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Hakkımızda

• 1990 yılından  bu yana pek çok başarı ve ilke imza attık. 

• 30 yıllık deneyimimiz ile geleceğe güvenle bakıyoruz.

• Müşterilerimize, güvenlik (Stratejik nokta, ticari, liman, endüstriyel,  
 medikal, konaklama, konut güvenliği hizmetleri)
 Entegre tesis yönetimi (Temizlik Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri,    
 Teknik Hizmetler, Destek Hizmetler, Haşera Kontrol, Bahçe Bakım ve  
 Peyzaj Hizmetleri) Teknoloji, Danışmanlık & Eğitim alanlarında     
 hizmet veriyoruz.

• Sektörün bugün aktif olarak kullandığı teknolojik hizmet olan SFM   
 yazılımının danışmanlığını biz gerçekleştirerek 30 yıldır aktif        
 hizmet verdiğimiz bu sektöre öncülük ediyoruz. Böylelikle sizlere     
 sistemli ve raporlanabilir bir hizmet sunuyoruz.
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Türkiye’nin Her Yerindeyiz!

 81ilde
hizmet
veriyoruz! 81ilde
hizmet
veriyoruz!



İnsan Odaklı
Yaklaşım

• Yaptığımız iş ne olursa olsun merkezinde insan var. 

• Bu bilinçle insan ve çözüm odaklı bir yaklaşım        
 benimsiyoruz.

• Müşterilerimiz için çözümler üreterek iş modelimizi     
 standartlarımızdan ödün vermeden özelleştiriyoruz.

• Müşterilerimize gösterdiğimiz özenin temelinde       
 çalışanlarımıza verdiğimiz değer yatıyor. 

• Teknolojik altyapımız ve firmanıza özel              
 danışmanlık hizmetlerimizle fark yaratıyoruz.



• Uzman ve nitelikli personelimiz, dünya            
 standartlarının ötesinde teknolojik altyapımız,      
 çalıştığımız şirketlere özel olarak geliştirdiğimiz     
 danışmalık hizmetlerimiz ile hizmet verdiğimiz tüm   
 sektörlerde fark yaratıyoruz. 

• Uzun ve detaylı eğitim süreçlerimiz ile tüm         
 personellerimize işin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir  
 şekilde öğretiyoruz. 

• İşin her aşamasında devam eden denetim ve       
 kontrollerimiz ile hizmet kalitemizdeki sürekliliği     
 sağlıyoruz.

Sizi dinliyor,
anlıyor ve size özel
çözümler sunuyoruz. 

TEKNOLOJİDANIŞMANLIK

DENETİM VE 
KONTROL

EĞİTİM

PERSONEL

YÖNETİM



Sektörler
Hizmet verdiğimiz sektörlerden bazıları:

Havalimanları

İş Merkezleri ve
Plazalar

Parakende
Mağazaları ve
AVM’ler

Bankalar

Eğitim Kurumları

Depolar

Şantiye ve
İnşaat Alanları

Oteller



Sektörler
Hizmet verdiğimiz sektörlerden bazıları:

Terminaller

Endüstriyel
Alanlar

Limanlar

Fabrikalar Hastaneler

Medikal
Tesisler



Güvenlik Hizmetleri 

• 5188 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde       
 teknoloji ve fiziki güvenliğin entegre edildiği         
 güvenlik  hizmetleri vermekteyiz.

• Danışmanlık ve elektronik güvenlik hizmeti          
 sağlıyoruz.

• Size ve firmanıza özel entegre güvenlik çözümleri     
 sunuyoruz.



Stratejik Nokta Güvenliği

Bodrum
Havaalanı

Mardin
Havaalanı

Botaş Teiaş
Uluslararası

Sabiha Gökçen
Havaalanı



Entegre Tesis Yönetimi 

• Gündemir Entegre Tesis Yönetimi, işletmenizdeki    
 profesyonel temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerin     
 tek  elden verimli bir şekilde yönetilmesini          
 sağlamaktadır.

• Candemir Holding, işletmenize özel çözümlerini     
 profesyonel kadrosu, yönetim  teknikleri ve         
 teknoloji ile birleştirerek işletmenizin tüm          
 ihtiyaçlarını üst seviyede sağlar.   

• Profesyonel Temizlik Hizmetleri,
• Güvenlik Hizmetleri,
• Teknik Hizmetler,
• Destek Hizmetler,
• Haşere Kontrol,
• Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri.



Profesyonel Temizlik
Hizmetleri

• Temizlik şirketleri yaklaşımına yeni bir bakış açısı      
 kazandırarak, işletmelerin uluslararası standartlarda   
 temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon ihtiyaçlarının        
 tamamını karşılıyoruz. 

• Yürütülen hizmetin tüm ihtiyaçları kapsaması sebebi   
 ile, ekonomik ve verimli bir organizasyon            
 oluşturuyoruz. 

• Aynı zamanda bu destek sürecinin sorumluluğunu     
 tamamen alıyoruz. İşletmenin asli faaliyetine daha     
 fazla enerji ayırmasını sağlıyoruz.



Hijyen, Ölçüm ve Kontrol
Hizmetleri

• Başta tüm sağlık kuruluşları olmak üzere, hijyen      
 gerektiren tüm alanların bakteri ölçümleri yapılarak,   
 uygun kimyasal ve teknoloji ile ortamın dezenfekte   
 edilmesini sağlamaktayız.



Teknik Hizmetler

• Yapıların ısıtma, soğutma, elektrik, su tesisatı,        
 yalıtım, havalandırma vb. işleyişlerini uygun teknik    
 personel ile periyodik olarak raporluyoruz.

• Enerji tasarrufu sağlanması konusunda çalışmalar    
 yürütüyoruz.



Destek Hizmetler

• Resepsiyon Hizmetleri

• Vale Parking Hizmetleri

• Sosyal Tesis İşletmeciliği

• İç Mekan Bitki Bakımı

• Bordrolama Hizmetleri



Haşere Kontrol

• Yaşam alanlarında bulunmaması gereken, hastalık    
 yayan canlı mekanizmaların, alandan              
 uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. 

• Bu çalışmalar yapılırken doğanın dengesini         
 koruyoruz.  Biyosidal ürünler kullanarak, insan       
 sağlığını  ve doğal yaşamı göz önünde              
 bulunduruyoruz.



Bahçe Bakım ve
Peyzaj Hizmetleri

• Yaşam alanlarınızın en önemli unsurlarından biri olan  
 çevre ve bahçe düzenlemeleriniz  için deneyimli      
 personeller ve özel ekipmanlar ile eksiksiz hizmet     
 sunmaktayız

• Dış alanlarınızdaki bitkilerin ve peyzaj             
 düzenlemelerinin bakımlarını yapıyoruz.



Sürdürülebilir Çevre
Dostu Temizlik

• Doğanın korunması ve iyileştirilmesi, işimizin    
 ayrılmaz bir parçasıdır.

• Tedarik ettiğimiz malzemelerimizi ve           
 ekipmanlarımızı, kalitesinin yanı sıra, çevreye    
 olan etkilerini de düşünerek kullanıyoruz. 

• Tüm yasal gerekliliklere uymanın ötesinde      
 yaşadığımız doğaya ve topluma olan saygımız   
 gereği çevre dostu bir firmayız.



Teknolojik Hizmetler

• Firma ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde           
 entegre edilebilen özel olarak hazırlanmış         
 modüller ile işletmenizin tüm süreçlerinin takip     
 edilmesini sağlayan tesis yönetim yazılımlarımız:

•  SFM ( Personel Yönetim Sistemi) 
•  NFC (Raporlama Sistemi)
•  Apsiyon 



Danışmanlık & Eğitim
Hizmetleri

•  Kişiler, kurum ve kuruluşlar için Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
•  Bomba Eğitimi (EOD ve IED)
•  Özel. Güv. Huk. ve Kişi Hakları Eğitimi
•  Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
•  Güvenlik Riskleri Eğitimi
•  Güvenlik Sistem ve Cihazları Eğitimi
•  Temel İlk Yardım Eğitimi
•  Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
•  Etkili İletişim Eğitimi
•  Profiling Eğitimi
•  Kalabalık Yönetimi Eğitimi
•  İleri Düzey Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi
•  Kişi Profil Eğitimi
•  Kapı ve El Detektör Eğitimi
•  5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve Yetkiler Eğitimi

•  Ulusal Özel Güvenlik danışmanlık hizmeti ile öncelikle bir kurumun  veya yapının güvenlik açısından sahip olduğu       
 güncel ve gerçekçi riskleri belirliyoruz. Ardından bu risklere uygun elektronik ve fiziksel önlemleri entegre ederek       
 optimum çözüm belirliyoruz. Gerekli noktalarda, ilgili alanda özel eğitim almış güvenlik personelleri                
 görevlendiriyoruz. Ulusal Özel Güvenlik olarak, kurumunuz için en doğru ve etkili güvenlik hizmetine ulaşmanızı sağlıyoruz.



• Klasik organizasyon yapılarında özellikle dikey hiyerarşilerde çözüm bulmanın zorluğunu biliyoruz. Bu yüzden   
 yatay organizasyon yapımız ve yetkin personelimiz sayesinde önemli noktalarda hızlı ve etkin çözümler       
 buluyoruz.

• Çalışanlarımıza yerinde destek olarak mutlu çalışanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Sürekli devam eden         
 takiplerimizle çalışanlarımızın performanslarını artırarak personelden kaynaklanan riskleri azaltmayı          
 amaçlıyoruz.

Yatay Organizasyon Yapısı

KLASİK ORGANİZASYON YAPISI YATAY ORGANİZASYON YAPISI



İnsan Kaynakları
Süreçlerimiz

Segmente Özgü
Aday İstihdamı

1

Grup ve Birebir 
Mülakatlar

2

Psikometri ve
DISC Testleri 

3



Çözüm Ortaklarımız

Temizlik

Elektronik



Genel Referanslarımız

Lorem ipsum

Genel Referanslarımız



Genel Referanslarımız

SİNPAŞ 
KORU SİTESİ

BEYKOZ 
KONAKLARI

YEŞİL 
KONAKLARI 

ERDEM
SİTESİ

EKŞİOĞLU 
AKKAYA SİTESİ

SARI 
KONAKLAR

İÇKALE KANDİLLİ
KONAKLARI

ATAŞEHİR 38 ADA

ESPRI

OUTLET 

CENTER

SİTESİ 

KONAKLARI SİTESİ 

PARADİSE
CİTY POLAT

VİLLALARIÇEKMEKÖY 

EVLERI

ŞEKERVADI

ARIKÖY
KONAKLARI SİTESİ 

AKYAZI
DEVLET

BALIKESİR
KAMU AR - YIDIZ

FABRİKAHASTANESİ HASTANESİ 

EVLERI

VALİDESUYU



Kalite Belgelerimiz

• HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

• KALİTE YÖNETİMİ 

• ÇEVRE YÖNETİMİ 

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 



İletişim

Referanslarımız

Telefon:   +90 0850 466 04 77

E-Posta:  info@candemirholding.com.tr

Adres:       Küçükçamlıca Mahallesi
         Libadiye Caddesi Ümit Sokak
                 No: 13 A Bulgurlu
         Üsküdar / İstanbul



Teşekkürler


