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 AKGÜLER GROUP, ülkemizde sektöründeki çözümleriyle tartışmasız liderdir. AKGÜLER GROUP 

kullandığı teknoloji ve yetişmiş insan kaynakları sayesinde, yaratmış olduğu çözümler ile hizmet vermiş olduğu 

müşterilerinin pazardaki rakiplerine göre çok daha iyi hizmeti, daha uygun ve değişken maliyet hesabına dayalı 

olarak almasını sağlamayı başarmıştır. 

 AKGÜLER GROUP, müşterilerine yatırım harcaması yaptırmadan, değişik sektörlerden müşterilerinin 

gereksinimlerini karşılayacak optimum çözümleri kendi insan kaynakları ve finansal olanakları ile 

gerçekleştirmektedir. 

 AKGÜLER GROUP içinde birçok kuruluş için en önemli sorun olan hizmet ve bilginin kontrolü, ayrıca 

personel gereksinimleri için harcanan zaman ve finansal kaynak israfını ortadan kaldırmış ve müşterisine "Sadece 

İsteyin" diyebilecek bir yapıyı oluşturmayı başarmıştır. 

 Bizler AKGÜLER GROUP olarak; müşterilerimize güvenilir, üstün kaliteli ve artı değeri olan hizmetler 

vermeye, rekabet güçlerini artırmaya, sosyal ve fiziksel çevreyi özenle korumaya, çalışanlarımızın ve bizle 

çalışanların gurur duyduğu bir şirket olmaya kararlıyız. 

İlkelerimiz ise; 

 Dürüstlük: Firmamız her ne olursa olsun müşteriye karşı açık, samimi ve dürüsttür. 

 Söz Verme: Bizim için her zaman verdiği sözün arkasında durmak esastır, iş alma amaçlı boş vaatler 

sunulmaz. 

 Memnuniyet: Firmamız kurulduğundan bu yana arkasında mutsuz tek bir müşteri bırakmamak gayesiyle 

olası bütün gücüyle çalışmaktadır. 

 Garanti: Çöpleri halının altına tıkmak şeklinde tarif edebileceğimiz göstermelik işler yapmaz, olası 

Çağdaş durumunda hata telafi edilir. 

 Çevre Dostu: Adını çevreyle uyumlu temizlik yapmaktan alan AKGÜLER GROUP kimyasal 

kullanmaktan kaçınır, geri dönüşümü teşvik eder. 

 Kalite: Firmamız kaliteden ödün vererek ucuz hizmet sunmanın her iki tarafa da Çağdaş vereceği 

bilinciyle hareket etmektedir. 

 Zaman: Bizim için zamana tam riayet esastır. Zamanında başlanmayan her işte kendimizi suçlu 

addediyoruz 

 Gizlilik: Tarafınızdan temizlenmesi özellikle istenmediği sürece kapalı eşyaların içini temizlemiyoruz. 

 Teknoloji: Çağdaş AKGÜLER GROUP olarak, teknoloji alanında temizlik sektörü gelişmelerini yakından 

takip ediyoruz. 

 Personel Hakları: Mutlu personel, mutluluğunu işine yansıtır. Rekabet edebilmek adına işçiye ölü fiyat 

vermeyi doğru bulmuyoruz. 

Temizlik ve ilaçlama firmaları arasında en yüksek prestije sahip olmak, Türkiye çapında kurumsal çözümleriyle 

öne çıkan hizmetler sunmak, temizlik hizmetlerine her bireyin kolayca ulaşmasını sağlayarak her eve hizmet 

verebilmek, daha sonra da dünyanın dört bir yanında büyük çapta hizmet vererek alanında standartları belirleyen 

otorite olmak firmamızın hedefleri arasındadır. 
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HİZMET ALANLARIMIZ 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ 

 Büro Temizliği 

 Banka Temizliği 

 Fabrika (Endüstriyel) Temizliği 

 Hastane Temizliği 

 Gemi ve Yat Temizliği 

 Holding ve İşhanı Temizliği 

 Okul ve Dershane Temizliği 

 Ev ve Apartman Temizliği 

 Site ve Bahçe Temizliği 

 İnşaat Sonrası Genel Temizlik 

 Dış Cephe Temizliği 

 Islak-Kuru Halı ve Koltuk Yıkama 

 

 

GENEL PEST KONTROL HİZMETLERİ 

 Yürüyen Haşere Kontrolü 

Hamam böcekleri, karınca, tahta kurusu, pire, kulağakaçan, gümüşçün, kırkayak, çıyan, akrep, örümcek, 

yer kınkanatlıları, tespih ve top böcekleri vb 

  

 Kemirgen Kontrolü 

Çatı sıçanı, Norveç sıçanı (lağım sıcanı), ev faresi, sansar, gelincik vb. mücadelesi 

 

 Uçan Haşere Kontrolü 

Sivrisinek, karasinek, mantar sinekleri, güve, arı vs. mücadelesi 

  

 Kuş Kontrolü 

Karga, güvercin, serçe ve martı mücadelesinde danışmanlık hizmeti ve ekipman temini 

  

 Yabani Hayat Kontrolü  

Kedi ve yılan mücadelesinde danışmanlık ve ekipman temini 
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PEST KONTROL SEKTÖRLERİ 
 

• Gıda ve İlaç Fabrikaları 

• Alışveriş ve İş Merkezleri 

• Otel ve Restoran 

• Catering İşletmeleri  

• Fast Food Zincirleri 

• Eğitim Kurumları 

• Konut Hizmetleri 

• Sağlık Kurumları  

 

 

 

 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
 

 Ulusal ve global gıda güvenliği standartlarına göre müşteri eğitimleri 
 

 Sanitasyon konularında danışmanlık 
 

 Tecrit konularında danışmanlık 
 

 

 

İÇME ve KULLANMA SUYU DEPOLARI DEZENFEKSİYONU 
 

 Su Sebil Dezenfeksiyonu 

 

 Depolarının fiziksel ve kimyasal temizliğinin yapılması 

 

  Su analizlerinin yapılması 

 

 

 

DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ 
 

 Oteller 

 Okullar 

 Camiler 

 Hastaneler 

 Ulaşım Araçları 

 İş Yerleri 

 Bankalar 

 Askeriye 

 Restoranlar 

 Spor Salonları 

 Güzellik Merkezleri 

 Kümesler 

 Belediyeler 
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EV TEMİZLİĞİ 
 

 

Şirketimiz sizlere hem çevre dostu temizlik malzemeleriyle temizlik yapmakta hem de yaptığı işlerde % 

100 garanti vermektedir. AKGÜLER GROUP yıllardır bu sektörde olup işin en sağlıksını ve en 

kalitelisini yapmaktadır. İş bilir kaliteli ve yaptığı işin hakkını veren personelleriyle sizlere yardımcı 

olmaktadır. Ev hanımlarının yaptığı temizlik işleri ne kadar güvenilir olsa da şirketimizin sahip olduğu 

teknolojik ekipmanlara sahip değiller. Ve temizlik malzemelerimiz son derece güvenilir hiçbir şekilde 

yan etkisi bulunmaz ve hiçbir zaman alerjik etkileri yoktur. 

OKUL TEMİZLİĞİ 

 

Okul, Dershane, Özel okul, Kolej ve Eğitim kurumları temizliği topluma açık olan ve temizliğin bilhassa 

önem taşıdığı gençlerimizin toplanma alanları olduğu için çok daha büyük öneme sahip. Dolayısıyla bu 

okul temizlik işleri özellikle profesyonel kadrolarla yapılarak sağlık ve hijyen koşulları ile kullanılan 

profesyonel ürünlerimizle sorunsuz bir temizlik ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. 
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MERDİVEN TEMİZLİĞİ 

 

Apartmanlarınızın merdiven ve demirlerinin hijyenik temiz olmasını mı istiyorsunuz? Sizlere apartman 

temizliği hizmeti vererek hijyenik ferah ortamlar hazırlıyoruz. Sizleri memnun edecek şekilde 

yaptığımız temizlik ile apartmanınız misler gibi kokacak. Merdivenler, merdiven korkulukları, camlar 

dikkatle temizlenir ve apartmanınız hijyenik bir ortam kazanır. Merdiven temizliği siz değerli 

müşterilerimizin istekleri doğrultusunda özel zamanlı olabileceği gibi periyodik olarak da 

gerçekleştirilebilmektedir. 

İNŞAAT SONRASI TEMİZLİK 

 

AKGÜLER GROUP olarak profesyonel ekip kadrosu ile İnşaatı yeni bitmiş veya tadilat sonrası 

binaların (ev, büro, iş merkezi, okul, hastane, kamu kurumları vb.) genel temizliği için; öncelikle, 

uzmanımız tarafından fizibilite yapılarak personel kadrosu kurulur. Ardından, modern teknolojik 

ekipmanlar kullanılarak anahtar teslim şeklinde temizlik işlemi tamamlanır. 
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OFİS TEMİZLİĞİ 

 

Ofisiniz temizliğini dert etmeyin. Bütün gününüzü geçirdiğiniz çalışma ortamınız işini bilen 

çalışanlarımız ile pırıl pırıl , hijyen standartlarına uygun bir şekilde kısa sürelerde temizlenir. 

 

 

. İBADETHANE TEMİZLİĞİ 
 
 

 Manevi huzur için evlerimizde yerine getirdiğimiz ibadetler dışında ibadethaneleri de sıkça 

ziyaret ederiz. Her din için ibadethanelerin temiz olması önemlidir. İbadethaneler topluma açık yerler 

olduğu için kirlenmesi de daha kolaydır. 

 AKGÜLER GRUP olarak sizlerin de bu konudaki hassasiyetini de düşünerek ibadethanelerin 

özellikle camilerin temizliği konusunda daha özverili çalışmaktayız. Günün hemen  her saatinde 

toplumun kullanımına açık olan ibadethanelerin sağlıklı ve hijyenik olması gerekmektedir.  

 Camilerin iç yapısı oldukça büyüktür. Sade olarak tasarlanan camilerin içerisindeki avizeler ve 

çiniler özen ile temizlenmektedir. "Cami temizliği" yapılırken dikkat edilmesi gereken temizlenecek çini 

ya da seramiklerin kırılmadan ve boyalarının hasar görmeden temizlenmesidir.Bu konularda dikkate 

alınarak cami temizliğinin profesyonel bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. 

 AKGÜLER GROUP olarak sadece cami temizliği değil aynı zamanda mescit, dergah, cem evi 

gibi bütün ibadethanelerin temizliğini yapmaktadır.Sizleri temizlik sonrası herhangi bir koku ya da 

kalıntı bırakmayacak özel temizleyiciler ve dezenfekte maddeleri ile ibadethane temizliği hizmeti 

vermekteyiz. 
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ARAÇ ÜSTÜ YERİNDE HALI YIKAMA 
 
 Özellikle cami, yurt, otel vb. gibi yerlerin halılarını yıkarken, olduğu yerden söküp, yıkayıp 
getirmek büyük sorun oluyor. Üstelik zamandan yana çok büyük bir kayıp yaşanıyor. Olduğu yerde 
yıkasak bu sefer hem kurutmada büyük sıkıntı doğuyor hem de müşterimizin enerjisini kullanıp, 
fazladan elektrik masrafı çıkarıyor. Bu ve benzer etkenler bizi bu makineye yönlendiriyor. 
 Halısını yıkayacağımız yere aracı götürdüğümüz an her şey hazır aslında. Bir tek kirli su gideri 
için, altyapı hizmetine ihtiyacımız oluyor. Kullandığımız deterjanlarda ise özellikle kokulu ürünlerden 
uzak duruyoruz. Biyolojik yani doğada parçalanabilen ürünler veya organik deterjanlar tercihimiz. Bu, o 
halıların üzerinde gezen insanların sağlığı için şart olmasının yanı sıra astım hastaları için bir nebze 
kolaylık olurken, doğaya da zarar vermemiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. 
 Normal halı yıkamalarından çok daha üstün olan makine 10 halı yıkama makinesine eş değer 
olarak çalışıyor. 760 DC vakumla çeken makine ile gerçekleştirilen işlem sayesinde yıkama işlemi 
gerçekleştirilirken aynı anda vakumlama yapıldığı için halının altına su geçmiyor ve bu özellik 
sayesinde rutubet önleniyor. 1-2 saat içinde de halılar kuruyor. 
 Potansiyel müşteri kitlemiz ise en başta camiler, yurtlar ve otellerdir. Mesela, malum camilerde 
hijyene çok ihtiyaç var. Sizin secdeye gittiğinizde başınızı koyduğunuz yere, bir başkası yalınayak 
ayağını basmış oluyor. Ayrıca camiler günde en az 5 kere işleyen yerler. Yani halıları temizlemek için 
maksimum 2 veya 3 saatiniz var. Bu zaman diliminde halıları hem yıkamak hem de kurutmak 
zorundayız. Biz en büyük camileri bile 2-3 saat gibi kısa bir sürede temizliyoruz. Anında kurutma 
yapıyor olmamız bizim bu hizmeti sağlıklı verebilmemizi sağlıyor. 
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FABRİKA TEMİZLİĞİ 
 

 
 AKGÜLER GROUP, fabrika temizliği Firmamız Kocaeli içi ve Kocaeli dışında endüstriyel alan 

temizliği, fabrika temizliği, üretim alanları temizliği, depo temizliği, imalathane temizliği hizmetleri 

vermektedir. Bu hizmetlerimiz içerisinde buharla makine temizliği, zemin yıkama ve cilalama 

hizmetleri, dış cephelerin temizlenmesi, ilaçlama hizmetleri gibi entegre hizmetlerle çalışma 

yapmaktayız. 

 

 Kocaeli temizlik şirketleri arasında güvenilir ve eğitimli ekipleriyle göz dolduran firmamızdan 

hizmet alabilmeniz için ücretsiz keşif ile çalışma yerine geliyoruz. Yapılan incelemeler sonucunda 

ekibimiz almak istediğiniz temizlik hizmetlerine göre size fiyat listesi sunuyor. Siz de kaliteli bir temizlik 

firması ile çalışmak isterseniz firmamızla irtibata geçin. 

 

 Fabrika temizliğinin Temizlik hizmetleri içerisinde farklı ve özel bir yeri vardır. Zira fabrika 

temizlik hizmetleri; temizlik dallarının hemen hemen hepsini kapsar. Fabrika; inşaat, ofis, cam, dış 

cephe ve zemin yıkama hizmetlerini kapsadığı gibi üretim sahası ve makine teçhizat temizliklerini de 

içine alır. Fabrika temizliği dolayısıyla profesyonellik ve tecrübe gerektirir.AKGÜLER Temizlik olarak 

hizmetlerinize uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımızla talibiz. 
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DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ 
 

 AKGÜLER GROUP, Dış Cephe temizliği konusunda hizmet vermek üzere yapılanmış 

profesyonel bir şirkettir. Asitli yağmurlardan oluşan çıkarılması güç lekeler, havadaki tozlardan 

oluşmuş ve yüzeylere yapışmış kir, değişik sebeplerden kaynaklanan pas vb. görmeyi istemediğiniz 

çirkin görünümü ortadan kaldırıyoruz. Her bir leke için, her pas için, her kir için uygun temizlik ürünü 

kullanan AKGÜLER GROUP Temizlik Şirketi bölüm çalışanları kullandıkları bu temizlik ürünlerinin 

amaçları ve kullanım şartlarını verilen eğitimlerle öğrenmektedirler. 

 Güvenlik prosedürlerimize uygun alınan güvenlik önlemleri, güvenlik talimatlarımız 

doğrultusunda gerçekleşen faaliyetler sayesinde dış cephe temizlikleri güvenli, sağlıklı ve sorunsuz 

gerçekleşmektedir. 

 Dış cephe temizliğinde metal ve cam yüzeyler birbirinden farklı değerlendirilmeli ve iki 

yüzeyinde temizlik kimyasalı kendine münhasır olmalıdır. Kullanılan kimyasallar kesinlikle TSE 

belgesine sahip ürünlerden seçilmelidir. 
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PEST KONTROL HİZMETİ 
 
 Haşere ve Kemirgenlere karşı uyguladığımız yöntemlerin tamamen bilimsel verilere 
dayanması ve sunduğumuz hizmet standartları ve raporlama sayesinde sağladığımız müşteri 
memnuniyeti bizi sektörümüzde lider konumuna getirmiştir. 

 
 Uygulamalarımız kullanmakta olduğumuz ilaç ve malzemeler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık 
Bakanlığı onaylı olup, tamamına yakını yurtdışından ithal edilmektedir. Başlıca özellikleri, 
uygulamalarda koku yayarak rahatsız etmemeleri, mobilyalarda, metal veya ahşap zeminler üzerinde 
leke bırakmamaları ve uzun süre kalıcı olmalarıdır. 

 
 İşyerinizde ve evinizde oluşabilecek her türlü Haşere ve Kemirgen problemlerinizde, 
konusunda deneyimli yönetici kadromuz ve akademik eğitim sahibi servis sorumlularımız ile 
hizmetinizdeyiz. 

PEST KONTROL EKİPMAN PARKURU 
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GIDA İŞLETMELERİNDE DEZENFEKSİYON 

 
 Gıda işletmeleri ister üretim, ister servis alanlarında çalışsınlar, ilk ve en önemli sağlık koşulu temizliktir. 

Bir gıda işletmesinde temizlik hem üretilen gıdanın, hem de bu gıdayı tüketecek olan insanların sağlığı açısından 

tehlike yaratabilecek riskleri ortadan kaldırabilecek standartta yapılmalıdır.  

Temizlik ve dezenfeksiyonda amaç, oluşabilecek ve var olan kirlerin temizlenmesi ve mikroorganizmaların yok 

edilmesidir. Bunun için gıda hammaddelerinin saklandığı, gıdanın hazırlandığı ve temas ettiği yüzeylerde ve elin 

temas ettiği yüzeylerde mutlaka “temizlik ve dezenfeksiyon “işlemlerin her ikisi de yapılmalıdır. 

  Mikroorganizmalar, işletmede yeteri düzeyde temizlenmezse, üretilen gıdalara da bulaşırlar. Bu sebeple 

temizlik ve dezenfeksiyon sık aralıklarla, düzenli ve son derece titizlikle gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir. 

Özellikle gıda üretim işletmelerinde bulunan mikroorganizmalar, genellikle zor temizlenen taşıma ve iletme 

bantlarında, boru sistemlerinde, tanklarda, vanalar ve fayanslar gibi zor temizlenen bölgelerde, bunun dışında 

raflar, dolaplar, tezgahlar gibi gıdanın temas edebileceği her yerde bulunabilir ve çoğalabilirler. 
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AÇIK ALANDA KULLANILAN UV ULTRAVİYOLE IŞIK GERİLİMLİ 

 UÇAN HAŞERE TUZAĞI 

 

Günümüzde sinek, sivrisinek gibi uçan haşereleri yakalamak için kullanılan çeşitli 

tuzak düzenekleri bulunmaktadır. Bunların hemen hepsi kapalı mekanlar için tasarlanmış ve 

buralarda kullanılan ürünlerdir. Açık alanlardaki uçan haşere mücadelesi için genellikle zirai 

ilaçlama denebilecek, kimyasal maddelerin püskürtülmesi yöntemi söz konusudur. Bu cihaz 

ise uv ultraviyole ışık gerilim destekli ve açık alan için uyumlu bir yapı ortaya konmuştur. 

Sinek, sivrisinek gibi uçan haşereleri ultraviyole ışınla cezbedip kendisine çekerek, yaklaşan 

haşereyi yüksek voltaj destekli gerilim telleri ile imha eden ve devamında imha edilmiş 

haşerenin bir hazneden alınıp düzenek dışına atılmasını sağlayan bir yapı söz konusudur.  

 

Ultraviyole ışık kaynağının üzerinde düzeneği yağmur gibi dış etkenlerden koruyan bir 

üst muhafaza bulunur. Taşıyıcı ayak aynı zamanda imha edilmiş haşerelerin toplama 

haznesine geçici mümkün kılar devrilme durumunda elektrik akımını kesen bir emniyet sivici 

ve yağmur başladığında yine akımı kesen bir yağmur sensörüne sahiptir. 

 

Park, bahçe, sokak gibi açık alanlarda uçan haşerelerle yapılan mücadelelerde 

püskürtme yöntemiyle kullanılan kimyasalların insan sağlığına zararları herkesçe bilinen bir 

gerçektir. Bu cihaz sayesinde, bu zararlı kimyasalların haşere dışındaki canlıların da 

bulunduğu açık alanlarda vereceği zararlar ortadan kaldırılmıştır. Açık alan için bir uçan 

haşere tuzağı olarak kullanılırken aynı zamanda dekoratif bir aydınlatma aracı vazifesi de 

görür. Kuş gibi diğer uçan hayvanların gerilim tellerine geçiş yapmalarını önleyen dış 

panjurlar içermektedir. 
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1. Açık alanlarda kullanılan uv ultraviyole ışık gerilimli uçan haşere tuzağı 

2. Ultraviyole ışık kaynağı 

3. Taşıyıcı ayak 

4. Elektrik düzenek kutusu 

5. Koruyucu üst muhafaza 

6. Gerilim telleri 

7. Yağmur sensörü 

8. Toplama haznesi 

9. Gerilim trafosu 

10. Yağmur sensör düzeneği 

11. Devrilme emniyet sivici 

12. Dış panjur 
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AKGÜLER İNŞAAT TAAHÜT 

 AKGÜLER İnşaat geleneksel değer ve üretim ahlakını koruyarak, değişikliklere açık bakış 
açısı ile sürekli daha iyiye ulaşma azmi ve gayreti içindedir. Uzmanlaştığı inşaat alanında konut 
sektörünü temel alan olarak görmüş ve sadece bu alanda kaliteli sonuçları hedeflemiş, fark yaratmayı 
başarmış bir kuruluştur. 
 
 Sektörde kalıcı olma hedefi kuruluşumuzun değişmeyen amacıdır. Bu nedenle de 
projelerimizde konfor, estetik ve teknoloji beraber yürütülen ayrılmaz bölümlerdir. Sadece konut satışı 
değil sonrasında da müşteri memnuniyeti sürekli dikkate alınır, gerekli hizmet ve destek devam eder. 
 
 AKGÜLER İnşaat tüm projelerinde konut kalitesi ve çevresel maliyetlerine bağlı olarak 
müşterilerine en uygun bedellerde konutlar üretir. Tüm çalışanları ve siz değerli müşterileriyle beraber 
güzel ve mutlu bir geleceğe ulaşma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Başarılarımız rastlantı değil 
siz değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımızın destekleriyle var olmaktadır. 
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PEYZAJ 

Firmamız Peyzaj sektöründeki tecrübesi ile yaşanabilir mekanlar oluşturmayı 

hedeflemektedir. Yarınlara umutla bakan, güçlü idari ve mali yapımızla, teknolojiye ve gelişime 

önem veren yeniliğe açık teknik kadromuzla, Peyzaj ve Doğal Rulo Çim sektöründe zirve ve 

kaliteyi elde etmiş zaman ve maliyette minimum, memnuniyetiniz için maksimum bilinciyle 

hareket eden bir firmayız.  

           Faaliyet alanlarımız, küçük ölçekli yapılardan başlayıp, toplu konut ve spor alanları, büyük 

ve küçük ölçekte kentsel park alanları, oteller ve tatil köyleri, çatı bahçeleri, sanayi bölgeleri ve 

fabrikalar, barajlar, yapay göletler, enerji santralleri gibi alanlarda yapısal ve bitkisel peyzaj 

uygulamaları, oto yollar ve demir yolları gibi alanlarda sahanın ekolojik yapısına uygun bir 

şekilde bitkilendirme ve peyzaj faaliyetleri yapmaktayız. 

          Bu faaliyetlere ek olarak periyodik bakımlar, proje ve danışmanlık hizmetleri konusunda siz 

değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız. 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

http://www.hilalpeyzaj.com.tr/peyzaj.htm
http://www.hilalpeyzaj.com.tr/galeri/galeri/peyzaj.html
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PERSONEL TEMİNİ HİZMETİ 

 

Kiralık personel almak isteyen kuruluşlara günlük aylık ve yıllık eleman temin edilir. Şirket 
çalışanlarınızın senelik izin kullanma veya uzun süreli zorunlu izin kullanması durumunda, firmamız geçici veya 

daimi olarak çalışacak personel desteği vermektedir.  
 

Şirketlere bilgi girişi, sekreter, ofis boy, çay servisi, arşivleme, depolama, paketleme, etiketleme, zarflama vb. 
alanlarda personel sağlamaktayız. Çalışacak elemanların tüm yasal sorumluluğu şirketimizin güvencesi 

altındadır.  
 

Personel temini hizmetinde, müşterinin ihtiyacı olan kaliteli elemanların bulunması giydirilmesi ve 
bodrolanması hizmetleri bulunmaktadır. Elemanların yönlendirilmesi ve yönetilmesi müşteri tarafından 

yapılmaktadır. Kurumların temizlik hizmetinin yanı sıra çeşitli gereksinimleri doğrultusunda çalışacak 
personellere ihtiyaçları olmaktadır. Talep edilen işlere uygun, konularında deneyimli elemanların temini 

AKGÜLER GROUP tarafından son derece titizlikle yerine getirilir.  
 

Personel Temini Prensipleri  
 

AKGÜLER GROUP Personel Temini Aşağıdaki Şartlar yerine getirilerek yapılmaktadır.  
 

Elaman Seçilmesi: Müşterinin isteği doğrultusunda eleman , AKGÜLER GROUP tarafından sağlanarak bulunur. 
Müşteriden alınan onay sonucunda elemanın güvenlik soruşturması , işe giriş işlemleri, belirlenen rakamlara 

göre hareket edilerek giydirilmesi yapılır. İş öncesi idari ve işle alakalı seminer verildikten sonra eleman iş başı 
yapmaya hazır hale getirilir.  

 
Elamanın kıyafeti: Müşterinin isteği doğrultusunda işte giyilecek elbiseler belirlenir ve elemanların kullanması 

sağlanır.  
 

Elemanın Özlük Hakları: Hizmet kalitesinin yüksek olabilmesi için elemanların motivasyonu sürekli yüksek 
tutulmakta ve özgüveninin sağlamasıdır. Bunun bilincinde olan AKGÜLER GROUP, elemanlarının her türlü özlük 

haklarını gözetmektedir. Çünkü, kaliteli hizmetin temelinde kaliteli personele sahip olmak yatar. Yapacakları 
hizmet özelliğine göre, işe başlamadan önce ve hizmet içinde eğitime tabii tuttuğumuz elemanlarımızla 

standartları daima daha yukarı çekmeyi hedefliyoruz.  
 

Çaycı Personel Bahçıvan Hizmeti  
ilgili alanlarda gerekli eleman temini, çaycı, kurye, garaj sorumlusu v.s. firmamız tararından sizlere temin 

edilmektedir. 
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REFERANSLARIMIZ 
                                                                    

*  KÖRFEZ BELEDİYESİ HİZMET BİNA İÇ CEPHE TEMİZLİĞİ PERİYODİK 

*  KÖRFEZ BELEDİYESİ PARK BAHÇELER 

*  KÖRFEZ BELEDİYESİ DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ PERİYODİK 

*  KÖRFEZ TİCARET ODASI İÇ VE DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ PERİYODİK 

*  EVYAP İŞ MERKEZLERİ DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ 

*  MERAM İŞ MERKEZİ DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ 

*  KÖRFEZ BELEDİYESİ YÜZME SPOR KOMPLEKSİ HAŞERE PEST KONTROL VE                     

DEZENFEKSİYON 

*  KÖRFEZ 88 ADET İBADETHANE İÇ VE DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ 

*  NCTY AVM OYUN SALONU DEZENFEKSİYONU 

*  ARASTA PARK OYUN SALONU DEZENFEKSİYONU 

*  GEBZE CENTER OYUN SALONU DEZENFEKSİ YONU 

*  SAKARYA SERDİVAN AVM OYUN PARKI DEZENFEKSİYONU 

*  KİPA AVM OYUN PARKI DEZENFEKSİYONU 

*  DOLPİN OYUN SALONU DEZENFEKSİYONU 

*  GÖÇMEN BÖREK ANA FABRİKA İÇ VE DIŞ TEMİZLİĞİ 

*  GÖÇMEN BÖREK 80 ŞUBE HAŞERE PEST KONTROL HİZMETLERİ 

*  DUBAI PORT ANA BİNA İÇ VE DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ 

*  ARÜV ÇEVRE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ ANA BİNA İÇ VE DIS CEPHE TEMİZLİĞİ 

*  BAŞKENT NAKLİYAT ANA BİNA İÇ VE DIŞ CEPHE GENEL TEMİZLİK 

*  DUAL BORGSTENA KORE FABRİKASI GÜNLÜK FABRİKA TEMİZLİĞİ 

*  DERİNCE LİMANINDA GEMİ AMBARLARININ TEMİZLİĞİ 

*  YURTİÇİ KARGO 

 

NOT: REFERANSLARIMIZ ÇALIŞMALARIMIZIN DEVAM ETTİĞİ PROJELERİMİZDİR... 

 

 

 


