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Tersane Güvenliği

G

emideki kişileri, yükü, yük taşıma
birimlerini, gemi kumanyasını veya gemiyi, bir
güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak
önlemlerin, gemide uygulanmasını sağlamak
amacı ile geliştirdiğimiz bir güvenlik birimidir.
Bünyemizde bulunan emekli tecrübeli
güvenlik personeli ile yüksek risk arz eden
alanlarda müşterilerimize sakin, rahat bir
seyir sağlamaktayız. Bu şekilde müşterilerimiz
güvenle işlerine devam etmektedir.

Gemi Güvenliği

D

ünyanın her hangi bir limanından başlayan ve
varacağı limana kadar süren,Dünya üzerinde bilinen
korsan tehlikelerinin olduğu bölgelerde belirlenen
bir noktadan diğer noktaya kadar tehlikeli bölgeden
geçiş süresince, Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli
SAT Komandoları veya diğer ülkelerin Deniz
Kuvvetlerinden emekli muadil SAT Komando
personellerince gemi üzerinde silahlı veya silahsız
verilen güvenlik hizmetidir.

AVM Güvenliği

VEKTÖR GÜVENLİK olarak avm güvenliği hizmetimizde;
alışveriş merkezi giriş çıkışlarının güvenliği, otopark güvenliği,
katların güvenliği, mağazaların güvenliği, avm çevresinin
güvenliği, sinema ve spor salonlarının güvenliği, avm
ziyaretçilerinin güvenliği ve mağaza personellerinin güvenliğini
sağlamak amacıyla, 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğe uygun
olarak, konusunda uzman güvenlik personelimiz ve deneyim
sahibi yönetim kadromuz ile avm güvenlik hizmeti vermekteyiz.

VIP Koruma / Güvenlik

VIP

yakın koruma güvenlik
hizmetimizde, kişi veya kişilerin güvenlik
tehlikelerinin bulunması durumunda, günlük
yaşamı mümkün olduğunda az etkileyecek
şekilde hareket ederek, gerekli tüm ekipmanlar ile
yüksek seviyede güvenlik hizmeti sağlamaktayız.
Yakın koruma hizmetleri 5188 sayılı kanun
kapsamında, yasal çerçevede ve diğer
güvenlik güçleri ile yakın işbirliği halinde
gerçekleştirilmektedir.

Stadyum / Festival Güvenliği

S

por kulüplerinin spor faaliyetlerinde ihtiyaç
duyacağı ekipmanımızla ve personelimizle özel
güvenlik ihtiyacını karşılayıp; Spor organizasyonu
ve spor müsabakalarında Genel asayişin
sağlanması, davetli veya davetsiz seyircilerin
yönlendirmesi tehlikeli maddelerin stadlara
sokulmaması,gerek oyuncuların gerek seyircilerin
müsabaklarda güvenliğini gerekli tedbirleri
almak suretiyle spor salonları ve stadlarda
profesyonel güvenlik hizmeti vermekteyiz.

Fabrika Güvenliği

Fabrika gibi işletmelerin güvenliği,
emek ve yılların birikimi olan
sermayeyi korumayı amaçlayan,
uygulama esnasında da maksimum
titizlik ve disiplin isteyen ciddi bir
iştir.
Fabrika güvenlik hizmetleri; Girişçıkış kontrolü, çalışan personelin
kontrolü, çevre güvenliği, yangın
önlemleri ve müşterilerinden
gelecek özel istekler kapsamında
uzman güvenlik personelleri ile
sağlanmaktadır.

Otel ve Marina Güvenliği

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerde, konuklara kendini evinde gibi rahat ve güvende
hissettirmek müşteri memnuniyeti açısından önemli bir konudur.
Otellerde konaklayan misafirlerimize hissettirmeden her daim yüksek tedbir alarak, onların güvenliğini
sağlıyoruz. Otellerde çevre güvenliği, giriş çıkış kontrolleri, otopark, araç, bagaj, personel, misafir
kontrollerini ve önleyici faaliyetleri uyguluyoruz.
Marina güvenliğinde uzman bir
şirket olan Vektör, liman ve marina
güvenliğinde etkili güvenlik ve
koruma, 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 sağlamaktadır.

yapay deniz yerini koruma.

Marina Tesisi: Sınırları idare
tarafından tespit edilen, gemilerin
güven içinde yük ve yolcu alıp
verebilecekleri veya yatabilecekleri,
barınabilecekleri, rıhtım, iskele,
şamandıra ve demir yerleri ve
yaklaşma alanları ile kapalı ve
açık depolama alanlarını, atık alım
tesislerini, idari ve hizmet amacıyla
kullanılan bina ve yapıları veya
bunların bazı bölümleri ve bu
bölümlerin hepsine girişin kontrollü
olduğu yerleri, diğer tüm yapıları,
kullanımlı veya boş sahaları içine
alan bölümleri içeren doğal veya

Marina Güvenlik Değerlendirmesi: Marina tesisine yönelik içeriden veya dışarıdan
gelebilecek her çeşit eyleme karşı fizibilite ve güvenlik risklerinin analizi ile belirlenen bu risklerin
değerlendirmesini içeren tespittir.
Marina Güvenlik Planı: Marina tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi
kumanyasını, bütün güvenlik risklerinden korumak için alınacak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını
sağlamak amacı ile geliştirilmiş plandır.
Marina Tesisi Güvenlik Sorumlusu: Marina tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından,
incelenmesinden ve sürdürülmesinden ve Marina yetkilileri ile olan ilişkilerden sorumlu kişiyi ifade eder.

Güvenlikse, Doğru Karar...

ELEKTRONİK ÇÖZÜM SİSTEMLERİ
CASUS / BÖCEK ARAMA
VEKTÖR GÜVENLİK bulunduğunuz ortamda dinleme
cihazı, gizli kamera tespiti yapmaktadır. Profesyonel
cihazlarla hizmet vermektedir. Sizde dinlendiğinizden
yada izlendiğinizden şüpheleniyorsanız bunun tespitini
ancak profesyonel bir çalışmayla öğrenebilir ve
engelleyebilirsiniz, bu kapsamda gizlilik önemlidir.
VEKTÖR GÜVENLİK Türkiyenin her yerinde hizmet
vermektedir.

BEKÇİ TUR VE
KONTROL SİSTEMLERİ
Bu sistem sayesinde güvenlik personellerinin
daha önceden belirlenen güzergahta turlarını
muntazam tamamlayıp tamamlamadığının ve
tur bilgilerinin saklanmasını sağlanmaktadır.
Bağlı yazılım ile günlük ya da haftalık olarak
rapor halinde görüntülenebilmektedir.

GÜVENLİK HİZMET KÖPEKLERİ
Ev, İş Yeri ve Tesis Güvenliği
K9 ve K9 Ekibi Kiralama
Kargo ve Lojistik Güvenliği
Sivil Havacılık ve Hava Kargo Güvenliği

* Arama - tarama
* Bomba arama
* Koruma ve devriye
* Kadavra arama
* Patlayıcı madde arama
* Narkotik

Temizlik Hizmetlerimiz
İnşaat Sonrası Temizlik
Dış Cephe Temizlik
Ofis / Büro Temizliği
Gemi ve Yat Temizliği
Kamu Kurumları Temizliği

ZIRHLI ARAÇ / ARAÇ ZIRHLAMA
Firmalara verdiğimiz hizmette zırhlanacak araç
ile ilgili müşteri talepleri alınarak uygun araç
ve zırhlama metodu belirlenip, müşteri istekleri
doğrultusunda aracın dizaynı projelendirilerek
müşteriye gerekli bilgilendirme yapılır.

Güvende Kalın...

ZIRHLI GÜVENLİK KABİNİ
VE TURNİKELER
ZIRHLI GÜVENLİK KABİNİ
Kabinlerimiz kamu ya da özel sektörün ihtiyacı olan
her noktada gözetleme ve kontrol için güvenlik
kulübesi, şantiyelerde bekçi kabini, askeri birlikte
nizamiye, apartman ve sitelerde güvenlik ve bekçi
kulübesi olarak kullanılabilmektedir. Şehir merkezlerinde kontrol noktaları, danışma kabinleri, satış amaçlı
büfeler, toplu kullanıma uygun wc duşlar gibi bir çok ihtiyaca hizmet vermektedir. Bu kabinlerin en çok
tercih edilme sebepleri pratik ve ekonomik olması, istenildiğinde kolayca yer değiştirip taşınabilmesi, her
türlü mimari tasarıma uygun olmasıdır.

TESİS YÖNETİMİ
Yönetsel organizasyonların kurulması, organizasyon içindeki görev tanımlarının yapılması, işletme
adına bütçelerin ve yönetim plânlarının hazırlanması, uygulanması, teknik işletim, bakım, onarım, tadilat
ve arızaların giderilmesi, işletme demirbaşları ile ekipmanlarının periyodik takip ve kontrolleri, temizlik
hizmetlerinin verilmesi, personel yemeği hizmetlerinin verilmesi, elektronik veya fiziki güvenlik sistemlerinin
kurulması ve işletilmesi, güvenlik risk analizlerinin yapılması ve acil eylem, sivil savunma plânlarının
hazırlanması, peyzaj hizmetleri altında çevre ve ofis içi bitki düzenlemelerinin ve bakımlarının yapılması
veya desteklenmesi hizmetlerini sağlanmaktadır.
Vektör kurumsal hizmetler, kalite ve profesyonelliğini 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 yönetebilmesini sağlayan
bu hizmetler, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, ekonomik olarak kaynaklarını daha etkin bir
biçimde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.
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