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Konusunda uzmanlaşmış ve mesleki kariyerlerinde 
yurt içi ve yurt dışında güvenlik yapılanması  ile alın- 
ması gereken tedbirler, bu tedbirlerin uygulamaları 
hakkında ciddi projelerde imzası bulunan 
profesyonel bir ekibin bir araya gelmesi ile 2003 
yılında kurulmuş olan CD GÜVENLİK; ana hedef 
olarak sektörün daha da ileriye götürülmesi yönünde 
girişimlerde bulunmayı ve müşteri memnuniyeti 
politikasını geliştirmeyi hedeflemektedir. CD GROUP 
olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın hizmet 
detayları aşağıda bilgi ve görüşlerinize sunulmuştur.

GÜVENLİK

Sahip olduğumuz kalite belgesi ve 5188 sayılı yasaya 
uygun onay belgemiz ile kurum ve kuruluşlarda 
güvenlik elemanı hizmeti, özel görev, konser, sahne 
ve sanatçı güvenliğini sağlamaktayız.

Birçok kuruluşa, konutlara,  iş yerlerine ve Türki- 
ye’deki saygın VIP’lere koruma hizmeti veren uzman 
bir ekip tarafından güvenlik danışmanlık hizmetini 
de siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Bu 
bağlamda elektronik güvenlik planlarının oluşumu, 
risk analizi, kapsamlı güvenlik analizi, tavsiye 
raporlarının yanı sıra koruma ekiplerinin seçimi ve 
eğitimi de hizmetimizin içerisinde yer almaktadır.

BORDROLAMA VE ELEMAN HİZMETLERİ

Personel yükü ve yasal mevzuat takibi yönünden 
müşterilerimizin yükünü azaltmak, artan personel 
miktarı ile şişmekte olan muhasebe yükünü 
müşterilerimizin üzerinden almak amacı ile kurmuş 
olduğumuz CD GROUP TEMİZLİK A.Ş. firması ile bu 
alanda hizmet sunmaktayız. Hizmet kapsamında, 
personelin tüm özlük işleri ve yasal ödemeleri 
firmamız tarafından yapılmakta ve müşterilerimize 
yasal ödendi makbuzları aksatılmadan 
ulaştırılmaktadır. Müşteri hizmetinde tahsis 
edilmek üzere şoför, vale, santral operatörü, vasıfsız 
işçi, vasıflı personel konularında da hizmetimizi 
sürdürmekteyiz.
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Hizmet verdiğimiz lokasyonlarda 7 gün 24 saat 
faaliyette olan haber merkezimiz tarafından 
(müşterilerimizin onayı dahilinde) güvenlik 
personelinin görev yaptığı noktalar izlenmektedir. 
Haber merkezimizde görevli olan personelimiz 
projelerde görev yapan tüm personel ile BAS-
KONUŞ sistemi ve telsiz ile irtibat halindedir. 
Herhangi bir aksaklık durumunda (güvenlik 
görevlisinin uyuması, devriye gezmemesi vb. 
uygunsuz durumlarda) haber merkezi personeli, 
projelerde görevli güvenlik personelimize 
durumu anında haber verir ve kontrol ekiplerimiz 
tarafından gerekli kontroller yapılır. Projelerde 
bulunan Bekçi Tur Kontrol Sistemleri raporları 
her gün haber merkezimiz tarafından kontrol 
edilmektedir.

HABER MERKEZİ

Haber merkezimiz         
7/24 hizmetinizdedir.
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Tüm projelerimize habersiz denetimler 
dışında, her ay düzenli olarak iç denetçileri-        
miz tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanunun denetleme şartlarına 
göre denetim yapılır ve raporlanır. Bu rapor 
proje yetkilisi ve şirketimizle paylaşıldıktan 
sonra varsa tespit edilen eksiklikler süratle 
giderilir. 

Kontrol biriminde görevli personel, haber merkezimizle 
koordineli olarak, projelerimizde meydana gelebilecek 
aksaklıklara süratle müdahale etmek için görev yapar. 
‘Her denetim bir eğitimdir.’ felsefesi ile çalışan eki-
bimiz, projeye azami 60 dakika mesafededir. Projelerde 
görevli personelimizin uyuması, hastalanması veya her-
hangi bir sebeple işe gelmemesi durumunda şirketimiz 
bünyesinde görev yapan nöbetçi güvenlik görevlileri-                                                                                                        
miz, kontrol ekibimiz tarafından süratle projeye                   
ulaştırılır ve hizmet aksamadan devam eder.

DENETLEME BİRİMİ

KONTROL BİRİMİ

ISO 9001 : 2008 OHSAS 18001 : 2007 ISO 10002 : 2004
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Silahlı veya silahsız özel güvenlik eğitimini başarı ile bitirerek Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasını almış personelimiz, şir-
ketimize adım attıkları ilk günden itibaren oryantasyon eğitimi ile başlayan ve yıl boyu devam eden eğitim planına dahil 
edilir. Personelimiz görev yapacağı projeye göre;

 R Site/Konut/Villa Güvenliği

 R Fabrika Güvenliği

 R Liman Güvenliği

 R Şantiye Güvenliği

 R Endüstriyel Alan Güvenliği

Branş eğitimlerinin yanında;

 R Devriye Eğitimi

 R Halkla İlişkiler

 R Gelen Müşteriyi Karşılama Eğitimi

 R Gelen Ziyaretçiyi Karşılama Eğitimi

 R Nokta Güvenliği vb. eğitimler planlanarak şirket merkezimizde uzman eğiticiler tarafından eğitimler verilir. 

Ayrıca vardiya amirliği, proje amirliği, ISPS CODE, görev hayvanı eğiticiliği gibi personelimizin kariyer gelişimi programı kap-
samında eğitimler CD Güvenlik Akademi tarafından verilmektedir. 

 R Hastane Güvenliği

 R İş Merkezi ve Plaza Güvenliği

 R Okul ve Eğitim Kurumları Güvenliği

 R Turizm ve Otel Güvenliği

 R Organizasyon Güvenliği konularında eğitime tabi tutulur.

CD GÜVENLİK AKADEMİ
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Denetleme ve Kontrol birimleri tarafından eğitim 
ihtiyacı tespit edilmesi durumunda CD AKADEMİ 
tarafından hizmet verdiğimiz projede, görev devir 
teslim saatinde 30 ila 60 dakika süreyle bütünleme 
eğitimi verilir. Eğitim konularımız;

 R Etkili İletişim

 R Yangın Güvenliği

 R Kalabalık ve Panik Yönetimi

 R Özel Güvenlik Hukuku

 R Güvenlik Tedbirleri

Şirketimizden istediğiniz gün ve saatte 
güvenlik ekipmanları kiralayabilirsiniz. Ekip-                                                                                        
manlarımızın nakliye,montaj ve kurulumu 
güvenlik teknisyenlerimiz tarafından yapıl-
maktadır.

 R Ekipmanlar;

 R Kapı Metal Dedöktörü

 R X ray kontrol Cihazı

 R El Tipi Dedektör

 R Metal Kapı Dedektörü

 R Yönlendirme Bantları

 R Engelleme Bariyerleri

 R Sahne Önü Mojo

 R Silah Dolapları

 R Güvenlik Kamera Sistemleri

MOBİL OFİS

EKİPMAN KİRALAMA
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Ev, fabrika, villa ve buna benzer korunması istenen yerlerin korunmasında K9 
eğitimini tamamlamış görev köpeklerimizle 5188 sayılı yasa kapsamında hiz-
met vermekteyiz. K9 köpeklerimizin Alan Koruma eğitimleri K9 Eğitim Birimi 
tarafından verilmektedir. Görev köpeklerimiz 1 ila 8 yaş aralığında, temel itaat 
ve ileri itaat eğitimlerini tamamlamış ve idarecisi ile beraber Görev Köpeği ve 
İdarecisi sınavını başarı ile geçmiş köpeklerdir. Serbest sistemli arama, sürekli 
arama, dış etkenlere karşı tepki, zorlukları aşma, alan koruma görevlerini idare-
cisi ile uyum içinde ve başarı ile yerine getirmektedir.

Alan Koruma Eğitimi alan iş köpeklerimiz görev yaptığımız projelerde en büyük 
yardımcımızdır.

5188 sayılı özel Güvenlik kanun kapsamında Özel Güvenlik Köpeği ve İdare-
cisi Eğitimleri verilmektedir. Eğitimi tamamlayan İdareci ve Köpekleri Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından sınava tabi tutulmakta ve sertifikalandırılmaktadır. 

Görev Köpekleri en az 1 en fazla 8 yaşında olmalıdır. Uyuşturucu arama, pat-
layıcı arama ve koruma branşlarından sadece birinden sınava girebilir. Görev 
Köpeği idarecisi aynı branştan iki farklı köpekle ayrı ayrı sınava girebilir. İdare-
ciler Sınavda başarılı oldukları köpekle görev yapabilirler. Herhangi bir nedenle 
kırk beş günden fazla görev yapmayan görev köpeği ve idarecisi tekrar sınava 
tabi tutulur.

Sınav ile ilgili işlemler İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığınca 
yürütülür. Sınavlar en az üç gün sürmektedir.

 R Uyuşturucu Madde Arama ve Patlayıcı Madde Arama Köpeği Eğitimi

 R Uyuşturucu Madde Arama ve Patlayıcı Madde Arama Köpeği İdarecisi Eğitimi

 R Koruma Köpeği Uygulamalı Sınavı Eğitimleri

 R Koruma Köpeği İdarecisi Eğitimleri

K9 BİRİMİ
(ALAN GÜVENLİĞİ)

İŞ KÖPEKLERİ EĞİTİMİ
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 R Bina giriş ve resepsiyon bankolarında binaya izinsiz ve yetkisiz kişilerin 
girmesinin engellenmesi.

 R Binada görev yapan kişilere gelen ziyaretçilerin kayıtlı ve haberli gitmek 
istediği noktalara kontrollü ulaşımının sağlanması.

 R Binaya gelen kurye, posta vs. evrakların gideceği kişilere haber verilmek 
suretiyle ulaştırılması.

 R Bina tahliyesi ve acil durum koruma ve güvenlik planlarının hazırlanmasını 
sağlamaktayız.

 R Site ve konut sakinleri haricinde site veya konuta giriş yapmak isteyen kişile-
rin sadece site sakinlerinin onayı neticesinde giriş yapılmasının sağlanması,

 R Site veya konut araç otoparklarında araçların güvenliğinin sağlanması,

 R Ziyaretçi araçlarının site sakinleri park alanlarına park etmelerinin önlen-
mesi ve kendilerine ayrılan bölümlerde park etmelerinin sağlanması,

 R Bina içi yangın kapılarının kullanılabilir olmasının sağlanması,

 R Dış alan ve iç alan olarak belirlenmiş güzergahlarda devriye hizmetinin 
yapılması,

 R Site ve konuta gelen teknik servis elemanları, kargo, posta, kurye vs. hiz-
metlerin kontrollü ve kayıtlı olarak yapılmasını sağlamaktayız.

BİNA, SİTE VE TESİS
GÜVENLİĞİ                                                                                  

Fabrika güvenlik hizmetlerini;

 R Giriş-Çıkışlar, çalışan personelin kontrolü,

 R Kötü niyetli kişilere karşı çevre güvenliği,

 R Yangında alınması gereken tedbirler ve firmalardan gelecek özel istekler 
çerçevesinde uzman özel güvenlik görevlileri vasıtası ile ortaklaşa yapılan 
keşif çalışması neticesinde en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. 

 R Fabrika, depo ve endüstriyel tesislerde işletmenin istekleri doğrultusunda 
ve çalışmasını aksatmadan içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü teh-
dide karşı gerekli güvenlik önlemlerini almakta, bu konuda görevlendirilen 
güvenlik görevlilerimize fabrika güvenlik hizmetleri hakkında meslek içi 
eğitim (Oryantasyon Eğitimi) vererek güvenliği maksimuma çıkararak yap-
ma konusunda iddialıyız.

ENDÜSTRİYEL ALAN
GÜVENLİĞİ                                                                                  

İŞ MERKEZİ VE PLAZA
GÜVENLİĞİ                                                                                  



www.cdguvenlik.com.tr 9

Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için, öğretim ortamında öğrenci ve 
çalışanların kendilerini güven içinde hissetmeleri büyük bir önem arz etmek-
tedir. Okulun her bir köşesinde, her bir öğrencinin, kendisini evinde olduğu gibi 
güvende hissetmesi gerekir.

 R Arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,

 R Her türlü istismara karşı güvenlik,

 R Psikolojik ve duygusal güvenlik (Alkol, Uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara 
karşı güvenlik)

Hastane ve sağlık tesisleri; özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç 
alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur.

Güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler;

Hasta kişi, hastasını hastaneye getiren hasta yakını, yatılı hastasını ziyarete ge-
len ziyaretçi, doktorlar ve tüm hastane personeli şeklinde sıralanabilir.

Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince 
tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka 
açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik 
hizmetlerinin önemini artırır.

Dünya ticaret serbestliğinin artmasıyla liman ve gemiler suçluların muhtemel 
hedefleri haline gelmiş, üst düzey güvenlik, önlem ve uygulamalarını kaçınılmaz 
hale getirmiştir.

Müşterilerimize özel sunduğumuz güvenlik hizmetleri ile karşılaşılabilecek risk 
ve tehditleri en aza indirmeyi, faaliyetlerini en emniyetli ortamda yürütebilmele-   
rini sağlamayı hedefliyoruz.

 R Çevre Güvenliği,

 R Liman Giriş Çıkış Kontrolü,

 R  Arama,

 R Güvenlik Kontrol Noktası,

 R Devriye Hizmetleri,

 R Acil Durum Prosedürleri.

OKUL VE EĞİTİM KURUMLARI 
GÜVENLİĞİ                                                                                  

HASTANE GÜVENLİĞİ                                                                                  

LİMAN GÜVENLİĞİ                                                                                  
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Ülkemizde inşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten 
kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi 
kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

Yapının bir fikir halinde ortaya çıkışı, etüt ve proje safhasından sonra sahaya 
inilmesine müteakip projeyi bir bütün olarak analiz etmekte ve güvenlik strate-
jilerini oluşturmaktayız.

İnşaat sektörü hem kamu sektörü inşaatlarını hem de özel sektör inşaatlarını 
kapsamaktadır.

Özel sektör inşaatı, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve 
tesislerdir. 

Kamu sektörü inşaatı ise, kamu kuruluşları için ülke yararına yapılan sabit nite-
likteki yapılar anlamını taşımaktadır. 

Kıymetli evrak, para, koleksiyon ve benzeri malze-
melerin bir noktadan, bir noktaya transferi sırasında 
oluşabilecek risklere karşı personel ve ekipman (zırhlı 
araç, silah) temin edilerek, transferin hızlı ve güvenli 
şekilde gerçekleştirilmesi hizmetimizdir.

Son yıllarda dünya turizminin ülkemiz açısından gelişmesi, turistik ko-
naklama hizmetlerinde, güvenlik konusunu ön plana çıkarmaktadır. 
Bu nedenle, CD GÜVENLİK basma kalıp kurallar yerine otelciliğe uy-
gun, Uluslararası Standartlarda güvenlik tedbirleri sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ile beraber, oteller bir takım güvenlik sorunları ile 
karşılaşmaktadır. Bu sebepten ötürü CD GÜVENLİK otellerin alacağı 
güvenlik önlemlerinin, kapının eşiğinde güvenlik personeli bulun-
durmaktan daha öte güvenlik tedbir- leri alınması gerektiğini bilir ve 
güvenlik tedbirlerini buna göre uygular.

İNŞAAT VE ŞANTİYE
GÜVENLİĞİ                                                                                  

TURİZM VE OTEL
GÜVENLİĞİ                                                                                  

TRANSFER GÜVENLİĞİ                                                                                  
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Müşterilerimizin fuar, konser, yarış, müsabaka 
gibi dönemsel yada tek seferlik etkinliklerinde 
katılımcıların, ekipmanların ve alanın güven-
liği sağlanır. Etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle 
ilgili olarak, müşteri adına 5188 sayılı yasanın 
gerektirdiği izinler alınır ve bildirimler yapılır.

 R Fuar

 R Konser

 R Toplantı

 R Seminer

 R Defile

 R Sergi

 R Sportif Faaliyetler

 R Açık Hava Etkinlikleri

ORGANİZASYON
GÜVENLİĞİ                                                                                  

CD ÖZEL GÜVENLİK, çok önemli kişiler (V.I.P) ve aile üyelerinin günlük 
yaşamının tüm unsurları ile analizini ve entegrasyonunu kapsayan bir güvenlik 
sistemi geliştirmiştir. Bu sistem, müşterileri ve onların aile üyeleri için, günlük 
yaşamlarına en az müdahale ile tam güvenliğini kapsamaktadır.

Güvenlik alanı kapsamında; ailenin ikamet ettiği ev/evler, müşterinin iş yeri 
(ofis/ofisler, fabrikalar), araçlar ve müşterinin çocuklarının okul/okulları bulun-
maktadır.

Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin 
mevcut olduğu durumlarda, CD ÖZEL GÜVENLİK özel olarak eğitilmiş güven-
lik görevlileri vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunar. Güvenlik görevlilerimiz, 
kişinin hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal 
seyrinde sürdürmesini sağlayan, düşük profilli ancak yüksek seviyeli koruma 
önlemleri alarak hizmet vermektedir. Koruma hizmetleri, daima yasal çerçeve-
ler ölçüsünde ve diğer güvenlik güçleri ile koordineli ve yakın iş birliği halinde 
gerçekleştirilmektedir.

VIP YAKIN
KORUMA
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Doğal yaşamı korumaya yönelik faaliyetlerimiz disiplinine uygun temizlik ürünü 
kullanarak gerçekleştirdiğimiz ofis temizlikleri, iş yeri temizlikleri, temizlik şirke-
timizin kurumsal yapısı ve deneyimli personeli eşliğinde uluslararası standart-
larda yapılıyor.

Temizlik, farklı insanlara ve farklı organizasyonlara farklı şeyler ifade eder. 
Bununla birlikte ortak düşünce, sağlıklı ve etkili bir çalışma ortamı sağlamak 
için temiz bir ortam yaratma ihtiyacı olduğudur. Bizim yöntemimiz, süreçlere, 
metodlara ve becerikli çalışanlara dayanmaktadır. Böylece, müşterilerimizin de-
taylı, profesyonel ve sürdürülebilir standartta kaliteli hizmet almasını sağlarız.

 R ATM Temizlik Hizmetleri

 R Dış Cephe Temizliği

 R Fabrika Temizliği

 R İnşaat Sonrası Temizlik

 R Ofis Temizliği

 R Part Time Personel Hizmeti

TEMİZLİK HİZMETLERİ
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OUTSOURCING HİZMETLERİ

EN YAYGIN OUTSOURCE TERCİH EDİLEN ÇALIŞMALAR

 R Temizlik Hizmetleri

 R Güvenlik Hizmetleri

 R Personel ve Yük Taşımacılığı Hizmetleri

 R Üretim ve İmalat Hizmetleri

 R Yardımcı Üretim Hizmetleri (Ofis hizmetleri, Depolama, Tahmil –Tahliye, 
Bakım – Onarım Hizmetleri vs.)

GÜNLÜK GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Kısa süreli güvenlik personeli ihtiyaçlarınız için uygun, etkin güvenlik personeli 
hizmetleri sunuyoruz.

Tam zamanlı güvenlik personellerinizin izin dönemlerinde güvenliğinizin etkilen-
memesi için güvenlik şirketimiz bünyesinde 5188 sayılı özel güvenlik kanunu 
kapsamında özel güvenlik kimlik kartına sahip kadrolu personellerimizdir.

Personellerimizin sigorta durumları, Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortaları 
emniyet bildirileri tarafımızdan yapılmaktadır.

Personellerimiz Güvenlik Üniforması ve gerekli ekipmanlarla hizmet vermektedir.

OUTSOURCE ÇALIŞMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Beklenmedik ekonomik darboğazlar veya şirket büyümesinde gerekli olabilen 
esnek stratejiler uygulanmasına fırsat tanır.  

Emek-yoğun üretim üzerine çalışan şirketlerde maliyet ağır ve yönetimi güç 
konularda çözüm üretir.

Kaynakları ve riskleri paylaşma imkanı sağlar.

Detaylar veya ufak tefek işler yerine şirketin ana işlerine odaklanabilmesine 
yardımcı olur.

Maliyetlerin düşürülmesini, verimliliğin artmasını ve kalitenin yükselmesine kat-
kıda bulunur.

İşletmeye esneklik fırsatı sağlar.

Müşteri memnuniyetine önemli etkileri olur.

Yönetimi kolaylaştırır.

Hızlı ve kolay bir şekilde bilgi erişimi imkanı sağlar.

Giderlerde sağladığı değişkenliğin bilançolara yansımasıyla işletmenin ana iş 
kollarına daha fazla kaynak sağlanmasına imkan verir.
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GÜNLÜK PERSONEL HİZMETLERİ

İş yoğunluğunuzun arttığı dönemlerde proje bazında veya dönemsel olarak in-
san kaynakları desteği sağlıyoruz; örneğin günlük, haftalık veya aylık!..

Böylece sıkışık zamanlarınızdaki özel ihtiyaçlarınıza yönelik olarak sizlere etkili 
çözümler üretiyoruz.

Tam zamanlı personelinizin yoğun çalışılması gereken dönemlerde işlere 
yetişememesi gibi sıkıntılarla karşılaşmanıza engel oluyoruz. Proje bazlı 
çalışmalarınızda hızlı, profesyonel ve etkin çözümler elde etmenizi sağlıyoruz.

Mevcut tam zamanlı personelinize haftanın veya ayın belli yoğun dönemlerinde 
ekstra mesai yaptırmak zorunda kalarak maliyetlerinizin artmasını önlüyoruz. 
Önemli yatırım fırsatlarınızda sizi büyük riskler almaktan koruyoruz.

DESTEK PERSONEL HİZMETLERİ

CD GRUP olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, ihtiyaç duydukları 
yardımcı destek personellerinin temini ve bordrolama hizmetleri sağlayarak, 
özenle seçtiğimiz konusunda uzman personellerin, tüm sosyal hak ve hüküm-
lülüklerini bizler üstlenerek, sizlerin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini azaltıp 
kusuruz bir hizmet sağlamaktayız.

 R Güvenlik Personeli

 R Temizlik Personeli

 R Park-Vale

 R Resepsiyonist

 R Teknisyen

 R Bahçıvan

 R Depo Elemanı

 R Servis Personeli

 R Sekreter

 R Asistan

 R Host Hostes ve

 R Karşılama Personelleri

 R Kongre, Toplantı organizasyon personeli

 R Tercüman Elemanları
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Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü
0 212 422 45 55
0 212 951 04 43
avrupa@cdguvenlik.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0 312 429 01 43
0 312 429 03 43
anadolu@cdguvenlik.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0 242 742 00 20
0 242 252 00 37
antalya@cdguvenlik.com.tr

Bodrum Şube
0 252 400 09 11
0 252 400 09 12
bodrum@cdguvenlik.com.trwww.cdguvenlik.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK
Sarayardı Caddesi No:100 K:3 D:16 CD İş Merkezi Kadıköy / İSTANBUL
0 216 337 48 48
0 216 337 92 02
cd@cdguvenlik.com.tr

CD GÜVENLİK A.Ş. - CD GROUP TEMİZLİK DESTEK İTH. İHR. A.Ş.


