi tüm aksiyon
larını sürekli takip ediyor ve raporluyoruz.

Takip

İçerik Yönetimi
Twitter
R ek la m Yön eti mi Danışm a nlığ ı

Oluşturulan içerik stratejisi ve takvimi
doğrultusunda etkileyici multimedya çalışma
ları, metin çalışmaları hazırlıyor ve etkilerinin
değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz.

Ayrıntılı Raporlama

Yürütmüş olduğumuz tüm yönetim faaliyetlerini
belirli periyotlarda ayrıntılı olarak özel formatta
raporluyoruz.

Face book
Paza rlam a

EĞİ T İ M L ER İ M İ Z
I nstagram
Paza rlam a

Twi tte r
Paza rlam a

Youtube
Paza rlam a

Lin ke din
Paza rlam a

Google+
Paza rlam a

İNTER NE T R EK L A M CIL I ĞI
EĞ İT İMİ
Özgün stratejiler ve eşiğinde her gün gelişen
dijital reklam modelleri...
Peki kurumlarımız bu durumun ne kadar
farkında?
Yalnızca bir miktar dijital reklamcılık bütçesi
ayırmak bu okyanusta bir kibrit çubuğunu
hedeﬂemeye benzer.
Uygulamalı eğitimlerimizde pazarlama
mühendisleri ve sektörün profesyonel stratejistleri,
bilmediklerimizi uygulamalı öğretmeyi ve katma
değer yaratacak başarı hikayeleri üretmeyi
hedeﬂiyor.

B EL EDİYEL ER İÇİN
S O SYA L M EDYA EĞ İT İMİ
Belediyecilik ve benzeri kamu yapılanmalarında sosyal medya kullanımı ve pazarlaması
genel olarak yalın halkla buluşulan zamanlarda
çekilen fotoğraﬂardan öteye ne yazık ki gitmek
mektedir.
Bize göre sosyal medya bu vahim durumdan çok
daha fazla anlam taşımaktadır.
Yerel duzeyde vatandaşlarımız en yakın yönetim birimi olan belediyelerimiz, halkla ilişki
ler(PR) açsından hedef kitleleriyle iletişimi
geliştirmede tanım ve tanıtma faaliyetlerinde
web sayfalarindan ve sosyal medya uygulamalarından daha aktif faydalanmasi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra halka ulaşma, sorunlara çözüm
bulma, alternatif yollar geliştirme gibi birçok
faaliyeti profesyonel sosyal medya yonetimi ile
çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçeklestirebilirler.
Bu uygulamalı eğitimimizde belediyelerimi
zin sosyal medyayı nasıl kullandiklari tespit edilerek en verimli kullanım yolları geliştirilmesini
amaçlıyoruz.

KOBİ LE R İ ÇİN
SOSYAL M EDYA EĞİTİMİ
13. yüzyılda Şeyh Mahmut Nasrettin Ahi
Evran taraf ından kurulanı “Ahilik Sistemi “
bugün için küçük işletmeler olarak adlandırılan
esnaf ve sanatkârlara mesleki eğitim, sosyal
güvenlik ve diğer konularda çok önemli katkılar
sağlamış ve onları toplumun vazgeçilmez bir
parçası haline getirmiştir.
Öte yandan, daha sonra Ahilik sistemi,
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yerini “Lon
calık Sistemine” bırakmıştır.
1913 yılında loncalar kapatılmış ev ülkemizde
ilk KOBİ tanımlamasının,
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde özel sektörü
desteklemek amacıyla kullanılmıştır.
2016 Yılında İzmir ’de Yeni Gelecek Medya
bünyesinde 3 girişimci yeni bir kavram üreterek
kobiler İçin Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimleri
ismini ve içeriğini benzersiz ilk kez kullanılmış
ve tasarlamıştır.
Evet mevcut girişimcilerimizin başarılı
eğitimleri sonrası 1000+ aşkın kurumumuz
sektörde reklamcılık ve iletişim maliyetlerini
%60’lara varan oranlarda tasarruf ederek başarı
hikayeleri ürettiler.
Uygulamalı eğitimlerimizin asırlar boyu
gelişerek devam etmesi için sürekli güncel
kalıyoruz ve bu asır içerisinde kurumunuz
bünyesinde ya da eğitim salonlarımızda sizleri
ağırlamaktan onur duyarız.

ST K ’L A R İÇİN
S O SYA L M EDYA EĞ İTİM İ
Toplumumuz için kar amacı gütmeden
üretilen her faaliyetin üretim hacminin artması,
farkındalığı ve dolayısı ile katma değeri yüksek
sonuçlar üretmesi şüphesiz hedef kitleyi yaratıcı
metotları en özgür uygulayarak en geniş kitlelere erişimi anlık istatistiksel veriler ile sunan
sosyal medya ile mümkündür.
Sosyal Medya Uzmanlığı sivil toplum
kuru
luşlarımız için çok değerli ve artık uygulamalı
eğitimlerimiz ile yeterince erişilebilir.

