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HAKKIMIZDA;
VİSMA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2020 yılında İstanbul’da
kurularak, Özel Güvenlik Sektöründe faaliyet gösteren şirketler
arasında yerini almıştır.
Uzun yıllar Türkiye’nin en büyük Güvenlik şirketlerinin İdari
kadrolarında görev almış, tecrübesi ve birikimiyle her biri kendi
alanında uzman olan personeller ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlüğü kadrolarında uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş
emekli Genel Kolluk personellerini bünyesinde toplayarak güçlü bir
yönetim kadrosuna sahip olan VİSMA Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti,
Ülkemizin sayılı güvenlik şirketleri arasına girmeyi kendine hedef olarak
belirlemiştir.
Medya kuruluşlarından, spor kulüplerine, turizmden alışveriş
merkezlerine, perakende zincirlerinden dünyaca tanınmış kişilerin özel
korumalığına kadar farklı sektörlerdeki iş ortaklarına başarı ile
güvenlik hizmeti sunan tecrübeli ve profesyonel kadrosu ile hedefine
doğru emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

• Vizyonumuz
Profesyonel bakış açısı ve uzman çalışanları Güvenlik
alanında sektörün en iyileri arasında olmak.

• Misyonumuz
Hedeflerimize ulaşma yolunda Şirketimizin belirlemiş olduğu olmazsa
olmaz kurumsal değerlerimizden taviz vermeyen, profesyonel
ekibimizle birlikte, çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine uygun
olarak müşterilerimizle devamlı iletişim halinde olmak, aynı zamanda
müşterilerimize ve çevremize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir
biçimde artırmak.

• Kurumsal Değerlerimiz;
Müşteri Memnuniyeti
Dürüst, saygılı, nazik, yardımcı, çözüm odaklı ve güler yüzlü olmak
Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak
Kaliteli hizmet sunmak
Aidiyet Duygusuyla hareket etmek

HİZMETLERİMİZ
• Fiziki Güvenlik
• Elektronik Güvenlik
• VIP Koruma Hizmetleri
• Organizasyon Güvenliği
• Güvenlik Danışmanlığı

HİZMETLERİMİZ
FİZİKİ GÜVENLİK
Başarımızın temeli iyi eğitimli ve işine bağlı çalışanlarımızdır.
VİSMA Güvenlik Hizmetleri doğru işe alım ve insana yatırımla
mükemmel koruma ve güvenlik hizmetini hedeflemektedir.
Farklı sektördeki iş kollarına uygun personel seçimi ve projenin
özelliğine göre verilecek işbaşı eğitimleri ile kaliteli hizmet sunmaya
odaklanmış bir yönetim anlayışına sahibiz.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar:
-–
–
–
–
–
–
–
–
–

Oteller, Turistik Tesisler ve Marinalar
Alışveriş-İş Merkezleri ve Rezidanslar
Hastaneler
Medya ve Basın Kuruluşları
Endüstriyel Tesisler-Fabrikalar
Organizasyon Güvenliği
Spor Müsabakaları
İkametler
Kişi Koruma
Kritik Tesisler (Hava Limanları-Petrol ve Doğal Gaz Dolum
Tesisleri-Nükleer, Termik ve Doğalgaz Çevrim
Santralleri-Maden Yatakları-Askeri Tesisler vb.)

HİZMETLERİMİZ
VIP KORUMA HİZMETLERİ
• VİSMA GÜVENLİK sizlere, protokol bilgisine sahip, özel
eğitim almış ve uzun yıllar bu alanda tecrübe sahibi, çoğu
emniyet ve askeri geçmişi olan uzmanlarımız ile silahlı yada
silahsız 7/24 yakın koruma hizmeti vermektedir.
• Ayrıca, AVM’ ler başta olmak üzere yüksek risk taşıyan işyerleri ve
konutlarınıza karşı olası terör saldırılarına anında müdahale edecek
emekli emniyet mensupları ve askerlerden oluşan “Timlerimizle’’
sizlere daha güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyoruz.
• VIP Koruma Hizmetinde özel ve sosyal hayatın olabildiğince
kısıtlanmaması ve gizlilik önceliğimizdir. .

HİZMETLERİMİZ
ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ
• Özel kurum ya da kişilerin düzenlediği toplantılar, sahne
gösterileri, spor müsabakaları vb. tüm organizasyonlarda,
organizasyon komitelerinin ihtiyaç duyabileceği güvenlik
hizmeti, organizasyon güvenliği konusunda tecrübeli ve
uzman personelimiz tarafından verilmekte,
5188 sayılı Kanun gereğince tüm izinler tarafımızdan alınmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
ELEKTRONİK GÜVENLİK
• Elektronik Güvenlik, günümüzde fiziki güvenliğin ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir. Fiziki güvenliğin kameralar ve
diğer elektronik sistemler ile desteklenmesiyle güvenlik
riskiniz minimuma inecektir.

VİSMA Güvenliğin sizlere sunduğu elektronik güvenlik
hizmetleri aşağıdadır.
• Kamera ve diğer elektronik sistemlerin nereye kurulması
gerektiği ile ilgili keşif ve projelendirme yapılması ,
• CCTV Görüntüleme Sistemleri ,
• Acil Anons Sistemleri,
• Geçiş Kontrol Sistemleri,
• Personel Takip Sistemleri,
• Çevre Güvenlik Sistemleri,
• Drone Sistemleri
• Bakım ,Onarım ve Teknik Destek Hizmetleri.

HİZMETLERİMİZ
GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimizde öncelikli olarak kurumunuzun Risk
Analizi yapılarak ne kadar ve nasıl önlemler alınacağına karar verilir.

VİSMA Güvenliğin sizlere sunduğu Güvenlik Danışmanlığı
hizmetleri aşağıdadır.
•
•
•
•
•

Risk analizleri yapmak,
Güvenlik Görev Tanım ve Talimatlarını Düzenlemek,
Güvenlik Planlarını Hazırlamak,
Sektöre ya da çalışma sahasına uygun iş başı eğitimler vermek,
5188 sayılı Kanun kapsamında her türlü izinlerin alınması,
gerekli tüm yazışmaların yapılarak, 5188 Denetim Dosyalarının
hazırlanması ve güncel tutulması,
• Denetim Hizmetleri
Bina, tesis, fabrika, AVM, Site gibi yaşam ve çalışma
alanlarınızda görev yapan güvenlik personelleriniz acaba
görevlerini doğru bir şekilde yapabiliyor mu?
Başka Özel Güvenlik Şirketleri tarafından güvenlik hizmeti
verilen kurum ve kuruluşlarda, üçüncü bir göz olarak objektif ve
tarafsız bir şekilde yapacağımız haberli ve habersiz denetim ve
driller ile; Güvenlik sistem ve cihazlarının çalışır durumda olup
olmadığı, doğru kullanılıp kullanılmadığı, personelin algılama ve
güvenlik bilgisi puan vermek suretiyle değerlendirilir.
Yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde müşterilerimizle

• Kayıp Önleme Hizmetleri
Tüm dünyada perakende güvenliğinin önemi giderek artmaktadır.
Perakendeciler her yıl dünya genelinde milyarlarca lira kayba
uğramaktadır. Perakendeciler, hırsızlık, çalışan suiistimalleri,
soygun, sahtecilik, vandalizm gibi suçlarla mücadele etmek zorundadır.
Perakende sektörü bu güne kadar yüzleştiği en önemli sorunun
üstesinden gelmekte zorlanmaktadır:

Mal varlıklarını ve kazancını korumak.
Eğitim, perakende kayıplarını önlemek için verilen savaşta en iyi
silahlardan biridir. Sadece güvenlik görevlileri ve kayıpları
önleme personeli değil, tüm çalışanların bu konuda eğitilmesi,
suçla mücadelede perakendecileri bir adım daha ileri
taşıyacaktır.
Her zaman yeni tehditler olacaktır, önemli olan kısa zamanda
adapte olunabilecek çok yönlü bir savunma sistemi
metodolojisine sahip olmaktır.
ViSMA Güvenlik uzman kadrosuyla hem sizin çalışanlarınızı
hem de kendi çalışanlarını eğiterek kayıplarınızı minimize eder:

KORUMA EKİBİMİZİN GÖREV ALDIĞI
ÖZEL KORUMA HİZMETLERİ
• Günümüzde önemli ihtiyaçlardan biri olarak kabul edilen
ÖZEL KORUMA hizmetini dünya standartlarında sağlıyoruz.
• Her biri kendi alanında özel eğitimli, daha önce bir çok kez
uluslararası önemli kişilerin koruma hizmetinde görev almış,
tecrübeli ve profesyonel VİSMA Güvenlik VIP Koruma ekibi
farkıyla kendinizi hem güvende hem de özgür hissedersiniz.
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