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Hepimiz için vazgeçilmez olan

dört değeri bu logoda topladık;
DÜNYA

Hayatın merkezi

GÜNEŞ

Bütün canlıların enerji kaynağı

KOÇ

Kötülüklerin kovucusu ve
gücün simgesi

DOĞAN
Dürüstlük ve zekanın simgesi

Hakkımızda
DOĞANKOÇ Özel Güvenlik 1999 yılından itibaren ülkemizde özel güvenlik ve hizmet sektörlerinin gelişiminde öncü olmak, özel güvenlik
hizmeti ve personel gereksinimlerine etkin çözümler sunmak amacı ile yola çıkmıştır. Sahip olunan değerlere ek olarak iş ortaklarına sunulan
optimal çözümler, kurulan uzun vadeli ilişkilerle kazanılan tecrübe ve referanslar sayesinde, ülkemizde ve sonraki dönemde Avrupa’da en
kaliteli hizmeti sunmayı hedef olarak belirlemiş bir Türk Markası olmak amaçlanmaktadır.
DOĞANKOÇ Özel Güvenlik, DOĞANKOÇ Grup bünyesinde gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerini DOĞANKOÇ Elektronik Güvenlik
ile birlikte Bütünleşik Güvenlik Felsefesi çerçevesinde yürütmektedir. Bu sayede güvenlik uygulamalarını süreç yönetimi mantığıyla
düzenlemekte, etkin bir denetim ve izlenebilirlik sağlayabilmek adına her görevi bir sinyale dönüştürerek yazılımlar aracılığıyla yönetmektedir.
Bugün itibariyle DOĞANKOÇ Özel Güvenlik günde 1.8 milyon sinyal, ayda ise 64 milyon sinyal üretmekte, ürettiği sinyallerin takibini
kendi geliştirdiği ULAK yazılımı üzerinden anlık ve etkin bir şekilde yapabilmektedir. Gerçekleştirilen yatırımlarla projede görev alan güvenlik
personeli, Mobese ve Alarm İzleme Merkezi aracılığı ile 7 gün 24 saat ve güvenlik kulübelerinin içleri dâhil olmak üzere izlenmektedir.
Böylelikle DOĞANKOÇ Özel Güvenlik, Türkiye’de kendi bünyesindeki güvenlik personelini 24 saat aralıksız denetleyebilen tek güvenlik
şirketi konumundadır.
Grup bünyesinde; fiziki güvenlik hizmeti veren DOĞANKOÇ Özel Güvenlik, kamera, alarm, personel takip ve bunun gibi zayıf akım alt yapı
sistemlerini yürüten DOĞANKOÇ Elektronik Güvenlik şirketlerinin yanı sıra, proje bazlı hizmet ve destek personeli temini sağlayan ve
Nilfisk endüstriyel temizlik makinalarının satış yetkisini bulunduran Ayışığı Lojistik ve İnsan Kaynakları, madencilik faaliyetlerini yürüten
Sencer Madencilik şirketleri faaliyet göstermektedir.
Süregelen düzenli yatırımlar devam etmekte; bu sayede Ege Bölgesi’nde yeterli büyüme sağlandıktan sonra, İstanbul başta olmak üzere
Bursa, Kocaeli gibi Türkiye ekonomisinin kalbi olan sanayi bölgelerinde atılımlar gerçekleştirilmektedir. Böylece şimdilik 32 ilde yapılandırılan
organizasyonlar ile saygın iş ortaklarına güvenilir hizmet sunulmaktadır.

www.dogankoc.com.tr

3

4

www.dogankoc.com.tr

www.dogankoc.com.tr

5

süreklilik

dürüstlük ve güven

7 gün 24 saat izleme

Türkiye’nin Yeni Nesil
Güvenlik Markası

Güvenliğiniz için;
Elektronik Güvenlik Sistemleri ile
Fiziki Güvenlik Uygulamalarını bir çatı altında
aynı anda devreye sokuyoruz...

Bütünleşik Güvenlik Felsefesi
Güvenliğe ilişkin tehditlerin gittikçe arttığı dünyamızda, kişisel ve kurumsal güvenlik tehditleri ancak
profesyonel ve etkin güvenlik çözümleri ile önlenebilir. Profesyonel ve etkin çözümler “güvenlikle ilgili
tüm unsurların” eş zamanlı devreye alınması ve denetlenmesi ile mümkündür.
Ülkemizde elektronik güvenlik sistemleri şirketleri ile fiziki güvenlik şirketleri ayrı ayrı yapılanmıştır ve
birbirlerinden ayrı sektörler olarak görülmektedir. Bu yüzden, güvenliğini sağlamak isteyen işletme,
her iki sektörden firma ile ayrı ayrı görüşüp, ayrı satın alma yapmak durumunda kalmaktadır. Ancak
bu durum hem ek bir maliyet getirmekte, hem de sistemlerin birbiriyle uyumu ve denetimi açısından
ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Oysaki koruma ve korunma kavramları içerisinde bütünlük arz eden
ve birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken olgulardır. Asıl olan bu unsurların iyi bir organizasyonla
bütünleşik hareketinin sağlanmasıdır. Doğankoç Bütünleşik Güvenlik Felsefesi, işletme tarafından
hiçbir ek yatırım yapılmaksızın, güvenlik tedbirleriyle ilgili tüm unsurların bir arada devreye sokulduğu bir
sistemdir. Bu sistemin Türkiye’de ve Avrupa’da bir örneği daha bulunmamaktadır.
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Son teknoloji ürünü
sistemlerimizle
yatırımlarınız artık
daha güvende!

Kamera Sistemleri

Alarm İzleme

Her boyuttaki elektronik güvenlik ihtiyacınıza çözüm
getirebilen kamera sistemleri; suç ve suçluyla mücadelede
caydırıcı etkisi kadar, suç oluştuktan sonra faillerinin tespiti
ve delillerin sağlanabilmesi açısından da büyük bir öneme
sahiptir. Kamera sistemlerimizle, yatırımlarınızı ve yaşantınızı
daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Ev ve iş yerlerine kurduğumuz alarm sistemleri, bir alarm durumunda
Doğankoç, Mobese ve Alarm İzleme Merkezi’ne sinyal göndererek,
operatörlerimizi uyarmakta ve alarmın cinsine göre (hırsızlık, yangın,
sağlık vb.) kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık birimlerinin olay yerine
yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Doğankoç Elektronik Güvenlik sahip olduğu son derece
geniş ürün yelpazesiyle, isterseniz geniş alanlarda veya
açık arazilerde, isterseniz kapalı alanlarda kullanabileceğiniz
kaliteli, hesaplı ve güvenilir kamera sistemleri sunmaktadır.
↘ Sabit Güvenlik Kameraları
↘ Dome Güvenlik Kameraları
↘ IR Güvenlik Kameraları
↘ Speed Dome Kamera Sistemleri
↘ Plaka Tanıma Kameraları
↘ Yüz Tanıma Kameraları
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Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi, kamera izleme ve alarm
takibinin yanı sıra, soğuk zincir sinyal takibi de yapabilmektedir.
Doğankoç Elektronik Güvenlik’in uzman operatörleri 365 gün 24 saat
görev yapmaktadır.
Dedektörler İşlevlerine Göre Ayrılırlar:
↘ Gaz Yoğunluğu Algılama
↘ Dumanın Artışını ve Yoğunluğunu Algılama
↘ Isının Hızlı Değişimi ya da Isı Eşiğini Algılama
↘ Hareket Dedektörü, Sıcak Hareketli Cismi Algılama
↘ Manyetik Kontak
↘ Cam Kırılma Dedektörü
↘ Işın Bariyerleri
↘ Yangın Alarm Sistemleri

DOĞANKOÇ ULAK
ULAK, DOĞANKOÇ Grup hizmetlerinden süreç yönetim uygulamasıdır. Devriye Takibi, Acil Durum, Eğitim Notları, Anlık Mesajlaşma, Rapor Paylaşımı modüllerinden oluşmaktadır. Ulak
ile devriye takipleri artık daha kolay ve daha hızlı işlemektedir.
Güvenlik personelini kontrol altına almak ve onları her zamankinden daha verimli hale getirmek için geliştirilmiştir. Mobil
uygulamada çalışabilen ULAK sayesinde personele tek bir panelden erişebilmekte, mesaj gönderilip aramalar gerçekleştirilebilmektedir.
ULAK, Devriyeleri önceden tanımlayarak gecikmeleri anında görebilme imkânı sunar. Acil durumlarda panik butonu ile
yardım isteyebilmeye olanak sağlar. Güvenlik personeline
eğitim notları oluşturulabilmekte ve bunlar daha sonra tekrar
görüntülenebilmektedir. Güvenlik personeli ile sürekli irtibat halinde kalınabilmekte ve anlık mesajlaşılabilmektedir.
Gerçekleşen olayların raporları tek bir ekranda görüntülenebilmekte ve takibi yapılabilmektedir.

DOĞANKOÇ AKGS
Akıllı Kayıt ve Geçiş Sistemi
Yazılımı Doğankoç Elektronik Güvenlik tarafından geliştirilen ve RFID
tanımlama teknolojisiyle çalışmakta olan Doğankoç Akıllı Kayıt ve
Geçiş Sistemi, tesisinizin ana giriş kapısına yerleştirilen RFID anten ve
kontrol ünitesinden oluşan bir sistemdir. Firma araçlarınızın tesisinize
girişlerini ve tesisinizden çıkışlarını kayıt altına almaktadır.
Buna ek olarak araçlı ve yaya ziyaretçilerin tesisinize giriş çıkışlarını
da kayıt altına almaktadır. Kayıt işlemi bilgisayar ortamında
gerçekleştirileceği için insan hatalarından kaynaklanabilecek sorunlar
en alt seviyeye indirgenmiş olmaktadır. Alınan kayıtlar periyodik
olarak müşterilerimizle paylaşılmaktadır.
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Güvenlik Personelini Seçiyor ve Eğitiyoruz
Elektronik güvenlik önlemlerinin tek başına insandan soyut
olarak bir anlam ifade etmeyeceği gerçeğini göz ardı etmemek
gerekir. Bu nedenle güvenlik ve koruma hizmetlerinin öncelikle
bir uzmanlık konusu olduğu inancında olan Doğankoç Özel Güvenlik, en üst düzeyde eğitimli ve deneyimli personel istihdamına özen göstermektedir.
Güvenlik Görevlileri, hem sistemin işleyişini sağlayacak, hem
belirlenen noktalarda yaya devriyesi gerçekleştirecek hem de
beklenmeyen durumlarla karşılaştıklarında daha önce kendilerine verilmiş olan talimatları uygulayacaktır.
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Projede görev alan güvenlik görevlileri, 5188 sayılı yasa kapsamındaki temel eğitimlerinin yanı sıra ayda bir gerçekleştirilen
“Hizmet İçi Eğitim Kurslarına” da tabi tutulmaktadır. Bu eğitimlerde “Temel Güvenlik Eğitimlerine” ek olarak, görev anında işyerlerinde kameralar tarafından tespit edilmiş olaylar, eğitimde
bir kez daha izlenir ve konu ile ilgili çözümlemeler, uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilir.

Hizmet İçi
Eğitim Konularımız
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Baskı Altında Çalışma
Beden Dili ve Etkili İletişim
Şüpheli Şahısların Tespiti
Kalabalık Yönetimi
Patlayıcılar
Arama Metotları
Yangın ve Yangın Güvenliği
Olay Yeri Koruma
Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Kullanımı
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64 Milyon Sinyal Takip Ediyoruz!

Doğankoç Alarm İzleme
ve Mobese Merkezi
Güvenlik sektörüne kazandırmış olduğumuz
bilgi ve teknolojiye dayalı “Bütünleşik Güvenlik
Felsefemiz” ile müşterilerimize Türkiye’nin en kapsamlı
paketini sunuyoruz.
Alarm İzleme ve Mobese Merkezi (AİM), son yirmi yılda gelişmiş ve son dönemlerde
yaygınlaşmış bir kavram olmakla birlikte kamu kurumlarından sonra Türkiye’de ilk
kez DOĞANKOÇ Özel Güvenlik tarafından güvenlik hizmetine entegre edilmiştir. Ev
ve işyerlerine kurulan alarm sistemleri, bir alarm durumunda bağlı bulunduğu AİM’yi
arayarak, bu merkezdeki operatörleri uyarmakta ve alarmın cinsine göre (hırsızlık,
yangın, sağlık vb.) kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık birimlerinin olaya müdahale
etmesini sağlamaktadır. AİM’e gelecek alarmların en kısa sürede ve doğru bir şekilde
kesinleştirilmesi çok önemlidir.
DOĞANKOÇ Elektronik Güvenliğin bu alanda eğitim almış uzman AİM operatörleri merkeze gelen tüm alarmları etkin bir değerlendirme sürecine tabi tutmakta ve
bu sayede kolluk kuvvetlerinin gerekmeyen durumlarda olay yerine gitmelerini engellemektedir. DOĞANKOÇ AİM, 19.01.2011 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü’nden aldığı İzmir Valiliği onaylı “Alarm Merkezi Kurma ve İşletme
Belgesi” ve “Alarm Sistemi Kurma Belgesi” ile hizmet vermeye başlamıştır.
DOĞANKOÇ bu hizmetine ek olarak Mobese Merkezini de hizmetine entegre etmiştir. Mobese Merkezi sahadaki personellerin görevlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde
yerine getirmeleri başta olmak üzere, projedeki güvenlik hizmet kalitesini arttırmak,
hizmetin görev tanım ve talimatlara uygun verilip verilmediğini kontrol etmek, devriye takibini yapmak, iş sağlığı ve güvenliği tehditlerini en az indirmek için çalışmaktadır. Mobese merkezinde bulunan 15 monitörden, 45 proje, 24 saat izlenmekte ve
uygunsuzluklar operatörler tarafından anında tespit edilmektedir.
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Klasik Güvenlik Anlayışı ile
Güvende Misiniz?
TEK
BOYUTLUDUR
Klasik güvenlik anlayışıyla
hizmet veren firmalar sadece
fiziki güvenlik personeli temin
edebilmektedir.

KISITLI DENETIM
SAĞLAR
Güvenlik personelinin olumsuz
davranışlarını ancak tesadüfen tespit
edebilir. Hizmet verdikleri sürenin
%0,3 kadarını denetleyebildikleri için
yaşanan olumsuzluklar en erken bir
sonraki vardiyada anlaşılmaktadır.
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GÜVENLIK
PERSONELININ
GÜVENLIĞI
SAĞLANAMAZ
Projede görevli güvenlik personeline
bir saldırı olması durumunda veya
personelin ani sağlık problemiyle
karşılaşması durumunda personel
büyük oranda savunmasızdır.

KISITLI GÖRÜŞ ALANI
VARDIR
Güvenlik personeli sadece
görüş alanındaki alana hâkimdir.
Güvenliğinden sorumlu olduğu bütün
alanı göremez, dolayısıyla kontrol
edemez.

DELIL SUNAMAZ

TEPKISELDIR

Güvenlik kavramı içinde sorunu
tespit etmek kadar önemli olan bir
diğer olgu da delil sağlayabilme
özelliğidir. Klasik güvenlik
şirketlerinin adli makamlarca kabul
edilebilir delil sunma yetenekleri
personellerinin beyanıyla sınırlıdır.

Klasik güvenlik anlayışında
güvenliğin yalnızca tek bir boyutuyla
sağlanmaya çalışılması, önleyici
güvenlik anlayışıyla hizmet verilmesini
engeller ve caydırıcılık seviyesinin
kısıtlı olmasına sebep olur. Dolayısıyla
problem ortaya çıkmadan önce önlem
almak olanaksızdır. Ortaya çıkan
sorunlara da kalıcı ve etkin çözümler
sunulamaz.

Doğankoç Bütünleşik Güvenlik Felsefesi
ile Fark Yaratıyor
ÇOK BOYUTLUDUR
DOĞANKOÇ, güvenliği her boyutuyla
ayrılmaz bir bütün olarak görür.
Dolayısıyla projelerdeki fiziki
güvenlik personeline ek olarak her
türlü elektronik güvenlik sisteminin
yaratımını kendi kaynaklarından
sağlar.

GÜVENLIK
PERSONELI DAHA
GÜVENDEDIR
Projede görevli güvenlik personeline
bir saldırı olma riski, saldırganın
yakalanma ihtimali yüksek olduğu
için daha düşüktür. Ayrıca personelin
ani sağlık problemiyle karşılaşması
durumunda “DOĞANKOÇ Mobese
ve Alarm İzleme Merkezi” durumu
algılar ve gerekli müdahaleyi zaman
kaybetmeden gerçekleştirerek
personelinin de güvenliğini sağlar.

ÇOK AÇILI GÖRÜŞ
ALANI SUNAR
Güvenlik personeli güvenlik
kulübesinden, DOĞANKOÇ
tarafından kurulan kameraların ve
diğer sistemlerin yardımıyla sorumlu
olduğu bütün alanı görür ve kontrol
eder.

GÜVENLIK
PERSONELI OLUMSUZ
DAVRANIŞLAR
SERGILEYEMEZ
Güvenlik personelinin görev zamanı
%99 oranında denetlenir. DOĞANKOÇ
Mobese ve Alarm İzleme Merkezi
tarafından izlendiğinin bilincinde olan
personel, görev yeri talimatlarına bağlı
kalarak görevini sürdürür.

TAM DENETIM
SAĞLAR

HAZIRLIKLIDIR VE
DELIL SAĞLAR

DOĞANKOÇ Saha Yönetmenleri
çok şanslıdır. Sorumlu oldukları
projelerde görev yapan personellerini
bilgisayar ortamından görebilir,
dinleyebilir ve hatta son 1 ay
içerisindeki herhangi bir zaman
dilimini tekrar izleyebilir. Yani
güvenlik personelinin her gününü,
saatini ve dakikasını denetleyebilir.

Caydırıcılık en üst düzeydedir. Fiziki
güvenlik personeline destek veren
elektronik güvenlik sistemlerinin
varlığı sebebiyle, potansiyel tehditlerin
önceden tespit edilmesi ve önlem
alınmasına yönelik önleyici hizmet
sunulmaktadır. Bu da Bütünleşik
Güvenlik Sisteminin sağladığı en önemli
faydalardan biridir. Ayrıca adli vakalarda
kamera görüntüleri gibi geçerli deliller
ortaya konabilmektedir.
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Elektronik Güvenlik Hizmetleri
Doğankoç Elektronik Güvenlik, 1999 yılından bu yana Doğankoç Grup çatısı altında faaliyet
göstermektedir. Elektronik güvenlik sistemlerine dair her türlü ihtiyaca inovatif, kaliteli ve
makul maliyetlerle fonksiyonel çözümler sunmaktadır.
Gelişen teknoloji ve ilerleyen bilimsel veriler sayesinde can
ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek mevcut ve potansiyel
zarar girişimleri, oldukça efektif biçimde kullanılabilen cihazlar
aracılığıyla önlenebilmekte, takibi yapılabilmekte ve tanı
konabilmektedir. İnsan ve toplum sağlığını inşa etmede etkili
olan en önemli unsur şüphesiz kişilerin can ve mal güvenliğini
temin etmektir. Geleneksel güvenlik sistemleri ve önlemleri artan
nüfus ve geliştirilen dolandırıcılık yöntemleriyle kıyaslanınca
zayıf kalmaktadır. Buradan hareketle kişisel veya kurumsal
mülklere karşı her tehdidin, elektronik güvenlik teknolojilerinden
faydalanarak bertaraf edilmesi gerekmektedir.
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Kişisel veya kurumsal güvenliğin tesis edilmesinde profesyonel
ve etkin çözümler güvenlikle ilgili tüm unsurların eş zamanlı olarak
devreye alınması ve denetlenmesi ile mümkündür. Elektronik
ve güvenlik sistemlerine dair her türlü ihtiyaca inovatif, kaliteli
ve makul maliyetlerle fonksiyonel çözümler sunan Doğankoç
Elektronik Güvenlik, işletmelerin ve tesislerin ihtiyacı olan her
bir elektronik güvenlik cihazının ve aparatının satış, kurulum ve
teknik servis desteği aşamalarında %100 müşteri memnuniyetini
önceler.

Her boyutuyla elektronik
güvenlik hizmeti sunuyoruz...
Alarm İzleme Hizmetleri
Ev ve iş yerlerine kurduğumuz alarm sistemleri, bir alarm durumunda Doğankoç,
Mobese ve Alarm İzleme Merkezi’ne sinyal göndererek, operatörlerimizi uyarmakta
ve alarmın cinsine göre (hırsızlık, yangın, sağlık vb.) kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve
sağlık birimlerinin olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktadır.
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi, kamera izleme ve alarm takibinin yanı
sıra, soğuk zincir sinyal takibi de yapabilmektedir. Doğankoç Elektronik Güvenlik’in
uzman operatörleri 365 gün 24 saat görev yapmaktadır.

Projelendirme Hizmetleri
Doğankoç Elektronik Güvenlik; mobese ve alarm izleme merkezi ve elektronik
güvenlik sistemleri alanlarında 15 yıllık tecrübeye sahiptir. Sektöründe deneyimli
profesyonel teknik personeli ile her türlü güvenlik ihtiyacınıza özel proje hizmeti
sunmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
↘ Proje analizi ↘ Alan tespiti ↘ Bütçelendirme ↘ Ürün karşılaştırma ve satın alma
danışmanlığı ↘ Proje denetleme ve kontrol hizmetleri ↘ Projenin sürdürülebilirlik
aşamalarının yürütülmesi ↘ Teknik destek ve bakım

Fiber Altyapı Hizmetleri
Doğankoç Elektronik Güvenlik, projenin boyut ve kapsamına göre fiber altyapı
çözümleri sunmaktadır. Fiber optik kablo kurulum hizmetleri kapsamında mevcut
ihtiyacı yerinde inceleme, projelendirme, kablolama fiber optik sonlandırma ve test
raporu hazırlama işlemlerini yapmaktadır.
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Son teknoloji ürünü sistemlerimizle
yatırımlarınız artık daha güvende....

Kamera
Sistemleri

Alarm İzleme
Hizmetleri

Akıllı Kayıt ve
Geçiş Sistemi

Her boyuttaki elektronik güvenlik
ihtiyacınıza çözüm getirebilen kamera
sistemleri; suç ve suçluyla mücadelede
caydırıcı etkisi kadar, suç oluştuktan
sonra faillerinin tespiti ve delillerin
sağlanabilmesi açısından da büyük bir
öneme sahiptir. Kamera sistemlerimizle,
yatırımlarınızı ve yaşantınızı daha güvenli
hale getirebilirsiniz.
Doğankoç Elektronik Güvenlik
sahip olduğu son derece geniş ürün
yelpazesiyle, isterseniz geniş alanlarda
veya açık arazilerde, isterseniz kapalı
alanlarda kullanabileceğiniz kaliteli,
hesaplı ve güvenilir kamera sistemleri
sunmaktadır.

Ev ve iş yerlerine kurduğumuz alarm
sistemleri, bir alarm durumunda
Doğankoç, Mobese ve Alarm İzleme
Merkezi’ne sinyal göndererek,
operatörlerimizi uyarmakta ve alarmın
cinsine göre (hırsızlık, yangın, sağlık vb.)
kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık
birimlerinin olay yerine yönlendirilmesini
sağlamaktadır. Doğankoç Mobese ve Alarm
İzleme Merkezi, kamera izleme ve alarm
takibinin yanı sıra, soğuk zincir sinyal takibi
de yapabilmektedir. Doğankoç Elektronik
Güvenlik’in uzman operatörleri 365 gün
24 saat görev yapmaktadır.

Yazılımı Doğankoç Elektronik Güvenlik
tarafından geliştirilen ve RFID tanımlama
teknolojisiyle çalışmakta olan Doğankoç
Akıllı Kayıt ve Geçiş Sistemi, tesisinizin ana
giriş kapısına yerleştirilen RFID anten ve
kontrol ünitesinden oluşan bir sistemdir.
Firma araçlarınızın tesisinize girişlerini
ve tesisinizden çıkışlarını kayıt altına
almaktadır.
Buna ek olarak araçlı ve yaya ziyaretçilerin
tesisinize giriş çıkışlarını da kayıt altına
almaktadır. Kayıt işlemi bilgisayar
ortamında gerçekleştirileceği için insan
hatalarından kaynaklanabilecek sorunlar en
alt seviyeye indirgenmiş olmaktadır. Alınan
kayıtlar periyodik olarak müşterilerimizle
paylaşılmaktadır.

↘ Sabit Güvenlik Kameraları
↘ Dome Güvenlik Kameraları
↘ IR Güvenlik Kameraları
↘ Speed Dome Kamera Sistemleri
↘ Plaka Tanıma Kameraları
↘ Yüz Tanıma Kameraları
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Dedektörler islevlerine Göre;
↘ Gaz Yoğunluğunu Algılama
↘ Dumanın Artışını ve Yoğunluğunu Algılama
↘ Isının Hızlı Değişimi ya da Isı Eşiğini 		
Algılama
↘ Hareket Dedektörü, Sıcak Hareketli
Cismi Algılama
↘ Manyetik Kontak
↘ Cam Kırılma Dedektörü
↘ Işın Bariyerleri
↘ Yangın Alarm Sistemleri

↘ Akıllı Kayıt ve Geçiş Sistemi
↘ Şifre Tanıma
↘ Kartlı Geçiş
↘ Parmak izi Tanıma
↘ Biometrik
↘ İris Tanıma
↘ Yüz Tanıma
↘ El Geometrisi Tanıma

www.dogankocelektronik.com.tr
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Proje Bazlı Personel Temin Hizmetleri
Dış kaynak kullanımı ve çözüm ortaklığı, günümüzde firmaların
sıklıkla tercih ettiği bir hizmet alım şeklidir. Personel ve ekipman
yatırımı olmadan şirketlerin temizlik ve diğer hizmetleri, çözüm
ortaklığı çerçevesinde yaptırmaları önemli avantajlar sağlamaktadır.
Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin
giderek daha esnek yapılara sahip olmasını gerektirmektedir.
Ayışığı Lojistik ve İnsan Kaynakları; çözüm ortaklarına işe alım
süreci, eğitim ve gelişim, personel faaliyetleri, denetleme ve
bordrolama hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerimize uygulama
alanlarına göre istenilen özelliklerde ve uzmanlıkta personel temin
işlemi yapmaktayız. İhtiyacınıza özel çalışma uygulamalarımız ile
temiz alanlar artık çok kolay.
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Sözleşmeli Personel Avantajları:
↘ Personel arama sürecindeki zaman ve maliyetler 			
ortadan kalkar.
↘ Personelin tüm yasal sorumlulukları yüklenici firmaya 		
ait olur (SGK, Vergi, Hak Edeceği Tazminatlar, Maaş)
↘ Hizmet karşılığında kesilecek hak ediş faturası gider 		
olarak gösterilebildiğinden, işletmeye yıllık bazda 			
vergi avantajı sağlayarak ekstra maliyeti ortadan 			
kaldırmaktadır.

Danışma
Personeli Temin
Hizmetleri

Temizlik
Personeli Temin
Hizmetleri

Elleçleme
Personeli Temin
Hizmetleri

Forklift
Operatörü Temin
Hizmetleri

Mutfak
Personeli Temin
Hizmetleri

Kat Görevlisi
Personeli Temin
Hizmetleri

www.ayisigiltd.com.tr
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NİLFİSK
Ürün Satışı ve
Kiralaması
120 yıllık tecrübesi, güvenirliliği,
devamlılığı, doğa dostu ve maliyet
verimliliği ile dünyada kendini kalitesiyle
ispatlamış Nilfisk profesyonel
temizlik ekipmanlarının startejik
ortağı konumundayız. Müşterilerimize
ihtiyaçlarına göre, çok geniş ürün
yelpazemizle, hem ürün satış desteği
veriyoruz hem de uzun dönem makine
kiralama fırsatları sunuyoruz. Böylelikle
kirala makinelerdeki bakım maliyetlerini
üstlenerek müşterilerimize en yüksek
oranda katma değer sağlıyoruz.
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Sosyal
Sorumluluk
Projeleri
ORHUN ABİDELERİ
Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk
Türkçe metin. İlk Türk tarihi.
Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi.
Türk medeniyetinin, yüksek
Türk kültürünün büyük vesikası.
Türk edebiyatının ilk şaheseri.
Bir kavmi millet yapabilecek eser.
Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene
öteye götüren vesika.
Tarihimizi yaşatmak için Doğankoç Özel
Güvenlik bu eşsiz eseri tüm Türk gençlerinin
daha yakından tanıyabilmesi için Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bahçesinde
sergilenmek üzere Ege Üniversitesi’ne
bağışladı.
Bununla birlikte Konya Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarımı
yapılan Türk tarihini anlatan rölyefler
Doğankoç Ailesi’nin katkılarıyla Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bahçesinde
sergileniyor.
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ZEKERYA DOĞAN KÜLTÜREVI
Şirket kurucumuz rahmetli Zekerya
Doğan’ın adını yaşatmak için
gerçekleştirilen bir projedir. Ege Üniversitesi
karşısında bulunan Kültürevi, yılın 365
günü açık olup ücretsiz olarak hizmet
vermektedir. Bünyesinde; fotoğrafçılık,
saz halk oyunları gibi kurslarla birlikte
pek çok aktiviteye de ev sahipliği
yapmaktadır. İçerisinde internet cafe,
kütüphane, televizyon odası ve kafeterya
bulunmaktadır. Kurumumuz aracılığı ile her
yıl onlarca öğrenciye; eğitim, barınma, ve
yemek bursları verilmektedir.

ŞEHITLERIMIZIN HATIRASINI YAŞATMAK IÇIN…

Doğankoç ailesi, her yıl Mart ayında, Şehitler Haftası kapsamında “Vatanına ve milletine sahip çıkanlar”ı yeni nesillere hatırlatma ve
unutturmamayı görev edinerek 10 ilköğretim okuluna “Çanakkale Köşesi” armağan ediyor.

www.dogankoc.com.tr
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BİZE GÜÇ KATANLAR
AKTUR / TÜVTÜRK

ATEŞ ÇELİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

Ateş Çelik, 2007 yılında, Say Reklam’ın çelik yapı üretim
hattını yeni bir fabrikaya aktarmasıyla Ateş Çelik adı altında
üretime geçtmiştir. 2013 yılında ise, 24 senelik çelik yapı
tecrübesini arkasına alarak, her adımda gelişip büyüyerek,
rüzgâr enerji santralleri için kule üretimine başlamıştır. 2018
yılında kule üretimine ek olarak, Türkiye’nin direct drive
teknolojisine sahip ilk ve tek jeneratör fabrikasını kurmuştur.
Bugün İzmir-Bergama’daki yerleşkesinde, dünyanın birçok
yerindeki rüzgâr enerjisi projeleri için güvenle üretmeyi
sürdürmektedir.

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak
uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti
ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda
uzman bir kuruluştur. TÜVTÜRK’ün temel değerleri bağımsızlık, tarafsızlık ve
dürüstlüktür.
203 sabit, 5 motosiklet, 76 gezici istasyon ve 20 gezici traktör
istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye’nin tamamında hizmet veren
TÜVTÜRK, yılda 8 milyona yakın aracın periyodik ve yola uygunluk
muayenelerini, 2,7 milyona yakın aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü
gerçekleştirmektedir. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte
muayene sayısı 13 milyona erişmektedir.

BTM
Merkezi İzmir’de olan Türkiye’nin öncü yalıtım şirketi BTM’nin temelleri, 1975 yılında,
Türkiye Şişe Cam Topluluğu tarafından, İstanbul’da atılmıştır. 1986 yılından bu yana ise,
İzmir/Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde faaliyetlerini yeni ve
teknolojik yatırımları ile arttırarak sürdürmektedir. Su yalıtımı, ısı yalıtımı ve çatı kaplama
malzemeleri üretilen toplam 5 tesisi bulunmaktadır. BTM Grup şirketlerinden olan
Polpan Kz Kazakistan’da faaliyet gösteren ve yılda 75.000 m3 ısı yalıtım plakası üretimi
yapılan bir tesistir. Türkiye’deki ilklere imza atan BTM, 1989 yılında polimer bitümlü su
yalıtım örtüsünü, 1995 yılında kapalı gözenekli XPS ısı yalıtım levhasını, 1996 yılında
çatı kaplama malzemesi Shingle’ı ilk kez üretti, yalıtım sektöründe öncü konumunu
perçinlemiştir. 2007 yılında sentetik örtü üretimine Polyplan markası ile başladı.

30

www.dogankoc.com.tr

BATIÇİM GRUP

ELMAS GRUP

Batı Anadolu Grubu bünyesine 2006 yılı itibariyle dahil edilen
Batıliman tesisi, Çakmaklı Köyü Nemrut Körfezi Aliağa’da, İzmir şehir
merkezine 59 km mesafede bulunmaktadır. Bir limanın hizmet kalitesini,
fiyat, hız, zaman ve güvelik unsurlarının yanında limanın bulunduğu
yerin diğer merkezlere olan yakınlığı belirler. Batıliman, karayolu ve liman
sahasına kadar gelen demiryolu hattı ile önemli bir stratejik konuma
sahiptir. Bu da ihracat ve ithalat faaliyetlerinde müşterilerine
önemli bir avantaj sağlamaktadır.

1951 yılında, merhum Necdet ELMASOĞLU önderliğinde
faaliyetine başlayan ve 1973 yılında Yaşar Holding ortaklığı
ile Lojistik sektöründe yer alan Elmas, 1998 yılında yeniden
yapılanarak 2. kuşak yöneticilerin liderliğinde kurumsal bir
yapıda 63 yıldır hizmet vermektedir.

Batıliman Tesisi konumu itibariyle gelen gemilerin yanaşmalarına ve
kalkışlarına son derece elverişlidir. Batıliman liman geri sahası olarak
hemen iskelenin arkasındaki 100.000 m2'lik saha ve limana 3 km
mesafedeki 67.000 m2’lik saha kullanılmaktadır. Bu geri sahalar, antrepo
ve geçici stoklama hizmetleri için uygundur ve gelen/giden yüklerin
nakliye organizasyonunda yük sahiplerine avantaj sağlamaktadır.
Limanımızda uzman bir kadro tarafından haftanın 7 günü 24 saat
modern liman ekipmanları ile genel kargo, dökme yük, proje kargo ve
her türlü karışık yük elleçleme ve depolama hizmetleri verilmektedir.
Limanımıza 3 km mesafede bulunan Batıliman Lojistik Merkezi
içerisinde 6 adet 1.350 m2’lik ve 4 adet 1.250 m2’lik A Tipi Genel Antrepo
statüsünde 10 adet kapalı depo ile yine A tipi genel antrepo statüsünde
7.988 m2’lik açık alan bulunmaktadır. Limanımızda ISPS “Uluslararası
Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu” uygulanmakta olup, Denizcilik
Müsteşarlığı tarafından güvenliği onaylanmış limanlar kapsamında
24 saat yüksek standartlarda güvenlik ve kontrol sağlanmaktadır. Tüm
terminal sahası 10 adet güvenlik kamerası ile izlenmektedir.

Hizmeti “ürün” olarak müşterilerinin kullanımına sunan,
tüm faaliyet konularındaki bilgi ve birikimini teknoloji ile
bütünleştiren, gerçek anlamda “Kapıdan Kapıya Taşıma”
konusunda büyük deneyimlere sahip olan ve bu kavramı
Uluslararası boyutlara taşıyan sektöründe lider bir
kuruluştur.
Geçmişte sahip olduğu tecrübe ve profesyonelizmi gençliğin
dinamizmi ile birleştiren uzman personeli ile atılımcı, yatırımcı
ve istihdam yaratan niteliklere sahip, hızlı güvenli ve çağdaş
hizmet ilke ve etiklerini benimsemiştir.
Elmas Grup global ve yurt içi ticarete konu olan tüm
ürünlerin taşınması, gümrüklü ve gümrüksüz depolanması
ve dağıtımı faaliyetlerini tekil ya da entegre çözümler
halinde sunarak, sürekli müşteri ve kurum tatmini bilinci ile
müşterilerine yüksek kalitede hizmet vermeyi ve verdiği
hizmet ile müşteri beklentilerinin de ötesine geçerek katma
değer yaratmayı amaçlamış bir kuruluştur.
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BİZE GÜÇ KATANLAR
FİBROSAN

MAHLE

Kompozit sektöründe 1949’dan, çatı malzemelerinde ise 1971’den
gelen deneyimi ve pazar analiziyle CTP sektörüne yönelen Yücel Grup
tarafından 1983 yılında kurulan Fibrosan A.Ş. Türkiye CTP pazarında
liderlik hedefine ulaşırken bir yandan da dünyada CTP üretimindeki en
ileri standart ve teknikleri uygulayarak dünya üreticisi oldu.
1990’ların ortalarından itibaren dünya standartlarındaki üretimi ve
ürün geliştirme yeteneği ile Avrupa’da tanınan Fibrosan, 1999’dan
itibaren Fibrosan GmbH ile Almanya’da, 2007’den itibaren de Fibrosan
U.K. Ltd. ile İngiltere’de sürdürdüğü ticari faaliyetlerini tüm Avrupa’ya
genişletti. Aynı dönemde Amerika kıtasında yaygınlıkla tanınan
Fibrosan ürünleri, Asya’nın rekabetçi ortamında da kalite liderliği
elde etti. Uzun yıllardır üretiminin yarıdan fazlasını dünyanın zorlu
pazarlarına ihraç eden Fibrosan, 5 kıtada kendi markalarıyla seçkin
üreticilere hizmet veriyor. Yapı sektöründe 60, CTP sektöründe ise
40 yılı aşan grup deneyimini öncü ürünler geliştirmede değerlendiren
Fibrosan; yarattığı 9 farklı marka ile tüm dünyada:

Otomotiv ve motor endüstrisi için önde gelen bir küresel
kalkınma ortağı olarak MAHLE motor sistemleri, filtrasyon,
elektrik / mekatronik ve termal yönetim alanlarında eşsiz
sistem yetkinlik sunuyor. MAHLE Grubu bu sektörlerde
mobil uygulamalar için dünya çapında en büyük üç sistem
tedarikçileri arasında yer alıyor.

konut ve endüstriyel yapıların çatı ve cepheleri,
sağlık sektöründe genel ve steril ortamlar,
n tarım ve hayvancılık sektöründe genel ve steril alanlar,
n riskli endüstriyel yapıların çatı ve cephe uygulamaları,
n dekoratif mimari malzemeler,
n taşımacılığın her alanı için iç ve dış kaplamalar
n uçak hangarı gibi özel alanların çatı, cephe ve kapıları için
malzemeler ve çözümler üretiyor.
n
n
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orijinal ekipman sektöründe, MAHLE otomotiv, ticari araç,
makine ve diğer endüstriyel uygulamalar için teknolojik
olarak yenilikçi çözümler sunar. Aftermarket iş birimi de OE
kalitesinde MAHLE ürünleri ile bağımsız parçalar pazara
hizmet vermektedir.
MAHLE tüm önemli dünya pazarlarında yerel varlığı
vardır. 2015 yılında, 170 üzerinde üretim yerlerinde
75.000 çalışanı toplam 11,5 milyar Euro satış üretmek
bekleniyor. Almanya, Büyük Britanya, ABD, Brezilya,
Japonya, Çin ve Hindistan’da 13 büyük araştırma ve
geliştirme merkezlerinde, 5.000 ‘den fazla geliştirme
mühendisleri ve teknisyenleri ileriye dönük kavramlar, ürün
ve sistemleri üzerinde çalışıyoruz.

MERDECES
MENGERLER
Biz Mengerler Ticaret Türk A.Ş. olarak tüm müşterilerimize;
n Mercedes-Benz markasını taşıyan ürünlerin satın alımı öncesinde
en doğru bilgileri vereceğimizi,
n İster Mengerler’ den ister başka bir otorize edilmiş Mercedes-Benz
Türk A.Ş. yetkili satıcısından, ister herhangi bir satıcıdan alınmış olsun,
ister başka bir ülkeden yurdumuza giriş yapmış olsun MercedesBenz markasını taşıyan her ürüne ve o ürünün sahibine o ürünü satın
almakla zaten hak etmiş olduğu en kaliteli, en süratli, en doğru satış
sonrası hizmetlerini, çalışma saatleri dahilinde kendi tesislerimizde,
bunun dışında 24 saat hizmet ve acil hizmet birimlerimiz vasıtasıyla
yasal ve ekonomiklik kuralları çerçevesinde eksiksiz vereciğimizi;
n İhtiyaç olunan her yedek parçayı ihtiyaç olunan yerde ve en kısa
zamanda ihtiyaç sahibinin hizmetine sunacağımızı,
n Kendi kullandığı aracını satmak istediğinde, kullanılmış bir araç satın
almak istediğinde ihtiyacı olan tüm bilgileri doğru vereceğimizi;
n Yaptığımız tüm işlerde kazancın iki tarafın yararına olması gerektiği
prensibinden ayrılmayacağımızı, söylediklerimize gerçekten
inandığımızı, eksik hizmetimiz olduğunda mutlaka telafi edeceğimizi
ve yaptığımız her işin arkasında olduğumuzu taahhüt ederiz.
n Bizi ziyaret ediniz. Sizleri Adana, Ankara, Bursa, Çorlu, İstanbul
(Davutpaşa-Etiler-Ataşehir-Bostancı) İzmir, Kocaeli, Milas, Samsun
ve Sivas’taki hizmet noktalarımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyacağız.

MAXİON İNCİ JANT
GRUBU
Maxion İnci ve Maxion Jantaş, dünyanın en büyük jant
üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki şirketlerdir.
Maxion İnci Jant Grubu, Avrupa’nın tek lokasyonda
bünyesindeki toplam 4 fabrika ile binek, hafif ticari ve ağır vasıta
ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac
jant üreticisidir. 2020’de 8 milyon jant üretimi gerçekleştiren
ve toplamda 1700 kişiye istihdam sağlayan Maxion İnci
Jant Grubu’nun yaptığı ihracat, toplam cirosunun %72’sini
oluşturmaktadır. Maxion İnci ve Maxion Jantaş, 2021 yılında da
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme odağında, otomasyon ve hayata
geçirdikleri üretim-verimlilik projeleriyle kapasitelerini ve üretim
adetlerini artırmaya devam etmektedir.
Stratejik olarak konumlandırılmış mühendislik, teknoloji ve
üretim tesislerinden oluşan uluslararası bir ağa sahip olan
Maxion, küresel bir platformda yer edinebilen az sayıdaki jant
üreticilerinden biridir. Bu, lojistik maliyetlerini azaltmanın yanı
sıra yinelenen işlemleri ortadan kaldırmaya ve tek bir araç
platformunda geniş varyasyonu yönetmekten kaynaklanan
karmaşıklıkları düzenlemeye olanak tanır. Aynı tasarım, teknoloji
ve kontrolleri birden fazla üretim hattında uygulayabilir,
ne zaman ve nerede olunursa olunsun müşterilerine istikrarlı
ve kaliteli bir ürün sağlayabilir.
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MOPAK

NORM HOLDİNG

1 asır önce kağıt üretimine başlayan Mopak Grup, bugün
Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük kağıt ve karton üreticisi ve
Türk Kağıt ve Karton Sektörü’nün lider kuruluşudur. %100 Türk
sermayesiyle kazanılan büyük başarıların mimarı olarak birçok
ülkeye yaptığı ihracatı ile sektörün en büyük dinamosudur.
Yüksek büyüme hızı, 18 gr’dan 500 gr’a uzanan ürün çeşitliliği,
46 ülkeye yaptığı ihracat ve Dalaman’daki dev entegre tesisleriyle
dünya markası olarak kendinden söz ettirmektedir.
Mopak bugün, üç üretim tesisinde, 600’den fazla çalışanıyla,
“Kağıtla yaşam arasında bağ kurma” vizyonu çerçevesinde,
sürdürülebilir büyüyerek hayata artı değer katmak için çalışıyor;
çeşitli alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yanı
sıra çevre ve toplum yararına sunduğu gönüllü desteklerle daha
sağlıklı ve iyi bir gelecek için yatırım yapıyor.

Norm Holding 45 yılda önce lokomotif gücü cıvata sanayinde
ülkemizin lider kuruluşu olmayı hedeflemiş ve bu hedefiyle birlikte
vizyonunu geliştirmiştir. 2015 yılında hedeflediği 90 bin tonluk
üretimi gerçekleştirerek, üretim artışını son 10 yılda 4 katına
çıkarmış, böylece, “Türkiye’de en hızlı üretim artışını ve büyümeyi
sağlayan” ilk 10 firma arasında yerini almıştır. Bu tarihi sıçrama
ile Norm Holding bugün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile
Avrupa’nın ilk beş firması arasında yerini almıştır. 2500 çalışanı ve
6 pazarlama şirketi ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu
arasındadır. Türkiye’nin milli sanayisine kattığı değerler ve içinde
yaşadıkları topluma gösterdikleri saygı ile büyümektedirler.

Doğankoç Özel Güvenlik, öz kaynaklarını kullanarak teknolojik
yenilikleri bünyesine hızla adapte eden MOPAK’ın 35.000 m2
kapalı ve 70.000 m2 açık arazi üzerine kurulu, kağıt üretim-işleme
entegre tesisleri olan İzmir Kemalpaşa tesislerinde, 1.350.000 m2
açık alan ve 330.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu olan, selüloz,
kağıt ve karton entegre tesisleri olan Muğla Dalaman tesislerinde
ve 800.000 m2 açık alan ve 50.000 m2 kapalı alan üzerine
kurulu selüloz ve sigara kağıdı entegre tesisleri olan Kastamonu
Taşköprü Tesislerinde Bütünleşik Güvenlik hizmeti vermektedir.

34

www.dogankoc.com.tr

Doğankoç Özel Güvenlik, 45 yıl önce lokomotif gücü cıvata
sanayinde ülkemizin lider kuruluşu olmayı hedefleyerek yola
çıkan, bu hedefi doğrultusunda vizyonunu geliştiren ve bugün
Türkiye’de en hızlı üretim artışını ve büyümeyi sağlayarak ilk on
firma arasında yer alan Norm Holding’in İzmir Atatürk Organize
Sanayi ve Salihli Organize Sanayi lokasyonlarında bulunan tüm
tesislerinde Bütünleşik Güvenlik hizmeti vermektedir.

TEKZEN YAPI
MARKETLER
1995 yılında organize yapı market sektörünün öncüsü olarak
Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Götzen Yapı Market, Alman ortağın
1998 yılında ayrılmasından sonra Murat Gigin’e devredilerek %100
yerli sermaye ile TEKZEN adını aldı. İstanbul Merter’de açtığı ilk
mağazasıyla “Kendin Yap” (DIY – Do İt Yourself) konseptini ülkemize
getiren Tekzen, bu sayede ülkemizi yepyeni bir sektörle tanıştırdı.
Müşterilerine ve iş ortaklarına saygılı, sürekli değer üreten, dürüst,
öncü ve lider marka misyonuyla yoluna devam eden Tekzen, bugün
Edirne’den Kars’a Trabzon’dan Adana’ya Türkiye’nin her yerinde
faaliyet gösteriyor. 57 ilde 125 mağazasında yerli ve yabancı
binlerce ürünü uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleriyle aynı
çatı altında müşterilerine sunuyor.
650 adet tedarikçi ve kuvvetli satın alma gücü ile çok sayıda
markayı müşterileriyle buluşturan Tekzen, Romanya ve Kıbrıs’ta
hizmete açtığı mağazalarla sektörde yurt dışına açılan ilk yerli
marka olma özelliğini taşıyor. Tekzen aynı zamanda Sektörün global
anlamda en prestijli kuruluşlarından biri olan Avrupa DIY Perakende
Birliği “EDRA”nın ve Global Ev Geliştirme Ağı “GHIN”in Türkiye’den tek
üyesidir.

TETRAPAK
Tetra Pak dünyanın lider gıda işleme ve paketleme çözümleri
şirketidir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle yakın işbirliği
içerisinde çalışarak, her gün dünya çapında 175’ten fazla
ülkede yüzlerce milyon insanın ihtiyaçlarına cevap veren,
güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunarız. 85 ülkede
23.000’den fazla çalışanımızla birlikte sektörde sorumlu
liderliğe ve iş alanımızda sürdürülebilir yaklaşıma inanıyoruz.
Sloganımız olan “PROTECTS WHAT’S GOOD (İYİ OLANI
KORUR)”, gıdayı her yerde güvenli ve ulaşılabilir kılma
vizyonumuzu yansıtmaktadır.
Gıda ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtımı
için kapsamlı çözümler sunmak konusunda uzmanız.
Çözümlerimiz, kaynaklar izin verdiği ölçüde ekonomik olmak
üzere tasarlanır. Süt ürünleri, meyve suları ve nektarlar,
dondurmalar, peynir, gıdalar, sebzeler ve evcil hayvan gıdaları
Tetra Pak® işleme ve paketleme hatlarında işlenebilecek
ve paketlenebilecek ürünlere örnektir. Hem üretim
sürecinde hem de dağıtım sırasında hammadde ve enerji
tüketimini minimumda tutmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca
işleme çözümleri, ürünleri nazik bir şekilde işlemek üzere
tasarlanmaktadır.
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Şimdilik 5 bölge ve 30 ilde, yüzlerce personeli ve teknolojiye

harcadığı 25.000.000 TL’lik altyapı yatırım ile
İzmir’den Türkiye’ye açılan güven kapınız.

Antalya
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KALİTE VE FAALİYET BELGELERİMİZ

YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI
Certificate of Registration

ISO 9001:2015

Sertifika No
Certificate No
QM-180711

İlk Onay Tarihi:
Initial Registration Date:
25/12/2018

Yeniden Düzenleme Tarihi:
Re-issue Date:
06/04/2021

Geçerlilik Tarihi:
Expiry Date:
24/12/2021

Bitiş Tarihi:
End Date:
24/12/2021

DOĞANKOÇ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:202 35410 Gaziemir İzmir TÜRKİYE

Bu sertifika, yukarıda adı geçen kurumun sistemini, istenen standartta sürdürebilmesi durumunda ve Proks tarafından yılda en az bir kez
yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi sonucunda yukarıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir

YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI

This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard and the result of the surveillance
audits which will be carried out at the least once in a year

Certificate of Registration

Sertifikanın geçerliliği QR kod kullanılarak veya sertifika numarası ile https://tbds.turkak.org.tr adresinden kontrol edilebilir
Validity of Certificate could be controlled by QR code or by Certificate no via https://tbds.turkak.org.tr

ISO 10002:2018

Sertifika No
Certificate No
CS-180711

Aşağıdaki bilgiler Proks tarafından onaylanmıştır
Has been approved by Proks

Kapsam
Scope of Activities

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

İlk Onay Tarihi:
Initial Registration Date:
25/12/2018

Yeniden Düzenleme Tarihi:
Re-issue Date:
06/04/2021

Geçerlilik Tarihi:
Expiry Date:
24/12/2021

Bitiş Tarihi:
End Date:
24/12/2021

DOĞANKOÇ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:202 35410 Gaziemir İzmir TÜRKİYE

İmza: Alper Öztürk
Sign: Genel Müdür

Bu sertifika, yukarıda adı geçen kurumun sistemini, istenen standartta sürdürebilmesi durumunda ve Proks tarafından yılda en az bir kez
yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi sonucunda yukarıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir
This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard and the result of the surveillance
audits which will be carried out at the least once in a year
Sertifikanın geçerliliği sertifika numarası ile www.proks.co adresinden kontrol edilebilir
Validity of Certificate could be controlled by Certificate no via www.proks.co

Bu Sertifikanın tüm hakları Proks’a aittir ve geri alma hakkına sahiptir.
This Certificate is a property of Proks and must be returned on request.

Aşağıdaki bilgiler Proks tarafından onaylanmıştır
Has been approved by Proks

Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
Manavkuyu Mah. 243 Sk. No:15/1 Halil Atila Plaza K:3 D:10 Bayraklı İZMİR – info@proks.co - www.proks.co

YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI
Certificate of Registration

Kapsam
Scope of Activities

OHSAS 18001:2007

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

Sertifika No
Certificate No
OH-180711

İlk Onay Tarihi:
Initial Registration Date:
25/12/2018

İmza: Alper Öztürk
Sign: Genel Müdür

Yeniden Düzenleme Tarihi:
Re-issue Date:
06/04/2021

Geçerlilik Tarihi:
Expiry Date:
24/12/2021

Bitiş Tarihi:
End Date:
24/12/2021

DOĞANKOÇ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:202 35410 Gaziemir İzmir TÜRKİYE
Bu Sertifikanın tüm hakları Proks’a aittir ve geri alma hakkına sahiptir.
This Certificate is a property of Proks and must be returned on request.
Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
Manavkuyu Mah. 243 Sk. No:15/1 Halil Atila Plaza K:3 D:10 Bayraklı İZMİR – info@proks.co - www.proks.co

Bu sertifika, yukarıda adı geçen kurumun sistemini, istenen standartta sürdürebilmesi durumunda ve Proks tarafından yılda en az bir kez
yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi sonucunda yukarıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir
This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard and the result of the surveillance
audits which will be carried out at the least once in a year
Sertifikanın geçerliliği sertifika numarası ile www.proks.co adresinden kontrol edilebilir
Validity of Certificate could be controlled by Certificate no via www.proks.co
Aşağıdaki bilgiler Proks tarafından onaylanmıştır
Has been approved by Proks

Kapsam
Scope of Activities

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

İmza: Alper Öztürk
Sign: Genel Müdür

Bu Sertifikanın tüm hakları Proks’a aittir ve geri alma hakkına sahiptir.
This Certificate is a property of Proks and must be returned on request.
Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
Manavkuyu Mah. 243 Sk. No:15/1 Halil Atila Plaza K:3 D:10 Bayraklı İZMİR – info@proks.co - www.proks.co
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