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MİSYONUMUZ
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; insan hakları ve hukukun üstünlüğü
ilkesine bağlı, Her insanın temel hakkı olan daha güvenilir, daha temiz, daha iyi, daha güzel,
ortamda yaşamasını temel felsefe edinen, yüksek kalite anlayışının hakim olduğu bir güvenlik
kavramı öne çıkarılarak, işletmelerin Özel Güvenlik personeli ihtiyaçlarını temin ederek
oluşturduğu yeni işbirlikleri, değişime ve sürekli gelişime olan bağlılığı ile istikrarlı ve dengeli
bir şekilde büyümesini, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini üst seviyede tutulmasını,
kuruluşların kuruluş sebepleri olan gerçek faaliyetlerini yapabilmelerini sağlayarak etkin, güvenilir
ve profesyonel güvenlik hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; kalite yönetim sistemi ile işveren
memnuniyetini, yasal zorunlulukları gözeterek ulusal ve uluslar arası platformlarda sürekli
gelişmeyi ve büyümeyi hedeflemektir.
Özel güvenlik sektöründe dürüstlük, güven ve saygı ilkelerine bağlı kalarak en modern

ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; 5188 Sayılı Yasa
ile yeniden şekillenen özel güvenlik sektörü içindeki deneyimimiz ve
kabiliyetimizle, toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak; bilgi çağının
gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, müşteri

yöntemlerle hizmet vermek, hertürlü gelişim ve değişimi takip ederek hızla hizmet alanlarımıza
yansıtmak, yönetimde yaygın katılım ve sorumluluk anlayışıyla gelişimi açık tutmak, çalışanları
üst düzeyde motive etmek, refah ve mutluluklarını yükseltmek, müşterilerimizin memnuniyetlerini
en üst düzeyde sağlayarak hizmette lider ve örnek olmaktır.

ve çalışanlarına değer katarak, elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı
eğitim programları ile personeline aktarıp, hatasız hizmet vermeyi

Marka odaklı büyüme stratejisi

planlayarak; saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla

Müşteri memnuniyeti

sektöründe aranan markası olup, Özel Güvenlik hizmetlerine dair yeni

Sektörel iş deneyimi

uygulamalar bularak ve her alanda inovasyonu itici güç unsuru olarak

Genç dinamik ve tecrübeli yönetim kadrosu

kullanıp alanında’ ‘önder firma’’ olan ve Özel Güvenlik Hizmet Sektöründe

Kurum kültürü ve sosyal sorumluluklara duyarlılık

tüm dünyada fark yaratarak . Profesyonel güvenlik anlayışı ile modern ve
teknolojik araç gereçleri kullanarak can ve mal güvenliğine yönelik en üst
düzeyde güvenlik hizmeti vermektir.

Kalitede mükemmeli hedefleriz.
Müşteri odaklıyız.
Başarımızı çalışanlarımıza borçluyuz.
Açık ve etkin iletişime inanıyoruz.
Sürdürülebilir gelişme ve sosyal sorumluluk için varız.

•

İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak
ve bu güveni her geçen gün arttırmak.

•

Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti ile var
olduğumuzu kabul etmek,

•

Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların
ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini emniyet altına almayı temel görev olarak benimsetmek,

•

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili olası risk
değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme ve müdahale etme uygulamalarını
yerleştirmek.

•

Çevre Yönetim ve denetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden, sürekli iyileştirmeyi
sağlamak.

•

Çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, geri dönüştürülebilir atıklarımızı
değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, canlı hayatı olumsuz
etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

FAALİYETLERİMİZ
5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına bağlı olarak, kişilerin, kamu ve özel kurum ve kuruluşların
özel güvenlik ihtiyaçlarını, konusunda eğitimli, modern teçhizatlarla donatılmış, kriterleri özenle
belirlenip seçilmiş nitelikli özel güvenlik personeli ile karşılamak,
Yasalarla verilen özel güvenlik ve koruma görevlerini en üst seviyede yapabilecek mesleki ve
genel kültüre, teknik ve taktik bilgi ile yüksek iş disiplinine sahip, hukukun üstünlüğüne inanmış,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çağdaş ve dinamik düşünce sistemini benimseyen, gelişen
teknolojilere uyum sağlayabilen, etkili iletişim kurabilen, nitelikli ve yüksek karakterli Özel
Güvenlik Görevlileri yetkilendirmektir.
Kişilerin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının her türlü güvenlik ihtiyacı konusunda profesyonel
çözümler üreterek projelendirmek ve uygulamak, elektronik güvenlik sistemleri kurmak, alarm
izleme merkezi hizmetleri sağlamak ve bu konularda dünyada ki en son gelişmeleri takip ederek
müşterilerimizin faydalanmalarına sunmaktır.

Hergün gelişen dünyada, iç ve dış unsurların yarattığı güvenlik risklerini minimize etmek için
fiziksel ve elektronik özel güvenlik hizmeti sağlanılır. Temelde risk analizi ve güvenlik planlama
unsurlarını kapsamaktadır.
Özel Güvenlik hizmeti satın almadan önce, projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve
envanter oluşturma işlerini kapsayan işlemlerin bütünüdür. Müşterilerimizin daha iyi hizmet
satın almasını veya mevcut projeleri kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının mevzuata göre
oluşturulmasını sağlayan bu işlem; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak, konusu
düzeyinde uzman olan eğiticilerimiz tarafından incelenir, gerekli düzen içinde takipleri yapılır ve
sonucunda uygun olan danışmanlık hizmeti müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda
sunulur.
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak Özel Güvenlik Danışmanlığı hizmetini de
vermekteyiz. Bu hizmet süreçeleri aşağıdaki gibidir;

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

•

Güvenlik Fizibilite Çalışması

•

Risk Tespiti ve Seviyelendirme

•

Risk Minimizasyonu Planlaması

•

Fiziki Güvenlik Planlama

•

Elektronik Güvenlik Planlama

•

Teknolojik Yeterlilik Analizi

•

Maliyet - Fayda Analizi

•

Güvenlik Prosedürleri oluşturma

•

Acil Durum Planları Oluşturma veya İyileştirme

•

Kısa Süreli Danışmanlık

•

Uzun Süreli Danışmanlık

HAVALIMANI GÜVENLİĞİ
Havalimanları stratejik olarak büyük önem taşımaktadır ve
taşıdıkları bu önem doğrultusunda saldırı, sabotaj ve işgal
gibi pek çok tehditle karşı karşıyadır. Her gün binlerce insanın
giriş- çıkış yaptığı bu kritik noktalarda oluşabilecek herhangi bir
güvenlik açığı elim sonuçlar doğuracaktır.
Havalimanı güvenliğinin sağlanması için idari bölümleri ve
haberleşme sistemi, elektrik sistemi, seyrüsefer sistemi,
yakıt ikmal depoları gibi hassas noktaları 7/24 denetim ve
gözetim altında tutuyoruz; tel örgü ve diğer çevre savunma
sistemlerinin kontrolünü sağlıyoruz. Giriş ve çıkış noktalarında
oluşturduğumuz güvenlik noktaları ile büyük bir titizlikle yolcu
ve bagaj kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda
X-Ray cihazları ve el detektörleri ile üst araması yapıyor,
arındırılmış salona girişte kimlik kontrolü ve şüpheli bagajların
aranması işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

İŞ MERKEZI VE AVM GÜVENLIĞI
Holding, plaza ve AVM’ler gibi her gün yüzlerce çalışanın ve
ziyaretçinin giriş-çıkış gerçekleştirdiği noktalarda güvenlik
hizmetlerinin sağlanması kritik düzeyde önemlidir. Sabotaj ve
suikast girişimleri, bomba ve patlayıcı tehditleri, hırsızlık olayları
ve daha nice potansiyel tehdit unsuruyla karşı karşıya olan bu
alanların güvenliğinde maksimum koruma önlemleri alınmalıdır.
iş merkezlerinin ve AVM’lerin güvenliğinin sağlanması için X-Ray
cihazı ve el dedektörleri ile giriş-çıkış kontrolleri, elektronik
güvenlik sistemleri ile denetim ve gözetim faaliyetleri, kat
araları ve belirli güzergâhlarda devriye ve kontrollerin yapılması,
otopark alanlarının ve giriş-çıkış gerçekleştiren araçların
denetimi; catering, kargo ve mal tedarikçisi firmaların kontrol,
kabul ve kayıt işlemlerinin yapılması ve acil durumlarda binanın
tahliye edilmesi gibi birçok hizmet sağlıyoruz.

PETROL BORU HATLARI
GÜVENLIĞI
Petrol boru hatları ve petrol kuyuları, taşıdıkları stratejik
ve ekonomik değerden dolayı yoğun risk faktörü altındaki
bölgelerdir. Petrol boru hatlarının ve kuyularının terör saldırıları,
sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı korunması ancak ve ancak iyi
eğitimli özel güvenlik personelleri tarafından gerçekleştirilebilir.
Saldırı ve sabotajlara karşı özel olarak eğitilen güvenlik
personelimizle 7/24 gözetleme ve denetim faaliyetlerinde
bulunuyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir acil durumda ise
olaya en kısa reaksiyon süresinde müdahale ederek terörist
faaliyetlerin, hırsızlık ve kaçakçılığın önüne geçiyoruz.

OTEL VE TURISTIK
İŞLETME GÜVENLIĞI
Ülkemizin artan turizm potansiyeli doğrultusunda ve hizmet
sektöründeki ilerleme sayesinde her geçen gün yeni bir turistik
işletme açılmaktadır. Bu işletmelere yurt içinden ve yurt dışından
gelen konukların, can ve mal güvenliğin sağlanması ülkemizin
prestiji ve sürdürülebilir turizmin sağlanması açısından oldukça
önemlidir.
Turistik işletmelerde yaşanabilecek hırsızlık, gasp, şiddet olayları
ve diğer birçok tehdidi önlüyoruz; misafirlerimizin, tatillerini
huzur ve güven dolu bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz.

MARINA GÜVENLIĞI
Maddi değeri çok yüksek olan yat ve teknelerin güvenliğinin
sağlanması maksimum risk faktörünü beraberinde getirmektedir.
Teknelerin, iç ve dış tehdit unsurlarından arındırılarak, güvenli
bir şekilde muhafaza edilebilmesi için marinanın çevresinde
fiziki ve elektronik bir güvenlik duvarı örülmelidir.
marina giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor, sadece yetkili
kişilerin ve tekne sahiplerinin teknelerin bulunduğu bölüme
erişmesini sağlıyoruz. Büyük bir özenle gerçekleştirdiğimiz
kimlik kontrolü, bomba ve patlayıcı arama faaliyetleri ile de
saldırı, sabotaj ve hırsızlık gibi faaliyetleri daha gerçekleşmeden
engelliyoruz.

SITE VE KONUT GÜVENLIĞI
Tarihin başlangıcında bu yana yaşam alanlarının güvenliği,
insanlar için büyük önem taşımaktadır. Her yaşam alanı, farklı
tehdit unsurları ve dış etkenlerle karşı karşıyadır. Bu yüzden
farklı tehdit unsurlarına karşı farklı güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Farklı yaşam alanları için farklı koruma planları hazırlıyoruz.
Elektronik

güvenlik

sistemlerimiz

ve

nitelikli

güvenlik

personelimizle tüm iç ve dış tehditlere karşı yaşam alanlarınızı
titizlikle koruyoruz. Site ve konut gibi yaşam alanlarınızın
güvenliği için oluşturulacak olan ekstra güvenlik hizmetlerinin
yanı sıra standart olarak aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz.
Giriş, çıkış kontrolleri: Giriş ve çıkışlarda yer alan bariyerli
giriş kapısı ve kontrol noktası ile giriş ve çıkışların denetim altına
alınması; teknik servis elemanı, kargo, posta görevlilerinin
kimlik kontrolü ve kaydının yapılması, şüpheli paket ve bomba
araması gibi prosedürleri kapsamaktadır.

EĞITIM-ÖĞRETIM KURUMLARI GÜVENLIĞI
Sorunsuz ve kesintisiz bir eğitim/öğretimin sağlanabilmesi
için öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerini güven içerisinde
hissetmesi gerekmektedir. Bu kapsamda okul içindeki ve
dışındaki tehdit unsurları hesaba katılarak etkin bir güvenlik
ortamı sağlanmalıdır.
Öğrenci ve çalışanların haricindeki kişilerin okul binasına
giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor, öğrenciler arasında
gerçekleşmesi muhtemel şiddet olaylarını ve provoke edici
eylemleri engelliyoruz. Alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara
karşı koruyucu ve engelleyici önlemler alıyor, her türlü istismara
karşı öğrenci ve öğretmenleri koruyoruz.

FABRIKA, ŞANTIYE VE TESIS GÜVENLIĞI
Fabrikalar, şantiyeler ve sanayi tesisleri stratejik önem taşıyan,
potansiyel tehditlerin ve risk unsurlarının etkin olduğu bölgelerdir.
Bu bölgelerin güvenliğinin sağlanmasında ekstra güvenlik
önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tüm sürecin periyodik
olarak ve büyük bir titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.
Fabrika, şantiye ve tesislerin güvenliğini sağlamak için X-Ray
cihazı ve el dedektörleri ile arama yapılması, çalışanların
giriş-çıkış kontrolü, 7/24 denetim ve gözetim faaliyeti, girişçıkış gerçekleştiren ziyaretçilerin kabul, kayıt ve yönlendirme
işlemlerinin yürütülmesi; baret, gözlük ve iş elbisesi gibi kişisel
koruyucu önlemlerin alınmasının takibatı, işletme içerisindeki
araçların hız sınırı kontrolü, depo ve ambarlara giren-çıkan
malzemelerin ve araçların kontrolü; yangın, afet ve hırsızlık
olaylarına karşı koruyucu, engelleyici önlemlerin alınması ve
gerektiğinde müdahale edilmesini esas alan hizmetler bütününü
müşterilerimize sunmaktayız.
• Koruyucu önlemler: Kapalı devre güvenlik kameralarının
izlenmesi, elektronik güvenlik sistemlerinin takibi, otoparklardaki
araçların güvenliğinin sağlanması, belirlenen güzergâhlarda
devriye ve kontrollerin yapılması gibi prosedürleri kapsamaktadır.
• Misafir protokolü: Site sakinleri haricinde giriş yapmak
isteyen kişilerin site sakinlerinin onayı neticesinde içeri alınması,
kimlik kontrolü ve kaydının yapılması, ziyaretçilerin kendi
park alanlarına park etmelerinin sağlanması gibi prosedürleri
kapsamaktadır.

ORGANIZASYON GÜVENLIĞI
Uluslararası fuarların, konserlerin, panayırların, stat ve spor
komplekslerinin güvenliğinin sağlanması diğer fiziki ortamlara
göre daha zordur. Binlerce kişinin sürekli hareket halinde
olduğu bu ortamlarda güvenlik açığının oluşmaması, herhangi
bir üzücü olayın yaşanmaması için insan, zaman ve mekân gibi
değişkenler iyi hesaplanmalı ve kontrol altında tutulmalıdır.
Organizasyon güvenliğinizi sağlamak için en zorlu koşullarda
bile

tam

hizmet

parolasıyla

hareket

eden,

halka

açık

organizasyonlarda görev yapma becerisi yüksek ekibimizle
fiziki,

teknik

ve

teknolojik

güvenlik

önlemleri

alıyoruz.

Oluşturduğumuz bu gizli bir güvenlik kalkanı ile hiçbir katılımcıyı
rahatsız

etmeden,

organizasyonun

aksamasına

olabilecek tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz.

sebep

BANKA GÜVENLIĞI
Bankalar, risk faktörünün en yoğun olduğu ve en fazla güvenlik
prosedürünün yer aldığı fiziki ortamlardan birisidir. Bu doğrultuda
sadece banka güvenliğinin sağlanması yeterli değildir. Bankada
görev yapan güvenlik personeli hem fiziki güvenlik önlemlerini
almalı hem de bankanın güvenilirliğini ve prestijini korumalıdır.
Bankada çalışacak olan personelimize güvenlik eğitiminin
yanı sıra, banka güvenliği eğitimi ve özel güvenlik mevzuatı
eğitimi de veriyoruz. Böylece yetki ve sorumluluklarını iyi bilen,
sadece bankanın fiziksel ortamını değil saygınlığını da koruyan
profesyonel güvenlik görevlileri ile çalışıyor ve tam bir koruma
sağlıyoruz.

SAĞLIK KURUM VE
KURULUŞLARI GÜVENLIĞI
Ülkemizde hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilen
sağlık kuruluşu çalışanlarının sayısı, hastane ve polikliniklerde
gerçekleşen hırsızlık olaylarının oranı ne yazık ki çok fazladır.
Etkin bir sağlık hizmeti verilebilmesi için sağlık kurum ve
kuruluşları; gerçekleşmesi muhtemel şiddet, hırsızlık ve afet
olaylarına karşı mutlak surette koruma altına alınmalıdır.
giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlıyoruz. Hayati önemi, ekonomik değeri yüksek olan
tıbbi malzemeleri ve teçhizatları özenle koruyor, hastalar ve
personeller arasında yaşanabilecek herhangi bir şiddet olayını
gerçekleşmeden önlüyoruz. Doğal afetler ve diğer acil durumlar
için hazırladığımız eylem planları, güvenlik prosedür ve talimatları
ile oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirgiyoruz.

VİP YAKIN KORUMA HIZMETLERI
VIP korumanın kapsamı çeşitlilik gösterdiğinden kişiye özel
çözüm gerekmektedir. VIP korumada görev alacak elemanların
nitelikleri ve kullanılacak malzeme ve ekipman karşılıklı yapılan
görüşmelerle belirlenir.
Özellikle kamuya mal olmuş insanların tehlikeli durumlarla
karşılaşma olasılığı yüksektir. Her şeye rağmen bu kişiler özel
koruma tutmayı tercih etmemekteler, çünkü bu durumun özel
hayatlarını olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmektedirler.
Bu iş profesyonelce yapıldığı taktirde söz konusu kişiler hem
en iyi şekilde korunmuş olurlar hem de bu durumdan rahatsızlık
duymazlar. Bu “ kibar “ bir çözümdür, çünkü söz konusu kişi “
takip edilmesi gereken bir obje “ olarak değerlendirilmemektedir,
kendisini hem özgür hem de güvende hissedebilmektedir.

C.C.T.V KONTROL MERKEZI
C.C.T.V Yayına kapalı merkezlerdir.
İzleme yapılan bölgelere yerleştirilmiş kameralardan alınan görüntüler arşiv kayıtları tutulur ve
monitörler aracılığı ile 7/24 izlenmesi sağlanır.
C.C.T.V Konusunda eğitimli ve deneyimli personellerimiz tarafından kontrolleri yapılarak,
belirli aralıklarda değerlendirme raporları tutulmak suretiyle Güvenlik koruma risk analizleri
görüntü ve kayıtlar aracılığı ile detaylı bir şekilde tanzim edilir. 7/24 Kontrol ve Gözetimi
yapılarak olaylara anında müdehale edilmesi sağlanarak kayıt cihazları sayesinde oluşan
durum ve olayların görüntüleri alınarak belgelenir.
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak İhtiyaç görüldüğü durumlarda Hizmet
verdiği projelerinde C.C.T.V Kontrol Merkezi kurulumu ve görülen eksikliklerin giderilmesi
konusunda, deneyimli ve kaliteli hizmeti sağlayarak, marka ve modelleri göz önünde tutarak,
yüksek kaliteli, düşük maliyetli hizmeti sağlamaktadır.
C.C.T.V KAMERA SİSTEMİ
C.C.T.V Kameraları Güvenlik ve Koruması sağlanacak bölgenin İç ve Çevre alanı kontrolleri
yapılması amacı ile detaylı gözlem ve keşif çalışmaları sonucunda güvenlik zafiyeti
oluşabilecek bölgelere ve hassas noktalara görüş açısı göz önünde tutularak doğru lens
ve kamera modelleri seçilerek C.C.T.V Kontrol merkezine bağlanılmak suretiyle saha
görüntülerinin izlenmesi sağlanır.
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak İhtiyaç görüldüğü durumlarda Hizmet
verdiği projelerinde C.C.T.V Kamera Sistemi kurulumu ve görülen eksikliklerin giderilmesi
konusunda, deneyimli ve kaliteli hizmeti sağlayarak, marka ve modelleri göz önünde tutarak,
yüksek kaliteli, düşük maliyetli hizmeti sağlamaktadır.
ARAÇ TAKİP VE KONTROL SİSTEMİ
Araç Takip ve Kontrol sistemi sayesinde şahsınıza veya Şirketinize ait araçlarınızı G.P.S
Sayesinde uydu aracılığı ile bilgisayarınıza yüklenecek yazılım programı sayesinde yer
erişimini sağlayarak aracınızın gittiği güzergahı, bulunduğu yeri, kontak açık veya kapalı
durumunu, katettiği yol mesafesini görebilir hem aracınızın güvenliğini hemde araç ile yapılan
saha operasyonlarınızın kontrollerini sağlayabilirsiniz.
ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak İhtiyaç görüldüğü durumlarda Araç
Takip ve Kontrol Sistemi kurulumu ve görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda, deneyimli
ve kaliteli hizmeti sağlayarak, marka ve modelleri göz önünde tutarak, yüksek kaliteli, düşük
maliyetli hizmeti sağlamaktadır.

