
                                        

KADAK                                                                  
Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 



Biz Kimiz? 



Hakkımızda 

 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Özel Güvenlik ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla 2007 yılında kurulan KADAK Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi; özel güvenlik 

hizmeti , elektronik güvenlik, alarm izleme merkezi kurma ve işletme, özel güvenlik danışmanlığı ve özel güvenlik 

eğitimi gibi güvenlik sektörünün her alanında ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak yurt içinde ve yurt 

dışında kuruluşundan itibaren faaliyetlerini  sürekli geliştirerek başarı ile sürdürmektedir. 

                     Konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip Silahlı Kuvvetlerden emekli subay ve astsubaylar 

tarafından kurulmuştur.   

Şirketimiz 2008 yılı sonu itibariyle tam harekât yeteneğine ulaşmış, 138 personeli ile kamu ve özel sektörün 

güvenlik ihtiyacını karşılamıştır. 

                     Kuruluşundan itibaren bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hizmet kalite yeterliliklerini tamamlayarak 

aşağıdaki sertifikaları almaya hak kazanmıştır: 

•TSE - HYB TS 12782 Hizmet Yeterlilik  

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  

• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi  

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi   

                     2009 yılında özel güvenlik alanında çalışan personel sayımız 379'a ulaşmış, Özel Güvenlik Eğitim 

Kurumumuzda ise 1425 kişiye eğitim vererek Ankara ve Türkiye genelinde güvenlik görevlisi yetiştirme 

konusunda birinciliği almıştır. 

 

 



 

 2010 yılında personel sayımız 483 iken özel güvenlik eğitiminde başarımız aynı şekilde devam 

etmiştir.  

 2011 yılında Menekşe-1 Sokak No:3/9 Kızılay-Çankaya/Ankara adresimizde alt yapısı uzman ve 

teknik personelimizce tamamlanan Alarm İzleme Merkezi  Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi 5188 Sayılı Kanuna 

uygun olarak Ankara Valiliğince onaylanarak verilmiştir.  

 03.11.2015 tarihinde, Türk Patent Enstitüsün tarafından Şirketimizin unvanı ve logosu 2014/79553  

numarası ile tescil edilmiştir.  

 Şirketimiz; 2015 yılı sonu itibarıyla çalışan personel sayımız 2.000, Özel Güvenlik Eğitim 

Kurumumuzda eğitim alan kişi sayısı 10.000'e ulaşmış olup,  özel güvenlik sektörünün  seçkin şirketleri arasına 

girmiştir.  

 Başta Bakanlıklar olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Askeri Kışla, Büyükelçilik, Hastane, 

Üniversite, İlk ve Orta Öğretim Okulları, Fabrika, Lojistik Depolar, Konut ve Siteler, Adliye Sarayı, Oteller, Sosyal 

Tesisler ve Nükleer Tesislerin Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetini  24 saat esasına göre sağlayan şirketimiz, 

sektörle ilgili her türlü teknoloji ve bilgiyi hizmetlerinde kullanarak konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip 

yönetici, eğitici ve güvenlik personeli ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak için hizmet kalitesinden 

ödün vermeden sürdürmektedir. 

 

Hakkımızda 



Vizyonumuz; gerek Türkiye gerekse dünyada resmi ve özel ortaklarımızdaki özel güvenlik 

hizmetlerinde sizin ilk tercihiniz olmaktır.  

Vizyonumuz ve Misyonumuz 

Misyonumuz; cesaret, erdem, dürüstlük ve saygı değerleri üzerine tesis edilen hızlı çözüm 

oluşturma, özenli çalışma ve profesyonelliğimizi sergilerken; müşteriye özel, yaratıcı, sürekli 

gelişime açık ve araştırıcı yöntemlerle, yerli ve yabancı müşterilerimize yüksek kaliteli özel 

güvenlik hizmetleri sağlamaktır. 
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Neredeyiz? 

Türkiye’nin 28 ilinde hizmet vermekteyiz 



Ne Yapıyoruz? 



Ne Yapıyoruz? 



Özel Güvenlik Eğitimi 

 KADAK Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti Özel Güvenlik 

Eğitim Kurumu, 5188 numaralı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun" ve bu kanunun uygulamasına yönelik yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak 0517 numaralı Faaliyet izin belgesi ile 

hizmet vermektedir. 

•Özel güvenlik eğitim kurumumuz da, 5188 sayılı kanunun 14 

ncü maddesindebelirtilen Özel güvenlik temel ve yenileme 

eğitimini, Barkovizyon ve diğer elektronik sistemlerle interaktif 

ortamda güvenlik birimlerinde yıllardır eğitim veren, kendi 

alanlarında uzman eğitmenler tarafından  akademik olarak 

özel güvenlik eğitimi  verilmektedir. 

•Ayrıca projelerimize yönelik özel güvenlik personelimizin  

hizmet içi eğitimleri de kendi eğitim kurumumuzda 

yapılmaktadır. 



Özel Güvenlik Eğitimi 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 

•Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (20 saat)  

•Güvenlik Tedbirleri (20 saat)  

•Güvenlik Sistem ve Cihazları (5 saat ) 

•Temel İlk yardım (10 saat)  

•Genel Kollukla İlişkiler (4 saat)  

•Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde  Müdahale Tarzı ( 8 saat )  

•Etkili İletişim (12 saat)  

•Kalabalık Yönetimi (10 saat)  

•Kişi Koruma (9 saat)  

•Uyuşturucu Madde Bilgileri (2 saat)  

•Silah Bilgisi ve Atış (20 saat) 



Özel Güvenlik Eğitimi 

 KADAK Güvenlik  Yakın koruma personeli, olağandışı durumların 

tesirlerini hafifletmek için uygun olan prosedürleri uygulayabilme kabiliyetine 

sahiptirler. VIP koruma görevlilerimiz; koruduğu kişinin imajını temsil 

ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine 

göre yetkilerini nasıl kullanması gerektiğini bilen, yakın koruma işini yerine 

getirirken; Korunan kişi, korunan kişinin ailesi ve diğer koruma ekibi ile 

koordineli çalışan profesyonel personelden oluşmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak;  

•Silahsız ve/veya silahlı yakın koruma teknikleri 

•VIP koruma taktikleri 

•VIP atış teknikleri 

•Defansif silah kullanımı 

•İletişim teknikleri 

•VIP sürüş teknikleri    eğitimleri  verilmektedir. 



Özel Güvenlik Eğitimi 

 KADAK Güvenlik; VIP yakın koruma personeline,kendi bünyesinde 

eğitici olarak görev yapan özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev 

yapmış TSK ve Emniyet mensupları ile göreve yönelik eğitim ihtiyaçlarını 

belirleyerek, olası bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla oryantasyon eğitimi 

vermektedir.Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlar VIP yakın koruma olarak 

görevlendirilmektedir.    

           Temel meslek içi eğitim konuları şunları kapsar; 

•Koruma Hukuku 

•Kişi Koruma Teknik ve Taktikleri 

•Profesyonel Nitelikler ve Davranış 

•Yönetici İlişkileri 

•Protokol Eğitimi 

•Acil Durum iletişimi ve Acil durumlarda tepki öncelikleri 

•İletişim Dinamikleri 

•Güvenlik Planlaması 



Profesyonel VIP güvenlik hizmetleri çerçevesinde; Kişi 

veya kişilerin tehdit altında olması durumunda 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 vermektedir. 

         Kamuya mal olmuş 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. 

Bu konuda özel güvenlik eğitim kurumumuz  yakın 

koruma alan eğitimi vermektedir. Sertifikası olan, yakın 

koruma teknikleri hakkında bilgi sahibi kalifiye personelle 

çalışmaktadır. 

VIP Güvenliği 



           Her zaman tehlike vardır düşüncesi ile hareket 

edilmekte; önceden planlanmış toplantı, seminer, 

sempozyum, konferans, konser… gibi  organizasyonlarda 

öncü ekip gönderilerek  keşif yapılmaktadır. VIP hizmetleri 

olarak; 

•Öncü  keşif  çalışması, 

•İntikal ve dönüş güzergahının incelenmesi, 

•Güvenli alanlar ve mola yerlerinin tespiti, 

•Güzergahın seçimi, alternatif güzergah ve tatbikat, 

•Program alanı ve çevrenin araştırılması, 

•Hizmet Şekilleri, 

•VIP yakın  koruma, 

•Araçlı koruma, 

•İkamet koruma, 

•İş yeri koruma yapılmaktadır. 

          KADAK Güvenlik; VIP özel yakın koruma hizmetini, 

5188 sayılı yasa çerçevesinde diğer güvenlik güçleriyle 

yakın işbirliği  içerisinde gerçekleştirmektedir. 

VIP Güvenliği 



VIP Güvenliği 



VIP Güvenliği 



Fiziki Güvenlik Hizmetleri 

KADAK Güvenlik, 2007 yilindan beri 

%100 müşteri memnuniyeti ile güvenlik hizmeti 

vermektir. 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektör kuruluşlarının güvenlik hizmetleri, tüm 

kamusal alanlarda kalabalığın yoğun olduğu 

yerlerde yapıldığından dolayı  kritik 

hizmetlerdendir.  Kamu kurum ve kuruluşlarına  

özel güvenlik hizmeti veren Kadak Güvenlik, 

Kamu kurum ve kuruluşları güvenliği 

konusunda uzman şirketlerden olup, güvenlik 

hizmetlerinin sağlanması konusunda 

profesyonel bir firmadır.   

  



 

KADAK Güvenlik; kamu ve özel sektör binalarının iç ve 

dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol 

altına alınması, çalışan kamu kurum kuruluş personelinin 

güvenliği gibi genel güvenliği sağlayan, savunma ve koruma ile 

ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri X-Ray 

cihazları, Metal Kapı Dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, 

bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol 

sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya 

yönelik  teknik ekipmanlar eşliğinde güvenlik hizmeti sağlayan 

özel bir kuruluştur.   

KADAK Güvenlik; Kamu güvenliği hizmetlerinde 5188 

sayılı yasa şartlarına uygun, Özel güvenlik görevlisi alımı 

konusunda aranan özelliklere haiz, silahlı veya silahsız 

güvenlik kimlik kartına sahip, konusunda uzman, profesyonel 

ve tecrübeli güvenlik görevlileri temin etmek, onların meslek içi 

oryantasyonlarını sağlamak ve modern teknoloji ürünü güvenlik 

cihazları ile donatmak suretiyle hizmet vermektedir. 

Fiziki Güvenlik Hizmetleri 



Fiziki Güvenlik Hizmetleri 



Fiziki Güvenlik Hizmetleri 



Fiziki Güvenlik Hizmetleri 



 

            Okul / Üniversite güvenlik hizmetleri konusunda 

uzman bir güvenlik şirketi olan KADAK Güvenlik; üniversite 

güvenliği olgusunun, asli görevi eğitim olan eğitim 

kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven 

içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir. Gerek 

Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf  Üniversitelerinde 

güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle 

üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi 

irdelenmekte, görev yapacak özel güvenlik 

görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime 

tabi tutulmakta, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler 

oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike 

arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden 

alınmakta, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları,  El 

dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile 

desteklenmektedir. 

Okul / Üniversite Güvenliği 



 KADAK Güvenlik; risk analizi ve üniversite güvenliği 

koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi gereğince Özel 

Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde ve 

Üniversitenin özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli 

gördüğü  kurallar dahilinde yerine getirilmektedir. 

 Kolej güvenliği ve dolayısıyla özel okul güvenliği, 

özellikle son yıllarda kolej ve özel okullarda oluşan güvenlik 

zafiyetleri nedeni ile ortaya çıkan ciddi bir sorun olarak 

dikkat çekmektedir 

 Kolejlerde özel güvenlik hizmetleri, KADAK Güvenlik 

okul güvenliği modeli ile temin edilmekte, okulla ilgili fiziki 

açıdan güvenliği artırıcı tedbirler tespit edilerek öncelikle 

okul yönetimi ve aksaklığın giderilmesi için konuyu çözecek 

yetkili merciiler ve öğrenci ebeveynleri ile dayanışma 

sağlanarak okul ve öğrenci güvenliğini en üst düzeye 

çıkartılması temin edilmektedir. 

Okul / Üniversite Güvenliği 



          Evrak, değerli eşya, mücevher, altın,  para  vb. gibi  

emanetleriniz, öngörülen güvenlik paketi içerisinde zırhlı 

araçlarımızla istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, 

gerek görüldüğü takdirde eskort eşliğinde KADAK 

GÜVENLİK tarafından teslim edilmektedir. Zırhlı araçlar ile 

koruma araçları tamamen firma envanterinde olup kendi öz 

malımızdır. 

         Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlarla 

ilgili olarak, 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesine 

istinaden  özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya 

nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde 

kullanılmak üzere, silah alabilmektedir. 

         Para ve değerli eşya naklinin kurum/kuruluşlarca özel 

güvenlik şirketlerine gördürülebildiği de göz önünde 

bulundurulduğunda, ilgili kurum/kuruluş ya da özel güvenlik 

şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı 

aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Aynı doğrultuda 

kurum/kuruluş ya da şirket uhdesine 5188 sayılı Kanunun 

sekizinci maddesi gereğince silah kadrosu da verilebilecektir. 

Para ve Kıymetli Eşya Nakli 



Kalabalık Yönetimi / Güvenliği 

                 KADAK Güvenlik; toplantı,sempozyum, 

seminer, konferans, müze, fuar, toplu gösteriler ve 

diğer sosyal etkinlikler gibi insanların bir amaç 

çerçevesinde birlikte bulunduğu toplu 

organizasyonlarda organizasyon yetkililerinin 

ihtiyaç duyacağı modern güvenlik sistemleri 

ve  özel güvenlik personeliyle  güvenlik ihtiyacını 

karşılamakta ; Genel asayişin sağlanması , 

davetsiz misafirlere ya da istenmeyen maddelere 

karşı davetiye giriş kontrolü , konuk yönlendirme , 

kalabalık kontrolü veya sergilenen ürün ya da 

eserlerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri 

almakta, bu faaliyetleri geçici güvenlik 

hizmetleri adı altında  yürütmektedir. 



Kalabalık Yönetimi / Güvenliği 



 

•Kabahat ve Suçlar (hırsızlık , kapkaç , gasp , 

mala zarar verme suçu … v.b.) 

•Fuar ve konferanslarda karışıklık (kargaşa , 

taciz ,  kavga v.b.) 

•Politik konjonktürden dolayı uluslararası 

firmaların hedef olması 

•Ticari markalara karşı gelebilecek zararlar 

            Konusunda uzman kadrosu ile 

organizasyonlarda oluşturulan güvenlik 

çemberinin yanı sıra, hazır halde bekletilen 

mobil operasyon ekipleriyle geçici 

organizasyonlarda genel asayiş ve güvenliğin 

sağlanması için  gerekli olan her türlü tedbir  

hassasiyetle alınmaktadır. 

Kalabalık Yönetimi / Güvenliği 



 Adliye güvenliği konusunda meslek içi eğitimi 

içeren ve uzmanlık gerektiren bir husustur. Temel 

güvenlik eğitimini alan özel güvenlik görevlileri, yasal 

olarak tüm işletmelerde çalışabilir. Ancak KADAK 

Güvenlik ilkelerine göre personelin Adliye 

güvenliğine özel olarak hazırlanmış olan eğitime tabi 

tutulmaları durumunda başarı, verimlilik, kalite daha da 

artmakta ve etkili/etkin Adliye özel güvenliği tesis 

edilmesi sağlanmaktadır. 

 Yargı yerleri ve Adliyelerde görevlendirilen 

KADAK Adliye güvenlik amiri ve adliye güvenlik 

görevlileri; güvenlik eğitimini en iyi şekilde almış, 

konuya ilişkin Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında detaylı 

bilgi sahibi olan, görev ve yetkilerini iyi bilen, pratik 

çalışmalar eşliğinde yapılan oryantasyon eğitimi 

sayesinde olası tehlikelere önceden hazırlanmış, görevi 

başında olduğunda görev yaptığı  tesisin güvenilirliğini 

ve imajını temsil ettiğinin idrakinde olan kişilerden 

seçilmektedir. 

 

Adliye Güvenliği 



  KADAK Adliye güvenlik görevlisi olarak çalışacak 

personelde; 

•Adliyelerde yaşanan güvenlik problemleri ve çözümleri 

konusunda tecrübe 

•Özel Güvenlik mevzuatı bilgisi 

•Hakim-Savcı-Avukat-Basın mensupları ve Polis 

teşkilatının hak ve yetkileri ile ilgili mevzuat (Geçişlerde 

kimlik sorma, üst araması vb.) 

•Şüphelileri ve müphem olayları sezebilme yeteneği 

•Olası acil durumlarda sorunları soğukkanlılıkla çözme 

kabiliyeti 

•Tüm bunları yaparken insanları rahatsız etmeme 

•Başarılı insan ilişkileri yeteneği 

•Etkin iletişim gibi özellik ve niteliklerinin bulunması  

sağlanmaktadır. 

          İşbu eğitim, çeşitli konferans, seminer  ve idame 

eğitimleri   periyodik  olarak devam etmektedir. 

Adliye Güvenliği 



 Elçilik ve Konsolosluk güvenliği 

profesyonel ve uluslararası diplomasi gözetilerek ele 

alınması gereken önemli ve hassas bir konudur. 

Büyükelçilikler ve konsolosluklar fiziksel güvenlik 

standartlarının korunmasının zorunlu olduğu diplomatik 

yerler olup, uluslararası ilişkilerde yabancı ülkenin ilk 

olarak temsil edildiği yerlerdir. Türkiye’deki 

konsolosluklar genel olarak Ulusal Güvenlik (Polis – 

Jandarma) kuvvetleri tarafından korunsa da bazı ülkeler 

ön güvenlik tedbiri amacıyla özel güvenlik şirketleri ile de 

korunabilmektedir. Bununla birlikte, Konsolosluk özel 

güvenlik hizmetleri; Değişken tehditler, gelişen teknoloji 

ve değişen milletlerarası ilişkilerin sürekli güncel 

tutulması ve takip edilmesi gereken bir hizmet türü olup, 

güvenliğin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Fiziki 

güvenliğin, elektronik güvenlikle desteklenmesinin şart 

olduğu Elçilik güvenliğinde yetersizlik veya bilgisizlik 

telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gibi 

ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasına dahi neden 

olabilecek büyük riskler taşımaktadır. 

Elçilik  Güvenliği 



 KADAK Güvenlik  konu hakkında “Kriz 

simülasyonu” ve “sürpriz durum planlaması” içeren Acil 

Eylem Planlaması (AEP) [Emergency Action Planning 

(EAP)] ve “Terörle Mücadele Yardım Programı” (TMYP) 

[Anti-terrorist Assistance Program (ATA)] içeren iki alanda 

da uzman bir şirkettir. 

 KADAK Güvenlik;  Elçilik ve Konsolosluk 

özel güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında görevlendirdiği 

personele çeşitli oryantasyon eğitimleri vermektedir. 

Yabancı dil de bilen bu personele, Konsolosluk 

binalarında uygulanacak kurallar için standart meslek içi 

güvenlik eğitimi (yangın,sabotaj,acil tahliye vs.) ile birlikte  

patlayıcılar için temel bilinçlendirme eğitimi, şüpheli 

davranışları (insanlar ve araçlar için), kalabalık kontrolü 

ve turnike, x-ray, metal kapı dedektörleri gibi geçiş 

sistemlerinin  gözetimi  ve  yönetimi  dersleri 

verilmektedir. 

Elçilik  Güvenliği 



Alarm İzleme Merkezi 

KADAK Alarm İzleme Merkezi, 

19.09.2011 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı 

Ankara Valiliği onaylı "Alarm Merkezi 

Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi" ile 

hizmet vermeye başlamıştır.  Alarm İzleme 

Merkezi  (AİM), Türkiye genelinde 365 gün,  

24 saat görev yapmakta, 81 ilde hizmet 

vermektedir. Doğal afetler karşısında 

merkez, 24 saat kesintisiz hizmet 

sağlamaktadır. 

AİM operatörleri, yüksek deneyim ve 

eğitim seviyesine sahip kişiler arasından 

seçilmektedir. AİM'de görevli tüm 

yöneticiler ve personel, 5188 Sayılı 

Kanuna bağlı olarak Güvenlik Kimlik 

Kartına sahiptir. 



Alarm durumları dışında, her türlü 

bilginin 7/24 alınabileceği bir çağrı merkezi 

bulunmaktadır. 

Alarm haber alma ve haber verme 

merkezimiz; Abone merkezinde kurulu olan 

alarm sistemlerinden gelen hırsızlık, 

soygun, yangın, su baskını, sağlık gibi risk 

oluşturan alarm ve arızaları alarm 

sisteminin telefon hattı üzerinden 

merkezimizdeki alıcılara adresli olarak bilgi 

gönderilmesi esasına göre çalışmaktadır. 

Bankalar, fabrikalar, kuyumcular, 

villalar, oteller, siteler, döviz büroları, 

mağazalar, AVM  ve iş yerleri hizmet 

verdiğimiz alanlardır. 

Ayrıca; otobüs, tır gibi araç filo  

firmalarına yönelik araç takip sistemi ile  

bütün araçlar 7/24 saat takip edilmektedir. 

Alarm İzleme Merkezi 



Güvenlik / Risk Danışmanlığı  

 KADAK Güvenlik olarak; 5188 

sayılı kanun ve bu kanunun uygulamasına 

yönelik yönetmelik esasına bağlı kalarak, 

güvenlik hizmetinin gereği ve talepler 

üzerine şahısların, enerji nakil hatlarının, 

barajların, termik santrallerinin, petrol ve 

doğalgaz boru hatlarının, bankaların, eğitim 

merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, 

hastanelerin, spor müsabakalarının, 

fuarların, konserlerin, kamu ve özel 

sektörlere ait iş yerlerinin ne tarz bir tehdide 

maruz kalabileceği, güvenliğe yönelik 

tehditlerin neler olabileceği ve nasıl 

güvenliğin sağlanacağı konusunda 

danışmanlık ve risk değerlendirme hizmeti 

vermektedir. 



 KADAK Güvenlik; şahıslara, 

Kurum ve Kuruluşlara sağlanacak olan /  

devam eden güvenlik hizmetinin etkinliğinin 

ölçülmesi, alınması gereken önlemler,   

tehlikelere göre risk analizlerinin yapılması, 

fiziki ve elektronik güvenlik sistem ve 

prosedürlerinin hazırlanması, şirketimizin 

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanuna uyumu 

konularında danışmanlık hizmeti 

sunmaktadır. Güvenlik hizmeti verdiğimiz 

müşterilerimize aynı zamanda Risk Analiz 

Danışmanlığı hizmeti de verilmektedir. 

Güvenlik / Risk Danışmanlığı  



Petrol Boru Hattı  Ve Enerji  

Nakil Hattı Güvenliği 

 Dünya üzerinde şu anda hidrokarbon taşımacılığı için inşa edilmiş 

3.500.000 km hat bulunmaktadır. P&G raporuna göre 2014 yılında inşası 

devam eden veya planlanma aşamasında bulunan toplam uzunluğu 180.000 

km olan yeni boru hattı bulunmaktadır. Dünya'nın enerji kaynaklarının büyük 

bir bölümü, bu boru hatları üzerinden taşınmasından dolayı, bu hatların 

güvenli  olması enerji güvenliği açısından çok önemlidir.  



           Petrol boru hatlarının genellikle birkaç ülke toprakları üzerinden geçmesi;   

uluslararası  bir çok politik,ekonomik, siyasi ve coğrafi şartları da ortaya 

çıkarmaktadır. Bu yapı güvenlik kapsamında üstesinden gelinmesi gereken 

sorunların çeşitliliğini ve kapsamını artırmaktadır. Bu karmaşık yapı birçok 

gereksinime cevap verebilecek esnek ve entegre sistemlerin geliştirilmesini 

gerektirmektedir. 

Petrol Boru Hattı  Ve Enerji  

Nakil Hattı Güvenliği 



 Petrol ve Doğal Gaz tesisleri ve taşımacılık altyapıları, ülke için en 

önemli ve değerli varlıklardır. Petrol veya Gaz hatlarına verilecek zarar,           

ülke ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. 

 KADAK, sahip olduğu güvenlik sistemleri ile boru hatlarında 

oluşabilecek yetkisiz hafriyat, inşaat, hırsızlık, kaçak, sabotaj ve terörist 

saldırılara karşı erken önlem alınmasını sağlayabilmektedir. 

Petrol Boru Hattı  Ve Enerji  

Nakil Hattı Güvenliği 



Sertifikalarımız 



Faaliyet İzin Belgelerimiz 



Referanslarımız 



Referanslarımız 



KADAK Şirketler Grubu 



Kızılay Mh. Menekşe -1 Sk. No:3 / 8-9 Çankaya / ANKARA 

Tel: +90 (312) 418 07 85    Faks : +90 (312) 418 07 95 

e-mail: info@kadakguvenlik.com.tr 

www.kadakguvenlik.com.tr 

    KADAK                                                         

Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 


