
Neden Biz ?

Hakkımızda 

Batı Şirketler Grubu 1997 Yılında başlatmış olduğu hizmet alanında güçlü yapısı uzman 
kadrolarıyla sektörün gereksinimlerine önem veren çağımızın ihtiyaçları ve gereksinimleri 
doğrultusunda kendini sürekli yenileyen yapısıyla güçlü grup olmanın avantajlarını 
kullanmaktadır.Yetkili ve çalışanları ile kurulmuş olduğu ilk günden bu yana profesyonel ve ilkeli 
hizmet vermektedir. Korunma ve güvende olma ihtiyacı, tarihin bütün evrelerinde insanlığın ve 
devletlerin vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yerini almış,günümüzde hizmet alımı lüks olmayıp her 
alanda kullanılan bir ihtiyaç ve gereksinim haline gelmiştir.
Biz uzmanlığa inanırız, odaklanırız, yaptığımız işte en iyi olmak için düşünür, planlar 
gerçekleştiririz. Kurumsal yapımız içinde sorumluluğun ve adil davranışın önemi her zaman 
büyüktür. Bizler bir kurumun temelinin “insan”, kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan 
insanlar olduğuna inanırız.

     BATI SAVUNMA VE KORUMA ÖZEL GÜVENLİK         0212 698 96 01              info@batiguvenlikgrubu.com



Neden Biz ?

Kurumumuzun var oluş amacını yansıtan ve bunu açıklamayı sağlayan ifadelerdir.

• Misyon, niçin varız? Sorusunun cevabıdır.
• Bugün ne durumdayız?
• Ne yapmaktayız,görevimiz nedir?
• Kim için yapmaktayız?
• Nasıl ve neden yapmaktayız?
• Neden varız?
• Gelecek için arzularımız nedir?
• Kurumumuzun amacına ulaşması nasıl sağlanacaktır?

Sorularının cevabı aranmalıdır.

BATI ŞİRKETLER GRUBU ; Amaçları doğrultusunda,Müdürlüğümüze bağlı Okullar ve Kurumlar 
yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak. Kaliteyi artırmak için personele yönelik 
inceleme,araştırma,danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve 
geliştirme faaliyetlerini sürekli kılarak,Türkiye 5188 Eğitiminin dolayısı ile Türkiyede özel 
güvenlik sektörün gelişimine katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Vizyon gelecekle ilgilidir.Bu günden geleceğe köprü oluşturmak,kurum çalışanlarının ve toplumun 
geleceğe yönelik beklenti ve özlemlerinin bir ifadesidir.Kurumun gelecekte bugünden daha iyi 
olmasını hedefleyen,gerçekçi ve erişilebilecek bir yol göstermedir.Kurumumuzun vizyonu onun 
varlık nedeni ve yaşama amacı gibi konulardaki temel kabullenmelerinin çizdiği bir ufuktur.

• İdeal geleceğimiz nedir?
• Başarmak istediklerimiz nedir?
• Bırakmak istediğimiz miras nedir?
• Toplum tarafından nasıl bilinmek istiyoruz?
• Kurumumuzun gelecekte yeri nasıl olmalıdır?

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek öğrenen ve gelişen 
bir organizasyon olmak; Sektörünü Çağımızın gelişen düzeyinin üzerine çıkaracak çağdaş bir 
kurum haline gelerek sektörler içerisinde örnek ve önder birim olmak.
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NEDEN BİZ....
Vereceğimiz hizmetlerin sekretaryası tamamen hizmeti satın aldığınız şirketimize ait olup, istihdam 
edeceği personelin, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinden ortaya 
çıkacak Ücret-İhbar ve Kıdem Tazminatı, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, SSK ve yan 
ödemeleri gibi tüm haklarının ödenmesi ile yine mevzuattan kaynaklanan, personele ve resmi 
kuruluşlara karşı diğer borç ve yükümlülükleri, cezai sorumlulukları  tarafımıza aittir.               
BATI SAVUNMA VE KORUMA Güvenlik Şirketinin bu konularda İşverene rücu hakkı 
bulunmaz.
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HİZMETİN TARİFİ:

Hizmet Alanı içinde yer alan ve İl Özel Güvenlik Komisyonunca belirtilen alanların, binaların,mal 
ve malzemelerin tehdit, kaçırma, hırsızlık, soygun, gasp, cinayet, sabotaj gibi muhtemel tehdit ve 
tehlikelere karşı güvenliklerini sağlamaktır.

Bu hizmetler yerine getirilirken;

Kalite hedeflerimiz müşterimizle birlikte belirlenir ve müşterilerimizin ihtiyaçları, beklenti ve 
hedefleri doğrultusunda uygun alternatifler üreterek müşteri onayına sunulur.

Ölçülebilir yüksek profile sahip, aynı hedefi paylaşan personel istihdamına özen göstererek, kurum 
kültürü doğrultusunda müşterimizin genel yapısına uygun profil seçiminde müşteri ile birlikte seçim
yapılır.

Etkin olarak yürüttüğümüz Müşteri İlişkileri Yönetim Metodu ile ortak olarak belirlenmiş tarihlerde
toplantılar düzenleyerek;

• Değişen ihtiyaçlar
• Operasyonel gelişmeler
• Personel oryantasyonu ve ihtiyaçları değerlendirilir.

Projeye uygun uygulamalar geliştirilerek müşterinin bilgisine sunulur.

Hizmet verilen noktada, başlatmadan önce yapılan keşif sonrasında projeye özel koşullar ve 
ihtiyaçlar belirlenir.

• Bu çerçevede belirlenen gereksinimlere göre gündüz/gece, yaya veya motorize olarak, nokta
veya devriye veya projeye özel şartlar çerçevesinde hizmetimizin ana akışı şekillenir.

• Güvenlik görevlilerimiz kuruluş ve kişilere ait fabrika, ofis, tesis, inşaat sahaları, 
havalimanları, konutlar ve diğer alanlarda 5188 sayılı Kanundan aldıkları yetki çerçevesinde
ve kanunda belirlenmiş fiziki ve hukuki sınırlar içerisinde sorumluluklarını yerine getirirler.

• Bizim için başarılı bir güvenlik hizmeti, riskleri oluşmadan önlemelidir.
• Güvenlik görevlilerimiz tarafından verilen özel güvenlik hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve 

kişilerce Batı Savunma ve Koruma Özel Güvenlik Şirketi tarafından geliştirilen raporlama 
sistemleri ile anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz tarafından istenilen anda 
yapılabilecek uzaktan görev atamaları ve denetimler ile verdiğimiz hizmetlerin sürekli 
olarak denetime açık olmasını sağlanır.Dürüstlük, dikkat ve yardımseverlik anlayışı 
doğrultusunda güvenlik sektörünün bilgi ve tecrübelerimiz ile özel güvenlik hizmetlerinde 
sektörün standartlarını belirliyoruz.
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Hızlı müdahale
7/24 ve 365 Gün tüm olağan ve olağanüstü hallerde tüm firma kadromuz ile birlikte personelimizin 
ve müşterimizin yanındayız.

Maliyet avantajı
İş gücü ile teknolojik olanakların doğru kullanılması ve yatırımların doğru yönlendirilmesi ile 
maksimum maliyet avantajı sağlıyoruz.

Dogru iletişim
Müşteri, Personel ve Firmamız üçgeninde doğru ve kesintisiz iletişim ile sürekli gelişen hizmet 
kalitesi sağlanır.

     BATI SAVUNMA VE KORUMA ÖZEL GÜVENLİK         0212 698 96 01              info@batiguvenlikgrubu.com



Neden Biz ?

Operasyon Merkezimiz
7/24 Tam Proje Hakimiyeti Amacıyla
Firmamızda Oluşturduğumuz Operasyon Merkezimizde

• Projelerimizde Yer Alan Güvenlik Noktalarımız Kameralarımız Vasıtası İle İzlenir.

• Online Devriye Yazılımımız İle Tur Takibi Anlık Yapılır.

• Gsm Hatlı Android Telsizlerimiz İle Mesafe Limiti Olmaksızın Sesli İletişim Sağlanır.

• Geçiş Kontrol Yazılımımız İle İş Akışları Anlık Kontrol Edilir.

• Bu Sayede Personelimizin Çalışmaları 7/24 Takip Edilerek Oluşabilecek Olumsuzlukların 
Önüne Geçilir. 

• Tüm Hizmetlerimiz Ücrete Dahildir. Ek Ödeme Gerektirmez.
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Müşteri Bilgilendirme - Raporlama
Rutin veya anlık gelişen tüm durumları müşterimiz ile paylaşıyoruz.

- Rutin denetim

- Talim (Drill) çalışması.

- Özel Güvenlik Risk Değerlendirme çalışması.

- İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporları.

- Aylık Çalışma Raporları Puantaj.

- Sgk tahakkukları ve ödendi belgeleri.

- Personel değişiklikleri.

- Personel ücretli ve ücretsiz izin bilgileri.

Her Şey Kontrolümüz Altında
Operasyonel hizmetlerimiz ile 7/24 Müşterilerimiz ve personelimizin yanındayız.

-Online Denetim:Personelimiz algı seviyesi firmamız tarafından tüm güvenlik noktalarımıza 
kurulan ip kameralarımız ile kontrol edilir.

- Rutin Yerinde Denetim:Gece ve gündüz yerinde denetim hizmetimiz ile personelimizin iş 
başındaki performansı, alanın teknik yeterlilikleri ve tutulan kayıtlar kontrol edilir. 

-Talim (Drill) Çalışması:Hazırlanan senaryolar ile sızma ve sabote girişimlerine karşın personelin 
performansı ölçümlenir.
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Batı Savunma ve Koruma Özel Güvenlik Eğitimi Kurumu
Şirketimiz Özel Güvenlik sektörü içerisinde yasal düzenlemeden önceki dönemi de kapsayan 
deneyimi ile 2004 yılı Haziran ayında 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’ na uygun olarak 
yenilenerek hem özel güvenlik eğitim kurumu hem de özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgelerini 
almıştır.

İzmir ve çevre iller öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de özel güvenlik faaliyetlerini sürdüren 
firmamız, hem eğitimli personellerimiz hem de deneyimli idari kadromuz ile güvenlik 
ihtiyaçlarınıza en doğru ve kesin çözümleri sunmaktadır.

         GÜVENLİK HİZMETLERİMİZ

• SİTE GÜVENLİK HİZMETLERİ
• OKUL GÜVENLİK HİZMETLERİ
• ÜNİVERSİTE GÜVENLİK HİZMETLERİ
• AVM GÜVENLİĞİ
• MAĞAZA GÜVENLİK HİZMETLERİ
• BELEDİYE GÜVENLİK HİZMETLERİ
• ŞANTİYE GÜVENLİK HİZMETLERİ
• KONSOLOSLUK GÜVENLİK HİZMETLERİ
• BANKA GÜVENLİK HİZMETLERİ
• OTEL GÜVENLİK HİZMETLERİ
• HASTANE GÜVENLİK HİZMETLERİ
• MARİNA GÜVENLİK HİZMETLERİ
• MARKET GÜVENLİK HİZMETLERİ
• STAD GÜVENLİK HİZMETLERİ
• ENDÜSTRİYEL TESİS , DEPO , BİNA, FABRİKA GÜVENLİK     HİZMETLERİ
• HOLDING GÜVENLİĞİ
• PLAZA GÜVENLİĞİ
• KONUT KORUMA
• KİŞİ KORUMA
• TERMİNAL, OTOPARK, ULAŞIM ARAÇLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ
• GEMİ GÜVENLİĞİ
• SPOR TESİS GÜVENLİĞİ
• TOPLANTI,KONSER,FUAR ,KONGRE VE SERGİLER İLE
• TÜM ÖZEL GÜN VE GECELERDE GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ
• SPOR ORGANİZASYONLARINDA SAHA , SALON VB. ALAN
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Özel Güvenlik Hizmetleri
Özel güvenlik hizmetleri gerçek ya da tüzel kişilerin yaşam hakkı,işletme yönetimi hakları, 

zilyetlik hakkı ve mülkiyet hakkı gibi haklarının korunması amacı ile verilen hizmetleri ifade 

etmektedir.

Özel güvenlik ise bu koruma işlemini gerçekleştiren kişilere verilen isimdir.

Bu noktada firmamız Batı Güvenlik ve Koruma Hizmetleri müşterilerine yılların getirdiği 

bilgi ve tecrübe ile oldukça kaliteli bir şekilde özel güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

İnsanlar var olduğu günden bu yana güvenlik ihtiyacını hissetmiştir. Bu nedenle güvenlik 

unsurunun da en az insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade edebilmek mümkündür.

Günümüzde teknolojinin de gelişim göstermesi ile birlikte güvenlik unsuru da çok farklı bir 

boyut kazanmıştır.

Bu noktada kişilerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çeşitli hizmetlerin 

alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Güvenlik hizmetlerinin kapsamı nedir?

Özel Güvenlik Hizmeti Kapsamı Özel güvenlik hizmetinin en temel kapsamı kişilerin mal ve

can güvenliğini sağlamak şeklinde açıklanabilir.

Bu doğrultuda özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenliklerin görev süreleri 

boyunca güvence altına aldıkları ve korudukları gerçek ya da tüzel kişiler bulunmaktadır.

Bazen koruma ise can güvenliğine yönelik olurken bazen ise mal güvenliğine yönelik 

olabilmektedir. Bazen ise hem mal hem de can güvenliği koruması 

gerçekleştirilebilmektedir.

İnsanların can ve mal güvenliğinin korunması için verilen özel güvenlik hizmetleri 

kapsamında birtakım yasalarında bulunduğunu ifade edebilmek mümkündür.

Özel güvenliklerin görev ve sorumlulukları söz konusu yasa ile düzenlenmiştir.

Özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili kanunları şu şekilde sıralayabiliriz.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Adli ve 

Önleme Aramaları Yönetmeliği, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanun.
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Batı Savunma ve Koruma Kalitesi ile Özel Güvenlik Hizmetleri Yukarıda da bahsedildiği 

gibi özel güvenlik hizmetleri can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir.

Bu noktada firmamız , müşterilerine en kaliteli ve en güvenilir özel güvenlik hizmetleri 

sunmaktadır.
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Tevfik Bey, Yel Değirmeni Cd. No:31, 34295 Küçükçekmece/İstanbul 
+90 212 698 96 01 
info@batiguvenlik.com 
www.batiguvenlik.com
info@batiguvenlikgrubu.com
www.batiguvenlikgrubu.com
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