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Danışmanlık h�zmetler� ve yönet�m süreçler�nde ‘Kolaylaştırıcı’ b�r etk� yaratmak adına 
‘Profesyonel H�zmetler’ sunma b�l�nc�yle kurulduk. Kuruluş felsefem�zde yer alan 
‘Güven’, ‘Başarı’ ve ‘Sürdürüleb�l�rl�k’ �lkeler� çerçeves�nde her �ş ortağımıza aynı özenle 
ve anlayışla çözüm üret�yoruz. Üstel�k �ş ortaklarımızın beklent�ler�n� �y� b�r şek�lde 
karşılayarak �ht�yaca yönel�k çözümlerle de sıradan b�r çözüm ortağı olmadığımızı �spatlıyoruz.

Yen�l�kç� ve değ�ş�me hızlı b�r şek�lde adapte olab�len yönet�m felsefem�z� bütün �ş süreçler�ne 
yansıtarak farkımızı h�ssett�r�yoruz. Globabsad olarak da�ma daha �y�y� hedefl�yor ve s�ze destek 
oluyoruz! 5 yıllık tecrübes� �le Tes�s Yönet�m H�zmetler� ve Yönet�m Danışmanlık alanında faal�yet 
gösteren f�rmamız teknoloj�ye hızla adapte olması sonucunda kal�tel� h�zmetler vermekted�r. 
Bu sayede müşter� karlılığında da c�dd� b�r artış sağlıyoruz.

HAKKIMIZDA

ABOUT US

In order to have a 'Fac�l�tat�ng' effect on consultancy serv�ces and management 
processes We were founded w�th the awareness of prov�d�ng 'Profess�onal Serv�ces'.
It �s �ncluded �n our found�ng ph�losophy W�th�n the framework of the pr�nc�ples of 
'Trust', 'Success' and 'Susta�nab�l�ty', each of our bus�ness partners �s g�ven the same 
care and we produce solut�ons w�th understand�ng. Moreover, we are well we prove 
that we are not an ord�nary solut�on partner w�th solut�ons for the need.

Our management ph�losophy, wh�ch �s �nnovat�ve and able to adapt qu�ckly to change,
 �s we make our d�fference by reflect�ng. Globabsad always a�ms for the better and 
supports you! W�th 5 years of exper�ence �n the f�eld of Fac�l�ty Management Serv�ces
and Management Consultancy act�v�ty our company prov�des qual�ty serv�ces as a 
result of rap�d adaptat�on to technology. In th�s way, we also prov�de a s�gn�f�cant 
�ncrease �n customer prof�tab�l�ty.



TEMİZLİKHizmetleri
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Temizlik Hizmetleri
Profesyonel anlamda tem�zl�k h�zmetler� almak �st�yorsanız, Globalsad �le tanışma vakt�n�z 
geld� demekt�r. Yüksek standartlarda sunduğumuz kal�tel� h�zmet, s�zler� tatm�n ed�c� derecede 
tem�zl�ğ� h�ssett�recekt�r. Sektörde var olduğumuz uzun dönem boyunca, markalaşmayı 
başardık ve müşter� memnun�yet�n� hat safhada tuttuk. Müşter�ler�m�z �ç�n b�rçok farklı 
tem�zl�k seçeneğ�m�z de bulunmaktadır. Bunlar; Fabr�ka tem�zl�ğ�, dış cephe tem�zl�ğ� ve
 of�s tem�zl�ğ�d�r.

Fabrika Temizliği
Profesyonel b�r h�zmet almadan tem�z tutab�leceğ�n�z en zor �şletmeler fabr�kalardır. Üret�m�n  
ana merkez� olarak düşünülen fabr�kalarda yoğun �şç� çalışmaktadır. İşç�ler�n�z�n ve s�z�n sağlığınız 
h�jyens�zl�k neden�yle tehl�keye g�rmekte. Bu g�b� durumların önüne geçeb�lmek �ç�n s�zlere fabr�ka 
tem�zl�ğ� h�zmet sunuyoruz. S�zlere bu h�zmet� sunarken de, f�yatı uygun tutarak herkes�n fabr�ka 
tem�zl�ğ� h�zmet�m�zden faydalanmasını sağlıyoruz.

Fabr�kalar yoğun çalıştığı �ç�n bazı yerler�n tem�zlenmes� zor olmaktadır. Bu g�b� durumların önüne 
geçeb�lmek �ç�n prat�k çözümler sunuyoruz. Sorunsuz h�jyen ortamı, s�z�n �ç�n uzman 
personeller�m�z tarafından sağlamakta. Eğer s�zde uygun f�yata kal�tel� h�zmet almak �st�yorsanız,  
b�z�mle �let�ş�me geçerek detaylar hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

Dış Cephe Temizliği
Dış cephe tem�zl�ğ� kompoz�t panel, dış cam g�b� metaryaller�n cephe kısmının tem�zlenmes� anlamına 
gel�r. Özell�kle of�s, plaza ve kamu kurumlarında terc�h ed�len dış cephe tem�zl�ğ� Globalsad 
bünyes�nde ver�lmekted�r. B�nanızın, yaşadığınız yer�n ve hold�ng�n�z�n cephes�n� s�z�n �ç�n tem�zl�yor, 
dışarıdan bakanları hayran bırakıyoruz. Eğer dış cephe tem�zl�ğ� konusunda profesyonel b�r destek 
almazsanız, detaylı tem�zl�k h�zmet� alamazsınız. Bu sebep �le sektördek� b�rçok referansımız �le 
s�zlere h�zmet vermektey�z.

Ofis Temizliği
Of�s ve �ş yerler� sıklıkla çalışma yapılab�lmes� �ç�n kullanılmaktadır. Özell�kle sürekl� g�r�ş çıkış yapılan
 ortamların tem�z ve h�jyen�k tutulması gerek�r. Ortada dolaşan k�rl� hava ve sağlıksız ortam 
personeller�n�z� zaman �çer�s�nde hasta etmekted�r. Bu g�b� sorunların önüne geç�leb�lmes� �ç�n 
s�zlere kusursuz tem�zl�k h�zmet� sunmaktayız. Eğer s�zde h�jyen�k b�r ortam oluşturmak �st�yorsanız,
 b�z�mle �let�ş�me geçerek detaylar hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

Neden Profesyonel Temizlik Hizmeti Gerekli
Günümüzde b�rçok hastalığın sebeb� h�jyens�z ortamlarda sık zaman geç�rl�lmes�nden ,
kaynaklanmaktadır. Eğer �şletmen�z� veya fabr�kanızı tem�z tutmazsanız, �ler�de hastalıklara yol 
açab�lmekted�r. Bu g�b� durumların önüne Globalsad tem�zl�k h�zmetler� aracılığıyla geçeb�l�rs�n�z. 
Eğer b�z�mle �let�ş�me geçersen�z, detaylı b�lg� alab�l�rs�n�z.



İNSANKaynakları



İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları, yönet�msel boyutun gel�şmes�yle b�rl�kte; İnsan Kaynakları Yönet�m� olarak 
n�telend�r�lm�şt�r. Günümüzde her �şletmen�n kend� bünyes�nde �nsan kaynakları kadroları 
kurulmaktadır. Gerek çalışanların gerekse ş�rket sah�pler�n�n çıkarlarını korumak �le mükellef �nsan 
kaynakları yönet�m� b�r �ht�yaç hal�ne gelerek hızla yayılmıştır.

İnsan Kaynakları Yönet�m�; ş�rket yönet�m�nde varolan �ç ve dış mevzuatlara hak�m, stratej�k planlama 
yapab�len, personel seçme konusunda deney�ml�, eğ�t�m, mot�vasyon, ücret ve performans g�b� konuları 
yöneteb�lecek çalışanlardan oluşmaktadır.

Ayrıca �nsan kaynakları sadece �şe alım ve maaş hesaplaması yapmaz, çalışanların moral ve 
mot�vasyonunu arttırıcı etk�nl�kler�n düzenlenmes�nde de görev alır. Ayrıca yönet�c�ler�n mobb�ng 
g�b� �hlaller� yapmamaları �ç�n onlara eğ�t�m vererek denetlemes�n� yaparlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi İşe Alım Aşaması
İnsan kaynakları b�tmeyecek b�r meslek hal�ne geld�. N�tek�m günümüzde �nsan kaynakları yönet�m� 
öyle b�r hale geld� k�, her ş�rket�n �çer�s�nde �nsan kaynakları departmanı bulunmaktadır. 
Gerek çalıştığı ş�rket�n gerekse çalışanın hakkını koruyan ve gözeten �nsan kaynakları, kar marjını 
arttırıcı faal�yet ve stratej�lerde de bulunmaktadır.

Ayrıca, �nsan kaynakları yönet�m� personel alımı sağlayab�ld�ğ� g�b� çıkartılması g�b� �şlemlerde de 
akt�f rol oynamaktadır. Personeller�n gel�ş�m süreçler� �le yak�nen �lg�l� olan �nsan kaynakları, ver�m 
alınamayan personeller�n �ş akt�ne son vereb�lmekted�r.

B�r personel�n �şe alınması �se kadrolama, �şgören sağlanması ve seçme yerleşt�rme g�b� kavramlar 
�le de tab�r ed�leb�lmekted�r. İnsan kaynakları yönet�m� �şe alım aşaması �se, ş�rketler�n vasıflarına 
göre değ�şmekted�r.

İnsan kaynakları yönet�m� �şe alım aşamasının değerlend�r�lmes� �ç�n, �lg�l� tüm bölüm yönet�c�ler�n�n 
hemf�k�r olması gerekmekted�r. Çünkü �nsan kaynakları yönet�m�, tüm bölümler �le alakalıdır. İnsan 
kaynakları yönet�m� �şe alım aşaması aşağıdak� g�b� olmaktadır;

Öncel�kle �ş prof�n�n�n hazırlanması gerek�r, akab�nde başvurunun kabul sürec� gel�r. Ön görüşme 
formu doldurulduktan sonra b�r takım testlere tab� tutulur. Ardından görüşme sağlanır ve 
referanslar araştırılmaya başlanır. Tüm süreç tamamlandıktan sonra �şe alma kararı ver�l�r. 
Sonrasında sağlık kontrolü yapılır ve tekl�f adaya sunulur. Kabul sonucu alınırsa �şe yerleşt�rme 
sağlanır.

İnsan Kaynakları Alanında Profesyonel Destek
Globalsad Yönet�m�, müşter�ler�ne güven�l�r h�zmet� kal�te �le b�rleşt�rerek sunmaktadır. 
Eğer s�zde profesyonel �nsan kaynakları h�zmet� almak �st�yorsanız, b�z�mle �let�ş�me geçerek 
b�lg� sah�b� olab�l�rs�n�z.
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GÜVENLİKHizmetleri

GÜVENLİKHizmetleri



Fiziki Güvenlik
F�z�ksel güvenl�k; personel�n, donanımın, yazılımın, ağların ve ver�ler�n b�r kurum, kuruluş veya kurumda c�dd� kayıp veya 
hasara neden olab�lecek f�z�ksel eylem ve olaylardan korunmasıdır. Buna yangın, sel, doğal afetler, hırsızlık, hırsızlık, 
vandal�zm ve terör�zmden korunma dah�ld�r. Bunların çoğu s�gorta kapsamında olmakla b�rl�kte, f�z�k� güvenl�ğ�n hasar 
önlemeye öncel�k vermes�, bu olaylar neden�yle kaybed�len zaman, para ve kaynak kaybını önler.

F�z�ksel güvenl�k çerçeves� üç ana b�leşenden oluşur. Bunlar; er�ş�m kontrolü , gözet�m ve test. 
B�r kuruluşun f�z�ksel güvenl�k programının başarısı, genell�kle bu b�leşenler�n her b�r�n�n ne 
kadar �y� uygulandığına, �y�leşt�r�ld�ğ�ne ve sürdürüldüğüne bağlanab�l�r.

Giriş Kontrolü
K�ş�n�n f�z�ksel güvenl�k önlemler�n� en üst düzeye çıkarmanın anahtarı, �nsanların s�telere, tes�slere ve malzemelere 
er�ş�m�n� sınırlamak ve kontrol etmekt�r. Er�ş�m kontrolü, bel�rl� varlıkların yalnızca yetk�l� personel�n maruz kalmasını 
sınırlamak �ç�n alınan önlemler� kapsar. Bu kurumsal engellere örnek olarak genell�kle k�ml�k kartları, tuş takımları ve 
güvenl�k görevl�ler� dah�ld�r. Ancak bu engeller yöntem, yaklaşım ve mal�yet açısından büyük farklılıklar göstereb�lmekted�r.

B�na, çoğu f�z�ksel güvenl�k s�stem� �ç�n genell�kle �lk savunma hattıdır. Ç�tler, kapılar, duvarlar ve kapılar g�b� öğeler�n tümü, 
suç g�r�ş�ne karşı f�z�ksel caydırıcılık �şlev� görür. Ek k�l�tler, d�kenl� teller, görünür güvenl�k önlemler� ve �şaretler�, s�ber 
suçlular tarafından gerçekleşt�r�len rastgele g�r�ş�mler�n sayısını azaltır.

Gözetim
Bu hem önleme hem de olay sonrası kurtarma �ç�n en öneml� f�z�ksel güvenl�k b�leşenler�nden b�r�d�r. Bu durumda gözet�m, 
kuruluşların  farklı gerçek dünyadak� konum ve tes�sler�n faal�yetler�n� �zlemek �ç�n kullandıkları teknoloj�, personel ve 
kaynakları �fade eder. Bu örnekler devr�ye korumalarını, ısı sensörler�n� ve b�ld�r�m s�stemler�n� �çereb�l�r .

Test Yapmak
F�z�ksel güvenl�k, önley�c� b�r önlem ve olay müdahale aracıdır. Felaket kurtarma planları, örneğ�n, k�ş�n�n f�z�ksel güvenl�k 
protokoller�n�n kal�tes�ne odaklanır. B�r ş�rket�n b�r tehd�d� ne kadar �y� tanımladığı, yanıt verd�ğ� ve �çerd�ğ�. Bu tür DR 
pol�t�kalarının ve prosedürler�n�n zamanı geld�ğ�nde etk�l� olmasını sağlamanın tek yolu akt�f test uygulamaktır.

F�z�ksel güvenl�k alanında profesyonel ve kal�tel� b�r destek arıyorsanız b�z�mle �let�ş�me geçmen�z yeterl�d�r.
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Elektronik Güvenlik
Elektron�k güvenl�k s�stem�, şebekeden gelen gücü ve ayrıca p�l g�b� b�r güç yedeğ� kullanan 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�n� gerçekleşt�reb�len ek�pmanı �fade eder.

Elektronik Güvenlik Sistemi Neden Önemlidir
Elektron�k güvenl�k, b�reylere ve mülklere onaylanmamış er�ş�m� öngörerek savunma amaçlı elde tutmadak� 
yen�l�klerden yararlanma �le �lg�l�d�r. Devlet, bu tür güvenl�k yönet�mler�n�n evrensel ve öneml� b�r müşter�s�d�r ve �ş 
bölümler� de güvenl�k s�stemler�n� çalışanları �ç�n güvenl�k sağlamak �ç�n kullanır. Bu günlerde, ev �ç� uygulamalar ve küçük 
mağazalar g�b� b�r d�z� kullanımlarına da şah�t olunmaktadır.
Elektron�k güvenl�k s�stemler�, yaygın olarak kullanılan alarmlar, er�ş�m kontroller� ve CCTV’lerden (kapalı devre 
telev�zyonlar) oluşur. CCTV’ler tüm bu ürünlerden ek b�r önem kazanmıştır.
Elektron�k güvenl�k s�stemler� kurumsal �şyerler�nde, t�car� mekanlarda, alışver�ş merkezler�nde vb. yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu s�stemler ayrıca tren �stasyonlarında, halka açık yerlerde vb. kullanılmaktadır. S�stemler, uzak b�r ,
ölgeden çalışab�lmes� neden�yle büyük beğen� toplamıştır. Bu s�stemler aynı zamanda geç�ş kontrol s�stemler�, yangın 
tanıma ve kaçınma s�stemler� ve devam kayıt s�stemler� olarak da kullanılmaktadır. Suç oranlarının her geçen gün arttığını 
b�ld�ğ�m�z �ç�n çoğu �nsan güvenl�kler�nden em�n olana kadar of�ste ya da evde kend�ler�n� rahat h�ssetmezler. Bu nedenle, 
güvenl�k amacıyla daha �y� b�r elektron�k s�stem seçmel�y�z.

Elektronik Güvenlik Sİsteminin Sınıflandırılması
Güvenl�k s�stemler�n�n sınıflandırılması, �şley�ş�ne ve teknoloj� kullanımına, buna göre gerekl�l�k koşullarına göre farklı 
şek�llerde yapılab�l�r. Elektron�k güvenl�k s�stem�n�n �şley�ş�ne göre aşağıdak� g�b� kategor�ze ed�l�r:
-CCTV Gözetleme Güvenl�k S�stem�                         -Yangın Algılama/Alarm S�stem�                -Er�ş�m Kontrol/Devam S�stem�

Profesyonel Elektronik Güvenlik Hizmetleri
F�rmamız kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne en kal�tel� ve güven�l�r h�zmetler� sunmaktadır. S�z de bu h�zmetler �le 
�lg�l� çok daha detaylı b�r şek�lde b�lg� sah�b� olmak ve h�zmetler�m�zden yararlanmak �ç�n hemen harekete geçeb�l�rs�n�z. Bu 
kapsamda f�rmamız elektron�k güvenl�k h�zmetler�n� en kal�tel� şek�lde sunmak �ç�n s�zler� bekl�yor. Hemen b�z�mle �let�ş�me 
geçerek bu konuda b�lg� alıp h�zmetler�m�zden kolayca yararlanmaya başlayab�l�rs�n�z. Had�, en �y� h�zmet �ç�n harekete geç�n.
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YÖNETİMDanışmanlık



SGK Danışmanlığı
SGK teşv�k danışmanlığı, �şletmeler�n ve �şletme sah�pler�n�n en çok �ht�yaç duyduğu çözümlerden b�r tanes�d�r. Günümüzde 
1şletmeler�n kend�ler�n� var edeb�lmeler� ve ayakta kalab�lmeler� h�ç kolay değ�ld�r. Yoğun rekabet ortamı söz konusu 
durumlarda �şletmeler�n zorlanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda SGK teşv�k danışmanlığı yönet�m uygulamaları, 
reklam h�zmetler�, personel eğ�t�m� g�b� alanlarda teşv�k danışmanlığından yararlanılmaktadır. Öneml� faydaları olan SGK 
teşv�k danışmanlığı �le s�z de profesyonel b�r destek elde edeb�l�rs�n�z.

SGK Teşvik Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetler
SGK teşv�k danışmanlık h�zmetler�m�z kapsamında alab�leceğ�n�z çeş�tl� h�zmetlerden söz etmek mümkündür. SGK teşv�k 
danışmanlığı, �şverenler�n bel�rl� yasalar �le desteklenmekte olan ve devlet�n sağladığı çeş�tl� teşv�klerden yararlanılmasını 
sağlamaktadır. Daha az SGK pr�m� ödenerek daha fazla tasarruf elde ed�lmes� �ç�n SGK teşv�k danışmanlığı büyük b�r öneme 
sah�pt�r. Tüm bunlar bel�rl� kurallar ve yasalar çerçeves�nde yapılmaktadır. SGK teşv�k danışmanlığı �le herhang� b�r teşv�k 
�ç�n başvuru yapılab�lmekted�r. Teşv�k kolları �ç�n bel�rl� sürelerde ve farklı tutarlarda destekler en hızlı şek�lde alınmaktadır.

SGK Teşviklerinden Herkes Yararlanabilir Mi
SGK teşv�kler�nden tüm �ş yerler� faydalanab�lmekted�r. Devlete bakan yönü �le bu teşv�kler�n asıl amacı �st�hdamın 
artırılmasıdır. Bu sayede �şs�zl�ğ�n m�n�mum sev�yeye �neceğ�n� �fade edeb�l�r�z. B�rb�r�nden farklı teşv�k  kollarında 
çeş�tl� avantajlarında elde ed�lmes� mümkündür.

Profesyonel SGK Teşvik Danışmanlığı
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Profesyonel ek�b�m�z sayes�nde s�zden gelen talepler� karşılıyor ve kal�tey� ön planda tutuyoruz. Üstel�k kal�teden yana tav�z 
vermeyen b�r bakış açısını da s�zlere sunuyoruz. SGK kapsamında muaf�yet, �nd�r�m ve d�ğer bütün konularla alakalı s�zler�n 
talepler�n� karşılıyoruz. S�ze sadece beklent�ler�n�ze tam anlamıyla cevap vereb�leceğ�n�z b�r sürece adım atmak kalıyor.
B�z�mle �let�ş�me geçerek kal�te ve yüksek standartlara odaklanan b�r sonuç elde edeb�l�rs�n�z. SGK danışmanlığı s�ze en �deal 
çözümler� sunacak ve beklent�ler�n�z� cevaplayacaktır.
F�rmamıza a�t olan b�r yazılım sayes�nde tüm personel teşv�kler�n� kontrol edeb�l�yor ve �ş verenler�n hatalı SGK b�ld�r�mler� 
yapmalarını engell�yoruz. Bu noktada s�z de bu hataların önüne geçmek �ç�n b�zden destek alab�l�rs�n�z. Detaylı b�r şek�lde 
b�lg� almak �ç�n hemen harekete geçeb�l�rs�n�z.



KVKK Danışmanlığı
KVKK danışmanlığı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu olarak da b�l�nen kanun �le �lg�l� ver�len danışmanlığı �fade etmekted�r. 
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu son yıllarda d�j�tal oluşan çeş�tl� ver� kayıpları �le �lg�l� yürürlüğe g�ren b�r kanun olarak 
�fade ed�leb�l�r. Bu kapsamda KVKK ned�r, KVKK’nın kapsamı ned�r g�b� soruları pek çok k�ş� sormaktadır 
.
B�lg� b�reyler�n ve kurumların son derece yoğun b�r şek�lde önem gösterd�ğ� unsurlardan b�r tanes�d�r. Bu nokta da kuruluşların 
sah�p oldukları çeş�tl� b�lg�ler�n de farklı kuruluş ve kurumlar �le paylaşılab�lmes� ve ver�ler� sayab�lmes� mümkündür. Ancak 
söz konusu durum b�lg�ye sah�p olan b�reyler�n çeş�tl� problemler yaşamasına da neden olab�lmekted�r. Bu doğrultuda k�ş�ler�n 
b�lg�ler�n�n K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu tarafından korunması gerekmekted�r. Pek�, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması 
Kanunu’nun kapsamı ned�r? Söz konusu kanunun kapsamını aşağıdak� g�b� detaylandırab�l�r�z.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı
KVKK, b�reyler�n ve kurumların tüm hak ehl�yet� üzer�nde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler� �fade eder. Kamu kurumları �le 
b�rl�kte vatandaşlara kanunun uygun şek�lde davranıma yükümlü kıldığı KVKK, özel hayatı g�zl�l�ğ�, k�ş�l�k haklarının �hlal� ve 
m�ll� güvenl�k g�b� konumları kapsar. Detaylar aşağıdak� g�b�d�r.
-K�ş�sel ver�ler�n aynı konutta yaşayan b�reyler �le �lg�l� faal�yetlere yönel�k �şlenmes�,
-K�ş�sel ver�ler�n resm� araştırmalara yönel�k olacak şek�lde kanunlar �le yetk�lend�r�lmes� ve kamu kurumlarının �stat�ksel 
ver�ler�n�n anon�m hale get�r�lmes�,
-İfade özgürlüğü ve edeb�yat, sanat, b�l�m, tar�h g�b� unsurların �şlenmes�
-K�ş�sel ver�ler�n �nfaz merc�ler�, yargı makamları tarafından �şlenmes� şekl�nde açıklanmaktadır.

Profesyonel KVKK Danışmanlığı
F�rmamız KVKK danışmanlığı h�zmet�n� özel yazılımlar ve avukatlar �le entegre b�r şek�lde sürdürmekted�r. Kurulan ve 
kurduğumuz s�stem sürekl� güncel kalmakta olup müşter�ler�m�ze en profesyonel b�lg�y� sunmayı hedefl�yoruz. Ver� denet�m�, 
k�ş�sel g�zl�l�k, b�ld�r�m ve güvenl�k g�b� konular �le yakından �lg�l� olan KVKK, tüm f�rmaların gündem�nded�r. Bu doğrultuda son 
derece öneml� hale geld�ğ� FKVKK uyumluluğu �ç�n gerekl� tekn�k ve �dar� tedb�rler�n alınması gerekmekted�r. F�rmamız 
uzman yapısı ve alanında profesyonel personeller� �le KVKK’nın BT yükümlülükler�n� yer�ne get�rmen�ze yardımcı olur. F�rmamız 
bütünleş�k b�r bakış açısı �le ş�rketler�n tüm k�ş�sel envanter�n� ortaya koyan KVKK �ç�n gerekl� tekn�k, hukuk� ve �dar� aks�yonları
 b�rl�kte sunmaktadır. S�z de bu konu �le �lg�l� detaylı b�r şek�lde b�lg� almak �st�yorsanız doğru adrestes�n�z.  KVKK danışmanlık 
h�zmet� �ç�n b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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İŞKUR Teşvik Danışmanlığı
İŞKUR danışmanlığı, Globalsad Yönet�m tarafından profesyonel b�r şek�lde sunulan danışmanlık h�zmetler� arasında yer 
almaktadır. İŞKUR danışmanlığı genel olarak çeş�tl� İŞKUR teşv�k ve süreçler� �le �lg�l� b�reyler�n b�l�nçlend�r�lmes�n� ve 
yönlend�r�lmes�n� sağlamaktadır. İŞKUR danışmanlığı �şverenler�n söz konusu kurumun sunduğu avantajlardan en �y� şek�lde 
yararlanması �ç�n ver�len b�r h�zmett�r.

H�be ve teşv�k danışmanlığı f�rmamızın müşter�ler�ne sunduğu danışmanlık h�zmetler� arasında yer almaktadır. Devlet,  İŞKUR 
�le b�rl�kte k�ş�lere ve f�rmalara çeş�tl� destek, h�be ve teşv�kler sunmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu devlet ve İŞKUR 
teşv�kler�nden faydalanmak �steyen k�ş�ler�n bu h�be ve desteklere başvurması gerekmekted�r. Destek, teşv�kler�n�n şartlarını 
yer�ne get�ren k�ş�ler başvuru yaparken bazı kr�t�k noktalara d�kkat etmel�d�r. Söz konusu kr�t�k noktalar �le başvurunun kabul 
olması ya da redded�lmes� mümkün hale gelmekted�r.

S�z de bu h�be ve teşv�klerden yararlanmak �ç�n başvuru yaparken söz konusu noktalara d�kkat etmel�s�n�z. Aks� takd�rde 
başvurunuzun redded�lme �ht�mal� son derece yüksekt�r. Bu noktada f�rmamız s�zler �ç�n h�be ve teşv�k danışmanlığı h�zmet� 
sunmaktadır. Pek�, h�be ve teşv�k danışmanlığının danışma ned�r? Gel�n hep b�rl�kte �nceleyel�m.

İŞKUR Danışmanlığı Hizmetinin Kapsamı
F�rmalar yapmak �sted�kler� yatırım �ç�n teşv�k  başvurusunda bulunab�lmekted�r. İŞKUR tarafından sunulan teşv�kler h�zmet 
kapsamımızda yer almaktadır. Bu noktada İŞKUR’un teşv�kler� genel olarak şu şek�lded�r:
Kadın, Genç ve Meslek� Yeterl�l�k Belges� Olanların İst�hdamı Teşv�k�
İlave İst�hdam Teşv�k�
İşs�zl�k Ödeneğ� Alanların İst�hdamına Yönel�k Teşv�k
Normalleşme Desteğ�
İst�hdama Dönüş Teşv�k� (Pr�m Desteğ�)
İst�hdama Dönüş Teşv�k� (Geç�c� İşgücü Desteğ�)
Artı İst�hdam Teşv�k�

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Globalsad Yönet�m, kurulduğu günden bu yana müşter�ler�ne en �y� desteğ� sunmaktadır. S�z de söz konusu danışmanlık 
h�zmetler�nden en �y� şek�lde faydalanarak devlet�n ve çeş�tl� �şletmeler�n s�zler �ç�n sunduğu h�be, teşv�k ve desteklere sah�p 
olab�l�rs�n�z. Yapmanız gereken tek şey b�z�mle �let�ş�me geçerek h�zmetler�m�z �le �lg�l� detaylı b�lg�ye sah�p olab�l�rs�n�z. 
Yukarıda bahsed�len İŞKUR’un tüm destek ve teşv�kler�n d�ğer tüm desteklerden s�z�n �ç�n en uygun olana başvuru yaparak bu 
başvuru dah�l�nde desteklerden rahatlıkla yararlanab�lmen�z mümkündür.
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