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Uzman kadromuz ile Türkiye’nin her noktasında hizmet veriyoruz.
Yönetim ekibimiz ve sahada görev alan arkadaşlarımız aldığı eğitimler 
ve edindiği Ulusal Güvenlik misyonuyla, hızlı karar alabilen, sorumluluk sahibi ve iletişimi kuvvetli kişilerdir. Dünya 
standartlarındaki hizmetimiz ile müşterilerimizin karşılaşabileceği tüm riskleri engelliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
özel çözümler üretiyoruz.  

Çalıştığımız kurumların sadece yaptıkları işe odaklanmasını sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler geliştiriyoruz. Yalnızca 
en güncel global teknolojileri takip etmek ve bu teknolojileri sistemlerimize entegre etmekle kalmıyor; bu konuda Türkiye 
ve dünyaya öncülük edecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Ulusal Özel Güvenlik olarak öncelikli amacımız çalıştığımız kurumlara güven veren işlere imza atmak. Sürekli olarak 
büyümemizin altında yüzlerce memnun müşterimizin referansı yatmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde de geliştireceğimiz 
strateji ve teknolojiler ile müşteri memnuniyeti odaklı yapımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Değerli Misafirlerimiz ve İş Ortaklarımız, 

Ulusal Özel Güvenlik, 2004 yılından itibaren sektörde aktif bir şekilde 
hizmet vermektedir. 

Yıllar içerisinde birçok önemli markaya hizmet veren bir şirketiz. 2004 yılında 
ilk projemiz İstanbul Üniversitesi’nde 550 çalışma arkadaşımızla başlayan 
hizmetlerimiz sonrasında AVM’lerde ve perakende sektöründe gittikçe 
büyüyerek devam etti. 2010 yılından sonra Mardin Havalimanı, Bodrum 
Havalimanı, BOTAŞ, Dış İşleri Bakanlığı ve Nitromak gibi Türkiye’nin 
önemli stratejik noktalarında yer aldık. 2020 yılıyla beraber hizmetimize 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da ekledik.



Güvenlik sistem ve süreçlerimizin verimliliğini sürekli geliştiriyoruz. İnsan odaklı yönetim anlayışımız ile kalite, 
çevre duyarlılığı ve iş güvenliği sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sayede müşteri beklentilerini %100 karşılamaktayız.

•  Özel Güvenlik ile ilgili tüm yasal mevzuat ve etik kurallara uymak koşuluyla müşteri memnuniyetini artırıyoruz.
•  Sıfır hata felsefesiyle güvenlik kalite anlayışını belirleyip bu doğrultuda çalışıyor ve müşterilerimize hizmet veriyoruz.
•  Kalite yönetim sistemimizi TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini 
   yerine getirecek şekilde dökümante ediyoruz, belgeliyoruz ve sürekli olarak iyileştiriyoruz.
•  Kalite ve sürekli gelişim anlayışını tüm güvenlik personelimizin benimsemesini sağlıyoruz.
•  Uluslararası güvenlik teknolojilerini takip ederek sistemimize entegre ediyoruz.
•  Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli olarak artırıyoruz.
•  Müşterilerimize ölçülebilir güvenlik sistemleri kuruyoruz.

Güvenlik Kalite Politikamız;

PERSONEL

YÖNETİM

TEKNOLOJİ

EĞİTİM DENETİM VE 
KONTROL 

DANIŞMANLIK

Sizi dinliyor, 
anlıyor ve size 
özel çözümler 
sunuyoruz. 

Türkiye’nin 
dört bir yanındayız!



5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na uygun şekilde 2004 yılından 
itibaren hizmet vermekteyiz. Bu süre zarfında yüzlerce referansı ve binlerce 
güvenlik personelini çatımız altında toplamayı başardık. Ulusal Özel Güvenlik 
olarak her zaman müşterilerimize son teknolojiyi ve güncel hizmetleri sunmayı 
hedefliyoruz. İlk günden itibaren sektöründe global standartlarda güvenlik 
hizmeti veren bir şirket olduk.

Bedri Güntay öncülüğünde çeşitli iş kollarında sürekli büyüyen farklı markalar 
ile 2019 yılında Candemir Holding bünyesine geçtik. 

Candemir Holding bünyesinde bir marka olarak tüm alanlardaki faaliyetlerimizi 
insana, çevreye değer veren yönetim anlayışıyla ve güncel sektörel gelişmeleri 
benimseyen yenilikçi bir yaklaşım ile sürdürmekteyiz. 

Ulusal Özel Güvenlik, ilkeli, dürüst ve güvenilir bir firma olarak değişen koşullara 
ve ihtiyaçlara rağmen her zaman yanınızda olacaktır.

Hakkımızda

Ulusal Özel Güvenlik olarak müşterilerimize sağladığımız hizmetler ile milyonlarca insanın hayatına dokunduğumuzun 
bilincindeyiz. Bu sorumlulukla faaliyet gösterdiğimiz alanlarda iş süreçlerini sürekli olarak iyileştiriyor ve müşterilerimize 
özel çözümler üretiyoruz. Hem müşterilerimizle hem de çalışanlarımızla güven üzerine kurulu bir ilişki geliştirmeyi 
kendimize görev ediniyor, her daim istikrarlı bir ilerleme kaydederek yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz.

Misyon

Müşterilerimize her zaman ülke ve dünya standartlarına uygun teknoloji ve hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Uzun 
yıllara yayılan bilgi ve tecrübe birikimimizin yanı sıra geliştirdiğimiz teknolojiler ile fark yaratarak Türkiye’de lider 
konumumuzu sürdürmeyi ve dünyanın önde gelen markaları arasına girmeyi hedefliyoruz.

Vizyon



İşletmelerin değişen ihtiyaçlarına özel hizmet odaklı çözümler sunuyoruz.

Son teknoloji ekipmanlar ve alanında eğitimli personeller ile hizmet veriyoruz. 

Yatay organizasyon yapısı ile hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz.

Acil durum müdahalesi ve kriz yönetimi planları hazırlıyoruz. 

Müşterilerimiz ana faaliyetlerine odaklanırken güvenlik ile ilgili tüm prosedürleri yürütüyoruz.

Ulusal Güvenlik ile Neden Çalışmalısınız?

Düzenli olarak analiz ve raporlama yapıyor, müşterilerimizi güvenlik 
süreçleri ile ilgili bilgilendiriyoruz. 

İşimiz, 7/24 insanların
güvenliğini sağlamak



Dünya Standartlarında Hizmet
Sektörümüzle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ediyor ve işimizi sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Candemir Holding için iş geliştirme hiç durmayacak bir süreçtir. 
Geliştirdiğimiz teknolojik yeniliklerle sektörümüze pek çok alanda öncülük ediyoruz. 
Şartlar ne olursa olsun müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet vermekten asla 
ödün vermiyoruz.

İnsan Odaklı Yaklaşım
Yaptığımız işin merkezinde insan var. Bu bilinçle insan ve çözüm odaklı bir yaklaşım 
benimsiyoruz. Müşterilerimiz için çözümler üreterek iş modelimizi standartlarımızdan 
ödün vermeden özelleştiriyoruz. Müşterilerimize gösterdiğimiz özenin temelinde 
çalışanlarımıza verdiğimiz değer yatıyor. Müşterilerimizin işlerini kendi işimiz gibi görüyoruz. Hızlı karar alıyoruz, sorumluluktan 

ve inisiyatif almaktan asla kaçınmıyoruz. Güçlü yönetimin önemini biliyor ve en yüksek 
uyum standartlarını savunuyoruz.

Sektördeki uzmanlığımıza ve yılların tecrübesine rağmen asla gençliğimizi ve heyecanımızı 
kaybetmiyoruz. Her bir işe aynı tutkuyla yaklaşıyoruz. Enerjimizi daima yüksek tutarak 
işimize sahip çıkıyor daha iyisi için düşünmeye ve üretmeye devam ediyoruz.

Sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Kendimize 
güveniyoruz. Entegre çözümler üreterek müşterilerimize daha iyi hizmet vermek 
amacıyla girişimlerde bulunuyoruz.

Girişimcilik

Sorumluluk

Dinamizm

İşimizi tutkuyla yapabilmemizin 
altında yatan değerlerimiz

Değerlerimiz



Güvenlik
Farklı alanlarda sunduğumuz tüm güvenlik hizmetlerinde kusursuz sonuç için 
üç adımdan oluşan kapsamlı bir prosedür uyguluyoruz. 

Güvenlik Prosedürlerimiz:
1- Risk Analizinin Yapılması
2- Risk Analizine Bağlı Güvenlik Önlemlerinin Alınması 
3- Bu Güvenlik Önlemlerinin Sürekli Olarak Güncel Tutulması 

Kurumun konumlandığı alan daha çok hangi tehlikelere açık? Kör nokta olarak tabir edilen ve 
güvenlik açığı yaratabilecek bölümler bulunuyor mu? Elektronik, mekanik ya da insan gücü gibi 
pek çok sorunun cevabını risk analizi ile sizlere veriyor ve bu risklerin iyileştirilmesi için gerekli 
aksiyonları alıyoruz.

Güvenlik hizmetine ihtiyaç duyan kurum hangi sektörde faaliyet gösterirse 
göstersin, öncelikle risk analizinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. 

Risk Analizi



Teknolojinin her yerde olduğu gibi güvenlik alanında da işleri çok daha kolay ve kusursuz bir hâle getirdiğini biliyoruz. Dünyadaki 
tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve hizmetlerimize başarılı bir şekilde entegre ediyoruz. Teknolojinin insanları 
anlamak ve ihtiyaçlarına en uygun cevabı vermek konusunda yetersiz kalabileceği noktalarda gerekli uzman personellerimizi 
görevlendiriyoruz. Kamera, alarm, x-ray cihazları gibi farklı güvenlik araçlarıyla tam kontrol sağlarken özel eğitime ve deneyime 
sahip güvenlik personellerimizle gerekli durumlara müdahale ediyoruz.

Teknoloji ve İnsan Gücü

Firma ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde entegre edilebilen özel olarak hazırlanmış modüller ile
işletmenizin tüm süreçlerinin takip edilmesini sağlayan güvenlik yazılımlarımız:

• Personel yönetim sistemi
• Raporlama sistemi

Teknolojik Hizmetler
Güvenlik alanındaki tüm güncel teknolojileri bir araya getirerek stratejik nokta güvenliği sağlıyoruz. Bu sayede üst düzey 
hizmet için gereken üç farklı alanı bir araya getiriyoruz. 

Aşağıdaki üç alanı kusursuz bir şekilde entegre ederek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece yüksek verim sağlıyoruz.
1- Nitelikli Personel
2- Güvenlik Danışmanlığı
3- Teknoloji 

Buna ek olarak stratejik nokta güvenliğini oluşturabilmek adına “Global Bilgi Sistemi” olarak adlandırdığımız, yurt içi ve yurt 
dışı çözüm ortaklarımız ile özel olarak yürüttüğümüz bir gelişim programımız da bulunmaktadır.

Global Bilgi Sistemi, ülkemizdeki yerli firmalar arasında yalnızca Ulusal Özel Güvenlik tarafından kullanılmaktadır. Bu sistem 
yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm güvenlik risklerini içermektedir.

Böylece global güvenlik teknolojilerini yakından takip ediyoruz ve birçok farklı alan için güvenlik sistemi oluşturulmasında 
destek sağlayabilecek yerli ve yabancı ekipler sunuyoruz.

Stratejik Nokta Güvenliği

Uluslararası Sabiha Gökçen Havaalanı Milas - Bodrum Havaalanı

BotaşNuh Yapı Teiaş

Mardin Havaalanı



Faaliyet
Alanlarımız

En çok referansa sahip olduğumuz alanların başında gelen ticari güvenlik, farklı alt dalları ile oldukça geniş bir alanı kapsar. 
Bu alt dallar arasında aşağıdaki gibi birbirinden farklı faaliyet alanları yer almaktadır; 

• Havaalanları • Plazalar • Şantiyeler • Bankalar • Depolar • Otomobil Bayileri • Eğitim Kurumları • Alışveriş Merkezleri • Mağazalar 

Ulusal Özel Güvenlik olarak üniformalı güvenlik görevlisi, silahlı güvenlik görevlisi, araç devriyesi, 7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri, 
iş sonrası devriye, kontrol noktaları, otopark güvenliği, acil müdahale gibi alternatiflerin tümünü müşterilerimize her alanda sunuyoruz. 

Ticari Güvenlik



Ulusal Özel Güvenlik olarak kapsamlı ve detaylı iş modelleri ile ofis binalarına özel güvenlik çözümleri üretiyoruz. Son 
güvenlik teknolojilerimiz, özel eğitimli güvenlik görevlilerimiz ve 7/24 destek veren müşteri hizmetlerimiz ile iş yerinizi en iyi 
şekilde koruyoruz. Ofislerin değişen ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunarak risklerinizi en aza indiriyoruz.

Kurumsal Ofis Binaları Güvenlik Hizmetleri

İnşaat ekipmanlarını ve inşaat alanındaki değerli malzemeleri şantiye 
hırsızlığına ve diğer olası tehditlere karşı korumak için özel çözümler 
sunuyoruz. Alarm, devriye servisleri ve yerinde güvenlik hizmetleri ile 
oluşabilecek her türlü güvenlik sorununu önceden analiz ediyor ve 
alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz.

Şantiye ve İnşaat 
Alanları Güvenlik 
HizmetleriHavalimanları Güvenlik Hizmetleri

Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok stratejik havalimanlarına güvenlik hizmeti vermekteyiz. Bu 
alanda referanslarımız arasında Mardin Havalimanı, Milas - Bodrum Havalimanı gibi önemli
stratejik havalimanları bulunmaktadır. Türkiye’nin önemli stratejik noktaları arasında yer alan 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın tüm güvenlik ve koruma hizmetleri 
Ulusal Güvenlik tarafından karşılanmaktadır.



Alışveriş merkezlerinin veya mağazaların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için entegre bir 
yaklaşımı benimsemekteyiz. 15 yılı aşkın bir süredir perakende sektörünün dinamik ve hareketli 
yapısına özel çözümler üretiyoruz. 7/24 izleme, mesai sonrası koruma, alarm izleme, araç 
güvenliği gibi birçok ihtiyaca özel güvenlik çözümünü AVM ve Perakende müşterilerimiz için 
uyguluyoruz.

Perakende ve Alışveriş 
Merkezleri Güvenlik Hizmetleri

Ulusal Özel Güvenlik olarak eğitim kurumlarının güvenliğine yüksek 
derecede önem vermekteyiz. Öğrenci ve eğitimcilere güvenli bir 
ortam yaratmak için alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Dünya 
standartlarında güvenlik hizmetlerini son teknoloji ile birleştirerek hizmet 
sağladığımız tüm eğitim kurumlarında üst düzey bir eğitim için gereken 
huzurlu ortamı sağlıyoruz.

Eğitim Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri

Ulusal Özel Güvenlik, depo güvenliğinde oluşabilecek riskleri önlemek için müşterilerine proaktif güvenlik hizmetleri 
sunmaktadır. Ulusal Özel Güvenlik, saha yönetimi, acil durum müdahalesi, can güvenliği ve sonrasında oluşabilecek olumsuz 
durumlar için gereken güvenliği sağlamaktadır. Depo güvenliği farklı riskleri içinde bulundurur. Süreci yöneten profesyonel ekip, 
güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için müşterilerine her zaman destek verir. Müşterilerine eksiksiz analizler ve raporlamalar 
sunarak kaliteli hizmet sağlamak öncelikli amacıdır.

Depo Güvenlik Hizmetleri



Bankacılık sektörü çalışanlarının, müşterilerinin ve varlıklarının 
değerinin bilincindeyiz. Bu bilinçle finansal güvenliği, kurum bilgilerini 
ve varlıklarını en üst düzeyde koruyoruz. Silahlı ve silahsız banka 
güvenliği, elektronik güvenlik sistemleri, soygunlara karşı önlem alma, 
ATM güvenliği gibi bankalara özel birçok güvenlik hizmetini bir araya 
getirerek müşterilerimize sunuyoruz.

Banka Güvenlik 
Hizmetleri

Plazaların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çok sayıda 
çözüm sunuyoruz. Plaza giriş – çıkış kontrollerinin sağlanması, 
devriye hizmetleri, iş merkezi çevresi koruma ve kontrolü, acil 
müdahale hizmetleri, otopark giriş-çıkış kontrolü gibi pek çok 
güvenlik uygulamasını entegre bir şekilde müşterilerimize 
sunuyoruz. Bu sayede plaza ve iş merkezlerindeki şirketler 
güvenli ve huzurlu bir şekilde kendi faaliyet alanlarına 
odaklanıyorlar.

İş Merkezi ve Plaza 
Güvenlik Hizmetleri

Ülke ekonomisi için yol gösterici nitelikte olan fuar alanlarını 
koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütüyoruz. Pek çok farklı 
sektörün değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümleri esnek yapımız 
ile sağlıyoruz. Yatay organizasyon yapımız ile hızlı kararlar alarak 
fuarcılık sektörünün değişken yapısına en uygun çözümleri anlık 
olarak üretiyoruz. 

Fuar Güvenlik 
Hizmetleri

Gıdadan otomotive, tekstilden inşaata kadar farklı alanlarda üretim yapan fabrika ve benzeri üretim 
merkezlerinin de 7/24 güvenliğinin sağlanması, hem çalışanlar hem ekipmanlar açısından oldukça 
önemlidir.  Endüstri merkezlerinin kurum dışı güvenlikleri kadar kurum içi güvenlikleri için de entegre 
çözümler sunarak verimliliğin artırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Endüstriyel Güvenlik



Hızlı, dinamik ve koordine bir güvenlik hizmeti gerektiren medikal sektöründe iletişim 
yeteneği, acil durum müdahalesi ve kriz yönetimi gibi ayrıntılar ekstra önem kazanır. 
Ulusal Özel Güvenlik olarak her zaman ani gelişmelere karşı tetikteyiz. Medikal 
sektöründeki güvenlik ihtiyaçlarınız için bizi tercih edebilir; alanınıza uygun eğitim 
ve deneyime sahip personellerin yanı sıra son teknoloji ekipmanlar ile kurumunuz 
genelinde vakit kaybetmeden maksimum güvenlik sağlayabilirsiniz.

Medikal Güvenlik Konaklama tesislerinde görev alan güvenlik personellerimizin iletişim ve müşteri ilişkileri konularında nitelikli olmasına özen 
gösteriyoruz. Herhangi bir sorunda gerekli güvenlik önlemlerini almakla sorumlu olan güvenlik personelleri, konaklama tesislerinin 
ihtiyaçlarına özel eğitime ve deneyime sahip olmalıdır. Diğer yandan ilgili konaklama tesisinde teknik donanım bakımından da gerekli 
önlemler alınmalı; kamera, alarm, x-ray gibi teknolojik ekipmanlarla güvenlik personellerinin senkronize hareket etmesi sağlanarak 
kusursuz bir güvenlik hizmeti sunulmalıdır. Ulusal Özel Güvenlik, hem personel hem de ekipmanlarla ilgili tüm gereksinimlerinizi 
bir arada bulmanızı sağlayarak işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştırır.

Konaklama Tesisi Güvenliği

Site gibi büyük ölçekli yaşam alanlarında huzurun sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için 
güvenlik hizmetleri ayrı bir öneme sahiptir. Sitenin büyüklüğüne bağlı olarak araçlı veya 
araçsız devriyelerimiz ile güvenli ve huzurlu yaşam alanları sağlıyoruz. Ulusal Özel Güvenlik 
olarak kapasitesi ve büyüklüğü ne olursa olsun konut güvenliği için yeterli donanım ve 
personele sahiptir. 

Konut Güvenliği



Profesyonel bir güvenlik hizmeti sağlamak için uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve en doğru 
şekilde belirliyor.
Ulusal Özel Güvenlik olarak danışmanlık hizmeti verirken başlıca aşağıdaki süreçleri izliyoruz:

1- Bir kurumun veya yapının güvenlik açısından sahip olduğu güncel ve gerçekçi riskleri analiz ediyoruz. 
2- Bu risklere uygun elektronik ve fiziksel önlemleri entegre ederek optimum çözümü belirliyoruz.
3- Gerekli noktalarda ilgili alanda özel eğitim almış güvenlik personelleri görevlendiriyoruz. 

Danışmanlık & Eğitim

Ulusal Güvenlik olarak öncelikle hangi alanda bu hizmete ihtiyaç duyduğunuzu belirliyoruz. Ardından özel bir keşif çalışması 
yapıyoruz. Özel eğitime ve deneyime sahip uzman danışmanlarımız ile hizmet talebinde bulunduğunuz alanın güncel 
güvenlik risklerini belirliyoruz. Risk analizi sonucunda ilgili alanda son teknoloji elektronik güvenlik sistemleri ya da fiziksel 
güvenlik önlemlerinden hangilerinin kullanılacağına ve nasıl entegre edileceğine birlikte karar veriyoruz. Böylece en doğru 
bütçe ile en verimli hizmeti almanızı sağlıyoruz.

Kişiler, Kurumlar ve Özel Güvenlik Şirketleri Neden 
Ulusal Özel Güvenlik’ten Danışmanlık Hizmeti Almalıdır?

Özel güvenlik sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlar da özellikle güncellenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda farklı 
aralıklarla danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabilir. Yasalara uyum sağlamak ve güncel kalabilmek adına danışmanlık 
hizmeti alması gereken özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumları, tecrübemizden ve kritik tesis güvenlik 
sistemleri, havalimanı güvenliği, plaza güvenliği, banka güvenliği, alışveriş merkezi güvenliği, endüstriyel güvenlik, konut 
güvenliği gibi farklı alanlardaki global ölçekli uzmanlığımızdan yararlanabilir. 

Güvenlik sistemlerinde rutinleşme, en güçlü sistemlerde dahi güvenlik zafiyetlerini beraberinde getirebilir. Güvenlik 
sistemlerinde rutinleşmenin önüne geçmek için sistemlerimizi canlı tutuyoruz. Belirli aralıklarla güncel risk ve tehditleri 
denetim ve testlerle yeniden analiz ediyoruz. Uzmanlarımız güvenlik sisteminin etkinliğini gözlem ve teknik ölçümlerle 
süreli olarak değerlendiriyor. Testlerin sonucunda güncel güvenlik risk ve tehditlerini detaylı şekilde raporluyoruz ve çözüm 
önerileri sunuyoruz. Gerekli iyileştirmeleri testlerle eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Kapsamlı denetim ve sistem 
testlerimiz ile işletmenizdeki güncel riskleri analiz ediyor ve gerekli durumlarda geç kalmadan sistemlerinizi güncelliyoruz.

Denetim ve Sistem Testleri



Ulusal Özel Güvenlik Tarafından Verilen Eğitimler
• Yangın Eğitimi
• Özel Güvenlik Hukuk Eğitimi
• Kişi Hakları Eğitimi
• Etkili İletişim Eğitimi
• Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
• KBRN Eğitimi (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Silahlar)
• Güvenlik Riskleri Eğitimi
• Güvenlik Personeli ve Yardımcı Cihaz Kullanımı Eğitimi
• Tüm bu eğitimler yurt içinde ve yurt dışında 
  sertifikalı olarak verilmektedir. 

• X-Ray Eğitimi
• Bomba Eğitimi (Tüm Dünyada Güncel Olarak Çıkan 
  Her Çeşit El Yapımı ve Fabrikasyon Bombaların 
  Yakalanması ile İlgili Temel Bilgiler)
• Kişi Profil Eğitimi
• Kapı ve El Detektör Eğitimi
• Yakın Savunma Eğitimi
• İleri Düzey Temel Silah Atış ve Kullanma Eğitimi
• Profiling Eğitimi
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve Yetkiler Eğitimi
• İlk Yardım Eğitimi

Ulusal Özel Güvenlik olarak şirket değerlerimizin başında ‘’insan odaklılık’’ gelir. “Doğru iş için doğru insan” ilkesi ile tüm iş 
kademeleri için en nitelikli insan kaynağını sağlamaya özen gösteriyoruz. İnsan Kaynakları iş süreçlerimiz, personeller ile 
birlikte adaylara da kariyer ve gelişim olanakları sağlamak üzerinedir.

İş süreçlerimizi İnsan Kaynakları prosedürlerimize uygun oluşturmaktayız. Projelerimize özel uyguladığımız kişilik envanterleri 
ile personel adaylarımızın kişilik özellikleri hakkında güvenilir bilgiye ulaşırken, zeka, algı, dikkat boyutu ve görsel hafızalarını 
da ölçümlemekteyiz. Personellerimiz, görev noktalarında hem Ulusal Özel Güvenliği hem de hizmet verdiğimiz firmayı doğru 
bir şekilde temsil etmek ve moral motivasyonu yüksek tutmak adına sürekli olarak eğitim programlarına dahil olmaktadır. 
Projelerimizde gerçekleştirdiğimiz risk analizlerine göre A, B ve C segmentlerimiz bulunmaktadır. A segmenti yüksek risk, B 
segmenti orta risk ve C segmenti ise düşük risk oluşturan projelerden oluşmaktadır. Tüm segment grupları için doğru adayı 
yerleştirmeyi hedefleyerek ve risk düzeyine göre eğitim planlamalarını gerçekleştirmekteyiz.

İK Süreçleri



Elektronik 
Güvenlik Sistemleri
Ulusal Özel Güvenlik olarak müşterilerimizin ihtiyacı 
olan elektronik güvenlik önlemlerini tespit ediyor, doğru 
projelendirme ve bütçe ile müşterilerimize sunuyoruz.

Telefon:   +90 0850 466 04 77
E-Posta:  info@candemirholding.com.tr

Adres: Küçükçamlıca Mahallesi
     Libadiye Caddesi Ümit Sokak
     No: 13 A Bulgurlu - Üsküdar / İstanbul

İletişim

www.candemirholding.com.tr ulusalguvenlik_ulusalguvenlik_



Referanslarımız

SİMPAŞ 
KORU SİTESİ

BEYKOZ 
KONAKLARI

YEŞİL 
KONAKLARI SİTESİ 

TARABYA PARK
KONAKLARI MARİNA PALAS

NOV İBİS 
OTEL

STAR AVM

GAZİ 
ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ

9 EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ

BARTIN 
ÜNIVERSITESI

BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYESİ

PAMUKKALE 
ÜNİVERSİTESİ

AKYAZI DEVLET 
HASTANESİ

BALIKESİR KAMU 
HASTANELERİ

ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

ANTALYA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

ZİYLAN 
WATERGARDEN 
ATAŞEHİR

KIRŞEHİR AHİ EVRAN 
ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ

SİYAMİ ERSEK
HASTANESİ

NARLIDERE 
BELEDİYESİ

TUZLA 
BELEDİYESİ

T.C DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI İDARİ VE 
MALİ İŞLER DAİRESİ

KARABÜK 
ÜNİVERSİTESİ

AMASYA 
ÜNİVERSİTESİ

YAKACIK 
DOĞA KOLEJİ 

EDİRNE 
BELEDİYESİ

ANKARA 
ŞEKER FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET 
BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRE 
BAKANLIĞI

NUMARİNE 
DENİZCİLİK

MARMARA VE 
EFE BÖLGESİ ŞOK 
MAĞAZACILIK 
DEPOLARI

ÇAMLICA EVLERİ ERDEM SİTESİ

ŞEKERVADİ 
KONAKLARI 

EKŞİOĞLU 
AKKAYA SİTESİ

SOYAK EVREKA 
REZİDANS 

SARI 
KONAKLAR

PARADİSE CİTY 
ÇEKMEKÖY EVLERI 

MEŞE KONUTLARI 
SİTESİ 

POLAT 
VİLLALARI

SİNPAŞ 
MARENEGRO 
SİTESİ

VALİDESUYU 
KONAKLARI

İÇKALE KANDİLLİ
KONAKLARI

ATAŞEHİR 38 ADA

BERBEROĞLU 
İNŞAAT TİC. 
LTD. ŞTİ. GV




