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Günümüzde dengelerin değiştiği hassas bir coğrafyada yer alan 

ülkemiz için güvenlik kavramı eskiden olduğu gibi bugün de büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle ülke içindeki güvenlik gereksinimi, yeni tehditler 

sonucunda artmaya devam etmektedir. Bu alanda artan taleplere cevap 

verebilmek için devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörün de katılımının 

sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve 5188 sayılı özel 

güvenlik kanununa geçilerek uygulamaya başlanmıştır.

 

PROTEK VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. uluslararası 

bağlantıları, müşteri odaklı hedef politikaları ve eğitimli uzman kadrosu ile 

günümüzün ve geleceğin gerektirdiği özel güvenlik anlayışını oluşturmuş 

ve bu doğrultuda mevcut sistemini geliştirmeyi amaçlamıştır.

PROTEK VIP Güvenlik olarak; kuruluşumuzdan bu yana hızlı ancak 

kontrollü büyümemizin sonucunda artan sorumluluklarımız bizi 

müşterilerimizin güvenlik ihtiyaçlarına tam ve etkin çözümler sunulmasını 

sağlamak için ürün ve hizmet çizgimizi sürekli olarak geliştirmeye 

zorlamıştır. Kurumsallaşmış faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı bağlantıları 

ile sistem, eğitim, teknoloji ve prosedürlere bağlamış olan şirketimiz, 

ülkemizde özel güvenlik standartlarının belirlenmesine katkı sağlayabilen 

bir konumda bulunmaktadır.

 

İşbirliği içinde bulunduğumuz tüm kuruluşlara, çalışanlarımıza ve tüm 

müşterilerimize bize kattıkları ve artarak devam eden destekleri için 

teşekkür ederiz.

KENAN GÖZETEN

GENEL MÜDÜR
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Kurumumuz içinde 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 hazırlarız.

Müşteri ve Pazar odaklı düşünür, kaliteli hizmet vermeyi hedefleriz. Yüksek karakterli, 
yaratıcılığı ve konusunda uzmanlığı gelişmiş, takım çalışmasına inanan, olanak ve ortamları 
yaratarak, motivasyonu yaratıcılığı ve uzmanlığı yüksek, ekip çalışmasına inanmış personel ile 
çalışırız.

DEĞERLERİMİZ mİSYONUMUZ

vİZYONUMUZ

5188 sayılı özel güvenlik kanununa bağlı olarak genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek 
maksadıyla yasalarda verilen özel güvenlik ve 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.

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.

dEĞERLERİ sABİT,
mİSYON VE VİZYONUNA
ODAKLANMIŞ BİR FİRMAYIZ
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PROTEK VIP site yönetim kurallarının / özel 

konut sahiplerinin güvenlikle ilgili talepleri 

doğrultusunda yaşayanların huzurlu, güvenli 

bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için ge-

rekli gözetim ve denetim hizmetlerini yapmak-

ta, çevre güvenliğini sağlamaktadır.

Site yönetimlerinin talepleri doğrultusunda 

afet yönetimleri konusunda site sakinlerini bil-

gilendirici, teşkilatını yapılandırıcı seminerler 

vermektedir.

REZİDANS GÜVENLİĞİ SİTE GÜVENLİĞİ
Günümüz dünyasında insanların bir çok ya-

şam kolaylığını bir arada tutarak yaşayabilece-

ği alanların başında gelen rezidanslar çok farklı 

ve o kadar da önemli bir güvenlik çemberi olu-

şumu içermektedir. 

Oluşturulacak güvenlik çemberi üç ayaklı 

(Fiziksel güvenlik, Elektronik güvenlik, Personel 

ekipmanı) bir sistem ile bütünleştirilebilir.

 Bu konuda da gelişmiş ülkelerde ve yurt 

dışından edindiğimiz KNOW - HOW ile prose-

dürleri destekleyerek önem verdiğiniz kişilerin 

siz olmasanız da huzur ve güven içinde olma-

larını sağlamayı ilke edinerek hizmet vermek-

teyiz...
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Bir toplumda gelecek nesiller için alınacak 

tedbirler adına ihtiyaca uygun güvenlik sistemi 

gerekmektedir.

Eğitimin sağlıklı bir ortamda verilebilmesi 

için dışardan gelebilecek tehditlere karşı tüm 

güvenlik önlemleri alınmalı, yapılan gözlem ve 

inceleme sonucunda etkin bir raporlama siste-

mi kurulmalıdır.

Faaliyet günlerinde alınacak önlemler pro-

fesyonelce yönetilmeli istihdam edilen güven-

lik personelinin güvenlik ve sektör bilgisi pe-

riyodik eğitim ve oriyantasyon programlarıyla 

optimal seviyede tutulmalıdır.

 Acil durumlarda, can ve mal kaybını en az 

düzeyde tutacak eylem planlarının oluşturul-

ması ve periyodik tatbikatlarla ele alınması, ku-

ruma bu yönde hizmet verebilecek firmaların 

titizlikle seçilmesini ön görmektedir.

SANAYİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI
Yeni dünyanın dinamik değişken yapısında 

hızla yer değiştiren dengelerin var olduğu bir 

dönemde güncel sorunlardan kaynaklanan se-

beplerden ötürü sanayi tesisleri gibi önemli ku-

rumlar hedef haline gelebilmektedir.

 İç ve dış tehditlerin algılanmasıyla birlikte 

otomasyon ve fiziki teknolojik güvenlik önlem-

leriyle güçlendirilebilen tesislerin deneyimli 

personel ve güvenlik danışmanlığı ihtiyaçları 

giderek artmaktadır.

Sistemin ve personelin periyodlar dahilinde 

denenerek güvenlik açıkları güncel olarak tes-

pit edilmeli tesis yapısı ve ihtiyaçları göz önüne 

alınarak sistem yenilemeleri gündeme alınma-

lıdır.

 Tehdidi caydırmak, geciktirmek ve sapta-

mak amacıyla güvenlik düzeni en yüksek stan-

dartlara ulaştırılmalıdır.



www.protekvip.com.tr
12 13

www.protekvip.com.tr

Değişen dünyada alışveriş tarzının büyük 

merkezlerde toplandığı günümüzde, suçlular 

gelişen teknoloji sayesinde, daha sofistike yön-

tem ve uygulamalarla, hizmet sektörünün bu 

alanında uzun vadeli mali ve psikolojik hasara 

yol açabilecek metodlar geliştirebilmektedirler.

 Bu nedenle, alışveriş merkezleri gibi bü-

yük ölçekteki işletmeler için tehdit ve riskleri 

değerlendirmek, var olan güvenlik önlemlerini 

tanımlamak ve gözden geçirmek kaçınılmaz ol-

maktadır. Mevcut güvenlik önlemelerinin revize 

edilerek günün koşullarına uygun teknolojik ve 

prosedürel uygulamalarla yenilenmesi son de-

rece önem arz etmektedir.

 Perakendecilik sektörüde aynı şekilde özel 

ve farklı bir güvenlik uygulaması gerektiren uy-

gun teknoloji prosedür ve personel ile destek-

lenerek her türlü terör ve diğer adi suçlara karşı 

önlem içermektedir...

VIP KORUMA AVM GÜVENLİĞİ
PROTEK VIP Koruma hizmetleri çözüm orta-

ğı olarak yurt içi ve yurt dışında eğitim almış uz-

man personel tarafından VIP Güvenlik hizmeti 

vermekte ve VIP Koruma ekipleri kurmaktadır.

Günümüzün gelişen koşullarında bireyin hangi 

nedenlerden dolayı korunma ihtiyacı duyduğu 

yapılan ikili görüşmeler sonucunda tespit edil-

mektedir. 

 Öncelikle bir güvenlik ihtiyacının tespiti, 

risklerin analizi ve önceliklendirilmesi ile başlar. 

Bu çalışmanın ardından, koruma yapısının oluş-

turulması, bahsi geçen riskleri asgariye indirge-

yecek insan gücünün tespiti ve eğitimi gelir. 

Bu ekibin uygulayacağı kural ve prosedür-

lerin oluşturulması ardından, ihtiyaç duyulacak 

olan ekipmanın tahsisi ile koruma yapısının te-

mel taşları atılmış olur.

Tüm yapının etkin çalışması için gereken en 

önemli unsur, denetim ve kontrol olup, tüm 

operasyonun denetleme programı ve ara eği-

timler belirlenir.

Müşterilerin normal hayatlarına devam et-

meleri için tasarlanmış olan güvenlik sistemi, 

farkındalık ve bilinç ile risklerle karşılaşmayı as-

gariye indirir.
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Uluslararası Know-How ile kriz yönetimi, 
tahliye, ilk müdahale, kalabalık yönetimi, gibi 
konuları kapsayan planlamada Protek Vip Gü-
venlik Hizmetleri kişi, kurum, ve kuruluşların ya-
pısal özelliklerine uygun Kriz yönetimi esasları-
na dayalı acil durum planlaması yapmaktadır.

Öncelikle can, sonra mal güvenliği ile kişi 
yada kuruluşun imajını esas alan planlama süre-
cinde tehditlerin ve risklerin belirlenmesi, sevi-
yelendirilmesi, tanımlanması ve eğitim aşaması 
gelmektedir.

Farklı düzeylerde ve aşamalarda verilen eği-
timler acil durumlarda uygulanması gereken 
öncelikli hususlara değinmekte, kriz anında çe-
şitli düzeylerdeki kişilerin acil durumlarda gö-
revlendirilmesini ve görev kapsamında sevk ve 
idare koordinasyonunu kapsar.

UYGULAMA YÖNTEMİ

İşletmeye ait her bir yapı grubu için acil du-
rum ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra söz konusu 
işletme için tek bir yazılı plan oluşturulması ko-
nusunda ön inceleme yapılır. İnceleme yapılan 
gün tesis incelenir.

İşletmede Sunulan Hizmetler;

•	 Çalışanlar, acil durumlar konusunda eğitim 
seviyesi

•	 Fiziki mekanlarda yapısal olmayan ve risk ya-
ratabilecek unsurların tespit edilmesi

•	 Kurumun acil durum geçmişi

•	 Daha önce mevcut olup kullanılan acil du-
rum planları,

•	 Mevcut acil durum ekipmanlarının durumu

•	 Söz konusu incelemenin ardından kuruma 
durum tespitlerini içeren yazılı bir rapor su-
nulur.

•	 Raporda çözüm önerileri ve PROTEK VIP ta-
rafından verilebilecek destek hizmetler açık-
lanır.

•	 Acil durum planlarının hazırlanmasında des-
tek sağlanması

•	 Senelik Acil durum tatbikat ve eğitim prog-
ramlarının hazırlanması

•	 Acil durum prosedürlerinin uygulanıp uygu-
lanmadığının denetimi

•	 Acil Durum çalışanlarının seçilmesi

•	 Yangına karşı mühendislik çözümleri

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI ACİL DURUM PLANLAMA
Global dünyada, dahili ve harici unsurlara bağlı olarak 

etkin risk minimizasyonu, kayıpların azalması ile, şirketle-

rin operasyonlarını geliştirmesine destek verir. Bu risklerin 

düşürülmesi için uygun teknolojinin ve fiziki altyapının bi-

linmesi gerekir. Ancak gerçekten bu bilgi varmı? Gerçek-

ten bu risk etkin bir şekilde oluşmuş mu? Hangi teknoloji 

gerekli? Hangi teknoloji gereksiz? Uygun maliyet kavramı 

nedir? Maliyet-Fayda ilkesine dönük ekipman satın alın-

mış mı?

 PROTEK VIP ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kişi ve farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kap-

sayan hizmetimizde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi 

yöntemiyle kısa ve uzun süreli danışmanlık hizmetleri yü-

rütülmektedir.

İhtiyaçların belirlenmesi, mevcut sistem ve prosedür-

lerin incelenmesi, risk analiz ve tehdit değerlendirmeleri-

nin çıkartılması danışmanlık sürecinin birkaç aşaması kap-

samında olup projelerimiz yurt içi ve yurt dışından olmak 

suretiyle profesyonel uzmanlarca yürütülmektedir. Bu ça-

lışmalar günlük faaliyetleri kesintiye uğratmadan gerçek-

leştirilerek güvenlik sisteminin projenin günlük rutini ile 

bütünleşmesini hazırlamaktadır.

PROTEK VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, bütün 

güvenlik önlemlerin incelenmesi fiziki veya elektronik gü-

venlik uygulamalarının tasarlanması ve öğrenilmesi, gün-

lük aktivitelerin incelenmesi neticesinde mevcut güvenlik 

prosedürlerinin değerlendirilmesi, güncellenmesi, yeni 

çözüm önerileri sunarak ve güvenlik ile ilgili tüm prose-

dürleri oluşturarak etkin bir güvenlik sistemi oluşturmakta-

dır. Güvenlik programını projenin özel yapısına uyarlama 

ve güvenlik sistemini onun bütünleşik bir parçası haline 

getirmek suretiyle bu entegrasyon sağlanmaktadır.

Bu faaliyet görev tanımında güvenlik konusu yer alan 

güvenlik çalışanları ile birlikte diğer çalışanları da ilgilen-

dirmektedir; motivasyon sağlama, eğitim, pratik ve dene-

tim programı ile bütün sistem uygun bir şekilde kazandı-

rılmaktadır.

Bilgi, fiziki tehdit, eleman tehditlerine karşın, stratejik 

konseptlere dayanarak üretilen çözümler en etkin sonu-

ca varabilir ve şirketlerin iş amaçları ile bütünleşir. Üretilen 

çözümler birden fazla olup, güvenlik halkalarının birinin 

işlevini yapamıyor olması halinde, tümel sistemin çökme-

sine engel olmayı amaçlar. 

PROTEK VIP bütçe kısıtlamaları konusunda çok titiz 

olup, maliyet-fayda ilkesine ve öncelikli risklere dönük en 

uygun projeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

PROTEK VIP KATMA DEĞERİ

Risk Asgari Değerlendirilmesi: Risk ve kayıpların önem-

li derecede indirilmesi. Bu tür risklerin asgariye indirilmesi, 

şirketlerin asli işleri olan konulara odaklanmasını sağlar.

Maliyet Asgari Değerlendirmesi: Mevcut risklere 

odaklanarak, altyapı yatırımı konusunda önemli derecede 

maliyeti azaltılması.

Dahili Yeteneklerin Yetiştirilmesi: Proje esnasında 

PROTEK VIP know-how ve bilgi transferinde bulunur. Bu 

bilgi birikimi müşterinin uzun vadede riskler ile mücadele-

de günlük bazda hareket kabiliyeti sağlar.
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Kıymetli evrak, para, kolleksiyon ve benzeri 
malzemelerin bir noktadan, bir noktaya taşın-
ması,Yurt dışından gelen bürokrat ve konuklar, 
Fuar, Toplantı, Seminer, Maç organizasyonu 
gibi kısa sürelerde gerçekleşen fakat özel bilgi 
ve dikkat gerektiren organizasyon çalışmaları 
ile ilgili güvenlik tedbirleri önemli detaylara da-
yanmaktadır. 

PROTEK VIP Güvenlik, ayrıntıların gözden 
kaçırılmaması, personelin doğru konuşlandırıl-
ması ve görev yeri talimatlarının eksiksiz yerine 
getirilmesi gibi konular üzerinde özen ile çalış-
maktadır. Buna paralel olarak organizasyonun 
yapılacağı mekan ve katılımcılar ile ilgili çok 
yönlü bir risk analizi yapılmakta ve bu kriterler 
sonucunda gerekli olan koruma tedbirleri belir-
lenmektedir.

 Bu oluşturulan güvenlik çember uygulaması 
dış bölge, giriş bölgesi,iç alan bölgesi ile tesi-
sin belirlenmiş risk analizine göre Emergency 
Response Management planları oluşturulmak-
tadır.Belirtilen bölgelerde özel olarak gerekli 
güvenlik uygulama alan çalışmaları detaylı ola-
rak yapılmaktadır.

Operasyonel hizmetlerin verilmesinde ya-
bancı dil bilen ,halkla ilişkiler konusunda ile-
tişimi güçlü yurt içi ve yurt dışı KNOW-HOW 
eğitimi almış personel ile görev yapılmaktadır.

 

ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Uluslararası Know-How ile kriz yönetimi, 

tahliye, ilk müdahale, kalabalık yönetimi, gibi 
konuları kapsayan planlamada Protek Vip Gü-
venlik Hizmetleri kişi, kurum, ve kuruluşların ya-
pısal özelliklerine uygun Kriz yönetimi esasları-
na dayalı acil durum planlaması yapmaktadır.

Öncelikle can, sonra mal güvenliği ile kişi 
yada kuruluşun imajını esas alan planlama süre-
cinde tehditlerin ve risklerin belirlenmesi, sevi-
yelendirilmesi, tanımlanması ve eğitim aşaması 
gelmektedir.

Farklı düzeylerde ve aşamalarda verilen eği-
timler acil durumlarda uygulanması gereken 
öncelikli hususlara değinmekte, kriz anında çe-
şitli düzeylerdeki kişilerin acil durumlarda gö-
revlendirilmesini ve görev kapsamında sevk ve 
idare koordinasyonunu kapsar.

UYGULAMA YÖNTEMİ

İşletmeye ait her bir yapı grubu için acil du-
rum ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra söz konusu 
işletme için tek bir yazılı plan oluşturulması ko-
nusunda ön inceleme yapılır. İnceleme yapılan 
gün tesis incelenir.

İşletmede Sunulan Hizmetler;

•	 Çalışanlar, acil durumlar konusunda eğitim 
seviyesi

•	 Fiziki mekanlarda yapısal olmayan ve risk ya-
ratabilecek unsurların tespit edilmesi

•	 Kurumun acil durum geçmişi

•	 Daha önce mevcut olup kullanılan acil du-
rum planları,

•	 Mevcut acil durum ekipmanlarının durumu

•	 Söz konusu incelemenin ardından kuruma 
durum tespitlerini içeren yazılı bir rapor su-
nulur.

•	 Raporda çözüm önerileri ve PROTEK VIP ta-
rafından verilebilecek destek hizmetler açık-
lanır.

•	 Acil durum planlarının hazırlanmasında des-
tek sağlanması

•	 Senelik Acil durum tatbikat ve eğitim prog-
ramlarının hazırlanması

•	 Acil durum prosedürlerinin uygulanıp uygu-
lanmadığının denetimi

•	 Acil Durum çalışanlarının seçilmesi

•	 Yangına karşı mühendislik çözümleri

MEDYA GRUPLARI GÜVENLİĞİ
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Sağlık kuruluşlarında var olabilecek güvenlik 

açıkları büyük sorunlara yol açmaktadır.

 Kontrolsüz yapılan girişler, personelle ya-

şanabilecek sıkıntılar, hasta ve hasta yakınların-

dan dolayı oluşabilecek problemler gibi iç ve 

dış tehditlere karşı etkin bir güvenlik sistemi 

oluşturulmalıdır.

 Kullanılan tıbbi malzemelerin hayati önem 

taşıması ve ekonomik değerinin de yüksek ol-

ması güvenlik ihtiyacını bir kez daha gerekli kıl-

maktadır.

Personel, doğal afet ve diğer acil durum-

larda alınması gereken önlem ve uygulanması 

gereken eylem planları ile ilgili periyodik ola-

rak eğitime alınmalıdır. Kuruluşun büyüklüğüne 

göre güvenlik ihtiyaçları tespit edilmeli, güven-

lik eğitimi almış sektörel ihtiyaçları bilen profes-

yonel ekipler ile sevk ve idare edilmelidir.

BANKALAR SAĞLIK KURULUŞLARI
Bankalar; Sektörün önde gelen kuruluşları 

arasında bulunma, üst düzeyde çalışan perso-

neli binasında barındırma ve üst düzey müşteri 

portföyüne sahip olma gibi özelliklere sahiptir.

 Bu özellikler, bina ve çalışanların güvenlik 

gereksinimlerine karşı yüksek oranda hassas 

olunmasını gerektirirken, olay çıkmasının ön-

lenmesi, olası bir durumda zayiatı önlemek ve 

bütün bunların binadaki günlük faaliyetlerin 

kesintiye uğratılmadan gerçekleştirilmesi ama-

cıyla güvenlik sisteminin projenin günlük rutini 

ile bütünleşmesini gerektirir.
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Yurt dışında eğitim almış ve eğitmen sertifi-

kasına sahip uzman eğitmenler tarafından ger-

çekleştirilir. Eğitmenlerimizin temel prensibi, 

köpeklerin psikolojilerini bozmadan ve karakter 

özelliklerini yıkmadan eğitilmeleridir.

K9 biriminin değerlendirilmesi, yapılan risk 

analiz çalışmasına göre ihtiyaç belirtilmesine 

göre güvenlik uygulaması yapılmaktadır.

OTEL VE TURİSTİK İŞLETMELER

K-9 HİZMETLERİ

Hizmet sektörünün başında gelen ve müş-

teri memnuniyeti esasına dayalı turizm sektö-

ründe iç ve dış tehditlerin oluşturduğu güven-

lik risk oranı yadsınamaz bir gerçektir.

Yurt içi ve yurt dışından çeşitli nedenlerle 

konaklama, gezi, yiyecek, içecek ve diğer ih-

tiyaçlarını karşılamak amaçlı gelen misafirlerin 

güvenli ve huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarının sağ-

lanması ve risklerin asgari düzeyde tutulması 

işletmelerin temel sorumluluklarından birisi ha-

line gelmektedir.

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiye-

linin etkisiyle dünya turizmindeki payımız son 

yıllarda giderek artmakta ve buna bağlı olarak 

uluslararası standartlara uyumlu, yeni düzenle-

me ve uygulamalar geliştirme gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Özellikle otel işletmeciliğinde yapılması ge-

reken güvenlik uygulaması Yurt dışı KNOW- 

HOW uygulamamız ile birleşerek INTERNA-

TIONAL HOTEL SECURITY MANAGEMENT 

üyeliğimiz ile desteklenerek ,işletmelerdeki 

LOST PREVENTION ve SAFETY güvenlik uy-

gulamalarına profesyonel bir yaklaşımı ülke-

mizde yaratmaktayız.
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PROTEK VIP kuruluşlara gerek güvenlik ya-

pılarını, gerekse iş operasyonlarını geliştirebil-

melerine yönelik video çözümleri sunmaktadır. 

Kapalı Devre Kamera (CCTV) sistemleri, farklı 

mekanlarda gerçekleşen olayların tek noktadan 

izlenebilmesi ve kaydedilebilmesi imkânını su-

nar. CCTV sistemleri sayesinde işletmelerde ve-

rimlilik arttırılabileceği gibi, güvenlik personeli 

bakımından da önemli tasarruflar sağlanabilir.

 

•	Sabit kameralar

•	Hareketli dome kameralar

•	Kamera kontrol ve kumanda cihazları

•	Monitörler

•	Dijital kayıt cihazları

 

Elektronik güvenlik sistemleri kapsamında; 

Site, fabrika, okul, alışveriş merkezleri, ev ve iş-

yeri gibi talep edilen her mekanın keşfi yapıla-

rak;

 

•	Kablolu ve kablosuz hırsız alarm sistemleri,

•	Yangın alarm sistemleri,

•	Kapalı devre kamera (CCTV) sistemleri,

•	Kartlı geçiş sistemleri,

•	Akıllı kalem sistemleri,

•	Çevre güvenlik (Tel çit, duyarlı sensör) sis-

temleri,

X-Ray ve metal dedektör sistemlerinin mon-

tajı, devreye alınması , çalıştırılması ve takibi ya-

pılmakta, ayrıca mevcut kurulu sistemlere talep 

üzerine Teknik Servis Hizmeti ve Yıllık Periyodik 

Bakım Hizmeti verilmektedir

 

PROTEK VIP Yangın algılama sistemleri, yan-

gın vakalarının ihbarı ve gerektiğinde müdahale 

ederek büyümesini engelleme amacı ile tasar-

lanmaktadır. Bu noktada başlangıç safhasında-

ki bir kıvılcımı söndürmek, ilerlemiş bir duruma 

müdahale etmeye çalışmaktan daha kolay, fela-

ketlerin önüne geçme açısından daha önemlidir.

 

PROTEK VIP, firmalara, bu konuda çalıştığı 

uluslararası tecrübeye sahip iş ortakları ile sis-

tem tasarımı, danışmanlık, montaj ve devreye 

alma hizmetleri sunmaktadır.

ELEKTRONİK GÜVENLİK HİZMETLERİ
PROTEK VIP çözümleri bir sinerji içinde birden 

fazla çözümü entegre etmekten geçer, bunlar:

 Kapsamlı Güvenlik Araştırma Raporu: Kuru-

mun sahip olduğu riskleri ortaya çıkarmak, bun-

ları bilgi ve istatistiklere göre önceliklendirmek, 

insan, teknik, prosedür, bilgi ve kontrol yöntem-

leri ile entegre edip sunmaktır. Bu rapor, ileride 

yapılması gerekecek olan temel tavsiyelerin bir 

tasarımı görünümündedir

 Güvenlik Mühendisliği: Maliyet-Fayda ilkesi-

ne dönük, insan faktörünün kullanacağı en etkin 

teknik sistemi tasarlamak.

Eleman: İnsan Kaynağı, güvenlik yapılanma-

larında odak noktayı taşımaktadır.

Bu kaynağın etkisini arttırabilmek için 3 esas 

hizmet verilir:

Seçim: Projenin niteliğine bağlı olarak ele-

man kalitesi değişmektedir.

Eğitim: PROTEK VIP ‘in yarattığı multi-media 

ortamdaki ileri seviye mesleki eğitimleri, yüksek 

motivasyon ve farkındalığı yüksek eleman ye-

tiştirmeyi amaçlamıştır. Teorik eğitimlerin yanı 

sıra, farklı risklerin sonuçlarını gösterme amacı 

ile değişik günlük hayat simülasyon çalışmaları 

eğitim programına ek hizmet olarak sunulur. Acil 

bir durumda oluşacak şok ve panik durumlarını 

asgariye indirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, ele-

manların motivasyonunu yükseltir.

Denetim: Sistemler nadiren kendilerini is-

patlama fırsatları olur, bu nedenle elemanların 

aslen rutine girmelerini engellemek için, sistem 

testleri ve denetim faaliyetleri projenin hayatta 

kalmasını sağlar.

Hiçbir önlem, karmaşık bir güvenlik sorunu-

nun çözümünde tek başına etkili olamaz. Bu ne-

denle hassas olarak nitelendirilen ve yüksek risk 

olarak sınıflandırılan noktalarda, güvenlik per-

sonelinin ve araçlarının yerleşimine göre uygun 

sistemler geliştirilmelidir.

Güvenlik Prosedürleri: Rutin ve Acil prose-

dürlerin yazımı bir güvenlik sisteminin önemli 

unsurlarından biridir. Prosedürün acil ve rutinde, 

basit fakat odaklı olması icap eder. Prosedürler 

kapsamlı olmalı ve güvenlik görevlilerine kendi 

insiyatiflerini kullanmalarını asgariye indirmelidir.

Bilgi Desteği: Modus Operandi, yada suçun 

tarzı dinamik ve sürekli değişkendir. Bu neden-

le, değişikliklerin takibi, istatistiki olarak derlen-

mesi ve ihtiyaç çerçevesinde müşteriye aktarımı  

PROTEK VIP ‘in hizmetleri arasındadır.

RİSK MÜHENDİSLİĞİ



www.protekvip.com.tr
24 25

www.protekvip.com.tr

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
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SERTİFİKALARIMIZ
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