


Güvenliği Geleneksel 
Yöntemlerde Aramayın

Do not search the securıty 
ın tradıtıonal methods!



Neden
Güvenlik
Yüzyıllar önce ilk insanın duyduğu korunma ve güvenlik

ihtiyacı, günümüz insanı için de önemini koruyor. İlk

çağlarda doğadan ve vahşi hayvanlardan korunan insan,

yüzyıllarsonrakendindenkorunmayaçalışıyor.Hırsızlık,
kapkaç ve diğer adi suçlar; TV ekranlarından ya da gazete
sayfalarından, yaşamımızın merkezine oturuyor.
Amacımız, moralleri bozmak değil, bir gerçeğe dikkat

çekmek vegüvenliğin önemini vurgulamak.

Teknolojiningelişmesiyleherşeyerahatlıklaulaşabilenbiz

21. yüzyıl insanının, mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi,

kendisini,sevdiklerinivedeğerverdiklerinikoruyabilmesi

için bir takım önlemler alması gerekmektedir. Çünkü

güvende olduğunu hissetmek, yaşamsal faaliyetleri

gerçekleştirmek için ilk koşuldur. Kim, zarar göreceğine

inandığı bir ortamdayaşamak ister ki?

Ülkemizde 26 Haziran 2004 tarihinden bu yana güvenlik

alanında önemli bir olgu var. Bu tarihte, devletin, genel

kolluk kuvvetlerine vermiş olduğu güvenliği sağlama

hizmeti, "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanun’u ile bir anlamda özelleştirildi ve uygulama alanı

genişletildi. Artık hem kişiler hem de kuruluşlar,

güvenliklerini sağlama hakkına sahipler. Bunu kendi

bünyelerindeyapabileceklerigibi,güvenlikşirketlerinden

hizmetalmayöntemiiledeyapabiliyorlar.Geçilensüreçve

beklenen gelişmeler, firmaların kendi bünyelerinde

güvenlik yapmalarının daha zor ve maliyetli olduğunu

ortaya koyuyor.

Şimdi 5188 sayılı özel güvenlik yasası ile yasal zemini

hazırlanmış, gelişmiş ülkelerin uygulamaları ile büyük

oranda benzerlik gösteren özel bir güvenlik sektörüne
sahibiz.

Why
Securıty?
Centuries ago the early human's senses protection and

security need, maintaining its importance for these days
humanstoo.Inearlyagehumanprotectsoneselffromnature

and wild animals, centuries later it is protectingitself from

itsownkind.Robbery,snatchingandothercommoncrimes;

fromTVscreensornewspapers,itlivesinthecenterofour

lives.Ourpurpose,isnottodepress,todrawattentiontothe

reality and to emphasize the importance of the security.

By the improvement of the technology we the 21. century

humans could easily reach to everything, inhabit happily

andpeacefuly,toprotectitself,thebelovedonesandtheone

it cares it needs to take a set of precaution. Because feeling

secure, is the first condition of vital activity to make it

happen. Who wants to live in an environment that is

believed harmful?

It has been a fact about security in our country since 26th

June2004.Inthisdate,thestates,generallawenforcement

has given providing security services, via '' Act No. 5188

Law on Private Security Services'' it was privatized in a

sense and field of application has widen. People as well as

organisationsarenow,hasarighttoprovidetheirsecurity.

Just as they can it within their own, they can do it with the

security company services too. The transition process and

expecteddevelopments,thecompaniesrevealedthatismore

dificult and costly to do on their own security.

Now the 5188 special security law prepared with the legal

basis,weownaprivatesecuritysectorthathaalargeextent

of similarity to developed countriespractices



Hakkımızda
ESS Entegre Servis Sistemlerinin temelleri 1990 yılında Sn.
Eyüp Güntay tarafından kurulmuş ve günümüze kadar
başarıyla gelmiştir. 1990 lı yıllarda sadece Temizlik Hizmetleri
alanında faaliyete başlamış ve ilerleyen zamanlarda farklı 
hizmet alanlarında, konusunda uzman olan profesyonel
kadroları, ayrı markalar adı altında yapılandırmış ve böylece
hizmet kalitesinden taviz vermeden faaliyetlerine devam etmiştir.

ESS Entegre Servis Sistemleri, Türkiye genellikle 78 ilde toplam
10.000 kişinin üzerinde kişiye %100 ÖZ SERMAYESİ ile istihdam
sağlamaktadır.

•H izmet Sektörünün Bilgisayar yazılımlarını kullanarak, Sistemli
çalıșmasına öncülük etmiș ve sektörün en önemli yazılım programının
geliştirilmesine Öncülük etmiştir.

•Türkiye’deki Hizmet Sektöründe operasyon tarafında Program destekli
olarak çalıșan İlk firma olma özelliğine de sahiptir.

•M üșterilerine, sorunlarını çözmek adına operasyonel yeni fikir ve yenilikçi
çözümlerle destek sağladı.

•Temizlik hizmetlerine ilișkin geliștirdiği kuramlar ve müşterisiyle arasında yarattığı
sinerji sayesinde profesyonel iș birliktelikleri kurmuş ve İșin her așamasında çalıștığı 
firmaların fahri danıșmanlığını yapmıştır.

VEġĠMDĠ
Yeni bir yapılanma içine girerek ESS Entegre Servis Sistemleri adı altına sektörüne farklı bir
soluk getirmiş ve yeni katma değerler sağlamak amacıyla Satış ve Pazarlama faaliyetlerine ESS
adıyla devam ettirme kararı alarak, hizmet alanlarında, operasyon tarafında tamamen HİZMET
organizasyon yapılarını ayrıştırarak ihtisaslaşma konusunda çok önemli bir adım atmış
bulunmaktadır.

Sizi anlayan ve size özel çözümler yaratan profesyonellere ulaşmak için ESS ile tanıșın ve tüm
sosyal hizmetler konusunda hayatınızda açılan bu yeni sayfaya kulak verin...

About Us
The foundations of the ESS Integrated Services Systems were laid by Mr. Eyüp Güntay 
in 1990 and they have successfully been maintained until today. It started operating 
only in the field of Cleaning Services in 1990s; later on have structured the professional 
staffs, who are expert in their field, in different service fields under different trademarks; 
and thus, it has continued operating without making any concessions on service quality.

It has carried out its structuring in the Service Industry fully in specialisation and 
separated its service fields and structured them with the different management staffs. 
Thus, it has succeeded in maintaining the highest level of quality. Adopting the 
understanding of total quality and putting ‘Human and Technology” in the centre of 
services, it has broken new grounds in the industry.

Starting its business life with the Cleaning Industry, the group has become an expert in 
the fields of Security and Technical Services and Pest control including the Building and 
Facility Management in Hospitals, Plants, Universities, Shopping Centres, Plazas and 
Schools in the later years.

The ESS Integrated Services Systems usually employs a total of more than 
10,000 people in 78 provinces in Turkey with its 100% OWN CAPITAL.

• Using the software of the Service Industry, pioneered the systematic work and pioneered 
the development of the industry's most important software program.
• operations side of running the program with the support of the Service Sector in Turkey 
has the distinction of being the first company.
• Supported its customers with operational new ideas and innovative solutions to solve 
their problems.
• Thanks to the synergy created between the customer and the theories he developed on 
cleaning services, he established professional business associations and worked as an 
honorary counsel for the companies he worked for.
AND NOW
Entering into a new structuring, ESS has brought a breath of fresh air to its sector under 
the name of Integrated Service Systems and decided to continue its Sales and Marketing 
activities under the name of ESS with the aim of providing new added value, and took a 
very important step in the specialization field by separating the service organization 
structures completely in the service areas. There.
Listen to this new page about your diagnosis and all social services in your life with the 
ESS in order to reach the professionals who understand and create custom solutions for 
you ...





Yönetim Merkezi
Merkez ofisimizde tamamen 46 kişilik profesyonel

üst yönetim kadrosuyla hizmet vermekteyiz.

Departmanlarımız ;

Genel Müdürlük

• İnsan Kaynakları

• Operasyon Yönetimi

• Personel Bordrolama

• Satınalma ve İdari İşler

• Mali İşler ve Finans

• Müşteri Hizmetleri

• Satış ve Pazarlama

• İş Güvenliği Bölümü

Headquarters
Centers are serving with totally 46 people in our office professional senior management team.

Our departments; 

Headquarters

• Human resources

• Operations Management

• Employee Payroll

• Purchasing and Administrative Affairs

• Accounting and Finance

• Customer service

• Sales &Marketing

• Safety Department



Essturkey
Securıty

26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren, 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a uygun olarak kurulan

"EssturkeyÖZEL GÜVENLİK", kısa zamanda sektörün lider

markalarından biri

haline gelmiştir.

Güvenlik ve koruma ihtiyacının doğduğu her platformda kişi ve kuruluşlara;

"ĠNSAN"- "EĞĠTĠM"- "SORUMLULUK"- "KALĠTE"ve TEKNOLOJĠbeşlisinden

oluşan bakış ile hizmet sunmayı ilke edinen EssturkeyÖzel Güvenlik şirketi

tamamen kanun ve yönetmeliğin ruhuna uygun yapılanarak hizmet vermeyi hedef

edinmiştir.

Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının emanetini koruyan EssturkeyÖzel Güvenlik,

her zaman profesyonel kadrosu ile teknolojik yeniliklerin takipçisi, gelişime açık ve Toplam

Kalite

Yönetimi'ni tam olarak özümsemiş bir hizmet anlayışı ile yarınlarınızı güven altına alıyor.

EssturkeyÖzel Güvenlik, merkez ofislerinde profesyonel ve konusunda uzman kadrosuyla etkili

ve verimli bir operasyon yönetimi sergiliyor. EssturkeyÖzel Güvenlik, bugün itibari ile Türkiye'nin

dört bir yanında, yüzlerce noktada, sayısı binleri aşan güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor.

Farklı alanlarda güvenlik ve koruma hizmeti veren EssturkeyÖzel Güvenlik, değişen ve gelişen

sektör hizmetlerini sürekli geliştirip, büyütmekte, her müşteri grubuna özel çözümler sunmaktadır.

EssturkeyÖzel Güvenlik, site ve konut, sağlık kuruluĢları, fabrika ve sanayi kuruluĢları,alıĢveriĢ

merkezleri

ve zincir mağaza güvenliğine kadar birçok alanda hizmet vermektedir.

"
"Güntayvip Private Security" became a leader of its sector in no time, founded

according to the law No.5188 "Private Security Services Regulation Act", effective

from 26 June 2004.

The company of EssturkeyPrivate Security, always considered the five components 

cohesive with the law: "People" - Training" - "Responsibility" - "Quality" and 

"Technology".
We, who secures the deposits of Turkey's most important institutions and organizations,  

are securing your future with our professional, open-minded crew.

As of today, Güntay vip Private Security is providing its services with its expert crew 

all across Turkey with hundreds of locations and thousands of employees.
EssturkeyPrivate Security is finding solutions for every customer group in this ever-

growing sector. Güntay vip Private Security providing its services in numerous

sectors, such as; Site and Private House Security, Medical Establishment Security,

Factory and Industrial Enterprise Security, Mall and Retailer Chain Store Security.

Essturkey Güvenlik



Edindiğiniz deneyimler size güvenliği kendi bünyenizde

sağlamanın hem zor hem de daha maliyetli olduğunu gösterdi.

Artık, güvenliğinizi sağlaması için bir güvenlik şirketiyle

çalışmaya karar verdiniz. Korunmanın herhangi bir özel şirkete, 

sadece tüm anahtarlarınızı teslim etmekle olamayacağını da anladınız,

ya da temennimiz, deneyimlemeden önlem almaya karar verdiniz. Uzun

süren araştırmalarınız sonucu EssturkeyÖzel Güvenlik'e geldiniz.

ĠĢte o önemli soru: Neden EssturkeyÖzel Güvenlik'i tercih etmelisiniz?

• EssturkeyÖzel Güvenlik'in mükemmel karışımı;

Ġnsan + Sorumluluk + Eğitim ve Kalite'dir.

• EssturkeyGüvenlik, Ġnsan iliĢkilerine önem vererek,güvenliğini sağladığımız

insanlarımız ile samimi ve yardımcı olmaya özen gösterir.

• EssturkeyÖzel Güvenlik, sektöründe, kendi özkaynaklarını kullanarak emin adımlarla

büyüyen

%100 Türk sermayesi ile faaliyet gösteren bir güvenlik firmasıdır,

• EssturkeyÖzel Güvenlik'in tüm referansları hizmet kalitesini anlatmak için yeterlidir.

• EssturkeyGüvenlik, Türkiye hizmet sektöründeki 1.numara olan “Bilgi İşlem Yazılım Programının”

hazırlanmasına destek sağlayarak, sektörün Sistemli çalışmasına öncülük etmiştir.

• Essturkey Özel Güvenlik, hangi büyüklükte olursa olsun, her gruptaki müşterisi için

memnuniyet yaratan çözümler üretir.

• EssturkeyÖzel Güvenlik'in alanında uzman, genç ve dinamik bir kadrosu vardır.

• EssturkeyÖzel Güvenlik; önemli kurum ve kuruluşlardan aldığı akreditasyonlarla farklılığını 

ortaya koymuştur.

• EssturkeyÖzel Güvenlik, yenilikçi ve gelişime açık yapısıyla teknolojiyi yakından takip

eder ve yenilikleri uzman ve eğitimli kadrosuyla sistemine hızlı ve kararlı adımlarla uygular

EssturkeyÖzel Güvenlik, Toplam Kalite Yönetimi'ni tam olarak özümsemiş bir hizmet

anlayışına sahiptir.

Neden Essturkey
Güvenlik ?

Why Essturkey
Securıty?

•

Your experience shows that it is difficult and cost-effective to provide you ith security. Now you have 

decided to work with a security company to ensure your safety. You also understand that protection 

cannot be delivered to any private company only by handing all your keys, or you have decided to take 

action from experience. As a result of your long-term research, you have come to EssturkeyPrivate

Security.

Here is the important question: Why choose EssturkeyPrivate Security?

The perfect blend of Essturkey Private Security;Human + Responsibility + Training and 

Quality.EssturkeySecurity attaches importance to human relations, and strives to be sincere and helpful 

with our people.

EssturkeyPrivate Security is growing confidently in its industry by using its own resourcesIt is a security 

company operating with 100% Turkish capital,All references of EssturkeyPrivate Security are sufficient 

to explain the quality of service.

EssturkeySecurity, which 1.numar service sector in Turkey "Computing Software Program" by 

providing support for the preparation, has pioneered the industry's systematic study.

EssturkeyPrivate Security produces solutions that create satisfaction for its customers in every group 

regardless of size.

Essturkeyhas a young and dynamic staff specialized in the field of Private Security.

EssturkeyPrivate Security; has revealed its difference with the accreditations received from important 

institutions and organizations.

EssturkeyPrivate Security closely follows the technology with its innovative and open structure and 

carries out its innovations quickly and decisively with its expert and trained staff.







Vizyon
Essturkey Özel Güvenlik olarak BİZ; teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm gelişmeleri, güvenlik

sektörü ve endüstrisi içinde sentezleyen ve buna uygun çözümler sunan sistemler keşfettik. Bu

bağlamda sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Vision

Neden mi? Çünkü bizim hedefimiz, yeni fırsatlar sunan teknolojik ve sektörel gelişmelerin ışığında,

tüm ülke çapında yapılanmasını tamamlamış, hizmetlerini çeşitlendirmiş ve bölge ülkelerinden

başlayarak iş sahasını genişletmiş "Uluslararası" bir şirket olmaktır.

We as the Essturkey Private

Security;

Technological, echonomical, social and all the cultural developments, synthesize in its security

sector and industry and found suitable solutions for its system. As the one of the leading

esablishment of this sector we are working on improving ourselves.

Why?Because our objective,presents new oppurtunities for technologicaland sectoral in the

light of developments, completion of the structures allover the country,diversified of services

and starting from the countries regean expanding its business area and to be a ''National'' 

company.



Özel Olmak...

Essturkey Özel Güvenlik; güvenlik işine odaklanan ve her işi

ayrı bir proje olarak ele alıp, o işe özgü çözümler üreten bir

firmadır.

Güvenilir Olmak...

EssturkeyÖzel Güvenlik, değer verdiklerinizin güvenliğini sağlamadan

önce, sizin güveninizi kazanır...

Bu Yıldızla Güvende Olmak...

Essturkey Özel Güvenlik çalışanları, yasal eğitimin yanı sıra projeye özgü özel

bir eğit imden de geçmiş, Essturkey Özel Güvenlik amblemi alt ında doğru,

güvenil ir, değerlerinize saygılı bireyler olarak sizi korumaya hazırdır...

Farklı ve Kaliteli Olmak...

Benzerlerinden daha duyarlı, disiplinli, tenkit ve tespitlerinize reaksiyon hızı yüksek ve en önemlisi

çalışmanın her ayağında beklentilerinize odaklı "kaliteli" bir şirketle çalışıyorsunuz...

Mision
Being private..

Essturkey Private Security is focus on security job and get every job like another project, this

brand produce appropriate salvations for that job.

Being reliable..

EssturkeyPrivate Security first gains your trust before provides who you care's

security.

Have confidence with this star..

Essturkey Private Security employees, had a legal education besides past a special education

for appropriate project, Under the EssturkeyPrivate Security logo we are ready to protect you

with our individuals which is honest,reliable,respectful to your values.

Being different and qualified..

The likes of we are more sensitive,disciplined,criticims and to your bindings fast reaction

speed and the most important thing is in work in every step you are working with focused

on to your expections "qualified" company.

Misyon







Müşteri beklentisi ve ihtiyaçlarını, kalite olgusu ile karşılayıp faaliyetlerini sürdüren

Essturkey Özel Güvenlik'in amacı; kaliteyi tüm çalışanlarına ortak bir sorumluluk olarak

benimsetmek, hizmetin başlangıcından sonucuna kadar tüm sürecin denetimi altında

tutulduğu bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Hedeflerimiz doğrultusunda uyguladığımız "Kalite Politikamız":

• Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedef alarak, sektörde sağlam, öncü ve atılımcı

bir kuruluş olarak var olmak,

• Teknolojik alt yapıya önem vererek, daha güvenli ortamlar yaratmak,

• Hizmet  kalitesini  arttırmak  maksadıyla  çabalarımızı  gelişime  ve  daha

etkili olmaya yöneltmek,

• Bütün çalışanların eğitimine sürekli katkıda bulunmak,

• Hatasız iş anlayışını hedeflemek ve tüm faaliyetlerini bu hedefe yönlendirmek,

• Ortak hedefler için kuruluş içerisinde takım çalışmasını en üst düzeyde tutmak,

• Sosyal sorumluluklarımıza sahip çıkmak.

Clients expectation and their necessity, confronts its maintained activities with a fact of quality, 

Essturkey Private Security's goal is; Adopting quality as allof its employees common responsibility,    

to make a work environment where they under the process from the begining till the last one.

Practices towards our goal '' Quality Politics '' :

• Aim at unconditionly customer satisfaction, strong at sector,come into exist pioneer

and lead organization.

• Give importance to substructure of tecnology and create more reliable places.

• Increase qualifity of service we direct our aims to development for influent.

• Lend education constantly to our all employees

• Aim at have a perfect work intellection and direct all movements to that aim

• For common aims in organizations protect team work at the highest level

• Protect our social responsibilities

Kalite
Politikamız

Our Quality
Policy



Konut ya da iş yerlerinizin iç ve dış alanlarının; yangın algılama, sel

baskını,hırsızlık alarmı ve CCTV sistemleriyle güvenliğinin sağlanması

gibi  risk  faktörlerine  karşı,  risk  analizlerini  değerlendirilerek, 

projelendirilmesinde de sizlere katkı sağlar. Bu sistemleri kullanacaklara ilgili 

konularda eğitimler verilir.

Electronic Securıty
Systems
(CCTV systems, etc.)
Consultants
Housing or business places' inside and outdoors' , fire sensing,flood,burglar alarm and CCTV

systems like provide security against to risk factors,evaluate risk analysis,become a project it

contribute to you.We educate who use this systems.

Elektronik Güvenlik
Sistemleri
(CCTV Sistemleri vb.)
danışmanlığı







Güvenlik elemanlarımızı seçerken; öncelikle adayın

hukuken "Özel Güvenlik Görevlisi Olma Kriterleri"ne

sahip olup, olmadığına bakarız. Bu ön elemeden geçen

adayın, psikolojik danışmanımız tarafından uygulanan ölçme

ve değerlendirme mülakatını da başarıyla geçmesinin ardından,

proje yapısına  ve müşterinin taleplerine uygun olup olmadığı

ölçümlenir.

Projeye yönelik eğitim için start alan eğitim departmanımız; adaylıktan

asilliğe terfi eden elemanlarımıza, müşteri beklentilerine uygun ve görev yerine

ilişkin eğitimleri verir. Daha sonra elemanlarımız, İçişleri Bakanlığı'nca

onaylanmış ve tarafımızca, kaliteden ödün vermeden hazırlanmış, üniformalarını

giyerek, göreve hazır hale gelirler.

Peki, bizim görevimiz bitmiş midir? Hayır, sahaya sevk edilen elemanlarımız, görev

yerlerinde ekiplerimiz tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve görev başı tazeleme

eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar.

Elemanlı güvenlik kapsamında verdiğimiz hizmetler Ģunlardır:

• Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Güvenliği

• Site ve Özel Konut Güvenliği

• Hastane ve Sağlık Kuruluşları Güvenliği

• Alışveriş Merkezi ve Perakende Zincir Mağaza Güvenliği

• Plaza, Dikey ve Akıllı Bina Güvenliği

• Özel ve Yakın Koruma Hizmetleri

When we are choosing our employees, first of all, they need to have " Private Security Staff

Competence Criteria". After they pass this preselection, they need to pass the interview done by

our psychologist. If they pass all of them, we decide rather if they are suitable for the project or

the client.

After basic education, the candidates who became a full member, starts with their education

for HR and related to their duties. Then, they wear their uniforms, which is approved by The

Ministry of the Interior and they are ready to go.

So,our job is done?No,all the employees in the field are periodically inspected and be subjected 

to OJT (on- th e -job training).

Here are the services offered by us:

• Factory and Industrial Enterprise Security

• Site and Private House Security

• Hospital and Medical Establishment Security

• Mall and Retailer Chain Store Security

• Plaza, Vertical and Smart House Security

• Personal Security and Bodyguard Services

Huzurunuz
Bize Emanet...

Your Peace is
Entrusted to us...



Güven ile
Aranızdaki Yıldız...

The star between
safe and you..
We are at your service in such organizations like; meetings, concerts, exhibitions, seminars, sport

activities. Also, we are experienced at carrying documents, money and valuable assets.

Toplantı, konser, sergi, seminer, sportif aktiviteler gibi

organizasyonlar, açılış ya da toplu geziler gibi önemli anlarınızda tüm

güvenlik hizmetlerimizle yanınızdayız. Ayrıca kişi, belge, para veya kıymetli

varlık taşıma ve nakil konularında yılların verdiği deneyimle sizlere

hizmet vermekteyiz.







Mobil Devriye ve
Özel denetim Hizmetleri

Bu hizmetimizde; tesis ya da konutların, denetim ve güvenliğine ilişkin,

programların ve işleyişinin incelenerek raporlanması, gerektiğinde işleyişin

değiştirilerek müdahale edilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra herhangi bir olay

karşısında Essturkey Özel Güvenlik ekibi, günün 24 saati gelen alarmlara

müdahale ederek en kısa zamanda olay yerinde olur.

Mobile Patrol and
Supervision Services

With this service; we gather security reports about facility or housing and we act

accordingly if necessary.Other than that,EssturkeyPrivate Security Crew responds every alarms

in a minute's notice, 24 hour period.

Güvenlik Danışmanlığı
ve Risk Analizi

Essturkey Özel Güvenlik "Güvenlik Danışmanlığı ve Risk Analizi" hizmetiyle size, güvenli

yaşam konusunda rehberlik yapıyor. Öncelikle yaşadığınız ya da çalıştığınız yer hakkında

yapacağı detaylı çalışmalar ile risk analizi raporunuzu oluşturur. Buna göre siz neresi için, ne

kadar ve nasıl önlem alacağınıza karar verirsiniz. EssturkeyÖzel Güvenlik, bu hizmet

kapsamında; çalışma ortamınıza uygun elektronik ve fiziki güvenlik prosedürlerinizi

oluşturur ve ihtiyaçlarınız

belirler.Projegenelindeki güvenlik prosedürlerinize ilişkin operasyonel faaliyetlerin, periyodik

olarak kontrol edilmesini sağlar, güvenlikle ilgili ihtiyaç duyduğunuz en güncel bilgilere

ulaşabilmeniz için her türlü desteği verir ve her zaman yanı başınızda olur.

Security Counseling
and Risk Analysis

Essturkey Private Security with its "Security Counseling and Risk Analysis"service, will

guide you to live safer. First of all, we gather information about where you live or work,

then make a risk analysis. So, you can choose your measure that how will it be or where

will it be. As a part of this service, Essturkey Private Security prepares the proper

electronic and substantial ecurity protocols for your place. Then, periodically inspects

this measures,always informs you and be there for you.



Hizmet İşleyişi
Essturkey Özel Güvenlik'le çalışmaya karar verdiğinizde sizi nasıl bir hizmet işleyişi bekliyor, biraz da bu önemli

konuya değinelim. Bizi çözüm ortaklarınızdan biri olarak seçtiğiniz anda başlayan ve çalıştığımız süre boyunca devam

eden sistemli, kaliteli ve verimli bir çalışmanın startını verdiğiniz "An":

ĠlkAĢama;

• Uzman ekibimiz gelir, güvenlik keşfinizi yapar,

• Operasyon yöneticilerimiz çalışmalarını tamamlar,

• Vereceğimiz güvenlik hizmetleri için sizlere sanal ortamda sunumlar yapılır,

• Sunumun ardından, alternatif uygulamalarla size özel çözümler üretilir,

Ġkinci AĢama;

• 5188 sayılı yasaya ve projenize uygun personel tespit edilir,

• Bu sırada projede görev yapılacak her nokta için video ve fotoğraf çekimleri yapılır,

• Merkez dershanemizde çekimler izlenir,

• Projeye yönelik iç eğitim başlar,

• GYÖT'ler hazırdır (Görev Yeri Özel Talimatı),

• Elemanlar tatbiki eğitimden geçerler,

• Sanal ve reel eğitimler de tamamlanır,

• Yeterlilik testlerinin sonuçları alınır,

• Üniformaların provaları yapılır, teçhizatlar teslim alınır.

Ve Operasyon BaĢlıyor;

• Her şey planlandığı gibi gidiyor,

• Raporlarımız ile operasyonumuzun her safhasından haberdar oluyorsunuz,

• Zengin bir rapor indeksimiz mevcut,

• Aklınıza takılan bir husus mu var?

• Operasyon yöneticilerimiz 24 saat telefonun diğer ucunda. Arayın ulaşın!

Denetim...

• İtimat, kontrole mani değildir.

• Zamanlı ve zamansız yaptığımız denetimlerimizin operasyonel sonuçlarını raporlayarak

sizlerle paylaşıyoruz,

• Mobil ekibimiz 24 saat görev başında, ulaşabilirsiniz,

• Denetimlerimizde elemanlarımızın " Görev Başı Eğitimleri " devam ediyor,

• Denetim şeflerimizin ziyaret amacı, yorumlarınızı almak.

Process of Servıce
Let's talk about what awaits you when you decided to work with Essturkey

Private Security. It's "the moment" for being systematic, vintage and productive

for you. These are what you get if you start to work with us.

First Stage;

• Our expert crew came and makes reconnoitre.

• Operation managers finish their work.

• We give a virtual presentation about the services we will provide.

• After the presentation, we generate alternate solutions in the line with

the requirements for you.

Second Stage;

• We provide the personnel according to your project and the law No.5188

• Meanwhile, we take pictures and capture videos of the places, which

will be guarded in the project.

• We watch the videos and pictures.

• Project training starts.

• JSI (Job Specialty Instruction) is ready.

• Employees are subjected to practical training.

• Virtual and real trainings are completed.

• Getting the results of proficiency testing.

• Run overs are made, equipments were delivered.

And Operation Begins;

• Everything goes according to the plan.

• We notify you about every phase of our operation.

• We have a rich report index.

• Do you have any questions?

• Our operation managers are 24 hour available. Call them for help!

Supervision...

• Trust does not interfere with control

• We will share our scheduled and unscheduled controls with you.

• Our mobile crew works for 24 hour period. You can reach them.

• We continue our "On- the -job" training.

• Our Chief of Audit's purpose of the visit is getting your comments.







Sertifikalar Certificates

Essturkey Özel Güvenlik, hastane, alışveriş merkezi, 

fabrika, iş merkezi, plaza, site, mağaza ve üniversitelere kadar

uzanan ve Türkiye'nin en önemli markalarından

oluşan geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyor. Tüm

müşterilerine güvenlik konusunda özel çözümler sunan EssturkeyÖzel

Güvenlik, sektördeki hızlı ama kararlı yükselişini sürdürerek,

portföyüne yeni markalar katmaya devam ediyor.

Our referances
Essturkey Private Security reachs out to hospital, mall, fabric, business center, plaza, site,

shop and university and it gives a service to latge customer book which is composed from

Turkey's most important brands.EssturkeyPrivate Security who gives special salvations

about security to all customers, it continues in sector fast and decided rise

and add new brands to the book.

Referanslarımız



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, OTEL vePERAKENDE ZİNCİR MAĞAZALAR

SHOPPINGCENTERS, HOTEL ANDRETAIL CHANGE SHOPS

• KALE Center AVM

• ESPRİ Outlet Center AVM

• DİVAN OTEL (G.Antep)

• OLİVİUM Alışveriş Merkezi (İstanbul)

• ORION Alışveriş Merkezi (Çorlu)

• İPEK SARAY AlışverişMerkezi (Kayseri)

• BOYNER Mağazacılık (Denizli)

• FLO Ayakkabıcılık

• AYDINLI Giyim

• MAVİ Jeans

• KOÇTAŞ Yapı Marketleri

• KOTON Mağazacılık

• E-Bebek Mağazaları

• MUDO Genel Müdürlük ve Mağazaları

• COLLEZİONE Mağazalar

• MANGO Mağazaları

• MİGROSSupermarketleri

• CMSShop

• IKEA Ortadoğu ve Avrupa SatınAlma Md.

• PEKDEMİRLER AlışverişMerkezi (Denizli)

• PARK BORNOVA Alışveriş Merkezi (İzmir)

• Weidmüller Türkiye Genel Müdürlük

• DHL Danzas Air & OceanTaşımacılık Tic. Ltd. Şti.

HASTANE, OKUL ve EĞİTİM KURUMLARI

HOSPITAL, SCHOOLAND EDUCATIONAL INSTITUTIONS

• Surp Agop Hastanesi

• Haseki KardiyolojiEnstitüsü

• Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi

• Balıkesir Kamu Hastaneleri

• Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

• AFİYET Hastanesi –Ümraniye

• Mektebim Eğitim Kurumları

• Avusturya Sen Jorj Hastanesi

• İ.Ü DişHekimliği Fakültesi

• İ.Ü Onkoloji Enstitüsü

ÜNİVERSİTELER

UNİVERSİTİES

• İstanbul Üniversitesi Rektörlük

• Mehmet Akif Üniversitesi

• Dokuz Eylül Üniversitesi

• İ.Ü Hukuk Fakültesi

• İ.Ü Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

• İ.Ü Avcılar Kampüsü

• GEBZE Fatih Devlet Hastanesi

• İstanbul BilimSanat ve Kültür Merkezi

• İzmir Buca Tıp Merkezi Hastanesi (İzmir)

• BORNOVA Belediyesi



İŞ MERKEZİ, FABRİKA ve GENELMÜDÜRLÜKLER

BUSİNESS CENTER, FACTORYAND HEADQUARTERS

• BSH BOSH Siemens Genel Müdürlük

• BSH BOSH Çorlu Fabrika

• HÜRRİYET Gazetecilik

• Polatİş Merkezi

• MAT Grup Plaza

• NUKS BilgiTeknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Dıamondof İstanbul (HATTATA.Ş)

• Bambino A.Ş

• Abalıoğlu Pamuk San.A. (Denizli)

• Kaner Tekstil A.Ş

• Nurteks Halı Fabrikası A. (Çorlu)

• Turkuaz Petrol A. Genel Müdürlük

• Akça Kimya A.Ş

• Hema Endüstri A.Ş (Çerkezköy)

• Hema Traktör A.Ş (Çerkezköy)

• AbkenTekstil A.Ş (Çerkezköy)

• Aksu İplikFabrikaları A. (Çerkezköy)

• Uğurlu Baskı Boya San. (Denizli)

• ODAK Otomotiv OPEL Plaza Topkapı

• ODAK Otomotiv OPEL Plaza Bayrampaşa

• YUROPET Petrol A.Ş GenelMüdürlük

• FG Tekstil (İzmir)

• ÇETA Otomotiv A. Ford-RenaultPlaza (Mahmutbey)

• ÇETA Otomotiv A. FordPlaza (B.Çekmece)

• HAMLEAğır Makine San. Tic.A.Ş

• Turkcell Telecity DENKEL A. Gn. Md. Lük

• Şafak Tül Fabrikası (Çerkezköy)

• BAYRAK İşMerkezi

• Topkapı KazımDinçol İş Merkezi

• Akdeniz Factoring A.Ş

• Cem Otomotiv (İzmir)

• REYSAŞ Lojistikve Taşımacılık AŞ

• Topkapı Güven Sanayi Sitesi

• TURAS Gaz Armatörleri A.Ş.

• Keleşler Otomotiv FordPlaza

• Nissan Otomotiv Plaza (Çorlu)

• Atmaş Otomotiv Hyundai Plaza (Çorlu)

• Atmaş Otomotiv Nissan Plaza (Çorlu)

• Hyundai Otomotiv ( Coşkun otomotiv)Çekmeköy

KAMU KURULUŞLARI ve BELEDİYELER

PUBLICINSTUTITIONS AND MUNICIPALITIES

• Toprak Mahsulleri Ofisi

• PTT Genel Müdürlük ve Şubeleri

• Ümraniye Belediyesi

• İzmir Çiğli belediyesi

• Çekmeköy Belediyesi

• Eyüp Belediyesi

• Kadıköy Belediyesi

• Bakırköy Belediyesi

RESİDENCE ve KONUTSİTELERİ

RESIDENCE andHOUSING SITES

• Beykoz Konakları

• Sarı Konaklar

• Soyak Olimpiakent

• Ağaoğlu My village

• Sarphan Finanspark

• Gazeteciler Sitesi

• Mülkiyeliler Sitesi

• Beyaz Martı Evleri

• Ataşehir Ata Konutları38 Ada

• Zekeriyaköy KiptaşKonutları

• Petek Sitesi

• Merve Sitesi

• Pınarkent Sitesi

• Paylaşım A.Ş

• Boğaziçi Konutları

• Kaptan Country TatilKöyü

(Marmara Ereğlisi)

• Ekener - 1 Konutları (İzmir)

• Ekener - 2 Konutları (İzmir)

• İZKA

(İZMİRBüyükşehir Bld. Tesisleri)

• Turkuaz Boyama (İzmir)

• 80.Yıl Öğretmen Evi (Denizli)

• Kazım Kaynak Lisesi(Denizli)

• Hidiv Villaları

• Gürpınar Sitesi

• İş Bankası İbrahimAğa Konutları

• Ekşioğlu Beşyıldız Evleri

• Almina Tekstil A.Ş. (Çerkezköy)

• Zekeriyaköy Makro Villaları

• Yıldızkent Konakları
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GenelMüdürlük
Aydınevler Mah. Mendirek Sok. No:7
Güntay Plaza Küçükyalı Maltepe-İSTANBUL
Telefon : 0850 888 4 589

Web:      www.essturkey.com
Mail:       info@essturkey.comw
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