


Bizim İçin
Güvenlik
İnsanların korkusuzca  yaşayabileceği,
kendilerini  güvende ve huzurlu  
hissedecekleri bir yaşam  alanı
sağlamak.



Kendimize
Güveniyoruz
Güvenlik ve koruma  hizmetlerinde 
en profesyonel  ve en iyi hizmeti 
vermek için  tüm gücümüzle 
çalışıyoruz.





Değerlerimiz
Kurumumuz içindeki ve dışındaki 

ilişkilerimizde karşılıklı güven ve saygıyı 
temel prensip olarak kabul ederiz. 

Hedeflediğimiz sürekli değişim ve gelişmeyi 
bir hayat tarzı olarak görüyoruz. Sürekli 

yenilenen ve gelişen teknolojiyi yakından 
takip ederek yurt dışından gelen bilgi 

transferleriyle kendimizi ve çalışma 
ortaklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

Misyonumuz
5188 sayılı özel güvenlik kanununa bağlı olarak 
genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek 

maksadıyla yasalarda verilen özel güvenlik 
koruma görevlerini yapabilecek; akademik 

bilgiye, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan 
haklarına saygılı çağdaş ve dinamik düşünce 
sistemini benimseyen, gelişen teknolojilere 

uyum sağlayabilecek uzman ve personel 
yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Gelişen dünyada ve Türkiye’de güvenlik 

alanında meydana gelen her türlü 
teknolojik ve akademik bilgi gelişimini
profesyonel kadrosu ile destekleyerek 
sektörde lider, yönlendirici, güvenilir, 

yenilikçi kurumsallaşmış bir firma
olarak alanında en profesyonel olmayı 

hedeflemektedir.



BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİMİZ



Kırklareli - Güneşli

Turgutlu - İzmir
Torbalı - Antalya

Güneşli - Gebze

Ömerli - Şile - Ağva

Kemerburgaz
Göktürk



HİZMET VERDİĞİMİZ
ALANLAR



Rezidans ve Site
Güvenliği



Sanayi
Güvenliği



Eğitim ve
Öğretim

Kurumları



AVM
Güvenliği



Medya Grup
Güvenliği



Hastane
Güvenliği



Otel
Güvenliği



VIP
Koruma



Güvenlik
Danışmanlığı



Acil Durum
Planlama



Risk
Analizi

1
Proje ile sözleşme imzalamaya 

müteakip proje başlangıcından 1 
hafta sonra Bölge Müdürü 

projenin keşfini yaparak riskli 
ihtiva eden risk analizini 

hazırlayıp Genel Koordinatörün 
onayıyla müşteri ile paylaşıyoruz.



Denetim

2
Saha Bölge/Operasyon Müdürleri göreve başlanan 

projelerde ayda 4 kez gece denetimi yapar.Gece
denetimi öncesi,projede muhtemel olaylara karşı 

drill icra edilir.

Örnek:
Farklı bir araba ile içeri girme,yada dış sınırlardan 

içeri sızma girişimi. Gece denetimi sonrası 
müşteriye iletilmek üzere denetim raporu kapalı 

zarf ile yetkiliye teslim edilir.



Eğitim

3
Ayda 1 kez sabah vardiye değişim saatlerinde tüm 
personele Bölge/Operasyon Müdürleri tarafından 

eğitim verilir.Bu eğitimin konuları ve yıl içinde 
hangi ayda,hangi hafta da verileceği yıllık eğitim 

planı ile müşteri ile paylaşılır.

Proje haftada en az 3 gün Operasyon Müdürü 
tarafından denetlenir,görülen aksaklıklar müşteri 
ile paylaşılır ve görev başı eğitimlerle eksiklikler 

giderilir.Tüm görseller müşteri ile paylaşılır.
Ayda 2 kere Genel Koordinatör tarafından proje 

denetlenir.Görülen aksaklıklar,alınan tedbirler ile 
anında giderilir.



SERTİFİKALAR





Protek Vip Güvenlik Koruma 
Hizmetleri Şirketi 2008 yılından 
bugüne 120’e yakın proje ve 900 

personeliyle İstanbul’un her 
yerinde hizmet vermektedir. 

Hizmet verdiğimiz
alanların başında;

Siteler, Rezidanslar, Villalar             
Fabrikalar 

İşyerleri Ve Plazalar 
Oteller 
Okullar

Sağlık Kurumları (Hastaneler)
Avmler

Bizi sektörde farklı seviyeye 
taşıyan en büyük özelliğimiz 

müşteri ve personellerimizle 7/24 
yakın temasta olup, çözüm odaklı 

projeler üretmemizdir.

Sahadaki profesyonel ekibimizle 
personellerimize verdiğimiz 

düzenli eğitimler ve yaptığımız 
denetimler bizi her zaman bir 

adım önde tutmuştur.



1200
Personel

130
Proje



TEŞEKKÜRLER


