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Sizin için çok iyi 
gelecektir...

İNSAN KAYNAKLARI • DANIŞMANLIK • BORDOLAMA  
GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ 



Başarılı işler, sabır ve çok 
çalışma ile gerçekleşir.
Temelleri 2010 yılında atılan EKT, 6 yılı aşan yolculuğunda, değişimin hep bir 
adım önünde giderek sektöründe Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden biri 
haline geldi. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli 
gelişim amacını gözeten EKT, sektöründe yakaladığı başarıyı önce ülkesinde 
sonrasında ise dünyada yakalama hedefine adım adım ilerleyen genç, dinamik  
ve istikrarlı bir kuruluştur...
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ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA HIZLA BÜYÜYEN 
BİR ŞİRKETİZ. YAPTIĞIMIZ İŞİ SEVİYORUZ ve 
İŞİMİZİN ÖNEMİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ.

En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak  
güvenlik sektöründe akla gelen ilk isim olmak.

VİZYONUMUZ

Sadakat ve katılımcılığa bağlı bir kurum kültürü oluşturarak 
iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve ülkemiz için fırsatları başarıya 
dönüştürmek, beklentilerin üzerinde hizmet çözümleri ile      
artan sayıda sadık müşteriler oluşturmak ve müşterilere  
marka güvencesini hissettirmektir. Bununla birlikte, güvenliğe 
ihtiyaç duyulan ve duyulacak her yerde bulunmak, dengeli ve 
sürekli büyüme ile sürdürülebilir karlılığı sağlamaktır. 

MİSYONUMUZ

Vizyon & Misyon
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Kalite Politikamız
EKT Ulusal Güvenlik Hızla Büyüyor ve Sizler İçin Hizmetlerini En İyi Şekilde 
Geliştirmeye Devam Ediyor...

EKT      
Ulusal Güvenlik;
Hedefimiz Türkiye Çapında 
en kaliteli hizmetleri vermektir.

Değerlerimiz

Şefaflık

İnsana ve Çevreye Saygı

Müşteri ve Çalışanların 
Mutluluğu

Rekabetçilik

Güvenilirlik

Mükemmeliyet

• Dengeli ve sürekli büyüme ile güvenlik sektöründe lider, saygın, güvenilir şirket olmak için; beklentilerin üzerinde hizmet 
sunarak, artan sayıda mutlu müşteriler oluşmasını sağlamak. 

• Yeniliklere açık, etkin, dinamik ve katılımcı yönetim prensiplerini benimsemek ve uygulamak. 

• Kalite, hizmet ve teknolojik gelişmelerin öncüsü ve takipçisi olarak müşterilerine yaratıcı çözümler üretmek suretiyle,       
topluma, çalışanlarına ve iş ortaklarına kattığı değeri arttırmak.

• Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek. 

• Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek. 

• EKT’nin saygın imajını korumak.
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Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası
EKT, bütün yapmış olduğu faaliyetler esnasında çevreyi, çalışanları ve toplumu 
korumayı taahhüt eder.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği   
Yönetim Sistemimiz

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği risklerinin kontrolü, EKT 
için diğer iş konuları kadar önemlidir. 
Yönetimin ana politikası “Yasal mevzuat ile müşteri   
talepleri gibi diğer şartlar çerçevesinde tüm çalışanları, 
toplumu ve çevreyi korumak ve sürekli katma değer 
yaratmak” tır.

EKT;  uyguladığı Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim              
sistemlerine, tedarikçilerini, müşterilerini bu konularda        
bilinçlendirerek ve teşvik ederek, sürdürülebilir gelişmesinin 
bir göstergesi olarak, ileri düzeyde performansa ulaşmak 
ve performansını sürekli olarak iyileştirebilmek amacıyla 
kendi taahhüdünü yansıtmıştır.

Alt yükleniciler, tedarikçiler, müşteriler ve 
çalışanlarımız dâhil tüm taraflar için sağlıklı bir 
çalışma ortamı oluşturan ve etkin olarak sağlıklarını 
ve konforlarını iyileştiren, bütün çalışmalarda kazaları/
olayları önlemek amacıyla en iyi uygulamaları ortaya 
koyan, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek 
herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en 
aza indirecek, EKT adına çalışan tüm kişilerin eğitimi, 
katılımı, bilinçlendirilmesini sağlayan planlardan, 
prosedürlerden, talimatlardan oluşmaktadır. 
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Temel Eğitim

Tesislerinizin güvenliği için işe başlayacak personelimize 
başlangıç öncesi temel güvenlik eğitimi verilmektedir.

Güncelleştirme Eğitimleri

Temel Eğitim sonrasında göreve başlayan personeller-
imiz her 2 ayda bir güncelleştirme eğitimlerini profesyonel 
eğitimcilerimiz tarafından alırlar. Verilen her eğitim sonrasında 
raporlar ilgili yöneticinize iletilir.

İlave Eğitimler

Yukarıdaki standart eğitimler dışında Yönetimin öngördüğü 
konular ve talepler doğrultusunda koordineli olarak ek 
eğitimler de verilebilecektir.

Eğitimler EKT Akademinin hizmet sektöründeki başarısının 
temellerinden biridir.

Eğitimlerimiz hem teorik, hem de sahada uygulamalı olarak 
yürütülmektedir. Amaçlarımızdan bir diğeri ise çalışanlarımız 
tarafından  İletişime büyük önem verilerek, görevin yapılması 
için gerekli insan ilişkileri ve becerilerini en üst düzeye taşıyarak 
müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır.

Personel 
Eğitimlerimiz;
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Hizmetlerimiz
Her Alanda En Kaliteli Hizmeti veren Personellerimizle Gurur Duyuyoruz...

CCTV 
Kamera Sistemleri

Fabrika 
Güvenliği

Fuar
Güvenliği

Site 
Güvenliği

AVM
Güvenliği

VIP Güvenlik

Terminal 
Güvenliği

Enerji Tesisleri 
Güvenliği

Otel 
Güvenliği

Holding 
Güvenliği

Liman 
Güvenliği
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EKT Ulusal Güvenlik, olarak tüm fuar alanlarında güvenlik hizmeti vermekteyiz. Tüm fuar alanının güvenlik 
hizmetlerini veya Fuar da bireysel güvenlik hizmetini kaliteli kadrolarımızla yerine getirmekteyiz.Bizlere güvenen 
sayısız referanslarımızla ve 6 yıllık tecrübemiz ile fuar güvenlik hizmetlerinize talibiz. Tek yapmanız gereken müşteri 
temsilcilerimize randevu vermek,

Fuar güvenlik hizmetleri, açılış öncesi gece güvenlik elemanı temini ile başlayıp Fuar süresince gündüz gece  
güvenlik elemanlarının 24 saati esasına göre boşluk vermeden fuar bitimine kadar sürmektedir.

Güvenlik kadroları görev yaptığı yerlerde çoğu zaman güvenlik hizmeti vermekten öteye geçebilmektedir. AVM’ 
lerde böylesi yerlerdendir. AVM lerdeki güvenlik yapılanmalarının aslında; düzenleyici, organize edici, uyarıcı, harekete 
geçirici, sürekliliği sağlayıcı, yönlendirici vb. birçok örtülü misyonu kendiliğinden yüklendiği de görülebilmektedir. Bu 
alandaki varolan boşluğu güvenlik ekibi doldurmaktadır.

AVM güvenliğinin müşteri memnuniyeti odaklılığına dayanmış olması, etkili iletişimin ağırlıklı olarak gerekmesi, 
görev tanımlarının fazlalığı gibi faktörler onu biraz olsun diğer güvenlik konseptlerinden ayırmaktadır.

Fuar Güvenliği

AVM Güvenliği

Günümüzde elektronik güvenlik son derece önemli hale gelmiştir. EKT Ulusal Güvenlik olarak sizin güvenliğiniz için 
tüm güvenlik teknolojilerini yakından takip edip sizin için sunuyoruz.

Elektronik güvenlik konusundaki çalışma ve projelerimiz; Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV); elektronik hırsız 
ve yangın alarm sistemleri, araç geçiş/giriş kontrol ve bariyer sistemleri, personel takip ve izleme sistemleri, ürün       
kontrol ve kayıt sistemleri alanlarını kapsamaktadır. Bu konulardaki mühendislik hizmetlerimize ve teknik ekibimize 
son derece güveniyor, sizlerin de bizlere olan güveninizle başarı çizgimizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

Elektronik güvenlik konusundaki hizmetlerimize ve profesyonel ekibimize son derece güveniyoruz.

EKT Ulusal Güvenlik, hassas bir ortamda hizmet vermenin bilinciyle gerekli elektronik ve fiziki güvenlik tedbir-
leri alınarak geniş güvenlik önlemleriyle sorumluluğumuzu başarıyla yerine getirmekteyiz. Holding veya yönetim 
binalarında araç ve yaya girişlerinde en iyi koruma ve yönlendirmelerle sizin huzur içinde işinizi yapmanızı sağlıyoruz.

CCTV Kamera Hizmetleri

Holding Güvenliği
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Site Güvenliği; ÖGG (özel güvenlik görevlisi) ile verilen fiziki güvenlik hizmeti ve güvenlik teknolojilerinin 
birleştirilmesinden oluşur. Hizmet için yasaya uygun eğitimi, belgeyi ve çalışacağı projeye ve kullanacağı teknolojiye 
uygun eğitimden geçirilen özel güvenlik görevlisi; giriş kontrol sistemleri, raporlama sistemleri, izleme sistemleri ve 
alarm sistemleri gibi sistemlerle desteklenir. Site Güvenlik hizmeti alacak tesisin ya da projenin valilikten verilen özel 
güvenlik izni olması şarttır.

Özel güvenlik izin belgesi alınan tesise göre silahlı ya da silahsız olarak alınabilmektedir. Kurumumuz ilk kez bel-
ge alacak tesislere belgenin alınması ile ilgili takip ve yazışmaları yapabilmektedir. Güvenlik hizmetinin gerekirse 
merkezden izleme, kayıt altına alma ve yönlendirmelerinin yapılması sağlanabilir. Güvenlik hizmeti alacak projenin 
fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerine uygun koşullarda olması gerekmektedir.

Uygun koşullarda güvenlik hizmeti alacak  giriş-çıkış kontrolü, devriye, danışma ve karşılama ihtiyacına göre 
personel sayısına gereksinim duyar. Kurumumuz profesyonel operasyon kadrosu ile projeye özgü sayı ve çalışma 
programını tarafınıza sunar.

Site Güvenliği

Fabrika  Güvenliği
Fabrika Güvenlik Hizmetleri Firmamızın yoğunlukla yapmış olduğu özel güvenlik hizmetleri arasındadır.                           

Fabrika Güvenliği Hizmetlerimiz öncelikle iş yeri keşfi, risk analizi,fiyatlandırma, ön protokol, personel ve teçhizat 
seçimi aşamalarından sonra Fabrika Güvenlik Sözleşmesi aşamaları ile hizmet alımı gerçekleştirilmektedir.

Fabrika güvenliği için seçilen personel eğitimleri proje aşamasında görev yeri eğitimi ile desteklenerek Güven-
lik Görevlileri hizmet iş başı yapılır. Fabrika Güvenliği hizmetlerimiz Operasyon departmanımız tarafından program       
dahilinde haftalık 2 gündüz – 2 gece denetim hizmeti ile proje yoklaması şeklinde denetimi yapılır.

Yapılan tüm operasyonel denetimler müşterilerimize belge ve evrakları ile 15 günde 1 defa raporlanarak Fabrikanın 
güvenlik hizmetleri hakkında detaylı bilgi aktarılır. Aksaklık ve sorunlar çözümlenir, müşteri şikayet ve önerileri 
değerlendirilir ve çözülür. Bu süreç sözleşme süresince aynı hassasiyet ve ciddiyette devam eder.
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Havacılık sektörü ve havayolları güvenliği konularında senelerin tecrübe ve birikimine sahip firmamız, edinimlerini 
havalimanı ve havaalanı güvenlik hizmetlerini sağlamaya yönelik olarak ta kullanmaktadır.

EKT Ulusal Güvelik, Sivil Hava Meydanlarında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Sözleşmesi (ICAO Ek-17), Avru-
pa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ve milli mevzuatla belirlenmiş standart ve prosedürlere bağlı kalarak, güvenlik 
hizmeti talep eden Havalimanı terminal binalarında güvenliği sağlamak amacıyla aşağıda detayları belirtilen güvenlik 
hizmetlerini sunmaktadır.

Yolcuların, bagajların, yolcu ve beraberindeki eşyaların kontrol ve denetiminden geçirilmesini sağlayacak, silah, 
patlayıcı madde ve uçak için tehlike arz eden maddelerin havaalanı sınırları içerisine ve uçağa girişini önleyecek, 
caydıracak, muhtemel saldırıyı uçağa ulaşmadan ortaya çıkaracak tedbirler alınacaktır.

Liman Güvenliği
Dünyada ticaret serbestliğinin artmasıyla liman ve gemiler suçluların muhtemel hedefleri haline gelmiş, katı 

güvenlik önlem ve uygulamalarının gerekliliği doğmuştur.

EKT Ulusal Güvenlik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve milli mevzuatla belirlenmiş standart ve prosedürlere 
bağlı kalarak, güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak amacıyla terminal güvenliğine yönelik aşağıda detaylarını 
bulabileceğiniz hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Müşterilerimize özel sunulduğumuz güvenlik hizmetleri ile kaşılaşılabilecek risk ve tehditlerin en aza indirgen-
mesi, operasyonel faaliyetlerini daha güvenli icra edebilecekleri ortamları oluşturularak değer katabilmek hedeflen-
mektedir.

Çevre güvenliği, liman giriş çıkış kontrolü, arama operasyonlarının yönetimi, güvenlik kontrol noktası (OCC) alarm 
sistemleri, harekete duyarlı dedektörler, izleme, kartlı geçiş sistemi, CCTV iletişim sistemleri test, onarım ve kotuy-
ucu bakım yangın alarm sistemi, güvenlik ekipman operatörlüğü konvansiyonel X-Ray, ETD (patlayıcı iz tespit) cihazı 
EDS (patlayıcı tespit sistemleri) cihazı K9 (EDD) el dedektörü (K9) tehditli alana erişim kontrolü, devriye hizmetleri 
gözetim, denetim, danışmanlık.

Profesyonel VIP güvenlik hizmetleri çerçevesinde; kişi veya kişilerin tehdit altında olması durumunda özel yakın 
koruma ekibimiz, kişinin (kişilerin) günlük hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyecek şekilde hareket ederek  
her türlü teçhizat ve eğitimle desteklenmiş bir biçimde yüksek seviyeli özel koruma önlemleri alarak hizmet verir.

Kamuya malolmuş kişilerin hangi nedenlerden dolayı koruma personeli talebinde bulunduğu görüşmeler sonucu 
tespit edilir ve kişinin risk ve yaşam biçimine uygun koruma grubu oluşturulur. VIP Koruma personeli sayısı arttıkça 
kullanılan ve bulundurulacak malzeme de çeşitlilik gösterir.

Terminal Güvenliği

Vip Güvenlik
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COMPANY
PROFILESizin için çok iyi 

gelecektir...

Başta beyaz yaka olmak üzere,
tüm mavi yaka 
(temizlik görevlisi, bahçıvan,
aşçı, house keeping,
teknisyen  vb) personel 
ihtiyaçlarınıza 
çözüm sunuyoruz.



EKT Entegre Tesis yönetimi 
günlük operasyonlarda ve 
yönetim süreçlerinde önemli 
rol oynar.

12

EKT Entegre Tesis



Entegre Tesis
Hizmet sektöründe nitelikli personelin önem kazandığı şu dönemde EKT Entegre Tesis Yönetiminin eğitimli ve 
donanımlı personellerinden yararlanın. Tam zamanlı veya yarı zamanlı ofis elamanı, garson, temizlik elemanı, mutfak 
elemanı, şoför, stant hostesi ve bahçıvan tedariki yapmaktayız.

• Başarılı ve yetkin çalışan arama ve seçme alanında tüm sorumluluk üstlenilir.
• Geniş personel başvuru havuzu kullanılarak dilediğiniz görev için en doğru çalışan tespit edilir.
• Zamandan tasarruf etmeniz sağlanırken iş yükünüz de hafifletilir.
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Hizmetlerimiz

Araç Kiralama ve Vip
Transfer Hizmetleri

Çamaşırhane 
Hizmetleri

Resepsiyon 
Hizmetleri

Kurumsallaşma Süreci ve
Dış Departman Desteği

Çağrı Merkezi 
(Call Center) Hizmetleri

Kemirgen ve Haşere
Kontrol Sistemleri

CRM (Müşteri İlişkileri 
Yönetimi) Hizmetleri

Teknik Bakım 
Hizmetleri

Kurumsal Eğitim 
Desteği

İnsan Kaynaklakları
Danışmanlığı

Catering
Hizmetleri

Personel Destek 
Hizmetleri

Temizlik 
Hizmetleri

Elektronik Güvenlik 
Sistemleri
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Personel Destek Hizmetleri

Hizmet sektöründe nitelikli personelin önem kazandığı şu dönemde EKT Entegre Tesis Yönetiminin eğitimli ve 
donanımlı personellerinden yararlanın. Tam zamanlı veya yarı zamanlı ofis elamanı, garson, temizlik elemanı, mutfak 
elemanı, şoför, stand hostesi ve bahçıvan tedariki yapmaktayız.

• Başarılı ve yetkin çalışan arama ve seçme alanında tüm sorumluluk üstlenilir.
• Geniş personel başvuru havuzu kullanılarak dilediğiniz görev için en doğru çalışan tespit edilir.
• Zamandan tasarruf etmeniz sağlanırken iş yükünüz de hafifletilir.

15

EKT Entegre Tesis



Resepsiyon Hizmetleri

Çağrı Merkezi (Call Center)

Personelimiz, misafirlerinizin ve müşterilerinizin tesise kabulünde edinecekleri olumlu izlenimin tesisinizin 
imajına pozitif katkı sağlayacağının farkındadır. Resepsiyon hizmeti bizim için yalnızca karşılama ve yönlendirmeden 
ibaret değildir. Bu noktada, güvenli ve kontrollü erişimi sağlamak, güler yüzlü ve profesyonel bir hizmet sunmak 
en önemli ilkemizdir. Özel seçilmiş, diksiyonu ve fiziki görünümü  düzgün insan ilişkileri kuvvetli ve sürekli olarak 
eğitimlerden geçen personel tesisinizden en büyük yardımcınız olacaktır.

EKT Entegre Tesis Yönetimi, personeline ziyaretçiyi karşıladığı andan uğurladığı ana kadar geçen zaman dilimin-
de, doğru bilgi akışını sağlamalarına ve doğru yönlendirmeleri yapmalarına odaklı eğitim programları düzenliyoruz. 
Kendilerine özel kıyafetleri ile tesisinize değer katacak en önemli personellerden biri olan resepsiyon personellerimiz 
uzun mülakatlardan geçerek seçilip özenle proje için özel eğitildikten sonra görevlerine başlarlar.

EKT Entegre Tesis Yönetimi, en güncel teknoloji altyapısını kullanarak hizmet vermektedir. Çağrı merkezi özelinde 
ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz bir şekilde verebilirken, müşterileri ile bütünleşmeyi tercih eden stratejisiyle 
fark yaratan fikirleri üretip uygulayabilmektedir.

Sistem Kurma ve Yönetimi

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Sistem kurma hizmetimizin amacı; şirketinizin kârlılığını artırmak, değişen  koşullara rağmen rekabet gücünüzü yüksek 
tutmak, siz ve çalışanlarınız için huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için sipariş 
alımından  hizmet / ürün üretimine  kadar tüm süreçlerinizi detaylı analiz ediyor, verimliliklerini ölçüyor ve geliştiriyoruz.

EKT, elektronik güvenlik sistemini kurmak istediğiniz yer veya kullanım amacına göre profesyonel çözümler sunmaktadır. 
EKT’ nin profesyonel olarak sunduğu bazı elektronik güvenlik sistemi hizmetleri ;

• Alarm ve yangın ihbar sistemleri
• Cctv kamera ve güvelik sistemleri
• Personel takibi sistemleri v.s
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İşinde 

uzman olanlarla

hayat size 
kolay...

Kurumsallaşma Süreci ve Dış Departman Desteği
Danışmanlığını yaptığımız kurumsallaşma süreci mevcut durum değerlendirilmesi ile başlar, sizleri daha yakından 

tanımak için;

• Departman müdürleri ve personeller ile görüşmeler yapılır.
• Genel müdürlüğünüz, şubeleriniz, üretim tesisleriniz ve depolarınız ziyaret edilir.
• Analizler için gerekli verilerin toplanması sağlanır.

Bunların sonucunda şu süreçlerden oluşan Kurumsal İş Geliştirme sürecimiz başlar;

• Keşif
• Raporlama
• Çözümsel Uygulamalar
• Sorunsuz Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliği

Şirket yetkilileriniz ve EKT  danışmanlarının yapacağı toplantılarda kurumsallaşma sürecinizin detaylı planlanması, 
öncelikli ihtiyaçları ve hedefleri belirlemek kurumsallaşma sürecinin başarısına katkı sağlayacaktır. Ve bu süreçte 
gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanızın mevcut durumu ve hedeflerinin anlaşılmasını sağlayacaktır.

Dış departman destek hizmetlerimiz aşağıdaki başlangıç çalışmasına istinaden yürütülmektedir;

İnsan kaynakları, finans, tedarik zinciri, Ar-Ge, Satış – pazarlama, satın alma, muhasebe ve diğer bütün 
departmanların incelenmesi, detaylı analizlerin yapılması, geliştirme alanlarına yönelik ihtiyaçların saptanması, şirket 
içi ve şirket dışı verilerin toplanması, mevcut kurumsal yapının incelenmesi sonucunda geliştirilmesi gerekli görülen 
departmanlara ilişkin bir rapor hazırlanacaktır. Yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucunda gerekli görülen alanların 
yapılandırılması için dış departman destek hizmetleri verilecektir.
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Kurumsal Eğitimlerimiz
Alanında uzman eğitim koçlarımız aracılığıyla kurumsal eğitimlere profesyonel bir bakış açısı sağlıyor ihtiyaç     

duyulan desteği en kısa zamanda sağlıyoruz.

Özellikle günümüz iş dünyasında liderlik ve yöneticilik kavramları birbiriyle sık sık karıştırılır. Her lider yönetici 
olabilir, fakat her yönetici lider olamaz. Oysa bireyleri ve ekipleri yönlendirmeyi sadece bir lider başarabilir. Liderlik 
özelliklerinin geliştirilmesi, bir yönetici için çok önemlidir. Ancak bu şekilde kurumun işleyiş ve verimliliğine katkı 
sağlayabilir.

Kurumda, liderlik özelliklerini geliştirmemiş yöneticilerin olması, işlerin mekanik ve aksak bir ritimde işleyeceğinin 
göstergesidir. Mekanik bir düzen de çalışanların işe karşı ilgilerini zaman içerisinde kaybetmelerine, bilgi ve beceriler-
ini en az düzeyde kullanmalarına ve kuruma bağlılıklarının azalmasına neden olmakta, çalışanları yeni iş arayışlarına 
yöneltmektedir. Çalışanın motivasyonunu kaybetmekse, iş randımanının azalmasıyla eş anlamlıdır.

Koçluk becerilerinin geliştirilmesi, liderliğe muazzam bir katkı sağlar. Bireylerin ve ekiplerin gizil güçlerini ortaya 
çıkarma, alternatif çözümler üretmelerini sağlama, olası çatışmaları senteze dönüştürerek yeni fikirler oluşturma 
açısından ufuk açıcıdır. Kişisel liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve liderlik becerilerini geliştirmek adına koçluk 
tekniklerinden faydalanmak  liderliği daha da özel kılar. Bu yoldan hareketle liderlik eğitiminde, koçluk becerilerinin 
geliştirilmesi, mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanımı, birey ve ekip motivasyonunun arttırılması, kriz yönetimi 
ve sorun çözme, güven ortamı sağlanarak kurumun ileriye taşınması hedeflenmektedir. Donanımlı liderlerle çalışan 
kurumlar, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve yüksek verim elde etmeyi de başarır.

İNSAN KAYNAKLARI 
EĞİTİMİ
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Durumsal Liderlik

Kurumsal Eğitimlerimiz Yönetici Gelişim Eğitimleri

Durumsal Liderlik eğitiminde, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklardan yola çıkarak etkili liderlik için önemli olan 
İletişim yönetimi, vizyon, strateji ve taktik geliştirme yaklaşımları ele alınmaktadır. Takım formasyonu, motivasyon 
oluşturma, durumsal liderlik ve liderlikte enerji gibi önemli konu başlıklarını da içermektedir.

• Kurum Kültürü Oluşturma Eğitimi
• Kurumsal İletişim Eğitimi
• Kurumsal İmaj ve Marka Yönetimi Eğitimi
• Etkili Takım Çalışması Eğitimi
• Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
• Motivasyon Eğitimi
• Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
• Çatışma Yönetimi Eğitimi
• Toplantı Yönetimi Eğitimi
• Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
• Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitimi
• Araştırma Teknikleri, Tez Hazırlama ve 
   Raporlama Eğitimi
• Yöneticinin Yönetimi Eğitimi
• Kalite Standartları Eğitimi
• İş Planı Hazırlama Eğitimi
• Meslek Etiği Eğitimi
• Şirketler İçin İş İngilizcesi
• Mobbingle Mücadele Eğitimi
• Performans Yönetimi Eğitimi
• İç Kontrol Eğitimi

• Yöneticilik Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi
• Etkili İletişim Eğitimi
• Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitimi
• Stres Yönetimi Eğitimi
• Öfke Kontrolü Eğitimi
• Takım Çalışması Eğitimi
• Motivasyon Eğitimi
• Beden Dili ve Kişisel İmaj  Yönetimi Eğitimi
• Yaratıcı Düşünme Teknikleri Eğitimi
• Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
• Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
• Müzakere Teknikleri Eğitimi 
• Çatışma Yönetimi Eğitimi
• Kriz Yönetimi Eğitimi
• Toplantı Yönetimi Eğitimi
• Pozitif Psikoloji Eğitimi
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Personel Seçme ve Yerleştirme
Kurulduğumuz günden bu yana ilke edindiğimiz değerler ve hizmet kalitemizden ödün vermeden müşterilerimizin 

ihtiyaç duyduğu personel sorunlarına alternatif çözümler üreterek en kısa sürede en doğru personeli doğru işe 
yerleştirmeyi amaç edindik.

Her geçen gün artan görüşülmüş aday özgeçmişlerinden oluşan veri bankası aracılığı ile pozisyona uygun profilde-
ki adaylara zaman kaybetmeden ulaşan EKT işe alım uzmanları, gerçekleştirdiği detaylı mülakatlarla adayın firmanın 
ihtiyaç ve beklentisine uygunluğunu analiz eder.

Görüşme sonrasında sektör ve branşa yönelik olarak hazırlanan yetkinlik testleri ile adayların yeterlilikleri ölçüle-
rek değerlendirilir ve firma yetkililerine raporlanır.

Son aşamada adayın kariyer geçmişi ve performansı hakkında bilgi edinmek için referans kontrolü yapılır ve bir 
rapor eşliğinde firmaya sunulur. 

EKT ile işbirliği içerisinde olan firmalar hem iş gücünden ve zamandan tasarruf etmiş, hem de mesleki açıdan 
yanılma payını en aza indirmiş olur.

Toplu İşlem
Firmanız tarafından ihtiyaç duyulan çağrı merkezi personeli, müşteri temsilcisi, satış danışmanları gibi ortak veya 

benzer nitelikteki personelin grup görüşmelerle hızlı ve kısa sürede işe alımı konusunda EKT tarafından sunulan 
çözümdür. İşe alınacak kriterlerin ortaklaşa belirlenmesinden sonra sektöre ve pozisyona özel hazırlanan grup vaka 
analizleri ile en doğru adayların pozisyona yerleşimi sağlanmaktadır.

Personel ve 
Bordrolama 

Hizmetlerimiz
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Dönemsel Personel Hizmetleri
Günümüz iş dünyası her konuda olduğu gibi insan kaynakları konusunda da esneklik gerektirmekte ve bu esneklik 

firmalara çok fazla yarar sağlamaktadır. EKT firmaların bu ihtiyacına yönelik olarak, dönemsel ve sürekli outsource 
elemanların tedariği alanında son derece esnek istihdam çözümleri sunar. Bu çözümleri kullanarak, kadrolu personel 
ile dönemsel ve daimi kadro dışı (outsource) personelin doğru bileşimini oluşturan firmalar, çok yönlü bir kazanç elde 
etmektedirler; şöyle ki gerektiğinde dönemsel iş gücü olanaklarından yararlanarak üretiminizi artırabilir, gerektiğinde 
ise daha düşük sayıda personelle maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Bu yolla sağlayacağınız organizasyonel esneklik, 
firmanıza benzersiz bir hareket kabiliyeti kazandırır.

Dönemsel / Geçici yerleştirmeler ne zaman gerekli olabilir?

Geçici süreyle işten ayrılan personelinizin yerini hızla ve profesyonel yöntemlerle doldurun
•  Hastalık durumunda
•  Yıllık izin süresince
•  Personelinizin eğitime katıldığı süre boyunca
•  Doğum izni süresince
•  Askerlik görevi süresince
•  Veya personelinizin şirketinizle istihdam bağlantısı sona erdiğinde, ama henüz yeni bir iş gücü bulamadığınızda

Şirketinizin hızlı büyümesinden kaynaklanan iş gücü ihtiyaçlarının çözümü:

•  Acil işleri ya da beklenmedik büyük siparişleri karşılamak için
•  Yeni personele ihtiyaç duyuyorsunuz, ama sürekli pozisyonda çalışacak birini işe alıp almamaya henüz karar 

vermediniz (ya da sürekli pozisyonda işe alamayacaksınız)
•  Zaman zaman yapılması gereken görevlerin çözümünde yardıma ihtiyaç duyuyorsunuz (örneğin, projelerin or-

ganizasyonu, promosyonların düzenlenmesi)

Mevsimlik iş gücü ihtiyacının karşılanması:

•  Şirketinizin faaliyetlerine bağlı olarak, mevsimlik daha fazla iş gücü ihtiyacı ortaya çıkıyor (örneğin, turizm, 
Yılbaşı)

•  İdari işlerde artış (yıl sonu envanter sayımı, yeni bilgisayar sistemi, ISO çalışmaları)
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Bordrolama Hizmetleri
Bordrolama konusunda işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitini yaptıktan sonra firmanıza yararlı 

olacak en uygun sistemin kurulmasını sağlıyoruz. Firmanızda çalışan personellerinizin özlük işlemlerinden tutun 
da tüm çalışma süresi içindeki gerekli olan yasal işlemlerini gizlilik çerçevesinde profesyonel olarak takip ediyoruz. 
Bordrolama hizmeti veren firmamız işletmenize ait tüm iş yerlerinin aylık SGK bildirgelerini düzenliyor, ayrıca tüm 
sorumluluğu üzerimize alarak sizleri mevcut risklerden uzaklaştırıyoruz.

Bordrolama hizmetleri veren firmamız yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları en doğru şekilde, sorunsuz 
ve zamanında hazırlayarak firmanızın bu tür işlemlerde ekstra bir süreç yaşamasını ortadan kaldırılmasına yardımcı 
oluyoruz. Firmanızın işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde en doğru yolu izlemesini sağlıyoruz.

Bordrolama hizmetleri veren firmamız işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yaparak en doğru sonuca 
ulaşmanızda profesyonel destek sağlamaktayız. Bordrolama belgelerinizi inceleyerek, yapılması gerekenleri tavs-
iye ediyor, yasal haklarınız hakkında sizleri bilgilendirerek maliyetlerinizi düşürüyoruz. Bunların yanında bordrola-
ma hizmetleri veren firmamız gizlilik hususuna maksimum seviyede önem göstererek tüm firma bilgilerinizi hizmet 
süresinde gizli tutuyoruz.
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Bordrolama Hizmeti Kapsamında Yaptıklarımız
•Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, 

sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması, 

•Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi  (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden) 

•Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi, 

•Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe 
kayıtlarının hazırlanması, 

•Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması, 

•SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin 
bilgilendirilmesi, 

•Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin 
yapılması, sicil numarası alınması, 

•Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması, 

•Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi, 

•İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi 
hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi, 

•İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin 
düzenlenmesi, 

•Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile 
şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, 
şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür), 

•Personel Özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.
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Sizin için çok iyi 
gelecektir...

Fatih Sultan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 422/31 
Etimesgut/Ankara 

Tel: 0.312 227 80 89 - 0.532 013 10 27 
İnfo@ekt.com.tr  •  www.ekt.com.tr


