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İç ve Dış Tic. AŞ

Hakkımızda
İktisada giriş derslerinde ilk öğretilen kalıp tanım, iktisat
biliminin de varoluş gerekçesini açıklayan “sınırsız
ihtiyaçların, sınırlı kaynaklarla karşılanma çabasıdır”. Kâr
amacı gözetsin, gözetmesin tüm kurumlar, bütçelerini
verimli kullanmak zorunda. Verimlilik arttıkça, kurumlar
hedeflerine daha kısa sürede ulaşıyor ve büyüme süreçleri
sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bütçeyi verimli
kullanabilmenin temeli ise satınalma süreçlerini doğru
yönetmekten geçiyor.
Yenilikçilik, sadece teknolojik bir icat ile değil, rutin işleyişte
göze batmayan bir ayrıntıyı fark edip, bakış açılarını
değiştirebilmekle ortaya çıkıyor. Tüm Tedarik AŞ, böyle bir
nüansın fark edilmesi ile doğdu. Sınırsız ihtiyaçlar ve sınırlı
kaynaklar koskoca bir bilim dalı doğurmuş ama bir sektör
ortaya çıkaramamıştı. İşte o sektör profesyonel satınalma
hizmeti olarak tanımlayabileceğimiz “Tedarik Sektörü”.
1989 yılından bugüne faaliyet gösteren Binhan İnşaat
Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve 2004 yılından bugüne
faaliyet gösteren Akıl Fikir Dükkanı (AFD) Reklamcılık Ltd.
Şti. bugüne kadar farklı sektörlerde edindikleri satınalma
tecrübesini sistematikleştirerek güçlerini Tüm Tedarik AŞ
çatısı altında birleştirdi ve güçlü sermaye yapısı ile Mayıs
2016’da kuruluşunu tamamladı.
Tüm Tedarik İç ve Dış Tic. AŞ, öncelikle AFD ve Binhan’ın
tedarikçilerini sisteme katarak tedarikçi havuzunun temelini
attı. Hemen ardından farklı sektörlerden üreticiler ve
ithalatçılar ile görüşmelere başlandı ve kriterleri
karşılayanlar ile sözleşmeler imzalanarak kayıtlı ve onaylı
tedarikçi sayısı artırıldı.
Çok kısa bir süre içerisinde iş güvenliği ekipmanları ve
koruyucu giyim eşyası alımından, konteynere (yaşam
ünitesi); çevre duvarı yapımından; elektrik, hırdavat,
temizlik, gıda malzemeleri alımına; promosyon ürünleri,
fuar malzemeleri, kağıt, vinil, fotoblok ve folyo üzeri baskılı
malzemelerden; seminer organizasyonu ve kokteyle; fidan
alımından, morg ünitesi teminine çok geniş bir yelpazede
kamu kuruluşlarına çeşitli iş bitirmeler gerçekleştirdi. U.S.
Polo, RE/MAX Türkiye gibi geniş şube ve franchise ağı ile
çalışan önemli markaları müşteri portföyü arasına kattı ve
başta OrtaDoğu olmak üzere ihracat faaliyetlerine başladı.
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About Us
In beginners' Economics classes the first definition of the
discipline’s raison d'être offered to students is that it is
the science of how to reach certain ends with scarce
sources. All companies and organisations, whether or
not they operate for profit, must make efficient use of
their budgets.
Innovation comes not only from technological
breakthroughs but can also emerge from subtle
changes of perspective or from discerning nuances.
Routine operations that can be improved by skilled
management or system have greater impact than
expected on financial success.
That's why we established our company. The founders
of Binhan Construction Co. operating since 1989 and
AFD Advertising Ltd. operating since 2004 united their
experience of procurement from different sectors and
founded Tüm Tedarik Co. with strong capital and solid
financial structure in year 2016 to provide professional
assistance in the procurement of any equipment.
Tüm Tedarik, initially included the suppliers of AFD and
Binhan to the new system. Later on signed agreements
with many other manufacturers and increased the
number of registered & approved suppliers.
Within a very short period of time, managed to procure
thousands of different materials and services to both
public and private organizations all around the word.
Delivered work safety equipment and protective
clothing, containers (life unit); electricity products,
hardware, cleaning materials, food; promotional items,
exhibition materials, paper, vinyl, photoblock and foil
printed materials; seminar organizations; purchase of
seedlings, procurement of morgue units to some
municipalities.
Our customers are world well-known companies, public
organizations, municipalities and army forces.
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4T Sistemi Nedir?

Siparişlerin birleştirilerek yüksek hacimde bir talep yaratılması ve her satınalma işleminde yeniden rekabet
ortamı oluşturularak optimum kalite ve minimum fiyatın yakalanmasını sağlayan bir sistem. Sipariş ile gelen
hedef ürünler için Tüm Tedarik Sektör Sorumlumuz öncelikle tedarikçi havuzumuzdaki firmalar ile görüşerek
istenen ürün kriterlerini detaylıca inceler ve karşılaştırır.
Birleştirme ve karma yapmaya uygun bir ürün ise Tüm Tedarik Ürün Araştırmacısı devreye girer. Numuneler
toplanır, incelenir, en iyi 3 teklif ile nihai görüşme yapılarak tedarik süreci başlatılır.

Our System
Our system combines orders to create a high-volume demand and ensures a competitive offer for each purchase, ensuring
optimum quality and minimum price.
To reach the target price, our purchasing department first checks our manufacturer database to evaluate, test and compare
the required product criterias in detail.

Talep

Teklif

Müşteri talepleri
toplanır, birleştirilir,
duyurulur.

Kayıtlı ve Onaylı
tedarikçilerimizden
teklifler toplanır.

Request

Gerek kamu, gerek özel
kuruluşlardan gelen siparişler
birleştirilerek her sektörde
yüksek hacimli bir talep elde
edilir. Böylece satınalma
aşamasında, piyasa
rayicinin altında değerlere
ulaşarak müşterilerimiz için
anlamlı fiyat avantajları
sunarız.

We collect, merge
and announce the
requests.
Either from public or private
organizations, a high volume
demand is obtained in each
sector. Thus, at the stage of
procurement, we can get the
best price for our customers in
the market.

Quotation

Talep miktarının belirlenmesinin
ardından, kayıtlı ve onaylı
tedarikçilerimizden teklifler
toplanır. Her satınalma işleminde
yeniden rekabet ortamı
oluşturularak minimum fiyat ve
optimum kalitenin yakalanması
sağlanır. Oluşan fiyat Tüm Tedarik
kriterlerinin üzerinde ise pazarlık
veya yeniden tekliflendirme
aşaması ile hedef fiyata ulaşılır.

We collect quotes from
dozens of registered
and approved suppliers
After the determination of the
demand amount, quotes are
collected from our registered
and approved suppliers. At
each purchase, a competitive
offer is created to ensure that
the minimum price and
optimum quality are achieved.

Tedarik Teslimat
Procurement

Delivery

En iyi teklif
üzerinden
tedarik sağlanır.

İstenen koşullarda
zamanında teslimat
gerçekleşir.

Fiyat-kalite-termin matrisi ile en
iyi teklif belirlenerek tedarik
sağlanır. Tedarik yöneticisinin
gözetiminde ürünler talep
sahiplerinin isteklerine göre
sınıflandırılır, uygun miktarlara
bölünerek paketlenir, etiketlenir
ve sevkiyata hazır hale gelir.
Eğer ürün birleştirme veya ürün
üzeri baskı vb. ihtiyaçlar var
ise bu aşamada geçekleştirilir.

İstenen koşullarda ve
zamanında yurt içi veya yurt
dışındaki adrese teslimat
gerçekleştirilir.

We select goods based
on best available price
and quality.

Goods are delivered
according to customers’
exact requirements and
schedule.

Our target is to give you the best
quote while combining the price and
quality. Under the supervision and
control of the procurement manager,
the products are classified according
to the customer needs, and packed
in appropriate quantities; labelled,
bandled (if needed) and shipped.

Goods are delivered
according to customers’ exact
requirements and schedule
everywhere in world.

Müşterimiz olun

%30’a
varan
tasarruf sağlayın!

Be our customer
and save up to 30%

Tüm Tedarik’in
avantajlarla dolu
dünyasına hoş geldiniz.
Welcome to the world of
Tüm Tedarik full of advantages
Our system combines orders to
create a high-volume demand
and ensures a competitive offer
for each purchase, ensuring
optimum quality and minimum
price thanks to her large

Farklı sektörlerden yüksek hacimde
ve düzenli satınalma yapmanın
verdiği güç ile müşterilerimizin
önemli ölçüde tasarruf yapmasını
sağlıyoruz. Tüm Tedarik'te daima
fiyat avantajınız var.

pool of manufacturers.

Satınalmayı, konularının uzmanı,
profesyonel bir ekip
gerçekleştiriyor. Ürünler teslimat
öncesi kalite kontrol sürecinden
geçiyor. Teslimatlar, istediğiniz
koşullarda, dilerseniz farklı
zamanlarda ve farklı adreslere
istediğiniz miktarlarda yapılıyor.
Tüm Tedarik'te hizmet farkı var.
Tüm Tedarik'te zaman avantajınız
var. Müşterilerimize, satınalma için
harcadıkları zamanda ana iş
kollarına odaklanma fırsatı
sunuyoruz. Üstelik ek bir maliyet
yaratmadan. Daha düşük
fiyatlarla, profesyonel satınalma
uzmanları aracılığı ile.

Tedarikçimiz olun

Şirketinizi
büyütmek için
doğru yerdesiniz!
Tüm Tedarik AŞ onaylı tedarikçisi
olduğunuzda, işinizi geliştirmek,
cironuzu artırmak için tek bir
noktadan, Tüm Tedarik AŞ üzerinden
anında 100'lerce yeni müşteriye
ulaşırsınız.

tahsilat güvencesi ile

yüzlerce yeni müşteri

kazanın!

The right place
to grow up
your business
If you want to increase the sales of your
company; you are in the right place!
Hundreds of customers are here. Welcome

Be our supplier
to find hundreds of new customers

to our platform!
If you believe you are offering quality
products and services at reasonable prices,
please fill out the form below and be ready
to work harder, produce more and earn
more after you register with our supplier
database.

Birleştirilmiş ve düzenli siparişler
sayesinde her seferinde yüksek
hacimde satış yapma imkanınız olur.
Üstelik bu olanağa, yeni müşteri
finansal riskini sıfırlayarak, tahsilat
güvencesi ile kavuşursunuz, nakit
döngünüz hızlanır.
Kaliteli ürün ve hizmetleri, uygun
maliyetler ile sunduğunuza inanıyor
iseniz, tedarikçi havuzumuza
kaydolun; daha çok çalışmaya, daha
çok üretmeye ve daha çok
kazanmaya hazır olun.

Malzeme
Satınalma

Ambalajdan, iş kıyafeti ve güvenliği
malzemelerine; kırtasiye ürünlerinden,
gıda ve temizliğe; hırdavat, nalburiye
ve elektrik malzemelerinden, yangın
söndürme ekipmanları ve exproof
malzemelere binlerce farklı ürün 4T
Sisteminin inanılmaz fiyatları ile tedarik
ediliyor. Kayıtlı ve onaylı üreticilerimize
ait 170.000 katalog malzeme adedini
aşmış bulunuyoruz.

Procure

Materials

Thousands of different products are supplied
at incredible prices!
Packing materials, work clothes and safety
materials; stationery products, food and
cleaning; Thousands of different products
from electrical equipment, fire extinguishing
equipment and ex-proof materials are
supplied with incredible prices we have more
than 170,000 catalogue materials from our
registered producers.

Ürünleri
Ürünleri

Okul Kırtasiye / School Needs
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Ofis Kırtasiye / Office Needs
Elektronik Ürünler / Electronic Devices
Dosyalama Ürünleri / Filing Equipments

Ofis’ten
Ofis’ten Tüm

tüm kırtasiye

Okul’a
Okul’a

malzemeleri

Tedarik’te

Yazı Ürünleri / Writing Equipments
Masa Üstü Ürünler / Desktop Products
Kağıt Ürünleri / Papers
Sarf Malzemeleri / Consumables
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Kırtasiye
Kırtasiye

Okul Öncesi Kırtasiye / Nursery Needs

Ürünleri

Promosyon ürünleri en çok yılbaşı
dönemi talep görmekle beraber, yıl
içinde de şirketler, farklı gerekçelerle
promosyona ihtiyaç duyuyor. Kimi
zaman bir satış toplantısı, kimi
zaman eğitim toplantısı veya kongre.
Organizasyona özel tasarlanan veya
geliştirilen bir ürün promosyonun
etkisini maksimize ediyor.

Metal ve Plastik Kalemler / Pen & Pencil
Şapka, T-shirt ve Tekstil / T-shirt, Cap & Textile
Çantalar / Bags & Cases
Geri Dönüşümlü Hediyeler / Recycled Gifts

Tüm Tedarik, yıl boyunca ajanda,
kalem gibi standart ürünlerin yanı
sıra pek çok kişiselleştirilebilir ürünün
tedariğini yapmaktadır. Kişiselleştirilmiş özel ürünler sayesinde ayırdığınız bütçe amacına ulaşır ve müşterileriniz tarafından kullanılır.

Hediye setleri / Gift Sets
USB, Powerbank, Lazer Pointer / Electronics

Markanıza Özel Kutulu Çikolata

Aradığnız ürünlerin listesini Tüm
Tedarik uzmanları ile paylaşın,
tekliflendirelim. Veya sadece hedef
kitlenizi ve amacınızı belirtin, size en
uygun ürünü biz önerelim. Promosyonlarınız, müşterileriniz tarafından
kullanılsın, bütçeniz boşa gitmesin.

/ Chocolate With Your Nrand

Anahtarlık, Rozet / Key chain, Pin, Badge

İlginç Ürünler / Interesting Products

Promotional
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All kinds of customized promotional
meterials as new year gifts or to be
ditributed during a sales activity or a
press conference etc.

Ajanda ve Organizerler / Diary & Planner
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Fonksiyonel Ürünler / Functional Products

Özel tasarım Ürünler / Unique Designed roducts
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Çay & Kahve Grubu / Hot Drinks (Tea, coffee...)
Baharat & Baklagil Grubu / Spices & Legumes

Şirket, okul, fabrika, restoran, cafe,
kamu kurumları gibi toplu tüketim
noktalarına özel gıda paketleri Tüm
Tedarik'te.Toplu sözleşmeden doğan
gıda paketleri, bayram, yılbaşı veya
yardım kolileri için Tüm Tedarik Gıda
Sektörü Sorumlusu ile görüşebilirsiniz.

İçecek Grubu

Şeker Grubu / Sugar
Hazır Ürünler / Ready To Eat Products

Pişirmeye hazır (ready to cook)
ürünlerin yanı sıra, özellikle açık
hava etkinlikleri ve gezilerde ihtiyaç
duyulan hazır sandviç, börek vb.
toplu ikramlar; yiyecek ve içecek
organizasyonları ve catering hizmeti
için de Tüm Tedarik’in avantajlarla
dolu sisteminden faydalanabilirsiniz.

Mutfak Malzemeleri / Kitchenware
Paketleme Malzemeleri / Packaging Materials

Her bir ürün grubu için farklı bir
noktaya bağımlı kalmayın. İhtiyaçlarınızı Tüm Tedarik'e iletin, satınalma
uzmanlarımız siparişleri birleştirip en
uygun fiyata tedarik etsin.
Tek bir muhatap ile tüm ihtiyaçlarınızı
karşıladığınızdan emin olun, onlarca
ayrı satıcı ile konuşup, onlarca ayrı
fatura ve ödeme şekli ile uğraşmaktan kurtulun. Maliyetlerinizi kontrol
altına alırken, kendi işinize ayıracak
zamanınız kalsın.

Food

All kinds of food wholesale for
companies, factories, HORECAs both
as ready to cook or with catering
service. Also food packs are available
for charities or aid organizations

/ Cold Drinks

İkramlık Ürünler / Food Gifts for Guests

tüm gıda

ihtiyaçlarınız için
TÜM TEDARİK
!

for all your
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Personel / Yardım Gıda Kolileri

/ Packed Food for Employees
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Gıda
Ürünleri

100m² veya 10.000m² kapalı
alanda çalışıyor olabilirsiniz.
Çalıştığınız mekanın
temizlenmesi ve bakımı için
ihtiyaç duyacağınız tüm temizlik
ekipman ve ürünlerine kolaylıkla
ulaşmanız gerekiyor.
Kağıt havlu ve tuvalet
kağıdından, deterjan ürünlerine,
sıvı sabuna; kat arabalarından,
konteynerlere, hijyen için ihtiyaç
duyacağınız ürünleri avantajlı
fiyatlar ile Tüm Tedarik'ten temin
edebilirsiniz.

A’dan Z’ye

Temizliğin Adresi
Tüm temizlik ekipman ve ürünleri,
Tüm Tedarik farkı ile adresinize teslim.
Temizlik ürünü ihtiyaçlarınızı sektör
yöneticilerimiz ile paylaşın, en uygun maliyet
ve zamanlama ile teslim edelim.

Konteyner ve Çöp Kovaları / Thrash Bins
Hijyen Grubu

/ Sanitary Products

Ambalaj Grubu / Packages
Koku Gidericiler / Deodorisers

Kat Arabaları

/ Detergents

/ Cleaning Trolleys

Temizlik Ekipman ve
Sarf Malzemeleri / Cleaning Consumables

Birleştirilmiş siparişler ile toplu
ve profesyonel satınalmanın
gücünden siz de faydalanın,
ihtiyacınız olan ürünler
adresinize kadar teslim edilsin.

The best cleaning supplies brands,
including the most popular,
inexpensive, safe, and effective brands
for every day and occasional use.

/ Paper Products

Deterjan Grubu

Sektör Temsilcilerimiz ile
görüşün, Tüm Tedarik Sisteminin
ayrıcalıklarından siz de
yararlanın.

Cleaning
Materials

Kağıt Grubu

/ Cleaning Dispenser

Endüstriyel Malzemeler / Industrial Materials

Cleaning Materials

A to Z
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Temizlik
Malzemeleri

Temizlik Dispenserleri

Ürünleri

Tüm Tedarik AŞ, hem mevcut
yapılarınızda sarf malzemesi
olarak kullanılan elektrik ve
elektronik ürün gruplarında, hem
de inşaat veya tadilatlarda tesisat
malzemesi olarak ihtiyaç duyulan
ürün gruplarında hizmet veriyor.
Elektrik Grubu sorumlumuz ile
görüşün, tesisat veya sarf
malzemesi ihtiyaçlarınızı en iyi
fiyat performans oranı ile temin
edin.
Tüm Tedarik’in avantajlı,
profesyonel satınalma hizmetinden
faydalanırken, zamandan ve
maliyetlerinizden tasarruf edin.

Electrical &
Electronic

Devices

All electrical & electronic components
you need for your industrial &
commercial
projects
including
plumbing materials, switches, relays
or other important products from
leading manufacturers are procured
with Tüm Tedarik advantages.

Aydınlatma /

Lighting

Anahtar Priz Ürünleri /
Bina İletişim Sistemleri /
Fan Grubu /

Switch Plugs

Entryphones

Various Fan Materials

Kablo Grubu /
Şalt /

Cables

Switchyard Materials

Tesisat Malzemeleri /

Installation Materials

Grup Prizler /

Multi Plugs
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Elektrik ve
Elektronik

Kafa Koruyucular / Helmets
İşitme Koruyucular / Hearing Protection

İş Güvenliği Malzemeleri ve Kişisel
Koruyucu donanımlar, Tüm Tedarik'in
önemli uzmanlık alanlarındandır.

Yüz - Göz Koruyucular / Face-Eye Protection

Özellikle grup ürün siparişlerinde
onlarca farklı markanın ürününü bir
araya getirerek müşteri memnuniyetini
ve işçi güvenliğini uygun maliyetler
ile üst seviyelere taşıyoruz.

Solunum Koruyucular / Respiratory
El - Ayak Koruyucular / Protective Gloves

İnşaat, tersane, atölye, fabrika,
askeri birimler, santraller gibi pek
çok riskli iş kolunda ihtiyaç olan
binlerce çeşit kişisel koruyucu
donanımlar ve iş güvenliği
ekipmanını Tüm Tedarik'ten uygun
fiyatla ve güvenle temin edebilirsiniz.
İhtiyaç listenizi ve ürün kriterlerini,
istediğiniz dayanım testlerini sektör
sorumlumuza iletin, tüm ürünler için
en uygun teklifi verelim.

Work Safety
Equipments

& protective clothes
Safety should be a priority for your
place of business, no matter the industry.
Obtaining workplace safety means the
right equipments, tools and accessories.
Equipments based on your company's
specific needs for full compliance with
safety regulations.

Get high-quality, reliable protective
clothes to keep employees and work
places safe and secure with competitive
costs.

Düşme Koruyucular / Workwear

e
l
c
n en

ögüv

iş

!
i
iğ

Safety First

Levhalar / Signs
İlk Yardım ve Kurtarma
Ekipmanları / First Aid and Wound Care
Gaz Algılama Sistemleri / Safety alarms
Koruyucu Ayakkabı ve Botlar
/ Protective Footwear

Koruyucu Askeri Malzemeler
/ Military Materials
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İş Güvenliği
ve Kişisel
Koruyucular

Personel
Kıyafetleri

Hangi seviyede olursa olsun
kurumsal kıyafet taşıyan
personel, şirketin yüzünü temsil
eder. Kıyafet tasarımı ve kalitesi
kıyafeti taşıyan personelin
nitelikleri kadar önemlidir.
Tüm Tedarik, toplu iş kıyafeti
ihtiyaçlarınızda, tasarımdan,
dikişe kadar özenli bir çalışma
ile şirket vizyonunuzu en iyi
şekilde yansıtacak iş kıyafeti ve
üniformaları hazırlıyor, uygun
maliyetler ile teslim ediyor.
Tüm Tedarik, personel kıyafetinin
yanı sıra okul kıyafetleri ve
mezuniyet kıyafetleri konusunda
da hizmet vermektedir. Sektör
sorumlumuz ile görüşün,
kurumunuza özel tasarlanan
kıyafetleri en uygun maliyetler ile
tedarik edelim.

Personnel
Uniforms
All employees represent the company no
matter which level they work.
The quality and the design of the clothes
are as important as the qualification of
your personnel. The dress codes you
require from Tüm Tedarik to procure
may range from traditional and formal
to smart casual.

Şirketinizin
vizyonu

Personel
kıyafetine

yansır!

Visionary uniforms

Hastane Kıyafetleri / Health Sector Clothes
Güvenlik Personel Kıyafetleri
/ Security Personnel Uniforms

Otel - Restoran
Personel Kıyafetleri / Hotel-Restaurant Uniforms
Reflektörlü Kıyafetler / Reflective Clothes
İş Önlükleri / Aprons
İnşaat - Lojistik Kıyafetleri / Construction Suits
Tulumlar / Overalls
İş Ayakkabıları / Footwear
Okul - Öğrenci Kıyafetleri / School Uniforms
Mezuniyet Kıyafetleri / Graduation Clothes

MALZEME SATINALMA

Aşçı Kıyafetleri / Chef Uniforms

ve Nalburiye

El aletlerinden, matkap ve hiltiye;
boya ve tinerden; inşaat ve
tesisat malzemelerine, tarım
aletlerine, aradığınız her şey
Tüm Tedarik'te.
Tüm Tedarik hırdavat ve
nalburiye alanında kayıtlı ve
onaylı onlarca üreticisi ve
distribütörü sayesinde Türkiye
genelinde her noktaya en hızlı,
en uygun maliyet ile teslimat
yapabiliyor.
Hiçbir toptancı ve yapı markette
bir arada bulamayacağınız
kadar çok ürün çeşidine tek bir
telefon ile Tüm Tedarik’te
ulaşabilirsiniz.
İhtiyaç listenizi Tüm Tedarik
sektör sorumlusu ile paylaşın,
inanılmaz fiyat avantajları ile
tedarik ve teslimatını yapalım.

Hardware
All kinds of hardware including:
fasteners, building materials, hand tools,
power tools, keys, locks, hinges, chains,
plumbing supplies, electrical supplies,
cleaning products, various tools,
utensils, paint, lawn and garden
products...
Send your inquiry list to Tüm Tedarik
sector professional to get the best prices
and procure from one stop shop.

El Aletleri Çeşitleri /

Hand Tools

Boya ve Sıva / Paint and Instant Plaster
Endüstriyel Boya ve Kimyasalları
/ Industrial Painting

Elektrikli ve Akülü El Aletleri
/ Electrical Appliance

Bant ve Yapı Kimyasalları
/ Tapes and Structure Chemical

Bahçe - Tarım Malzemeleri
/ Garden and Farming Materials

Bağlantı Elemanları /

Connectors

İnşaat Malzeme Çeşitleri
/ Construction Product

Tesisat Malzemeleri / Installation Materials
Kapı Donanım ve Kilitler / Lock Fittings
Ölçüm Aletleri / Measuring Instruments

MALZEME SATINALMA

Hırdavat

Yangın Söndürme cihazları,
yangın güvenliği ekipmanları ve
özel Ex-Proof malzemelerin
güvenli bir şekilde temini için Tüm
Tedarik sistemini kullanabilirsiniz.
Gerekli yeterlilik belgeleri olan,
ulusal ve uluslararası mevzuatlara
uygun üretilmiş, testleri yapılmış
ürünlere, avantajlı fiyatlar ile
ulaşmak için Tüm Tedarik sektör
sorumlusu ile görüşün. İstediğiniz
ürün spesifikasyonlarını belirtin,
kayıtlı ve onaylı üretici ve
ithalatçılarımız aracılığı ile en
uygun maliyetle teslimatını
sağlayalım.

Fire
Extinguishing

& Ex-Proof

Fire Protection products ranging from
firestopping to fire resistance ex-proof
throughout the construction processes;
intended to make buildings and their
inhabitants safer in the event of fire.

Yangın Söndürme Dolapları /
Yangın Hortum Makaraları
İtfaiye Malzemeleri /

Fire Cabinet

/ Hose Reel

Fire Department Materials

Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları
/ Emergency Exit Signs

Yangın Söndürme Köpükleri /

Fire Foam

Yangın Söndürme Köşesi

/ Extinguisher and Other Tools

Ex-Proof Malzemeler /

Ex-Proof Materials

Afet - İlk Yardım Malzemeleri
/ First Aid Supplies

MALZEME SATINALMA

Yangın
Söndürme
ve Ex-Proof
Malzemeler

Her yerde

HİZMETİNİZDEYİZ!
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Hizmet
Satınalma

Kurucu şirketlerin uzmanlık alanı olan
inşaat ve reklam sektörlerine ilave olarak
personel, güvenlik, temizlik, taşımacılık,
peyzaj ve dekorasyon, kurumsal eğitim
hizmet alımlarınızda, Tüm Tedarik aracılığı
ile aldığınız hizmet kalitesini artırabilir,
maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
Sektör uzmanlarımızla görüşün, sizin için
en uygun çözümü üretelim.

Service
Procurement
In addition to the profession & experiments of
the founder companies on construction and
advertisment sectors, Tüm Tedarik offers various
services e.g. personnel outsourcing, security,
cleaning, transportation, landscaping, property
management, decoration, corporate training.

Hizmetleri
Tüm Tedarik AŞ, kurucu
ortaklardan Binhan İnşaat'ın 19
yıllık sektör tecrübesi ile her türlü
inşaat ve dekorasyon işinde ülke
çapında güvenilir ortağınız
olarak hizmet veriyor.

Construction

Services

One of the founder partner of Tüm
Tedarik: Binhan Construction Co. is
active for 19 years countrywide.

Tüm
Türkiye’de

güvenle!

Rough Construction Work

İnce İşler /
Dekorasyon ve Peyzaj /

Trim Works

Decoration and Landscaping

Sıhhı Tesisat /
Mekanik /

Sanitary Installations

Mechanics

Elektrik /

Electric

Isı, Ses ve Su İzolasyonları
/ Heat, Noise, Water Isolations

İstinat Duvarı /
Kazan Dairesi /

Retaining Walls

Boiler Rooms

Prefabrik ve Konteyner İmalatı

/ Prefabricate and Container Manufacturing

HİZMET SATINALMA

İnşaat

Kaba İnşaat /

Reklamcılık faaliyetleri Tüm
Tedarik AŞ'nin kurucu
ortaklarından Akıl Fikir Dükkanı
süpervizörlüğü ile verilmektedir.
14 yıllık sektör tecrübesine sahip,
yerel ve çok uluslu şirketlere
hizmet vermiş geniş ekipten
hizmet alarak marka ve
ürünlerinize değer katın.
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Web Sitesi Yapımı / Web Site
Sosyal Medya Yönetimi /

Social Media

POP Malzemeler Tasarımı ve Üretimi
/ POP Materials

Ofset Baskı Hizmetleri / Offset Printing
Dijital Baskı Hizmetleri / Digital Printing

Saha Çalışmaları / Fieldwork
Kurumsal Kimlik Oluşturma
/ Corporate Identity

Konsept Geliştirme

/ Creative Concept Development

Advertising

Services

Advertising services are provided by
Akıl Fikir Dükkanı, one of the founder
partners of Tüm Tedarik. You can add
value to your brand and products via 14
years of experience.

HİZMET SATINALMA

Reklamcılık
Hizmetleri

Reklam filmi ve Radyo Spotu
Prodüksiyonu / Commercial Films and Radio Spots

Yönetimi

Yapılar büyüdükçe, site ve iş
merkezi yönetim ihtiyaçları artıyor,
değişiyor. Gönüllü yöneticilik hem
işlevsiz hem verimsiz kalıyor. Tüm
Tedarik, profesyonel yapı yönetim
sistemi, yönetim sertifikalı ekibi ve
düzenli hizmet aldığı hukukçuları
ile yapı yönetim hizmetini tam
profesyonellik ve şeffaflık
çerçevesinde sunuyor.
Tüm Tedarik Site Yönetim sistemine
dahil olan site ve iş merkezlerinde
aidatlar düzenli toplanıyor, tüm
ihtiyaçlar anında gideriliyor, işler
tıkır tıkır yürüyor. Tüm Tedarik'e
gelin, hakettiğiniz, işleyen, gelişen,
değerine değer katan yapılara
kavuşun.

Property

Management
As the buildings get bigger, all properties
including residences business centers and
shopping malls need professional
management. Tüm Tedarik offers property
management services with full
professionalism and transparency with
professional certified team and lawyers.

Site Yönetimi

/ Residence Management

AVM Yönetimi

/ Shopping Mall Management

İş Merkezi Yönetimi

/ Business Center Management

Yönetim Denetimi
/ Management Audit

Yönetim Planı Oluşturma
/ Management Plan

HİZMET SATINALMA

Site ve
İş Merkezi

Kurumsal Eğitimler
Değişen iş koşullarında,
çalışanların seneler önce aldıkları
diplomalar ve sadece kendi iş
çevrelerinden edindikleri
deneyimler ile şirketlerini bir üst
lige çıkarmalarını, dünyaya
açmalarını beklemek hayalperestlik
olur.
Ancak kaliteli ve geçerliliği olan
sertifikalar sunan şirket içi kurumsal
eğitimlere ulaşmak pek çok küçük
ve orta ölçekli şirket ve çalışanları
için oldukça yüksek maliyetli. Tüm
Tedarik Sistemi, bu aşamada
devreye giriyor ve almak
istediğiniz eğitime en uygun fiyatla
ulaşmanızı sağlıyor. Kişisel
gelişiminize ve şirketinizin
gelişimine katkı sunuyor.

Inhouse
Training for
Companies

Inhouse training programs for employees
help your company to globalise and grow.
Each program is customized to meet the
specific needs of your team and
organization. Tüm Tedarik provide best
possible price to
contribute your team’s and company’s
improvement.

/ Assessment and Evaluation

Koçluk Eğitimleri / Coach Training
Expat Koçluğu / Expat Coaching
Yönetim Geliştirme

/ Management Development

Finans Eğitimi / Finance Training
Satış Eğitimi / Sales Training
Pazarlama Eğitimi / Marketing Training
Sunum Teknikleri

/ Presentation Techniques

Dil Eğitimleri / Language Training
Arama Konferansı / Search Conference

HİZMET SATINALMA

Şirket içi

Ölçme ve Değerlendirme

Destek Hizmetler personeli temini
konusunda uzun vadeli ve güvenli
hizmet almak için Tüm Tedarik
Sistemine kaydolabilir ve yasal
yükümlülükleri tam olarak
karşılanan konularında uzman
personeli uygun maliyetlerle
çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Tüm
Tedarik havuzundaki onaylı
tedarikçiler aracılığı ile kesintisiz
hizmet alırsınız.
İster tam zamanlı ve daimi; ister
fuar, satış aktivitesi, açılış gibi
organizasyonlarda geçici veya
part-time personel ihtiyacınız olsun,
Tüm Tedarik koşullarını öğrenip
teklif almadan karar vermeyin.
Tüm Tedarik, işinizi büyütürken,
destek personelinin yanı sıra, toplu
işe alım projeleriniz için de
çözümler sunuyor. Farklı
şehirlerdeki şube açılışı, ekip
kurma gibi ihtiyaçlarınız için de
Tüm Tedarik'in çözümlerle dolu
dünyasına bekliyoruz.

Staff Outsourcing
and Mass Recruitment
As your business grow, Tüm Tedarik offers
solutions for your project based short term
or long term recruitment needs.
We welcome you to the full range of
solutions of Tüm Tedarik for your needs
such as branch opening in different cities
and team building.

Güvenlik Görevlisi / Security Staff
Temizlik Görevlisi / Cleaning Staff
Fuar Hostesi / Exhibition Hostess
Promosyon Elemanı / Promotion Staff
Part Time Çalışan / Part Time Employee
Toplu İşe Alımlar / Mass Recruitment

HİZMET SATINALMA

Personel Temini
ve Toplu İşe Alım

ve VIP Hizmetler
Her türlü servis, gezi ve VIP
taşımacılık ihtiyacınız için Tüm
Tedarik devrede. Sektör
sorumlumuz ile görüşün,
çözümlerle dolu dünyamıza
adımınızı atın.

/ Personnel Transportation

Öğrenci Taşımacılığı
/ Student Transportation

Personel Taşımacılığı
/ Customer Transportation

Müşteri Servisi

/ Customer Transportation

VIP Taşıma

/ VIP Transportation

Havaalanı Karşılama
/ Airport Transportation

Gezi Organizasyonu

/ Sightseeing Transportation

Tur Organizasyonu
/ Tour Organization

Employee
Transportation
and VIP Services
All kinds of transportation and VIP service
needs are provided by Tüm Tedarik. Step
into our world filled with solutions.

HİZMET SATINALMA

Personel
taşımacılığı

Personel Taşımacılığı
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Organizasyon
Ulusal ve uluslararası toplantılar, bayi
toplantıları, bilimsel toplantılar, fuar
organizasyonu, eğitim toplantıları gibi her
türlü organizasyon ihtiyacınızda konsept
geliştirmeden, mekan tasarımına; davet,
karşılama ve ağırlama hizmetlerinden,
hediye teminine ve basın ilişkilerine tüm
organizasyon hizmet alımlarınızı Tüm
Tedarik farkıyla yönetelim.

Organization
All your organizational service needs wether
local or international i.e. sales meetings, dealer
& distributer motivation organizations, new
product launches, scientific meetings, exhibition
organizations are supervised by Tüm Tedarik
with exact corporate hospitality including
creative space design, activities and gift
procurements.

Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
/ National and International Meetings

Bayi Toplantıları

/ Dealer & Distributer Meetings

Bilimsel Toplantılar
/ Scientific Meetings

Basın Toplantıları / Press Conferences
Lansman Toplantıları

/ New Product Launch Meetings

Satış Toplantıları / Sales Meetings
Spor Organizasyonları
/ Sports Organizations

Mekan Tasarımı / Space Design
Konsept Geliştirme
/ Concept Devolopment

ORGANİZASYON

Uluslararası tecrübeye sahip organizasyon
süpervizörlerimizin liderliğinde davetten,
ağırlamaya ve uğurlamaya kadar
kusursuz yönetim. Tabii ki,
Tüm Tedarik maliyet avantajları ile...

Satınalma

Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu
ve intermodal taşımacılık; depolama, fuar
taşımacılığı, proje taşımacılığı, çok noktalı
teslimat,
ürün
birleştirme,
bandle,
etiketleme gibi ek hizmetler ile her türlü
lojistik ihtiyacınıza en uygun çözüm için
Tüm Tedarik Lojistik Sektör Sorumlumuz ile
görüşün. İhtiyacınızı anlayalım, size en
uygun hizmeti, en uygun maliyet ile
güvenilir bir şekilde tedarik edelim.

/ Road Transport

Denizyolu Taşımacılığı
/ Maritime Transport

Havayolu Taşımacılığı
/ Aerial Transport

Demiryolu Taşımacılığı
/ Railroad Transport

İntermodal Taşımacılığı
/ Intermodal Transportation

Fuar Taşımacılığı
/ Fair Transportation

Proje Taşımacılığı

/ Project Transportation

Logistics
Procurement
All kinds of logistics needs including road, sea,
air, rail and intermodal transportation; storage,
warehousing, fair transportation, multi-point
distribution
system,
product
bandling,
labelling... Contact Tüm Tedarik Logistics
Supervisor to see the advantageous solutions.

LOJİSTİK SATINALMA

Lojistik

Karayolu Taşımacılığı

Satış

Üretim makine parkurunu genişletmek ve
yenilemek tüm üretici şirketler vazgeçilmez
bir ihtiyaç. Ancak makine parkurunu
kurarken ödenen yüksek bedeller, ikinci elde
karşılık bulmuyor. Olası bir yenilemede çok
değerli makine ve teçhizatlar ya çok zor
satılıyor ya da doğrudan alıcı bulunamadığı
için oldukça düşük bedeller ile takas
yapılıyor.
Tüm Tedarik, geniş bir üretici havuzuna
sahip olduğundan, üyesi olan şirketlere
ihtiyaçları olan ikinci el teçhizatları
doğrudan pazarlayarak hem alıcı hem satıcı
için avantaj sunuyor. Farklı üretim
sektörlerine ait üretim hattı, makina, pres,
vinç, forklift, çeşitli iş makinaları ve özel
motorlu taşıtların ikinci el alım ve satım
sürecini doğrudan yönetiyoruz.
İkinci el bir makine arıyor veya üretim
hattınızı yenileyeceğiniz için satmayı
düşünüyor iseniz bizimle temasa geçin, kısa
sürede süreci sonuçlandıralım.

Second Hand

Sales
Thanks to Tüm Tedarik’s wide member
database of manufacturers, all kinds of second
hand equipments can be sold fastly offering
advantages for both buyer and seller.
Tüm Tedarik directly manages the second hand
sales of manufacturing lines, machines, presses,
cranes, forklifts, various work machines and
special motor vehicles for different production
sectors.

İkinci El Makine

/ Second Hand Machines

İkinci El Press Makine
/ Second Hand Press Machine

İkinci El Vinç / Second Hand Crane
İkinci El Forklift / Second Hand Forklift
İkinci El Motorlu Taşıt
/ Second Hand Vehicles

İKİNCİ EL SATIŞ

İkinci El

Referanslarımız

Deniz KK İstanbul Tersanesi Komutanlığı

4.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı

23. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı
General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası
Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası
General Nurettin Baransel Kışlası
65. Mknz. P. Tugay Komutanlığı Lüleburgaz
54. Mknz. P. Tugay Komutanlığı Edirne
Bursa İl Jandarma Komutanlığı
1. Hv. İs. İnş. Tb. Komutanlığı Eskişehir
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