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İstanbul, 02.12.2021
Sayın, İş ortaklarımız
YK Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Şirket ve markaları ile 1996’dan bugüne
birçok işletmeye dış kaynak hizmetleri sunan güçlü, güvenilir ve bilinen kurumsal bir
yapıdır. Grubumuz hizmet faaliyetlerini “USS Unifed Solutions Services” ve “RİNG”
markaları ile sürdürmekte paydaşlarının dış kaynak ihtiyaçlarına çözüm ve destek
hizmetleri sunmaktadır.
Grubumuz 4 Bölge müdürlüğü, 36 ilde, eğitimli, bilgili, iş odaklı 7.500’ü aşkın çalışanı,
100 kişilik uzman ve 25 kişilik yönetici kadrosu ile personel tedarikinden insan kaynakları
süreçleri yönetimi araç ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasından depo yönetimine iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden özel güvenlik hizmetlerine uzanan geniş ürün ve
hizmet yelpazesi ile yenilikçi ve bütünleşik hizmetler sunmaktadır. YK Yatırım Holding A.Ş.
siz değerli iş ortaklarımızın artan ihtiyaçlara ve taleplere cevap vermek adına bir yandan
kendi iç bünyesinde giderek büyürken diğer yandan, entegre ve katma değerli hizmetler
sunma vizyonunun gereği şirket satın alımları ile Grubun gücünü ve sinerjisini
artırmaktadır.
Bu bağlamda 01.08.2020 tarihinde Sakarya Merkezli ve ‘’Güvenlik, İş Gücü Destek,
Sağlık OSGB‘’ hizmetleri sağlayan Cebir Grup Şirketleri satın alınarak grup bünyesine
katılmıştır. Cebir Grup şirketlerinin YK Yatırım Holding bünyesine katılımı sizlere sunulan
hizmetlerin kalite ve sürekliliği YK Grup kadrolarının tecrübesi, bilgi, donanımı ve teknolojik
alt yapısı ile birlikte desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Son iki yıldır dünyayı etkileyen Pandemi koşulları nedeniyle iş ortaklarımızın sağlıklarını
ve hassasiyetini düşünerek her ne kadar sahada olsak da yüz yüze ziyaretlerden
kaçınmak zorunda kaldık. Ülkemizde aşılanma oranlarının yükselmesi ile birlikte mümkün
olduğunca yüz yüze ziyaretlerimiz ile siz değerli iş ortaklarımıza daha fazla hizmetler
sunacağız, çözümler üreteceğiz.
01.12.2021 tarihinden itibaren tüm operasyon ve destek birimlerimiz süreçlerin daha
fazla içerisinde olacaktır. Siz değerli iş ortaklarımızın hizmetlerimizden en yüksek ölçüde
fayda ve değer sağlaması için tüm kadrolarımız ile sizlerle beraber olacağız.
Sizlere sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak sorun ve ihtiyaçlarınıza hızlı geri
dönüş sağlayabilmek açısından İnsan Kaynakları, Mali İşler, ve Operasyon birimlerimize
hr@ussturkiye.com,
muhasebe@ussturkiye.com,
finans@ussturkiye.com,
operasyon@ussturkiye.com e posta adreslerinden ve +90 532 689 08 77 (+90 532 689
0 USS) ile +90 532 689 64 74 (+90 532 689 RİNG) whatsup destek numaralarından 7/24
ulaşabilirsiniz. Tüm çalışanlarımız sizlerden gelecek talep ve görevleri yerine getirmek için
çalışacaklardır.
Sizler ile iletişimi pekiştirmek için ……….. adresinde bulunan CRM çalışmamıza destek
olmanızı bekliyoruz.
Geri dönüşleriniz ve katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Yıldızlar Kadrosu ile Gelişime İmza Atın.

