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Hakkımızda
CeYas Güvenlik alanında uzman kişiler tarafından 2017 yılında faaliyete başlamıştır. 5188 sayılı yasa gereklerine
uygun özel güvenlik elemanları ve profesyonel yönetim kadrosu ile can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik
özel güvenlik hizmeti vermektedir. Şirketimiz karşılaşabileceğiniz bütün güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak her türlü koruma ve güvenlik hizmetini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir ve kesintisiz hizmet sunacak
şekilde teşkilatlanmıştır. Oluşturulan kadronun almış olduğu Temel Güvenlik Eğitimini takiben,
görev yaptığı tesisin faaliyet konusuna uygun eğitimlerle uzmanlaştırılması öncelikli hedefler arasında yer
almaktadır. Sunduğu hizmetlerin odağında yer alan ‘‘can ve mal güvenliğinin sağlanması” gibi önemli bir
sorumluluk üstlenen CeYas Güvenlik, müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacıyla kalite
ve inovasyon çalışmalarına önem vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.
CeYas Güvenlik olarak güvenlik hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra çalışanlarının
emeklerini, hak ve hukuklarını güvence altına alarak onların daha iyi şartlar altında çalışmaları bizim için önemli
bir husustur. Özel güvenlik hizmetleri sektöründe kamu ve özel sektörde hizmet veren kuruluşumuz, kamu
kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, hastaneler, fabrika ve iş merkezleri, fuar, kongre, toplu konutlar,
konserler, organizasyonlar ve daha birçok yaşam alanında güvenlik hizmetini,
sektöründe birçok lider markaya sunmaktadır.
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VİZYONUMUZ
CeYas Güvenlik, müşteri memnuniyetini sürekli olarak göz önünde bulundurarak, sektör ‘de
değişim ve gelişim konusunda gerekli görevlerini benimsemiş, güvenilirlik ve süreklilik
içeren hizmet anlayışıyla sektöründe önder olmakla birlikte, her yıl büyüyen bir özel güvenlik
şirketi olmayı hedeflemektedir.
MİSYONUMUZ
CeYas Güvenlik, devamlı olarak müşteriler tarafından talep edilen hizmeti en üst standartlarla
sağlarken, diğer yandan da çevre, iş güvenliği ve toplum duyarlılığı içinde tüm faaliyetlerini yürüten,
Türkiye’nin bilinen en büyük özel güvenlik şirketi olma amacını hedefleyen,
yenilikçi ve güvenilir bir kuruluştur.
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Fiziki güvenlik
Fiziki güvenlik; kalifiye güvenlik görevlisi ile yapılan, güvenlik teknolojisi ile birleştirildiğinde önleyici, caydırıcı ve
faili tespit etmekte büyük bir olanak sağlayan güvenlik hizmetidir. Yüksek standartlar ile birleştirildiğinde
güvenlikte sıfır hata ilkesi gerçekleştirilmiş olur. Zaman içerisinde çalışma disiplini ve hizmet kalitesi sayesinde
sektöründe önemli bir marka haline gelen şirketimiz, kamu ve özel sektörde öne çıkan kurum ve işletmelerin
güvenlik konusunda özellikle tercih ettiği bir şirket konumundadır.
Fiziki güvenlik, iyi ve kaliteli güvenlik teknolojileri ile desteklendiği takdirde hem caydırıcı hem de önleyici ve
hem de suç ve faile ulaşmada kolaylık sağlayan ayrılmaz bir ikili oluştururlar. Fiziki güvenlik , belirli bir binayı, bir
alanı ya da bir bölgeyi güvenlik görevlileri tarafından koruma altına almak demektir. Fiziksel güvenlikte kalifiye
insan gücü kullanılır. Fiziki Özel güvenlik günümüzde genel kolluğun en önemli yardımcısı konumuna gelmektedir. 2004 yılında yasalaşan 5188 sayılı kanun ile çeki düzen verilen özel güvenlik firmaları, bizce hala çok fazla
olan yasal boşluklara rağmen işini ciddiye alan ve kurumsallaşmaya önem veren şirketler sayesinde önemli yol
almıştır.
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Konut ve Site Güvenliği
İnsanların toplu biçimde yaşadığı siteler ile özel konutların güvenliğinin sağlanması konusu günümüzde önemli
bir husus haline gelmiştir. Buradaki amaç konut içinde yaşayanları, bireyleri korumak, sağlık ve güvenlik içinde
hayat koşullarını devam ettirmelerini sağlamaktır. CeYas Güvenlik, güvenli yaşam alanlarının devamlılığını
sağlamak için denetim ve gözetimlerle olası tehditlere karşı her an tetikte kalmakta, eğitimli ve tecrübeli
güvenlik kadrolarıyla huzurlu ortamlar oluşturmaktadır.

Avm Güvenliği
Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve
ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik
ağı oluşturarak hizmet vermektedir.
Hizmet verilen lokasyonlarda risk analiz ve etüt çalışmaları, gelişen tehdit algılamaları göz önüne alınarak revize
edilmektedir. Müşterilerimiz anlık olarak güvenlik konularında bilgilendirilmektedir. İlgili kanunun firmamıza
yüklediği sorumlulukları profesyonelliğimizle yerine getirmekte ve kusursuz bir güvenlik hizmeti verme yolunda
adımlar atmaktayız.
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Otel Güvenliği
Oteller çok sayıda müşteri ve insan ağırlama kapasitesinin olması nedeni ile güvenliğin üst düzeyde sağlanması
gereken yerlerdir. Büyük tesisler arasında olan otellerin tüm tesis güvenliğini sağlayabilecek saha incelemesi
yapıldıktan sonra, oluşturduğumuz çözüm projesini sunmak, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini
sağlamak şirket kültürümüz esaslarındandır.

Otel ve Turistik İşletmelerin Güvenliği
Hizmet sektörü içerisinde bulunan Turizm sektöründe iç ve dış tehditlere karşı müşteri memnuniyetini
sağlayabilmek, turizm işletmeleri için en önemli konuların başında gelmektedir. Geniş alanlara yayılabilen ve
konukları sürekli değişen turistik işletmelerde güvenlik politikası sürekli iyileştirilmesi ve yüksek hassasiyetle
yerine getirilmesi gereken bir görevidir. Yurt içi ve yurt dışından gerek tatil, gerekse iş amaçlı konaklayan misafirlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaları en doğal beklentileridir. CeYas Güvenlik olarak
ihtiyaç duyulan otel ve turistik işletme güvenliği alanında eğitimli elemanlarımız ve teknolojik techizatlarımızla
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
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Hastane Güvenliği
Halka açık olan bu alanlarda yaşanabilecek olası adli olaylar nedeniyle önemi artan hastane güvenliği konusunda
CeYas Güvenlik olarak hastane güvenliğinde; giriş çıkış noktalarının tam kontrolü, refakatçi ve ziyaretçilerin
kontrolü, doktor, hemşire ve diğer hastane personelinin can güvenliği, hastane içinde düzeni bozacak kişilere
ve toplu eylemler karşısında alınacak önlemler, kamera sistemleri ile izlenilmesi gereken yerlerin tespiti,
yapılması gereken devriyelerin tespiti konusundan (konusunda alanında eğitimli personellerimizle)hizmet
vermektedir.

Banka Güvenliği
Bankalar her zaman için yoğun yerlerdir, birçok işlemin yapıldığı banka şubelerinde giriş ve çıkışların fazlalığı
nedeniyle güvenlik önlemleri açısından önem arz etmektedir. Şirketimiz bu hizmet kapsamında banka çalışanlarının, ziyaretçilerin ve müşterilerin rahat ve güven içinde bulunması, huzura, mala ve cana gelebilecek
tehditlerin yasalar çerçevesinde özel eğitimli personellerimizle önlenmesini sağlamaktadır.
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Şantiye Güvenliği
İnşaat sektöründe yer aldığımız güvenlik faaliyetlerimizde, gerek can güvenliği için, gerek malzeme hırsızlığı,
yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi eylemlere karşı alınacak önlemler, şantiye giriş çıkışlarının tam kontrolü,
inşaat çevresinde rutin devriye, şantiye enerji hattının kontrolü, şantiye içi yolların kontrolü, şantiyede çalışacak
kişilerin sayısı ile kaç kişinin şantiyede kalacağı gibi konularda titiz bir çalışma sonucunda müşterilerimize kaliteli
hizmet vermekteyiz.

Endüstriyel Tesislerin Güvenliği
Endüstriyel tesislerin güvenliği konusunda hizmet veren CeYas Güvenlik kötü niyetli kişilere karşı çevre güvenliğini sağlamakta, tesise yönelik içerden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı önlem alarak ilgili alanın
7/24 korunmasını sağlamaktadır. Gerek üretim tesisleri ile fabrikalar, gerek plaza ve satış noktaları, gerekse
sektörel güvenlik olarak tam manası ile endüstriyel güvenliğin ne olduğunu bilerek hareket edip, hangi durumlarda ne şekilde önlem alacağımızı, projeye özel şekilde tespit ederek çalışmak, endüstriyel güvenlik esasımızdır.
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Eğitim Kurumları Güvenliği
Eğitim kurumlarının güvenliği, eğitim açısından oldukça önemlidir. Özellikle üniversitelerde alınması gereken
güvenlik önlemleri iyi irdelenmelidir. Güvenlik biriminde görevli personelin eğitiminin iyi bir şekilde verilmesi ile
oluşabilecek provokasyon ve tehlike içeren durumlara karşı alınması gereken önlemlerle hazır durumda bulunması gerekmektedir. Asıl gayemiz gençlerimizin eğitim aldıkları kurumlarda daha güvenli ve rahat hareket
etmelerini sağlamaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşların Güvenliği
Tam eğitimli ve tecrübeli personeli ile profesyonel ve yüksek nitelikli güvenlik hizmetleri sunan CeYas ,
kaliteli, yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı bir anlayışla çalışmaktadır.
Çalışanlarının gelişim ve motivasyonunu yüksek seviyede tutarak sürekli, kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmayı
hedef alan CeYas , müşteri ihtiyaç ve isteklerine uygun çözümler üretmektedir.
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Koruma Hizmetleri Güvenliği
Yakın koruma ve savunma eğitimi almış profesyonel personel ile ünlü ve önemli kişilerin can ve mal güvenliğini
sağlamak, kişinin hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak hizmet veriyoruz. Ayrıca kişilerin tehdit altında olması
durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda özel olaylara, eğitilmiş güvenlik
görevlilerimiz vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunuyoruz.

Fuar ve Kongre Güvenliği
Her türlü elektronik ve fiziki güvenlik tedbirleri alınarak hassas bir ortamda müşteriye hissettirmeden hizmet
vermenin bilinci içerisinde güvenilir ve örnek bir özel güvenlik hizmet anlayışının sergilenmesi ile Özel Kurum,
bina ve alanların güvenliğini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Ceyas Güvenlik holding ve hizmet binalarının
güvenliğini sağlarken hizmet verdiğimiz kurum değerlerini destekleyici nitelikte özel güvenlik personeli
seçimine özellikle dikkat ederiz. Kapıdan ilk girdiğimiz anda bizleri karşılayan güvenlik görevlileri sizin ve
şirketinizi yansıtır nitelikte olmalıdır.

- 15 -

CeYas Güvenlik

GÜVENLİK

- 16 -

CeYas Güvenlik
Stadyum Güvenliği
Özel güvenlik görevlilerimiz tarafından; stadyum içerisinde, müsabaka öncesi ve sonrası kontrolü, yasaklı madde
girişinin engellenmesi, sahte bilet ve davetiyelerin engellenmesi, giriş-çıkış kontrolü, seyirci yönlendirme ve
kalabalık kontrolü ayrıca sporcuların ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak başlıca hizmet anlayışımızdır. Yapmış
olduğumuz güvenlik hizmetlerini koordineli bir çalışma ve profesyonel ekiplerle müşterilerimize etkin bir hizmet
vermekteyiz.

Konser Güvenliği
Konserlerde geniş yığınların ve düzensiz kalabalıkların olması, kişi sayılarının yüksek olması nedeniyle meydana
gelebilecek her türlü olaya karşı güvenlik planları oluşturularak herhangi bir kriz ile karşı karşıya kalınması durumunda müdahale gücünün yeterli olması gerekmektedir. CeYas Güvenlik olarak eğitimli personelimiz ile güvenlik zaafiyetinin oluşmasını engellemek maksadıyla müşterilerimize hizmet vermekteyiz
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Marina ve Liman Güvenliği
Marina güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan CeYas liman ve marina güvenliği hususunda etkili
güvenlik ve koruma sağlamayı hedeflemekte, ponton ve tüm liman sınırları dahilinde gerek gemi (yat, kotra,
motoryat vs) , gemi sahipleri, misafirler ve çalışanlar (kaptan, mürettebat ve hizmetliler) için üst düzey güvenliği
sağlamayı amaçlamaktadır.

Özel Alan Güvenliği
CeYas Güvenlik, güvenlik ihtiyacının arttığı özel alanlarda: açılış, fuar, seminer, toplu geziler ve spor faaliyetlerinde genel asayişin sağlanması, davetsiz misafirlere, istenmeyen maddelere karşı, giriş kontrolleri, konuk
yönlendirme, kalabalık kontrolü veya sergilenen ürün ya da eserlerin korunması amacı ile gerekli ekipler
oluşturulup, donanımları sağlanarak geçici hizmetler yürütülmektedir. Teorik – pratik eğitimden geçen, özellikle
halka açık organizasyonlarda görev yapma becerisi yüksek, sertifikalı güvenlik personelimiz tüm koşullarda tam
hizmet parolasıyla görevlendirileceği alanda tam güvenliği sağlayabilecek niteliktedir.
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Ceyas Koruma ve Güvenlik A.Ş
Bağlarceşme
1112 sokak
No: 1 İstanbul
Esenyurt Şirketi
Ceyas Tesis
Yönetim mahallesi
ve Danışmanlık
Hizmetleri
Ticaret Anonim
Telefon: 0(212) 450-0580
Fax: 0(212) 450-0581
www.ceyasgrup.com
info@ceyasgrup.com
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