
20
22 WorksaD
Yönetim Kataloğu



NEDEN BİZ?

H�zmet verd�ğ� her alanda en yüksek standartları sunmayı amaçlarken teknoloj�den maks�mum oranda 
fayda sunmayı hedefler. Üstel�k teknoloj�k gel�şmeler� tak�p ederek �ş b�rl�ğ� yaptığı her markaya değer 
katma arzusu taşır. Kal�te, uygun f�yat ve çözüm odaklı süreçlerle h�zmet standartlarını yukarı taşıyan 
Worksad �le �ş b�rl�ğ� yapmak s�z�n �ç�n çok özel olacak!

WHY US?

Wh�le a�m�ng to offer the h�ghest standards �n every f�eld �t serves, �t uses technology to the max�mum.
a�ms to prov�de benef�ts. Moreover, �t adds value to every brand �t cooperates w�th by follow�ng 
technolog�cal developments.des�res to add. Ra�s�ng serv�ce standards w�th qual�ty, affordable pr�ces and
solut�on-or�ented processes Collaborat�ng w�th Worksad w�ll be very spec�al for you!
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İNSANKaynakları



İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları, herhang� b�r organ�zasyonda k� �nsan kaynaklarının organ�zasyonlara, çevreye ve 
b�reylere faydalı olab�lecek şek�lde bulundukları yer�n yasalarına ters düşmeyecek b�ç�mde çalışmaların 
yürütülmes�d�r. Bunun yanı sıra akadem�k çevrey� ve �ş dünyasını �lg�lend�ren yönet�m dalı da �nsan 
kaynakları yönet�m� olarak �fade ed�lmekted�r. İnsan kaynakları yönet�m� günümüzde organ�zasyonları kar 
elde etme, üret�m yapma ve h�zmet verme hedefler�ne ulaşab�lmes� �ç�n kullanılan �nsanı temel almaktadır.
İnsan kaynakları yönet�m� genel olarak organ�zasyonlarda k� en üst yönet�c�den en alt kademede bulunan 
�şç�lere kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönet�m�n�n en temel amacı; �şletmelerde k� 
ver�ml�l�ğ� artırmak ve �ş hayatının çok daha n�tel�kl� b�r hal almasını sağlayarak rekabet üstünlüğü elde 
etmekt�r.

İnsan Kaynakları Yönetimi Görev ve Sorumlulukları
İnsan kaynakları yönet�m�, �ş ve kar�yer s�teler�nden �şç� taraması yaparak �şç�ler�n f�rma �le buluşmasını 
sağlar. Bunun yanı sıra �nsan kaynakları yönet�m�n�n çalışan �l�şk�ler�n�n düzenlenmes�, bordrolama 
h�zmetler�, özlük �şler, eğ�t�m ve performans değerlend�rme g�b� çeş�tl� görev ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu kapsamda �nsan kaynaklarında çalışacak olan personeller�n görev ve sorumluluklarını 
genel olarak aşağıdak� g�b� �fade etmek mümkündür.

İnsan kaynakları çalışanları çalışanların ya da �şe alınacak b�reyler�n �ş tanımlarını bel�rlemek �ç�n �lg�l� 
departman yönet�c�ler�yle veya daha küçük �şletmelerde �şverenle görüşme gerçekleşt�rmekted�r.
İş başvurusu yapan personel adaylarının eğ�t�m durumlarını, deney�mler�n� ve d�ğer özell�kler�n� �nceler. İşe 
alınacak k�ş�ler�n referans kontroller�n� ve referans aramalarını yapar. İşe alınacak k�ş�ler� ya da başvurusu 
red ed�len adayları gerçekleşt�r�len �şe alım sürec�nden hemen sonra b�lg�lend�rme sağlar. Çeş�tl� konular �le 
�lg�l� raporlama yapar.
İşe alma ve �şten çıkarma süreçler�n� denetler. Onay vermek ve gerekt�ğ�nde ret etmek gerekt�ğ�nde onay ve 
ret �şlemler�n� sağlar.Ş�rket�n d�s�pl�n cezaları ve d�s�pl�n prosedürler�n�n doğru şek�lde �şlemes�n� sağlar.
Mobb�ng g�b� �şletme �ç�n ps�koloj�k tac�zler�n önlenmes� �ç�n etk�nl�k ve eğ�t�mler�n düzenlenmes�n� ve 
yönet�c�ler�nde bu konu �le �lg�l� b�lg�lend�r�lmes�n� sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?
İnsan kaynakları personeller�n�n sah�p olması gereken bazı özell�kler bulunmaktadır. Söz konusu özell�kler 
genel olarak aşağıdak� g�b�d�r. İnsan kaynakları personeller�; Yüksek organ�zasyon becer�s�ne sah�p 
olmalıdır.
Stratej�k b�r bakış açısına sah�p olmalıdır.
Sağduyulu b�r yapıda olmalıdır.
B�rden çok �ş� aynı süre �çer�s�nde yöneteb�lmel�d�r. Bu özell�k �nsan kaynakları personeller�nde aranan en 
öneml� özell�kt�r.
Uzlaşmacı b�r yapıya sah�p olmalıdır. Tüm koşullarda ve �şlerde uzlaşmacı b�r tutum serg�lemel�d�r.
İlet�ş�m yeteneğ�n�n güçlü olması gerekmekted�r.
Denge kurab�len b�r yapıya sah�p olmakla beraber �k� odak noktaya sah�p olmalıdır.
Problemler� çözeb�len b�r yapıda olmalıdır. Aynı zamanda objekt�f ve ad�l b�r özell�ğe sah�p olması 
gerekmekted�r.
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Bordrolama Hizmeti
Bordrolama h�zmet�; b�r personel�n aldığı maaşa etk� etmekte olan tüm unsurların kanunlar çerçeves�nde 
kayıt altına alınması h�zmet�d�r. İş tanımının ve �ş yükünün son derece fazla olduğu bordrolama, oldukça 
hassas b�r yapıya sah�pt�r. B�r ş�rket �çer�s�nde bulunan �nsan kaynakları departmanının en temel 
görevler�nden b�r tanes� olan bordrolama �le �lg�l� dışarıdan h�zmette alınab�lmekted�r. H�zmet�n nereden 
alındığı öneml� olmadan mutlaka profesyonel b�r uzmandan yardım alınması gerekt�ğ�n� unutmamalısınız. 
Bu kapsamda f�rmamız �nsan kaynakları h�zmet� altında bordrolama h�zmet� de sunmaktadır. S�z de bu 
profesyonel h�zmetten en �y� şek�lde yararlanarak başarı elde edeb�l�rs�n�z. Pek�, bordrolama h�zmet�n�n 
kapsamı ned�r? Gel�n, tüm detayları �nceleyel�m.

Bordrolama Hizmetinin Kapsamı
Bordrolama h�zmet�n�n kapsamı genel olarak aşağıdak� g�b�d�r.
-Personel�n �şe g�r�ş�nden ayrılışına kadar olan sürede yasal olarak yapılması gereken tüm SGK �şlemler�
-Maaş bordrolarının hazırlanması     
-Maaş bordrolarının ş�rket yetk�l�ler�ne ve personele tek tek raporlanması �şlem�
-Banka maaş ödemeler� kapsamında gerekl� tüm raporların oluşturulması
-Aylık olarak İŞKUR ve SGK b�ld�r�mler�n�n gerçekleşt�r�lmes�
-İcra süreçler�n�n yönet�lmes� ve avansların gerekl� durumlarda ödemes�n�n yapılması
-F�rmaların �ht�yaç duyduğu n�tel�k ve türde raporların düzenlenerek raporlanması
-Bordroda bulunan ver�ler�n muhasebeleşt�rme adına entegrasyon ve raporların yapılması
-Personeller�n özlük dosyası yönet�m� sağlanır
-SGK �ş yer� açılışı, kapanışı ve nakl� g�b� �şlemler gerçekleşt�r�l�r
-Otomat�k BES �şlemler�n raporlanması ve yürütülmes�

Neden Bordrolama Hizmeti Almalısınız
Bordrolama h�zmet� kapsamında yasal süreçler� tak�p etmek zorunda kalmazsınız. Bel�rl� dönemlerde 
değ�şkenl�k gösteren SGK ve verg� parametreler� s�z�n adınıza tak�p ed�lmekted�r. Bu sayede söz konusu 
süreçlerde herhang� b�r aksaklık meydana gelmez. Bunun yanı sıra bordroların düzenlenmes� ve yasal 
b�ld�r�mler�n gerçekleşmes� de bordrolama h�zmetler� �le mümkün hale gelmekted�r.

Profesyonel Bordrolama Hizmetleri
Yukarıda bahsed�len avantaj ve h�zmetlerden en �y� şek�lde yararlanmak �ç�n b�z� terc�h edeb�l�rs�n�z. 
Kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne kal�tel� h�zmetler sunan f�rmamız sayes�nde profesyonel 
bordrolama h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z. F�rmamız �le �let�ş�me geçerek h�zmetler�m�z �le �lg�l� detaylı 
b�r şek�lde b�lg� sah�b� olab�l�rs�n�z. Profesyonel h�zmetler f�rmamız tarafından sunulmak üzere s�zler� 
bekl�yor.

4www.worksad.com



Personel Seçme ve Yerleştirme
Personel seçme ve yerleşt�rme sürec� stratej�k �nsan kaynakları sürec�n�n son derece öneml� b�r parçasıdır. 
İnsan kaynakları, örgütün bütünleşmes�n� sağlarken b�r örgüt �çer�s�nde �nsan kaynaklarının önem�n� 
bütünleşmen�n dereces� bel�rlemekted�r. Bu nedenle de �nsan kaynakları yaklaşımı stratej� oluşturma ve 
stratej� uygulama süreçler� �le harekete geçmey� gerekl� kılmaktadır. İnsan kaynakları s�stemler�nde daha 
stratej�k çözümler ve daha kal�tel� sonuçlara ulaşmak adına kurum �çer�s�nde daha güçlü b�r yapı oluşturmak 
gerekmekted�r. Bu kapsamda personel seçme ve yerleşt�rme süreçler� öneml� hale gelmekted�r.
Stratej�k �nsan kaynakları uygulamaları çerçeves�nde ç�ft yönlü b�r bütünleşmeden söz etmek muhtemeld�r. 
Bu nedenle de örgüt �çer�s�ndek� kusursuz b�r yapıyı tes�s etmek adına stratej�k �nsan kaynakları personel 
seçme ve yerleşt�rme süreçler�n� �ncelemek gerek�r. Ş�md� gel�n, personel seçme ve yerleşt�rme süreçler� 
�le �lg�l� detayları �nceleyel�m.

Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci
B�r �şletme �ç�n en öneml� aşamalardan b�r tanes� olan personel seçme ve yerleşt�rme sürec� �le �lg�l� tüm 
detaylar aşağıdak� g�b�d�r.

Keş�f sürec�nde personeller�n �şe alımlarından öncek� durumun �ncelenmes� gerekmekted�r. Personel �şe 
alımı önces�nde en kr�t�k nokta şüphes�z k� �ş tanımının gerçekleşt�r�lmes�d�r. Hang� poz�syona personel 
alınacağının bel�rlenmes� ve bu doğrultuda personel aranması kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. Bu doğrultuda 
f�rmanız �ç�n en doğru personel�n bulunab�lmes� �ç�n keş�f sürec�n�n �y� değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

İşe Alım Süreci
Personel�n hang� poz�syona alınacağı ve hang� vasıflara sah�p olması gerekt�ğ� g�b� öneml� noktaların 
bel�rlenmes� �le b�rl�kte �şe alım sürec� başlamaktadır. Bu doğrultuda n�tel�kler�n bel�rlenmes� ve 
değerlend�r�lmes� gerçekleşt�r�l�r. İşe alım süreçler�nde yüksek b�r performans elde edeb�lmek �ç�n doğru 
elemeler�n gerçekleşt�r�lmes� de çok öneml�d�r.

Değerlendirme ve Eşleştirme
En uygun personel adaylarının �şe alımlarının gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n doğru değerlend�rme süreçler�ne 
�ht�yaç duyulmaktadır. Bu noktada t�t�zl�kle gerçekleşt�r�len b�r değerlend�rme ve eşleşt�rme sürec� �le 
kusursuz b�r deney�m elde ed�lmes� mümkündür.
Personeller�n görevler�ne başlaması sonrasında da b�r süre tak�b�n ve değerlend�rmen�n yapılması 
gerekmekted�r. S�z de personel seçme ve yerleşt�rme noktasında profesyonel b�r destek arıyorsanız 
doğru adrestes�n�z. B�z�mle �let�ş�me geçerek kusursuz b�r deney�m elde edeb�l�rs�n�z.
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TEMİZLİKHizmetleri



Temizlik Hizmetleri
Tem�zl�k h�zmetler�, f�rmamız tarafından sunulan en öneml� h�zmetlerden b�r tanes�d�r. Ev�n�z�n profesyonel 
b�r şek�lde tem�zlenmes�n� m� �st�yorsunuz? Cevabınız evet �se doğru adrestes�n�z. En kal�tel� ve kusursuz 
h�zmetler� s�zlere sunan f�rmamız �le �let�ş�me geçerek en kal�tel� ve profesyonel ev tem�zl�ğ� h�zmetler�nden 
faydalanmanızdır. Söz konusu f�rmaların s�ze ev tem�zl�ğ� h�zmet� kapsamında sunduklarını �se aşağıdak� 
g�b� detaylı b�r şek�lde �nceleyeb�l�r�z.

Temizlik Hizmeti Kapsamı
F�rmamız tarafından sunulan tem�zl�k h�zmetler� genel olarak dış cephe tem�zl�ğ� ve fabr�ka tem�zl�ğ�n� �fade 
etmekted�r. Bu kapsamda söz konusu tem�zl�k h�zmetler� �le �lg�l� detayları aşağıdak� g�b� �fade edeb�l�r�z.

Temizlik Hizmetlerinde Kalite
F�rmamız kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne en kal�tel� ve profesyonel h�zmetler� vermekted�r. S�z 
de bu konu h�zmetler �le �lg�l� detaylı b�lg� almak �st�yorsanız doğru adrestes�n�z. F�rmamız �le �let�ş�me 
geçerek konu �le �lg�l� b�lg� sah�b� olab�l�rs�n�z.
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Fabrika Temizliği
Fabr�ka tem�zl�ğ�, endüstr�yel üret�m alanlarında daha h�jyen�k b�r ortam elde etmek adına terc�h ed�len 
çözümlerd�r. Fabr�kaların üret�m alanlarında görülen çeş�tl� k�rlet�c�ler�n ortadan kaldırılması hem �nsan 
sağlığını hem de düzen� sağlar. Böylel�kle hastalıkların yayılması söz konusu olmadığı g�b� muhtemel 
kazalar da önlenmekted�r. 
Üret�m alanlarının daha kal�tel� ve h�jyen�k ortamlara dönüşmes� adına terc�h 
ed�len fabr�ka tem�zl�ğ�nde farklı ek�pmanlar terc�h ed�lmekted�r. Bu kapsamda fabr�kanın h�zmet verd�ğ� 
sektör ne olursa olsun tem�zl�k süreçler� kal�tel� b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�r. 

Fabrika Temizliğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Tem�zl�k süreçler�nde t�t�z çalışmalar gerçekleşt�ren b�r marka olarak �ht�yaçlarınıza cevap verecek 
seçenekler sunuyoruz. Üstel�k fabr�ka alanının daha kullanışlı olması adına çözüm üret�yoruz. Üret�m 
sahasının gıda, tekst�l ya da ağır sanay� ürünler� üretmes�ne bağlı olarak tem�zl�k uygulamalarında farklı 
çözümlere başvuruyoruz.
S�z de üret�m alanınızın daha tem�z kalması adına t�t�z çalışmalar yürütmey� arzu ed�yorsanız yapmanız 
gereken sadece fabr�ka tem�zl�ğ� �le alakalı destek talep etmek olacaktır. Aşağıdak� uygulamalar ve çok 
daha fazlasıyla fabr�ka alanlarında kusursuz tem�zl�ğe �mkan tanıyoruz.
K�rlet�c�ler�n özell�kler�ne uygun b�r şek�lde tem�zley�c� bel�rl�yoruz,
Tem�zl�k esnasında tem�z ek�pmanlar kullanarak ortamın h�jyen standartlarını z�rveye çıkarıyoruz,
Kal�tel� b�r tem�zl�k sürec� �ç�n gerekl� hallerde 2. defa s�lme, süpürme ve yıkama �şlemler� gerçekleşt�r�yoruz,
Çevredek� c�haz ve mamuller�n zarar görmeyeceğ� şek�lde �şlemlere başvuruyoruz,
Tem�zl�k sonrasında genel düzene d�kkat ed�yor ve ortamda tem�zl�k yapıldığı h�ss�n�n ortaya çıkmasını 
sağlıyoruz.
S�z de bu kusursuz h�zmetlerden yararlanmak mı �st�yorsunuz? O halde vak�t kaybetmeden b�z�mle �let�ş�me 
geçmeye ne ders�n�z? Kal�tel� b�r tem�zl�k �ç�n s�ze beklent�ler�n�zden fazlasını ver�yoruz!

Fabrika Temizliğinde Fiyatlar
Fabr�ka tem�zlemek �ç�n d�kkat ed�lmes� gereken en öneml� konulardan b�r tanes� de uygun f�yattır. Çünkü 
düzenl� aralıklarla tem�zl�k yaptıran f�rmaların çok yüksek ücretler ödemek �stemed�kler� aş�kardır. Bu b�l�nçle 
hareket eden b�r marka olarak uygun f�yatı göz ardı etm�yoruz. Bu sayede �ht�yaçlarınıza cevap verecek 
seçeneklerden yararlanmayı amaçlıyoruz.
S�z de uygun f�yat ve kal�tel� fabr�ka tem�zl�ğ� �ç�n b�z� terc�h edeb�l�rs�n�z. S�ze beklent�ler�n�z� aşacak 
seçenekler sunuyoruz!
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Dış Cephe Temizliği
Dış cephe tem�zl�ğ�, büyük b�naların dış kısmının çevresel faktörlere bağlı olarak k�rlenmes� sonrasında 
başvurulan çözümdür. Tem�zl�ğ�n �nsan yaşamında b�r vazgeç�lmez olması ve cephen�n tem�zlenmemes� 
hal�nde ortaya olumsuzluklar çıkab�lecek olması d�kkate alınmaktadır. Bu kapsamda dış cephey� tem�zlemek 
�ç�n profesyonel destek şarttır. Cam, al�kopat, kompoz�t ve d�ğer benzer özell�klere sah�p olan dış cephen�n 
tem�zlenmes�nde farklı çözümlere başvurulmaktadır. Bu çözümler�n terc�h ed�lmes�nde cephen�n yapısı ve 
f�z�ksel özell�kler etk�l� olmaktadır.

Dış Cephe Cam Temizliği
B�na cepheler�n�n genell�kle cam ve benzer� malzemelerden �mal ed�ld�ğ� b�l�nmekted�r. Bu nedenle de dış 
cephe cam tem�zl�ğ� talep gören h�zmetler arasındadır. Pek�, tem�zl�k yapılırken d�kkate alınması gereken 
detaylar nelerd�r?
Dış cephede bulunan camlar yağmur, egzoz dumanı ve kuş p�sl�ğ� g�b� bazı nedenlerden dolayı 
k�rlenmekted�r. Camların daha kal�tel� b�r görüntü sağlaması adına tem�zlenmes� şart olsa da nasıl b�r 
tem�zl�k yapılacağına da�r çalışmalar yürütmek gerek�r. Tam da bu noktada d�kkat çeken husus profesyonel 
cam tem�zl�ğ�d�r.
S�z de profesyonel b�r tem�zl�k h�zmet� almak �st�yorsanız güven�l�r ek�b�m�zden destek alab�l�rs�n�z. Kal�tey� 
ön plana çıkaran çözümler�yle d�kkat çeken cam tem�zl�ğ�nde beklent�ler�n�ze cevap ver�yoruz. Ek�b�m�z�n ne 
yaptığını b�len profesyonellerden kurulu olması sayes�nde �ht�yaca uygun çözümler sunmayı da 
hedefl�yoruz. S�ze sadece uygun f�yatlı cephe tem�zl�ğ� h�zmetler�m�ze başvurmak kalıyor.
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Dış Cephe Temizliği Nasıl Yapılmaktadır?
Cephe tem�zl�ğ�n�n yapılması önces�nde t�t�z b�r çalışma yürüterek harekete geçmek gerek�r. Z�ra her 
tem�zl�k benzer özell�kler göstermez. Bu nedenle de aşağıdak� detayları d�kkate alarak b�r cephe tem�zl�k 
planlaması yapmak sağlıklı olacaktır.Cephen�n tem�zl�k durumu K�r�n özell�kler� Son tem�zleme zamanı
Çevresel faktörler...Tem�zl�ğ�n yapılmasında oldukça değerl� olan bu faktörler� d�kkate alarak daha başarılı 
çözümler ortaya koymak muhtemeld�r. Bu nedenle de cephe tem�zl�ğ� yapmadan önce bu �ncelemeler� 
yapıyoruz. İncelemeler sonrasında uygun tem�zl�k ek�pmanları tem�n ederek cephen�n kusursuz 
görünmes�n� sağlıyoruz. Üstel�k sunduğumuz h�zmetlerde kal�teden de tav�z verm�yoruz.
S�z de uygun f�yat ve kal�tel� h�zmet anlayışına kapı aralamak �st�yorsanız profesyonel h�zmetler�m�zden 
yararlanmaya başlamalısınız. Ek�b�m�z s�ze en �y� çözümü sunmayı hedefl�yor!
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GÜVENLİKHizmetleri



Güvenlik Hizmetleri
Güvenl�k h�zmetler�, yaşam alanlarına yönel�k tehl�keler�n savuşturulması amacıyla �nsan ve teknoloj� odaklı 
çözümler gel�şt�rmey� hedefler. S�z de fabr�ka, ev ya da of�s g�b� alanlarda güvenl�k çözümler�nden yarar 
sağlamak adına h�zmetler�m�ze başvurmaya ne ders�n�z? Güvenl�k h�zmetler� çerçeves�nde s�zlerden gelen 
taleplere cevap ver�rken kal�te odaklılığı da �hmal etm�yoruz. Çünkü güvenl�ğ�n �nsan yaşamı �ç�n önem�n� 
b�l�yor ve bu öneme �st�naden kal�tel� h�zmetler vaat ed�yoruz. Pek�, b�z�mle �ş b�rl�ğ� yaptığınızda s�ze ne tür 
çözümler sağlıyor olacağız?

Güvenlik Hizmetleri Fiyatı
Güvenl�k h�zmetler�, �ht�yaçlarınıza cevap verecek oldukça özel b�r çözümdür. Ancak bu çözümden 
yararlanırken f�yat ve performans odaklı değerlend�rmeler yapmanız gerekt�ğ�n� b�lmel�s�n�z. Fabr�ka, �ş yer� 
ya da ev �ç�n güvenl�k h�zmet� satın alacaksanız f�yatın değ�şken olduğunu unutmamalısınız. Çünkü f�yatlar 
kullanılacak s�stem ve çalışacak personel sayısına bağlı olarak değ�şkenl�k göstermekted�r. S�z de bu konuda 
en �deal alternat�flerden yararlanmak adına b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
Beklent�ler�n�ze cevap veren ve �ht�yaçlarınızı karşılamada çok değerl� rolü olan f�rmamızla �let�ş�me geçmey� 
�hmal etmey�n! S�ze en �deal çözümler� sunarken uygun f�yat pol�t�kasını da göz ardı etm�yoruz.
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Fiziki Güvenlik
F�z�k� güvenl�k, b�reyler�n f�z�ksel olarak güvende olab�lmes� �ç�n sunulan güvenl�k h�zmetler�d�r. F�z�k� güvenl�k
İşletmen�z veya mülkünüz özel güvenl�k h�zmetler�ne �ht�yaç duyduğunda, bulduğunuz �lk ş�rket� 
seçemezs�n�z. İşletmen�z�n büyüklüğü veya �ç�nde bulunduğunuz sektör ne olursa olsun özel güvenl�k, sah�p 
olacağınız en kr�t�k harcamalardan b�r�d�r. Sonuçta, öncel�ğ�n�z çalışanlarınızı, müşter�ler�n�z� ve değerl� 
ek�pman ve ürünler�n�z� güvende ve emn�yette tutmaktır. Bu öneml� görev, profesyonel olmayan veya 
güven�lmez güvenl�k ş�rketler�ne bırakılamaz.
Özel b�r etk�nl�k �ç�n güvenl�k varlığınızı artırmak veya yen� b�r �şletme veya konut mülkü �ç�n güvenl�k 
görevl�ler� k�ralamak �st�yorsanız doğru adrestes�n�z. F�rmamızı terc�h ederek mükemmel b�r deney�m 
elde edeb�l�rs�n�z.

Fiziki Güvenlik Personeli Seçimi
İşletmen�z�n karar ver�c�s� olarak özel güvenl�k ş�rket� seçerken s�ze öneml� b�r görev düşüyor. Araştırmanızı 
yaparken aşağıdak�ler� göz önünde bulundurun, böylece �ş�n�z ve bütçen�z �ç�n en �y� seç�m� yapab�l�rs�n�z.

İtibar
İş dünyasında �t�bar en öneml� faktördür. Kötü yorumlarınız varsa, sürekl� olarak kötü h�zmet ver�yorsanız 
veya her zaman vaatler�n�z� yer�ne get�rem�yorsanız, müşter�ler s�z�nle �ş yapmak �stemeyecekt�r. Deney�m� 
olan ve her türden müşter�yle yıllar �ç�nde �t�bar kazanmış b�r ş�rket seç�n.  F�rmamız kurulduğu günden bu 
yana �t�barını düşünerek profesyonel h�zmetler sunmaktadır.

Güvenilirlik
Özel güvenl�k h�zmetler� söz konusu olduğunda, güven�l�r ve profesyonel b�r güvenl�k görevl�s� ek�b�, 
potans�yel b�r güvenl�k tehd�d� �le güvenl�k ac�l durumu arasındak� fark anlamına geleb�l�r. B�r özel güvenl�k 
ş�rket� �le sözleşme yaptığınızda, onların muhafızlarının ve d�ğer güvenl�k h�zmetler�n�n, olması gereken 
zamanda orada ve hazır olacağından em�n olmanız gerek�r. Özel güvenl�k görevl�ler� geç kalırlarsa, 
suçlular tarafından görülmezlerse veya d�kkat� dağılırsa �şletmen�z� korumayacaktır.

Profesyonel Fiziki Güvenlik Hizmetleri
Profesyonel ve kal�tel� b�r şek�lde f�z�k� güvenl�k h�zmet� almak �st�yorsanız doğru adrestes�n�z. F�rmamız 
kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne en değerl� ve güven�l�r h�zmetler� sunuyor. S�z de bu h�zmetler �le 
�lg�l� detaylı b�r şek�lde b�lg� ve h�zmet almak �ç�n b�z� terc�h edeb�l�rs�n�z. Yapmanız gereken tek şey b�z�mle 
�let�ş�me geçmekt�r. Bu sayede h�zmetler�m�z �le �lg�l� b�lg� alab�l�r ve profesyonel b�r deney�m elde edeb�l�rs�n�z.
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Elektronik Güvenlik
Elektron�k güvenl�k , şebekeden güç alan b�r tes�se veya alana gözet�m, er�ş�m kontrolü, alarm veya �z�ns�z 
g�r�ş kontrolü g�b� güvenl�k �şlemler� yapab�len elektron�k ek�pmanı �fade eder.

Kapalı Devre Televizyon (CCTV)
CCTV, sınırlı b�r mon�tör set�nde bel�rl� b�r yere b�r s�nyal �letmek �ç�n v�deo kameraların kullanılmasıdır. 
Noktadan noktaya (P2P), noktadan çok noktaya (P2MP) veya kablolu veya kablosuz ağ bağlantıları 
kullanab�lmes�ne rağmen, s�nyal�n açık b�r şek�lde �let�lmemes�yle yayın yapan telev�zyondan farklıdır.

Otomatik Erişim Kontrol Sistemleri (AACS)
Otomat�k Er�ş�m Kontol S�stemler; k�l�tleme mekan�zmalarıyla arayüz oluşturarak alanlara er�ş�m� düzenler. 
S�stem, yalnızca potans�yel z�yaretç�n�n k�ml�k b�lg�ler� doğrulandıktan sonra g�r�şe �z�n verecekt�r. Böyle b�r 
s�stem�n örnekler�, g�r�şe �z�n vermek �ç�n p�m veya b�yometr�k b�lg� gerekt�ren kapılar olab�l�r. Bu s�stemler 
yalnızca er�ş�me �z�n verme veya er�ş�m� reddetme yeteneğ�ne sah�p olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenl� 
alana g�rmek �ç�n yapılan tüm g�r�ş�mler�n b�r kaydını tutab�l�r, hatta yetk�l�ler� yetk�s�z g�r�ş g�r�ş�mler�ne karşı 
uyarab�l�r.

Saldırı Tespit Sistemleri (lD)
Saldırı Tesp�t S�stemler�, b�r ağı veya s�stemler� kötü amaçlı etk�nl�k veya pol�t�ka �hlaller� açısından �zleyen 
b�r c�haz veya yazılım uygulamasıdır. Bunlar, güvenl� alandak� herhang� b�r �hlal� algılamak �ç�n sensörler 
kullanan, herhang� b�r �hlal tesp�t ed�ld�ğ�nde b�r tür alarmı tet�kleyen s�stemlerd�r. Bu s�stem, sensör ve 
alarm s�stem�n�n durumunu �zleyen ve b�lg�ler� b�r uzaktan �zleme �stasyonuna �leten Tes�s Kontrol B�r�m� 
(PCU) olmak üzere �k� b�leşenden oluşur. PCU ayrıca yetk�l� personel�n s�stem� etk�nleşt�rmes�ne veya devre 
dışı bırakmasına �z�n ver�r. Tuş takımının PCU olduğu Ev güvenl�k s�stemler�nde kullanılan s�stem türü bu 
olab�l�r.

Profesyonel Elektronik Güvenlik Sistemleri
Profesyonel ve kal�tel� b�r şek�lde elektron�k güvenl�k s�stemler� �le �lg�l� h�zmet m� almak �st�yorsunuz? 
Cevabınız evet �se doğru adrestes�n�z. Kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne kal�tel� ve güven�l�r 
h�zmetler sunan f�rmamızı terc�h ederek eşs�z b�r deney�m ede edeb�l�rs�n�z. Elektron�k güvenl�k s�stemler� 
�le �lg�l� çok daha detaylı b�r şek�lde b�lg� ed�nmek ve h�zmet almak �ç� hemen harekete geçeb�l�rs�n�z.
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KALİTE KONTROLHizmetleri



Kalite Kontrol Hizmetleri
Kal�te kontrol h�zmetler�, müşter�ler�n b�r ürün ya da h�zmet alımı sonrasında yaşanan aks�l�klerden dolayı 
mağdur duruma düşmemes� �ç�n büyük önem teşk�l etmekted�r. Müşter�, b�r ürün ya da h�zmet aldıktan 
sonra aldığı ürün ya da h�zmet�n hatalı olduğunu düşünüyorsa, kal�te kontrol h�zmet� sayes�nde ürünün 
tekrar �şleme alınmasını sağlayab�l�r.
Kal�te kontrol h�zmetler� kapsamında müşter�ler�n tesl�m aldığı hatalı ürünler, tam�r ed�lmeye uygun 
ortamlarda tekrar �şleme alındıktan sonra b�r değerlend�rme sürec�nden geçer. Bu değerlend�rme 
sürec�nden sonra eğer ürün, müşter�n�n ded�ğ� g�b� hatalı çıkarsa duruma göre �ade ya da değ�ş�m sürec� 
başlamaktadır.
Bunlar dışında kal�te kontrol h�zmetler�n�n en temel görev�, herhang� b�r ürünü kal�te planlarına uygun b�r 
şek�lde g�r�ş�n� yapmak ve daha sonra ara ve f�nal olmak üzere kontroller�n� sağlamaktır. Bu süreç boyunca 
departmanda çeş�tl� notlar tutulur ve �ş akışının düzen� sağlanır. Müşter�lere hatalı ürünler g�tmes� takd�rde 
�se ürün gerçekten hatalı olursa �ade ya da değ�ş�m yapılab�l�r

Kalite Kontrolünün Amacı Nedir?
Kal�te kontrol departmanının b�rden fazla amacı bulunur fakat en temel amacı, ş�rket� kalkındırmaktır. Bunu 
da üret�len ürünler�n�n kal�tes�n�n yüksek olmasını sağlayarak yapar. Kal�te kontrol sürec�, b�rçok farklı 
aşamadan oluşmaktadır. Daha çok süreç �dares� olarak da b�l�nen kal�te kontrol h�zmetler�, temelde ş�rket�n 
tasarladığı ürünler� kal�teye ters düşmemes� açısından kontrol etmekle görevl�d�r.
İşyerler�n�n ürett�ğ� ürünler, bell� b�r kal�te planına göre üret�lse de her ürün, bazen aynı kal�tede 
olmayab�l�yor. Düşük kal�tede olan ürünler, müşter�n�n beklent�s�n� karşılamayacağı �ç�n bu tarz durumlar, 
ş�rket prest�j�ne zarar vermekted�r. Bu yüzden kal�te kontrol h�zmetler� departmanı, ş�rket�n kalkınmasında 
büyük rol oynar.

Kalite Kontrol Hizmetlerinin Faydaları
Bunlar dışında kal�te kontrol h�zmetler� sayes�nde üret�mde kal�tes�zl�ğ�n önüne geçmek mümkündür. Ayrıca 
az b�r mal�yet �le kal�tel� muayene s�stem� oluşturulması ve bu s�stem üzer�nden ürünler�n kal�te kontrolünün 
yapılması mümkündür.
Ş�rket�n tasarladığı ürünler arasında bazen beklenen kal�ten�n dışında kalan ürünler de olab�l�yor. Bu g�b� 
durumlarda kal�te kontrol h�zmetler�, beklent�n�n dışında kalan ürünler� önceden tesp�t ed�yor ve hatalı 
parça sayısını azaltarak ş�rket�n tasarruf etmes�n� sağlıyor.
Son olarak �şç� ve mak�nen�n zaman kaybetmes�n� de önleyen kal�te kontrol h�zmetler�, üret�m�n artmasını 
da sağlamaktadır. Görüldüğü üzere kal�te kontrol h�zmetler�, ş�rkete her açıdan fayda sağlamaktadır ve bu 
yüzden en öneml� departmanlar arasında yer alır.

Kontrol Sürecinin Aşamaları
Kal�te kontrol sürec�, farklı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaların başında süreç boyunca kullanılacak 
ölçü b�r�m�n�n seç�lmes� vardır. Daha sonrasında �se performans ve amaç ölçütler� bel�rlen�r. Hemen 
ardında da kontrol konusu bel�rlen�r ve performans ölçümü yapılır. Bundan sonra hatalı çıkan ürünler 
kenara ayrılır. Ayrıca bazı durumlarda müşter�lerden gelen hatalı ürün ş�kayetler� de değerlend�r�l�r ve 
değ�ş�m sürec� başlatılab�l�r.
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Ölçüm Hizmetleri
Ölçüm h�zmetler� noktasında s�zlere alanında uzman, eğ�t�ml� ve sert�f�kaları çalışanlarımız �le destek 
sağlamaktayız. Ek�pmanlı bas�t tekn�k ölçümler har�c�nde laboratuvar ortamında da s�zler �ç�n detaylı tekn�k 
ölçümler yapmaktayız. Ölçüm h�zmetler� noktasında �lk olarak s�zlere CMM’n�n tanımını yapmamız gerek�r.

CMM’i Tanıyalım
CMM’n�n açılmı Coord�nate Measurement Mach�nes’d�r. Coord�nate Measurement Mach�nes’�n Türkçe 
anlamı, Koord�nat Ölçüm Mak�neler� anlamına gel�r.
Koord�nat ölçme s�stem� olarak tanımlanan ölçüm mak�nasında, Kartezyen koord�natına �st�naden ölçüm 
sağlanmaktadır. S�stem X, Y ve Z �st�kamet�nde hareket ederek, çok yönlü ölçüm �mkanı �ç�n s�stem�n 
proba bağlı kafası, kend� etrafında 360 derece döner. Kafanın otomat�k olarak yönlend�r�lmes�, b�lg�sayar 
kontrolü �le gerçekleşt�r�l�r. Parça üzer�ne temas hal�nde, otomat�k olarak nokta alınır. Boyutsal ölçümler�n 
yapılab�lmes� �ç�n elde ed�len geometr�ler ve noktalar baz alınır. Ölçümler CAD datalı ve CAD datasız 
olarak yapılab�lmekted�r. Otomat�k olarak devamlılığın devamını sağlayan CAD datalı ölçüm planlamasıdır. 
Yüksek hassas�yet �çer�s�nde ölçüm yapab�len CMM tezgahları, 1 m�kron ve altında ölçümler 
sağlayab�lmekted�r.

Tanılabilen CMM
Çalışma prens�b� olarak �k� CMM model� de b�rb�r�nden �zler taşır. İk� c�haz da koord�nat ölçme mantığına 
hak�md�r. Ölçüm h�zmetler� olarak b�l�nen taşınab�l�r CMM’lerde, eksen sayısı yükseld�kçe hassas�yet düşer. 
Genll�kle 6, 7 ve 8 eksenl� s�stemler, s�nyal üret�c�ler �le gerekl� ver�ye ulaşırlar.
Kotanın koord�natının elde ed�leb�lmes� �ç�n, s�stem ucunda yer alan prob �le yüzey�n temas ett�r�lmes� 
gerek�r. Temas ett�r�lmes� aşamasında tet�ğe basılarak, koord�nat elde ed�l�r. Elde ed�len koord�natlar �le 
gerekl� olan geometr�ler hazırlanarak �şlem sağlanır.
CAD data olmasa da ölçüm çalışması yapılab�l�r.

Ölçüm Hizmetleri(CMM, Tanışanabilen CMM)
CMM ve Tanışınab�len CMM’n�n kullanılab�ld�ğ� alanların b�r kaçını şu şek�lde sayab�l�r�z; Ölçüm 
h�zmetler�nde yer alan �k� mak�na da arş�vleme �ç�n fayda sağlamak �ç�n kullanılab�l�r. İlg�l� ürünler�n 
performanslarına katkı sağlamak ve gel�şt�rmek �ç�n kullanılab�l�r. Zarar görüş ve esk�m�ş olan parçaların 
deplasman ve deformasyon �şlemler� �ç�n anal�z yapmak amacı �le terc�h ed�leb�l�r. Rekabet hal�nde olunan 
ürünler üzer�nde �ncelemeler yapılab�lmes� �ç�n data çıkartma aracı olarak kullanılab�l�r. Or�j�nal olarak 
hazırlanan tasarımların yeters�z kaldığında, gel�şt�rme amacı �le kullanılab�l�r. Or�j�nal üret�c� olarak �lg�l� 
ürünü üretmey� bıraktıysa, 2D ve 3D olarak �sten�len ürünün dökümanyarı çıkartılab�l�r. Rekabet hal�nde 
olunan b�r ürün var �se, �y� ve kötü yanlarının tümüyle görüleb�lmes� �ç�n kullanılab�l�r.
Çözüm ortağınız olarak s�zlere, laboratuvar ortamı gerekt�ren konularda ve benzer ölçüm h�zmetler� 
alanında destek vermektey�z.
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Mühendislik / Müşteri Temsilcisi
Müşter�ler�m�z�n �ht�yaçları doğrultusunda ve y�ne müşter�ler�m�z�n kr�terler� doğrultusunda �şlemler�n� güven 
�çer�s�nde gerçekleşt�rmektey�z. Uzman mühend�s ek�m�z, profesyonel düzeyde l�sans eğ�t�m�n� tamamlamış, 
d�nç b�r ek�pt�r.
Mühend�sl�k h�zmetler� ve müşter� tems�lc�l�ğ� kapsamında, tedar�kç� f�rma tarafından gel�şt�r�lerek sunulan 
f�rmalar arası sözleşmeler, �ş güvenl�ğ� çerçeves�nde bel�rlenen şartlar ve yönetmel�kler�n uygun b�r zem�nde 
hazırlanılarak gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n� bağımsız olarak denetlemektey�z.
Söz konusu ürününüzün kal�tes�n� s�z�n �ç�n güvence �çer�s�ne alarak, r�skler� en aza �nd�rmektey�z. Ayrıca 
f�rmanın proses kal�tes� ve g�r�ş kal�tes� g�b� süreçler�n� tak�p ve anal�z ederek raporlamaktayız.
En çok problem yaşanılan, uzun mesafel� tedar�k süreçler�nde de müşter�ler�m�z�n anlaşmış olduğu f�rmalara 
y�ne müşter�ler�m�z �ç�n h�zmet vermektey�z. Prens�p olarak müşter�ler�m�z�n h�zmet aldıkları f�rmalarda en �y� 
şek�lde yansımaları olmaktayız.

Her Koşulda Müşterimizin Yanındayız
Müşter�ler�m�z tarafından sevk ed�lm�ş malzemeler� de kontrol etmektey�z. Gerekl� anal�zler ve ergonom� g�b� 
konuların yanı sıra hata b�ld�r�mler�n� de en kapsamlı b�r şek�lde raporlayarak, müşter�m�z� olası durumlara 
hazırlayıp oluşab�lecek durumlar �ç�n aks�yon almasında yardımcı olmaktayız.

Güvencenizi Bizimle Güçlendirin
Mühend�sl�k h�zmetler� ve müşter� tems�lc�l�ğ� olarak, müşter�ler�m�z ve müşter�m�z�n müşter�ler� arasında b�r 
nev� köprü kurmaktayız. Pek� neden b�z� terc�h etmel�s�n�z?
Daha güvenl�, kontrollü ve sağlıklı sevk�yatlar gerçekleşt�reb�lmen�z �ç�n olmadığınız yerde tems�lc�n�z 
oluyoruz. Bu sayede b�z�mle b�rl�kte her an görüştüğünüz f�rmada oluyorsunuz. Söz konusu b�r hata var �se, 
s�z�n �ç�n anal�z ve raporlama yapıyoruz. Bu sayede tak�p edemed�ğ�n�z veya ulaşamadığınız ortamlara da 
ulaşmış oluyorsunuz.
İlg�l� ürünler�n�z �ç�n gerekl� kontroller� yaparak, sevk konusunda güvencen�z oluyoruz. Olası b�r hata �le 
karşılaşsanız da tekrardan yanınızda olarak, hata b�ld�r�mler�n� b�rl�kte çözümlüyoruz. Ayrıca ürünler s�ze 
ulaşmadan önce de, raporlama yaparak, olası aks�yonları almanız konusunda yanınızda oluyoruz.

Mühendislik Hizmetleri ve Müşteri Temsilciliği
S�z� sadece tems�l etmek �le kalmıyoruz, d�led�ğ�n�z takt�rde olay yer�nde h�zmet vererek, özel mühend�sl�k 
�ht�yaçlarınızı da karşılamak �ç�n mühend�sl�k h�zmet� ver�yoruz.
Kısacası, b�zden almış olduğunuz her h�zmet net�ces�nde güvencen�z� b�r üst sev�yeye daha çıkartıyorsunuz. 
Gerek müşter� h�zmetler� konusunda, s�zlere olay yer�nde mühend�sl�k h�zmet� ver�yoruz. Gerekse müşter� 
tems�lc�l�ğ� alanında, s�zler �ç�n olay yer�nde gerekl� anal�zler� ve ergonom� çalışmalarını yapıyoruz. En büyük 
artılarımızdan b�r� de olası hata b�ld�r�mler�n� en kapsamlı şek�lde s�zlere raporluyoruz.
Gönderm�ş olduğumuz raporlar net�ces�nde, gerekl� aks�yonları almanız konusunda da s�zler� yanlız 
bırakmayarak, yanınızda oluyoruz. Tüm bunlar net�ces�nde müşter�m�z ve müşter�m�z�n müşter�s� arasında 
köprü kurarak, çıkarlarınızı korumaya devam ed�yoruz.
Eğer s�z de güvenl� mühend�sl�k h�zmetler� ve müşter� tems�lc�l�ğ� arıyorsanız, müşter�ler�n�z arasındak� 
�let�ş�m� s�zler �ç�n sırtlayab�l�r�z.
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CSL1 / CSL2
Tedar�kç�ler�n müşter�ler�ne, hatalı ürün göndereb�ld�ğ� ve daha önceden gönderd�ğ� �ç�n kontrol amacı �le 
gel�şt�r�len CSL, kel�me açılımı olarak ”Controlled Sh�pp�ng Level” anlamına gelmekted�r.
CSL(Controlled Sh�pp�ng Level) Türkçe olarak, Kontrollü Sevk�yat Sev�yes� anlamına gel�r. Tedar�kç� �le 
müşter� arasında gerçekleşen �let�ş�m�n güvenl�ğ� açısından son derece önem teşk�l eden CSL, müşter�ler�n 
tedar�kç�lere olan güven�n� de arttırmaktadır.
CSL (Kontrollü Sevk�yat Sev�yes�), CSL1 ve CSL2 olarak 2 başlık altında toplanmaktadır.

CSL1 – Tedarikçi Tarafından Gerçekleştirilen Kontrollü 
Teslimat
Tedar�kç�n�n �steğ� doğrultusunda oluşturulan kontrol türüdür. Tedar�kç� müşter�ler�ne ürünler�n� 
göndermeden önce �nceleme yaparak, güvenl�ğ� açısından kend�nce tem�nat alır. CSL1 �lk aşamada 
gerçekleşt�r�len tesl�mat türü olarak da b�l�nmekted�r. Çünkü, öncel�kle tedar�kç�n�n kontrolünden geçer.
Müşter�ye ürünün sevk ed�lmes�nden önce gerçekleşt�r�len CSL1 kontroller�, müşter�n�n güvenl� b�r şek�lde 
ürünü almasını sağlamaktadır. Bu kontroller sırasında oluşab�lecek veya görüleb�lecek problemler, ürün 
müşter�ye g�tmeden önce çözüleb�lmekted�r. Bu sebep �le müşter� ürünü kontrollü ve daha sağlıklı b�r 
şek�lde tesl�m almış olur. Kontroller�n yapılmasında herhang� b�r zorunluluk veya süre bulunmamaktadır. 
Tedar�kç�n�n �steğ� �le oluşturulan CSL1, müşter�n�n �ns�yat�f�nde oluşturulduğu �ç�n herhang� b�r problem 
olmadan, sorunsuz b�r şek�lde tamamlanır. Eğer kontroller sırasında b�r hata bulunur �se müdahale ed�l�r.

CSL2 – Müşteri Tarafından Zorunlu Tutulan Kontrol
CSL2 kontroller�, müşter� tarafından zorunlu olarak tutulan hata b�ld�r�mler�d�r. Tedar�kç� ürünü müşter�ye 
sevk ett�kten sonra bel�rlenm�ş hata b�ld�r�mler�n�n tekrar kontrol ed�lmes� olarak da b�l�nmekted�r.
Müşter� �steğ� �le zorunlu olarak başlatılan CSL2 kontroller�, CSL1’de olduğu g�b� müşter�n�n �ns�yat�f�nde 
olmadığı �ç�n kapatılamaz. Tedar�kç�, müşter�n�n kend� �steğ� �le hata b�ld�r�mler�n� kapatana kadar kontrol 
etmekted�r.

CSL 1 ve CSL 2’nin Sağladığı Faydalar
CSL1, söz konusu ürünün tedar�kç� tarafından kontrol ed�lerek müşter�s�ne gönder�lmes�n� amaçlar. Bu 
sayede tedar�kç� tek seferde kontrollü b�r b�ç�mde ürünler�n� müşter�ye sevk edeb�l�r.
CSL2, söz konusu ürünün müşter�ye gönder�ld�kten sonra da tak�b�n�n yapılmasını sağlar ve oluşab�lecek 
problemler�n�n önüne geçer. CSL2 sayes�nde müşter�ler, gelen ürünlerde b�r hata var �se tekrardan kontrol 
ett�reb�lmekted�rler. Ürünler�n kontrolller� sırasında hata devam ederse, müşter� hatanın sonlandığını 
öğrenene kadar b�ld�r�m açık kalır ve ürün kontrol ed�lmeye devam eder.
Controlled Sh�pp�ng Level (Kontrollü Sevk�yat Sev�yes�), ürünler�n hatalı olarak gönder�lmes� ve 
gönder�ld�kten sonra hataların fark ed�lmes� net�ces�nde gel�şt�r�lm�şt�r. Ortada söz konusu b�r hatanın 
önlenmes� ve telaf�s� olduğu �ç�n, CSL1 ve CSL2 hem tedar�kç�, hem de müşter�s� �ç�n oldukça önem 
teşk�l etmekte ve güven �nşa etmekted�r.
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