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Başarılı işler, sabır 
ve çok çalışma ile 
gerçekleşir.
Temelleri 2010 yılında atılan EKT, 6 yılı aşan yolculuğunda, değişimin hep bir 

adım önünde giderek sektöründe Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden biri ha-

line geldi. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim 

amacını gözeten EKT, sektöründe yakaladığı başarıyı önce ülkesinde sonrasında 

ise dünyada yakalama hedefine adım adım ilerleyen genç, dinamik  ve istikrarlı 

bir oyuncu...
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VİZYON & MİSYON

ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA HIZLA BÜYÜYEN BİR ŞİRKETİZ. YAPTIĞIMIZ İŞİ 
SEVİYORUZ & İŞİMİZİN ÖNEMİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ.

En geniş hizmet ağı ve en ileri teknoloji kullanarak Güvenlik 

sektöründe akla gelen ilk isim olmak.

VİZYONUMUZ

Sadakat ve katılımcılığa bağlı bir kurum kültürü oluşturarak iş 

ortaklarımız, çalışanlarımız ve ülkemiz için fırsatları başarıya 

dönüştürmek, beklentilerin üzerinde hizmet çözümleri ile ar-

tan sayıda sadık müşteriler oluşturmak ve müşterilere marka 

güvencesini hissettirmektir. Bununla birlikte, güvenliğe ihti-

yaç duyulan ve duyulacak her yerde bulunmak, dengeli ve 

sürekli büyüme ile sürdürülebilir karlılığı sağlamaktır. 

MİSYONUMUZ
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KALİTE POLİTİKAMIZ

EKT Ulusal Güvenlik Hızla Büyüyen Bünyesinde Sizler İçin Hizmetlerini Adım Adım 
Geliştirmekte

Dengeli ve sürekli büyüme ile güvenlik sektöründe lider, saygın, güvenilir şirket olmak için; beklen-

tilerin üzerinde ürün ve hizmet sunmak suretiyle, artan sayıda sadık müşteriler yaratır. 

Yeniliklere açık, etkin, dinamik ve katılımcı yönetim prensiplerini benimser ve uygular. 

Kalite, hizmet ve teknolojik gelişmelerin öncüsü ve takipçisi olarak müşterilerine yaratıcı çözümler 

üretmek suretiyle, topluma, , çalışanlarına ve iş ortaklarına kattığı değeri arttırır. 

Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek, etkinliğini sürekli iyileştirir ve geliştirir. 

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir. 

EKT’nin saygın imajını korur
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EKT Ulusal Güvenlik;
Hedefimiz Türkiye Çapında en kaliteli 
hizmetleri vermektir.

Değerlerimiz

Şefaflık

İnsana ve Çevreye Saygı

Müşteri ve Çalışanların 
Mutluluğu

Rekabetçilik

Güvenilirlik

Mükemmeliyet
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ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
EKT, bütün yapmış olduğu faaliyetler 
esnasında çevreyi, çalışanları ve toplu-
mu korumayı taahhüt eder.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin kontrolü, EKT için 

diğer iş konuları kadar önemlidir. 

Yönetimin ana politikası “Yasal mevzuat ile müşteri talepleri 

gibi diğer şartlar çerçevesinde tüm çalışanları, toplumu ve 

çevreyi korumak ve sürekli katma değer yaratmak” tır.

EKT;  uyguladığı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sis-

temlerine,  tedarikçilerini, müşterilerini bu konularda bilin-

çlendirerek ve teşvik ederek, sürdürülebilir gelişmesinin bir 

göstergesi olarak kirliliğin önlenmesini sağlamak, ileri düzey-

de performansa ulaşmak ve performansını sürekli olarak 

iyileştirebilmek amacıyla kendi taahhüdünü yansıtmıştır.

Alt yükleniciler, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarımız 

dâhil tüm taraflar için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturan 

ve etkin olarak sağlıklarını ve konforlarını iyileştiren, bütün 

çalışmalarda kazaları/olayları önlemek amacıyla en iyi 

uygulamaları ortaya koyan, faaliyetlerimiz sırasında meydana 

gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı 

en aza indirecek,EKT adına çalışan tüm kişilerin eğitimi, 

katılımı, bilinçlendirilmesini sağlayan planlardan, prosedürl-

erden, talimatlardan oluşmaktadır. 
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Temel Eğitim
Tesislerinizin güvenliği için işe başlayacak personelimize başlangıç öncesi temel 

güvenlik eğitimi verilmektedir.

Güncelleştirme Eğitimleri
Temel Eğitim sonrasında göreve başlayan personellerimiz her 2 ayda bir 

güncelleştirme eğitimlerini profesyonel eğitimcilerimiz tarafından alırlar. Verilen 

her eğitim sonrasında raporlar ilgili yöneticinize iletilir.

İlave Eğitimler
Yukarıdaki standart eğitimler dışında Yönetimin öngördüğü konular ve talepler 

doğrultusunda koordineli olarak ek eğitimler de verilebilecektir.

Mak Görev Başı Eğitim – Kontrol
Operasyon Ekibimiz personellerimizin çalışmalarını yerinde kontrol ederek 

firmanıza ilgili raporları sunacaktır.

Eğitimler EKT Akademinin hizmet sektöründeki 
başarısının temellerinden biridir.
Eğitimlerimiz hem teorik, hem de sahada 
uygulamalı olarak yürütülmektedir.Amaçlarımızdan 
bir diğeri ise çalışanlarımız tarafından  İletişime 
büyük önem verilerek, görevin yapılması için 
gerekli insan ilişkileri ve becerilerini en üst düz-
eye taşıyarak müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmaktır.

Personel  Eğit imler imiz ;
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Hizmetlerimiz
11 Alanda En Kaliteli Hizmeti veren Personellerimizle Gurur Duyuyoruz...

CCTV Kamera Sistemleri

Holding Güvenliği

VIP Güvenlik

Enerji Tesisleri Güvenliği

Fuar Güvenliği

Fabrika Güvenliği

Liman Güvenliği

Otel Güvenliği

AVM Güvenliği

Site Güvenliği

Terminal Güvenliği
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EKT Ulusal Güvenlik, olarak tüm fuar alanlarında güvenlik hizmeti vermekteyiz.Tüm fuar alanının 
güvenlik hizmetlerini veya Fuar da bireysel güvenlik hizmetini kaliteli kadrolarımızla yerine ge-
tirmekteyiz.Bizlere güvenen sayısız referanslarımızla ve 6 yıllık tecrübemiz ile fuar güvenlik 
hizmetlerinize talibiz. Tek yapmanız gereken müşteri temsilcilerimize randevu vermek,

Fuar güvenlik hizmetleri, açılış öncesi gece güvenlik elemanı temini ile başlayıp Fuar süresince 
gündüz gece güvenlik elemanlarının 24 saati esasına göre boşluk vermeden fuar bitimine kadar 
sürmektedir.

Fuar Güvenliği

AVM Güvenliği
Güvenlik kadroları görev yaptığı yerlerde çoğu zaman güvenlik hizmeti vermekten öteye geçe-

bilmektedir. AVM’ lerde böylesi yerlerdendir. AVM lerdeki güvenlik yapılanmalarının aslında; 

düzenleyici, organize edici, uyarıcı, harekete geçirici, sürekliliği sağlayıcı, yönlendirici vb. birçok 

örtülü misyonu kendiliğinden yüklendiği de görülebilmektedir. Bu alandaki varolan boşluğu 

güvenlik ekibi doldurmaktadır.

AVM güvenliğinin müşteri memnuniyeti odaklılığına dayanmış olması, etkili iletişimin ağırlıklı 

olarak gerekmesi, görev tanımlarının fazlalığı gibi faktörler onu biraz olsun diğer güvenlik konsep-

tlerinden ayırmaktadır.
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Site Güvenliği ; ÖGG ( özel güvenlik görevlisi ) ile verilen fiziki 
güvenlik hizmeti ve güvenlik teknolojilerinin birleştirilmesinden oluşur. 
Hizmet için yasaya uygun eğitimi-belgeyi ve çalışacağı projeye ve 
kullanacağı teknolojiye uygun eğitimden geçirilen özel güvenlik 
görevlisi; giriş kontrol sistemleri, raporlama sistemleri, izleme sistemleri ve 
alarm sistemleri gibi sistemlerle desteklenir. Site Güvenlik hizmeti alacak 
tesisin ya da projenin valilikten verilen özel güvenlik izni olması şarttır.

Özel güvenlik izin belgesi alınan tesise göre silahlı ya da silahsız olarak 
alınabilmektedir. Kurumumuz ilk kez belge alacak tesislere belgenin alınması
 ile ilgili takip ve yazışmaları yapabilmektedir.Güvenlik hizmetinin gerekirse 
merkezden izleme, kayıt 
altına alma ve yönlendirmelerinin yapılması sağlanabilir. Güvenlik hizmeti alacak 
projenin fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerine uygun koşullarda olması gerekmektedir.

Uygun koşullarda güvenlik hizmeti alacak  giriş-çıkış kontrolü, devriye, danışma ve karşılama 
ihtiyacına göre personel sayısına gereksinim duyar. Kurumumuz profesyonel operasyon kadrosu 
ile projeye özgü sayı ve çalışma programını tarafınıza sunar.

Site Güvenliği

Fabrika  Güvenliği
Fabrika Güvenlik Hizmetleri Firmamızın yoğunlukla yapmış olduğu özel güvenlik hizmetleri 
arasındadır.Fabrika Güvenliği Hizmetlerimiz öncelikle iş yeri keşfi,risk analizi,fiyatlandırma, ön 
protokol,personel ve teçhizat seçimi aşamalarından sonra Fabrika Güvenlik Sözleşmesi aşamaları 
ile hizmet alımı gerçekleştirilmektedir.

Fabrika güvenliği için seçilen personel eğitimleri proje aşamasında görev yeri eğitimi ile 
desteklenerek Güvenlik Görevlileri hizmet iş başı yapılır.Fabrika Güvenliği hizmetlerimiz Opera-
syon departmanımız tarafından program dahilinde haftalık 2 gündüz – 2 gece denetim hizmeti 
ile proje yoklaması şeklinde denetimi yapılır.

Yapılan tüm operasyonel denetimler müşterilerimize belge ve evrakları ile 15 günde 1 defa 
raporlanarak Fabrikanın güvenlik hizmetleri hakkında detaylı bilgi aktarılır.Aksaklık ve sorunlar 
çözümlenir,müşteri şikayet ve önerileri değerlendirilir ve çözülür.Bu süreç sözleşme süresince 
aynı hassasiyet ve ciddiyette devam eder.
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 Liman Güvenliği
Dünyada ticaret serbestliğinin artmasıyla liman ve gemiler suçluların muhtemel hedefleri ha-
line gelmiş, katı güvenlik önlem ve uygulamalarının gerekliliği doğmuştur.

EKT Ulusal Güvenlik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve milli mevzuatla belirlenmiş standart 
ve prosedürlere bağlı kalarak, güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak amacıyla Terminal 
güvenliğine yönelik aşağıda detaylarını bulabileceğiniz hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Müşterilerimize özel sunulduğumuz güvenlik hizmetleri ile kaşılaşılabilecek risk ve tehditler-
in en aza indirgenmesi, operasyonel faaliyetlerini daha güvenli icra edebilecekleri ortamları 
oluşturularak değer katabilmek hedeflenmektedir.

Çevre Güvenliği,
Liman Giriş çıkış kontrolü
Arama Operasyonlarının yönetimi,
Güvenlik Kontrol Noktası (OCC)
Alarm sistemleri
Harekete duyarlı dedektörler
İzleme
  Kartlı geçiş sistemi
 CCTV
                      İletişim sistemleri
                              Test, onarım ve kotuyucu bakım
                                      Yangın Alarm Sistemi,
       Güvenlik Ekipman Operatörlüğü
     Konvansiyonel X-Ray,
      ETD (Patlayıcı İz Tespit) cihazı
       EDS (Patlayıcı Tespit Sistemleri) cihazı
       K9 (EDD)
        El dedektörü(K9)
         Tahditli alana erişim kontrolü,
          Devriye Hizmetleri
          Gözetim, denetim,
          Danışmanlık
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Profesyonel VIP güvenlik hizmetleri çerçevesinde; Kişi veya kişilerin tehdit altında olması du-
rumunda özel yakın koruma ekibimiz , kişinin (kişilerin) günlük hayatını mümkün olduğunca 
az ölçüde etkileyecek şekilde hareket ederek  her türlü teçhizat ve eğitimle desteklenmiş bir 
biçimde yüksek seviyeli özel koruma önlemleri alarak hizmet verir.
Kamuya malolmuş kişilerin hangi nedenlerden dolayı koruma personeli talebinde bulunduğu 
görüşmeler sonucu tespit edilir ve kişinin risk ve yaşam biçimine uygun koruma grubu oluşturulur. 
VIP Koruma personeli sayısı arttıkça kullanılan ve bulundurulacak malzeme de çeşitlilik gösterir.

Havacılık sektörü ve havayolları güvenliği konularında senelerin tecrübe ve birikimine sahip 
firmamız, edinimlerini havalimanı ve havaalanı güvenlik hizmetlerini sağlamaya yönelik olarak 
ta kullanmaktadır.

EKT Ulusal Güvelik, Sivil Hava Meydanlarında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Sözleşmesi 
(ICAO Ek-17), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ve milli mevzuatla belirlenmiş standart 
ve prosedürlere bağlı kalarak, güvenlik hizmeti talep eden Havalimanı terminal binalarında 
güvenliği sağlamak amacıyla aşağıda detayları belirtilen güvenlik hizmetlerini sunmaktadır.

Yolcuların, bagajların, yolcu ve beraberindeki eşyaların kontrol ve denetiminden geçirilmesini 
sağlayacak, silah, patlayıcı madde ve uçak için tehlike arz eden maddelerin havaalanı sınırları 
içerisine ve uçağa girişini önleyecek, caydıracak, muhtemel saldırıyı uçağa ulaşmadan ortaya 
çıkaracak tedbirler alınacaktır.

Vip Güvenlik

Terminal Güvenliği
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EKT Ulusal Güvenlik, olarak tüm fuar alanlarında güvenlik hizmeti vermekteyiz.Tüm fuar alanının 
güvenlik hizmetlerini veya Fuar da bireysel güvenlik hizmetini kaliteli kadrolarımızla yerine ge-
tirmekteyiz.Bizlere güvenen sayısız referanslarımızla ve 6 yıllık tecrübemiz ile fuar güvenlik 
hizmetlerinize talibiz. Tek yapmanız gereken müşteri temsilcilerimize randevu vermek,

Fuar güvenlik hizmetleri, açılış öncesi gece güvenlik elemanı temini ile başlayıp Fuar süresince 
gündüz gece güvenlik elemanlarının 24 saati esasına göre boşluk vermeden fuar bitimine kadar 
sürmektedir.

Günümüzde elektronik güvenlik son derece önemli hale gelmiştir. EKT Ulusal Güvenlik olarak 
sizin güvenliğiniz için tüm güvenlik teknolojilerini yakından takip edip sizin için sunuyoruz.

Elektronik güvenlik konusundaki çalışma ve projelerimiz; Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV); 
elektronik hırsız ve yangın alarm sistemleri, araç geçiş/giriş kontrol ve bariyer sistemleri, per-
sonel takip ve izleme sistemleri, ürün kontrol ve kayıt sistemleri alanlarını kapsamaktadır. Bu 
konulardaki mühendislik hizmetlerimize ve teknik ekibimize son derece güveniyor, sizlerin de 
bizlere olan güveninizle başarı çizgimizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

Elektronik güvenlik konusundaki hizmetlerimize ve profesyonel ekibimize son derece güveni-
yoruz.

CCTV Kamera Hizmetleri

Holding Güvenl iğ i
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COMPANY
PROFILE

EKT
Entegre Tesis

2016



EKT Entegre Tesis yönetimi 
günlük operasyonlarda ve 
yönetim süreçlerinde önemli 
rol oynar.
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Entegre Tesis
Hizmet sektöründe nitelikli personelin önem kazandığı şu dönemde EKT Entegre 
Tesis Yönetiminin eğitimli ve donanımlı personellerinden yararlanın. Tam zamanlı 
veya yarı zamanlı ofis elamanı, garson, temizlik elemanı, mutfak elemanı, şoför, 
stant hostesi ve bahçıvan tedariki yapmaktayız.

Başarılı ve yetkin çalışan arama ve seçme alanında tüm sorumluluk 
üstlenilir.
Geniş personel başvuru havuzu kullanılarak dilediğiniz görev için en 
doğru çalışan tespit edilir.
Zamandan tasarruf etmeniz sağlanırken iş yükünüz de hafifletilir.
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Hizmetlerimiz

Curabitur semper ultrices 

malesuada. Donec ultricies mauris 

et arcu varius, vitae gravida ipsum 

scelerisque. Sed sed dictum est..

Personel Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri

Resepsiyon Hizmetleri

Çağrı Merkezi ( Call Center) Hizmetleri

Kurumsallaşma Süreci - Dış Departman Desteği

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Catering Hizmetleri

Teknik Bakım Hizmetleri

Kemirgen ve Haşere Kontrol Sistemleri

CRM Hizmetleri

Çamaşırhane Hizmetleri

Araç Kiralama ve Vip Transfer Hizmetleri

Sistem Kurma ve Yönetimi

Temizlik Hizmetleri
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Personel Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri

Hizmet sektöründe nitelikli personelin önem kazandığı şu dönemde EKT Entegre Tesis 
Yönetiminin eğitimli ve donanımlı personellerinden yararlanın. Tam zamanlı veya yarı 
zamanlı ofis elamanı, garson, temizlik elemanı, mutfak elemanı, şoför, stant hostesi ve 
bahçıvan tedariki yapmaktayız.

Başarılı ve yetkin çalışan arama ve seçme alanında tüm sorumluluk üstlenilir.
Geniş personel başvuru havuzu kullanılarak dilediğiniz görev için en doğru çalışan tespit 
edilir.
Zamandan tasarruf etmeniz sağlanırken iş yükünüz de hafifletilir.

EKT Entegre Tesis Yönetimi, kârlılık ve verimliliğini artırmak isteyen işletmelere, kurum 
ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan 
kaldırmak adına, uzman ekiplerden oluşan kadrolarıyla destek vermektedir.

Yönetimlerin tesislerini ve demirbaşlarını verimle işletebilmesi, doğru yöntemlerle yönete-
bilmesini sağlayan bu hizmetler, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, ekonomik 
olarak kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.
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Resepsiyon Hizmetleri

Çağrı Merkezi ( Call Center )

Personelimiz, misafirlerinizin ve müşterilerinizin tesise kabulünde edinecekleri 
olumlu izlenimin tesisinizin imajına pozitif katkı sağlayacağının farkındadır. 
Resepsiyon Hizmeti bizim için yalnızca karşılama ve yönlendirmeden ibaret 
değildir. Bu noktada, güvenli ve kontrollü erişimi sağlamak, güler yüzlü ve pro-
fesyonel bir hizmet sunmak en önemli ilkemizdir. Özel seçilmiş, diksiyonu ve 
fiziki görünümü  düzgün insan ilişkileri kuvvetli ve sürekli olarak eğitimlerden 
geçen personel tesisinizden en büyük yardımcınız olacaktır.

EKT Entegre Tesis Yönetimi, personeline ziyaretçiyi karşıladığı andan 
uğurladığı ana kadar geçen zaman diliminde, doğru bilgi akışını sağlamalarına 
ve doğru yönlendirmeleri yapmalarına odaklı eğitim programları düzenliyoruz. 
Kendilerine özel kıyafetleri ile tesisinize değer katacak en önemli personel-
lerden biri olan resepsiyon personellerimiz uzun mülakatlardan geçerek seçilip 
özenle proje için özel eğitildikten sonra görevlerine başlarlar.

EKT Entegre Tesis Yönetimi, en güncel teknoloji altyapısını kullanarak hizmet 
vermektedir. Çağrı merkezi özelinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz bir 
şekilde verebilirken, müşterileri ile bütünleşmeyi tercih eden stratejisiyle fark 
yaratan fikirleri üretip uygulayabilmektedir.
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Kurumsallaşma Süreci ve Dış Departman Desteği
Danışmanlığını yaptığımız kurumsallaşma süreci mevcut durum değerlendirilmesi 
ile başlar, sizleri daha yakından tanımak için;

Departman müdürleri ve personeller ile görüşmeler yapılır.
Genel müdürlüğünüz, şubeleriniz, üretim tesisleriniz ve depolarınız ziyaret edilir.
Analizler için gerekli verilerin toplanması sağlanır.

Bunların sonucunda şu süreçlerden oluşan Kurumsal İş Geliştirme sürecimiz başlar;

Keşif
Raporlama
Çözümsel Uygulamalar
Sorunsuz Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliği

Şirket yetkilileriniz ve EKT  danışmanlarının yapacağı toplantılarda kurumsallaşma 
sürecinizin detaylı planlanması, öncelikli ihtiyaçları ve hedefleri belirle-
mek kurumsallaşma sürecinin başarısına katkı sağlayacaktır. Ve bu süreçte 
gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanızın mevcut durumu ve hedeflerinin 
anlaşılmasını sağlayacaktır.
Dış departman destek hizmetlerimiz aşağıdaki başlangıç çalışmasına istinaden 
yürütülmektedir;

İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış – Pazarlama, Satın Alma, 
Muhasebe ve diğer bütün departmanların incelenmesi, detaylı analizlerin yapılması, 
geliştirme alanlarına yönelik ihtiyaçların saptanması, şirket içi ve şirket dışı ver-
ilerin toplanması, mevcut kurumsal yapının incelenmesi sonucunda geliştirilmesi 
gerekli görülen departmanlara ilişkin bir rapor hazırlanacaktır. Yöneticilerle yapılan 
görüşmeler sonucunda gerekli görülen alanların yapılandırılması için dış departman 
destek hizmetleri verilecektir.
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Kurumsallaşma Süreci ve Dış Departman Desteği Sistem Kurma ve Yönetimi

Elektronik Güvenlik Sstemleri

Sistem kurma hizmetimizin amacı; şirketinizin kârlılığını artırmak, değişen  
koşullara rağmen rekabet gücünüzü yüksek tutmak, siz ve çalışanlarınız için 
huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için 
sipariş alımından  hizmet / ürün üretimine  kadar tüm süreçlerinizi detaylı analiz 
ediyor, verimliliklerini ölçüyor ve geliştiriyoruz.

EKT, elektronik güvenlik sistemini kurmak istediğiniz yer veya kullanım amacına 
göre profesyonel çözümler sunmaktadır. EKT’ nin profesyonel olarak sunduğu 
bazı elektronik güvenlik sistemi hizmetleri ;

Alarm ve yangın ihbar sistemleri
Cctv kamera ve güvelik sistemleri
Personel takibi sistemleri v.s
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