


İşletmelerin insan kaynağı ihtiyaçları, mevcut işgücü portföyümüzden, 
talep edilen niteliklere ve işlere uygun olarak seçilerek, istenilen zaman 

dilimi içerisinde karşılanır. İlan açma, personel arama, personel seçme, bord-
rolama gibi süreçlerin tarafımızdan yönetilmesi işletmelerin zamandan tasarruf 

etmelerine ve ekonomik kaynaklarının daha etkin şekilde kullanımına olanak sağlar.

Ayrıca Keleşoğlu İthalat İhracat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. sağladığı iş gücünü zaman içinde 
kadrolu personel haline getirmeniz mümkündür. Bu durum işletmenize daimi bir personeli baş-
latmadan önce performansıyla ilgili somut bir fikre sahip olma ayrıcalığını tanıyacaktır.
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İşletmenizin kaliteli üretim yapabilmesi, üretim maliyetlerinizin düşürülmesi ve esnek 
çalışma ortamı sağlanabilmesi ve destek hizmetlerimizi artırmak için, yetkinlik süreçlerimizi 

planlamaktayız.

Süreçlerimiz alt yapı planlamasına uygun ve strateji politikalarınıza göre personel tedariği 
sağlanmak için uzman ve yetenekli çözümler ile sizlere destekçi olmaktayız,

Özel Kurum ve Kuruluşların, Resmi Kurum ve Kuruluşların Hizmet ve Yönetim sistemlerini 
artırmak amacı ile aktif çözümler üretilmektedir, 

*Vinç Operatörü   *Kalite Kontrol Hizmetleri 

*Forklift Operatörü    *CNC Operatörü

*Sevkiyat Elemanı    *Bakım Şefi

*Depo Elemanı   *Elektrik Teknikeri

*Depo Şefi       *Mekatronik Teknisyeni

*Üretim Sorumlusu   *Teknik Servis Elemanı

*Üretim Elemanı     *Makine Teknikeri

*Montaj Elemanı     *Elektronik Teknikeri

*Üretim Şefi      * Montaj Üretim Sorumlusu

* Temizlik Hizmetleri  *Tesis Bakım Operatörü
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KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT 

SANAYİ LTD. ŞTİ. Türkiye’deki ticaret 

hayatına 2019 Temmuz  ayında başlamıştır. 

Büyüyen Türkiye pazarında müşterilerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT 

SANAYİ LTD. ŞTİ. ve Şirketimiz büyüme stratejisini paralelinde 

bugün Bursa ve çevre şehirlerde geniş müşteri portföyüne sahip 

olmaya çalışmaktadır, KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ 

LTD.ŞTİ  Cam şişe ve Kavanoz,Yalitim urunleri,Plastik kırıcı makinalar,Gıda 

ürünleri ve yardımcı malzemeleri, bunlara bağlı tüm ihtiyaç maddelerinin ithalatı 

ve ihracatı konularında hizmet vermeyi hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ
KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.  olarak;

Faaliyet de bulunduğumuz Ambalaj, Makine, Gıda, Hayvancılık ve Tüm Tüketici Ürünleri ile  

sektöründe sahip olduğumuz teknolojimiz ve eğitilmiş iş gücümüz ile sürekli kaliteli ve en iyi 

çözümleri yaratmak ve bizimle çalışan herkese değer katmak için varız.

VİZYONUMUZ
KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ. olarak;

Türkiye ve yakın coğrafyası için; Ambalaj,Makine,Gıda,Hayvancılık ve Tüm Tüketici Ürünlerinin 

kaliteli ürün, iyi servis ve uygun fiyat özelliği ile müşterilerin öncelikli tercih ettiği lider bir 

kurum olmaktır.
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SEKTÖREL TEMİZLİK HİZMETLERİN ÖNCÜSÜ OLARAK; KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT 
SANAYİ LTD.ŞTİ’nin planlama ve uygulama stratejisini sizlere sunmaktayız.

FABRİKA TEMİZLİĞİ

Fabrika ve imalat sektöründe üretim kabiliyeti ile ortaya çıkan pek çok işletme, temizlik konusunda 
hassas bir hizmeti hak etmektedir. Makineler, çalışma sistemleri ve geniş alanlar bulunan bu muazzam 
iş ortamında, uzman temizlik elemanları çok daha verimli bir şekilde olumlu sonuç ortaya koymaktadır. 
Fabrikada çalışan personel temizlik konusunda çok fazla yeterli olmayabilir. Oysa firma olarak bizim 
personelimiz bu konuda son derece kabiliyetli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda kullandığımız kaliteli 
takım ve temizlik malzemeleri ile birlikte fabrika temizliği konusunda gerçekten mükemmel bir hizmet 
hazırlamaya devam ediyoruz.

Makine, araç gereç ve diğer unsurlarla birlikte ürünlerin temizliği konusunda firma olarak çok önemli 
adımlar atmaya devam ediyoruz. Sağlıklı bir üretim için sağlıklı bir ortam olması gerçekten kaçınılmaz 
bir gereklilik. Özellikle de temizlik noktasında alacağınız profesyonel destek ile birlikte, işletmenizin çok 
daha sağlıklı bir şekilde sonuç ortaya koymasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikli olarak düzenli bir yerleştirme gerçekleşir. Bununla beraber toz ve kir alma 
çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleşir. Makine ve diğer hassas unsurların temizliği 
konusunda uzman ekibin kabiliyeti gerçekten hızlı ve etkileyici bir çözüm 
ortaya koymaktadır. Düzenli planlamalı ve sıralı bir şekilde gerçekleşen 
fabrika temizliği ile birlikte, müşteri memnuniyeti elde edilir. 
Gerçekten bu konuda yıllardan beri yaptığımız çalışmalarla 
birlikte firma olarak çok başarılı sonuçlar ortaya koymuş 
durumdayız. Fabrika ve işletme temizliği konusunda 
firmamızdan yardım almak sizin bu konuda vereceğiniz 
en doğru karar olacaktır.

Kaliteli ve güvenilir ekip, aynı zamanda sağlık ve ekipman 
desteği ile birlikte temizlik konusunda mükemmel sonuçlar 
ortaya koymaktadır. Cazip fiyatlı çözümler ve avantajlı temizlik 
fırsatları için firmamız her zaman göreve hazır beklemektedir. 
Emniyetli ve sağlıklı temizlik noktasında firma olarak her zaman 
ciddi bir çalışma.
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Vizyonumuz
Hayvancılık ve tarım sektöründe üreticiden 

tüketiciye uzanan zincirin bütün halkalarının 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inanarak, 

sektörünün gerekliliği olarak kabul ettiği  tüm standartları 
uygulayan, Türkiye ve dünyada tarımsal üretimin daha akılcı, 

karlı ve zevkli yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden 
Türkiye’de öncü ve lider, Dünya’da da tanınır bir marka” olmaktır.

Misyonumuz
Ülkemizin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı, bölge insanı için istihdam 

sağlamayı ve bu sayede erişilecek katma değeri yine kurulduğu yerde kullanmayı 
amaç edinerek, Türk toplumunun yaşam kalitesini artırmak için Saray Çiftliği markası 

taşıyan et ve süt ürünlerimizle örnek ve önder  bir firma olmak.

Kalite Anlayışımız
Entegre Tarım ve Hayvancılık İşletmelerimizde; yemin üretilmesinden, hayvanın beslenmesine, 
sağlığına ve tüm aşamalarda  izlenebilirliği sağlayarak,  en üst düzeyde  hijyen ve kalite 
standartlarına ve yükümlülüklerimize uyacağımıza ve tüketicilerimizin  beklentilerinin üzerinde 
ürün/ hizmetler sunacağımıza, 
 
Tüketicilerimizin damak zevkine uygun sürekli geliştireceğimize,
 
Çalışanlarımızın katılımını ve yaratıcılığını destekleyerek, 
çalışan memnuniyetini sağlayacağımıza,
 
Tüm bunları gerçekleştirirken insan sağlığını ve 
değerini her şeyin üstünde  tutacağımıza, etik 
kurallar ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde 
çalışacağımıza ve topluma sürekli 
değer katacağımıza söz 
veriyoruz.
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TEKNİK BAKIM HİZMETLERİ

KELEŞOĞLU İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ teknik servis ekipleri, müşterilerimize 
periyodik teknik bakım ile uzaktan izleme ve tespit sistemi hizmetleri verirler. Ülke çapında 
yaygın dükkan zincirlerine mobil ekiplerimiz sayesinde hızlı ve etkin biçimde teknik bakım 
hizmeti sunabilmekteyiz. Ayrıca, teknik bakım hizmetlerini tesislerde birimler kurarak, 
ekipmanların, cihaz ve makinelerin teknik bakım hizmetlerini sürekli sağlayarak muhtemel 
arıza ve iş kayıplarının önüne geçmekteyiz.Uzaktan izleme aktivitesi ile, ülke çapında 
soğutma dolaplarını, aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerini izleme verilerine 
göre yönetmekteyiz.

MULTİ-TEKNİK TESİS YÖNETİMİ

Multi-teknik tesis yönetimi kapsamında, özellikle yüksek katlı yapıların inşaat 
öncesi danışmanlığından başlayarak, test & devreye alma süreçlerinde yer alıyor 
ve inşaat sonrasında ise kendi teknik kadrolarımız ile bu tesislerin işletilmesini 
sağlıyoruz.

BAĞIMSIZ TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA HİZMETLERİ

Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, sıhhi tesisat sistemlerinin ekipmanlarının tasarım koşulları 
ve teknik tanımlamalara uygunluğu ölçme ve doğrulama işini yapmaktayız.

İNŞAAT BAKIM ONARIM TESİS HİZMETLERİ5
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Çağdaş Personel Taşımacılığı

Transay, uzman yönetici kadrosu, eğitimli 
personeli ve günümüz teknolojisinin gereçleriyle 

donatılmış emniyetli ve konforlu araçlarıyla müşteri 
memnuniyetini ve kaliteli hizmet anlayışını sürekli 

gözeterek, müşteri personeline zamanında ve güvenli hizmet 
vermeyi amaç edinmiştir.

Misyonumuz

Hizmet verdiğimiz her sektörde çağdaş hizmet anlayışı ile genel ilkelerimizden taviz vermeden 
sürekli yeniliklere uyum sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sektörümüzde yakaladığımız kalite ve üstün hizmet anlayışı ile öncülüğümüzü devam ettirmek 
ve yukarılara taşımaktır.

Hedeflerimiz

Her sektörde kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile memnuniyet en üst seviyeye taşımak, 
yakaladığımız MARKA değerlerine sahip çıkmaktır.

Kamu ve özel kuruluşlarının, belirlediği kurallar ışığında, yasal tüm yükümlülüklerimizi yerine 
getirerek taşımacılık standartları doğrultusunda hizmetlerimizi sunmaktayız.

Kurumların ihtiyaçlarına uygun araç tipi/tiplerini ve özelliklerini, rotasyonu, 
kullanılacak olan teknoloji ve ön görülen gereksinimleri belirleyerek minimum 
maliyetler sunmaktayız..

Maksimum Fayda

Gerek özel şirketler olsun gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
giderlerini düşürmekten personelin mutlak mutluluğuna kadar 
çok geniş bir yelpazeyi hedeflemekteyiz.

TURİZM VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ



Satış ve Pazarlama

Müşteri memnuniyetini kendine misyon edinmiş 
firmamız,profesyonel kişilerden oluşmuş ekibi,geniş 
depolama ve dağıtım alt yapısı sayesinde satış,pazarlama 
ve tedarik sürecinde yüksek kalite ve hizmet anlayışını 
müşterilerine sunmaktadır.

Satın alınan ürünlerin güvenirliği, kalitesi, tazeleği ve sağlık 
standartlarına uygun olması tüketiciler için çok önemlidir. Tüm bunları 
sağlamak ve müşterilerin standartlarını yükseltebilmek için ürünler KELEŞOĞLU 
İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ ‘nın bünyesinde bulunan profesyonel 
gıda mühendisleri tarafından en ince ayrıntısına kadar denetlenmektedir. 

Uzman satış ve pazarlama ekibimiz, geniş bölgelere ulaşarak yerinde hizmet 
sağlayıp,müşterilerinin tüm dilek ve isteklerini karşılamaktadır. Ayrıca müşterilerimiz isteklerini 
mail ve telefon aracılığı ile de anında yetkili personellerimize iletebilmektedirler.

Restoran ve Kafeler, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Fabrikalar ve Catering 

Şirketleri ne destekçi olmayı 
hedeflemekteyiz.

TURİZM VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA 7



Otoyol, karayolu, demiryolu tasarım ve 
mühendislik hizmetleri;

• Otoyol, karayolu, köy yolları güzergah tasarımı,
• Çok katlı ve hem zemin kavşak tasarımları,

• Drenaj projeleri,
• Aydınlatma, trafik işaretleri ve sinyalizasyon projeleri...

 
Demiryolu, hafif raylı ve metro tasarım ve 

mühendislik hizmetleri;
• Parça hizalama tasarımı,

• Depo alanı tasarımı,
• İstasyon mimarisi, yapısal ve mekanik projeler,

• Drenaj projeleri,
• Topografik inceleme,
• Hidrolojik ve hidrolik çalışmalar...

Yapısal tasarım;
• Köprüler, viyadük ve tünel projeleri,
• Menfez ve istinat yapıları projeleri...
 
Jeolojik ve Jeoteknik çalışmalar;
• Zemin etüdü çalışmaları,
• Toprak kayması analizi,
• Drenaj projeleri,
• Jeolojik ve jeoteknik raporlar...
 
Altyapı projeleri;
• Kanalizasyon sistemleri,
• İçme suyu sistemleri,
• Yağmursuyu drenaj sistemleri...

Vizyonumuz “Dünya’nın lider mühendislik ve danışmanlık firması olmaktır.”
 
Misyonumuz  “Müşterilerimize güven veren yüksek kaliteli mühendislik hizmetleri sunmaktır.”
 
Değerlerimiz; 
 
         - Faaliyetlerini dürüstlük ve güven çerçevesinde yürütmek 
         - Müşteri odaklı yaklaşımla kaliteli hizmetler üretmek
         - Çevre dostu çözümler sunmak         

         - İçinde bulunduğumuz topluma ve çalışanlarımıza ilham vermek
         - Yaptıklarımızda mükemmellik ve sürekli ilerlemeye inanmak

Yapı Teknik ulusal ve uluslar arası her türlü alanda betonarme, çelik ahşap 
yapıların statik tasarım & projelendirmelerinde ve uygulamalarında faaliyet 
göstermekteyiz.

YAPI TEKNİK HİZMETLERİ 8



Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI 

Çalışanlar arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi 
anlayışı ve iletişimi geliştirerek, korkuları ortadan 
kaldırıp huzurlu bir iş ortamı yaratacağımızı, 
Konukların memnuniyeti, çalışanlarımızın 
geleceğinin memnuniyeti olacağına inanarak 
daha iyi hizmet vereceğimiz, Müşteri memnuniyetini, 
ihtiyaçlarını esas alarak sorunlara en hızlı ve verimli 
şekilde takım ruhu ile disiplinli ve ilgili yaklaşacağımız, 
Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları 
en üst seviyede olan kaliteli hizmeti vermeyi ilke edineceğimiz, 
Sözlerimizin arkasında olacağımıza asgari hata ile görevlerimizi yerine 
getireceğimize, yeniliklere, yaratıcılığa açık olacağımıza ve şirketimizde 
oluşturulan kalite güvence sisteminin devamını sağlayacağımızdır. 

Kalite Politikamız, tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun olarak 
gerçekleştirirken, sistemde sürekli iyileştirmeyi de sağlamayı benimsemiştir.

YAPI TEKNİK HİZMETLERİ DEPOCULUK VE PAKETLEME9



MERKEZ 

Runguçpaşa Mh. 49 Sk. No:9 Kat 4 Daire 4
(Ziraat Bankası Arkası) Karacabey/BURSA
okeles@kelesoglugrup.com
elifbayar@kelesoglugrup.com

+90 244 676 76 77 / +90 546 668 56 61

ŞUBE 1

Fevzi Çakmak Cad. Ahmetpaşa Mh. Beyhan İş Mrkz. 
No: 69 Kat 3 Daire 310 Osmangazi/BURSA

+90 224 271 22 58 / +90 533 922 4667

ŞUBE 2

Mustafa Kemalpaşa Mh. Halkevi Cd. Uzman 
Yönetim Ofisleri İş Hanı K.1 No:31 Kocaeli/İZMİT

+90.546 668 76 61

ŞUBE 3

Bağlar Çeşme Mh. Orion Park Sitesi C Blok 
No: 42  Kat 1  Esenyurt/İSTANBUL

+90 546 668 26 61
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