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KALİTE POLİTİKAMIZ
HAKKIMIZDA
2007 yılında İstanbul’da kurulan EFA Güvenlik, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak
özenle seçilmiş resmi sertifikalı güvenlik personelleri ve uluslararası ölçekte deneyime
sahip, konusunda uzmanlaşmış yönetici kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışında önemli hizmet
noktalarında silahlı ve silahsız güvenlik hizmeti vermektedir.
EFA Güvenlik, teknolojik gelişmeleri ve bilgi birikimini personellerinin eğitimi ve
gelişimine yansıtarak kalite standardı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir
hizmet anlayışına sahiptir.
10 yılın üzerindeki tecrübesinin yanı sıra, yasal mevzuatı titizlikle takip eden EFA Güvenlik,
denetim mekanizmalarını doğru biçimde işleterek hizmet kalitesini farkındalık düzeyine
çıkartmıştır.

Zaman içerisinde; çalışma disiplini ve hizmet kalitesi sayesinde sektöründe önemli bir
marka haline gelen şirketimiz, kamu ve özel sektörde öne çıkan kurum ve işletmelerin
tercih ettiği bir şirkettir.

EFA Güvenlik, müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacıyla;
özenle seçilmiş resmi sertifikalı güvenlik personeli, konusunda uzman ve deneyimli yönetim
kadrosu, görevin başlangıcından itibaren kalite devamlılığını sağlayan eğitim modelleri ile
kurulduğu günden bu yana güvenlikte mükemmelliği hedeflemiştir.
EFA Güvenlik, sürekli eğitilen ve denetimlerle gelişimi takip edilen personel kadrosuna
modern teknolojinin imkanlarını öncü olarak entegre ederek hatasız, etik değerlere saygılı
ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek güvenlik hizmeti vermektedir.

FELSEFEMİZ
EFA Güvenlik olarak; gücümüzün, bilgimiz kadar tecrübemizden de geldiğine
inanmaktayız. Bununla birlikte 21. yüzyılın tehlikelerine karşı en iyi savunmanın,
iyi eğitim almış ve iyi motive olmuş personelle mümkün olduğunu bilmekteyiz.
Bu nedenle yatırımlarımızın çoğunu, güvenlik sektöründe açık ara en iyi eğitim
programına sahip olmamızı sağlayan Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarımıza
ayırmaktayız.
Günümüz şartlarının hızla değiştiği modern dünyada; EFA Güvenlik olarak bizler,
çağa ayak uydurmak adına yatırımlarımızın büyük çoğunluğunu güvenlik elemanlarımızın
seçimi, işe alımı, eğitim ve yetiştirilmelerine yapmaktayız.
Şirket içi eğitim programlarımız bir yandan güvenlik elemanlarımızı önemli
becerilerle donatırken, bir yandan da EFA Güvenlik’in ayrılmaz değerlerinden;
ilkeli, dürüst, sağlam, dikkatli ve yardımsever çalışanlar olmalarını sağlamaktadır.
Sürekli gelişime olan bağlılığımız sayesinde şirketimiz, güvenlik sektörünün en tepesinde
yerini almaktadır.

HİZMET AKIŞIMIZ
Başarılı bir güvenlik hizmeti, riskleri oluşmadan önlemelidir.
Bu nedenle projelerimize başlarken; müşterilerimizin
operasyonları ve ihtiyaçları doğrultusunda sektörde yılların
getirdiği tecrübemiz ve AR-GE çalışmalarımızın katkılarıyla özel
olarak tasarlanmış risk analiz raporumuz etkin çözümler
üretmek üzere, hizmet verilecek tesislerde uzmanlarımız
tarafından hazırlanır.
Bu sayede, projenin halihazırdaki güvenlik seviyesi ve
ihtiyaçları belirlenerek kapsamlı bir operasyon planı hazırlanır.
Teknolojik gelişmeler ve küresel olaylara paralel olarak
güvenlik olgusu da sürekli değişim gösterdiğinden dolayı;
bu operasyon planları da gelişir ve düzenlenir.
Risk analizini takiben uzmanlarımızın projeye özel olarak
hazırladığı ve müşterilerimizin lojistik ve mali ihtiyaçları
doğrultusunda şekillenebilen acil durum eylem planımız müşteri
onayına sunulur.
Müşterimizin onayını takiben hazırlanan risk analizinde
belirlenen gereksinimlere göre gündüz/gece, yaya veya
motorize olarak; nokta,devriye veya projeye özel şartlar
çerçevesinde hizmetimizin ana akışı şekillenmekte ve ihtiyaç
duyulan güvenlik elemanı aday kadrosu oluşturulmaktadır.
Yasal gereksinimleri karşılayan güvenlik personeli adaylarımız
psikolojik danışmanımız tarafından uygulanan ölçme ve
değerlendirme mülakatının geçtiği takdirde, uzmanlarımız
tarafından“Görev Yeri Talimatları”na uygun bir biçimde
görevlendirildiği projenin gereksinimlerini referans alarak
eğitimleri verilir. Böylece görev sorumluluğunu yerine getiren
güvenlik kadromuz oluşturulur.

Talimatları ve kontrol formları hazırlanarak görev başı eğitimleri
de tamamlanan güvenlik personelimiz, müşterilerimizle iletişim
halinde ve denetimcilerimizin sürekli kontrolünde görevlerine
başlar.
Projemiz devam ederken; güvenlik elemanlarımız,
genel denetim personelimiz ve proje sorumluları tarafından ayrı
ayrı olarak planlı ve plansız şekilde gece-gündüz sürekli
gözlem altında tutulur. Böylece projede oluşabilecek
herhangi bir güvenlik zaafiyeti ya da günlük faaliyetlerin
getirdiği ihmallere mahal verilmez.
Proje denetimleri ve kontrol formlarının sonuçları doğrultusunda
analizler çıkartılarak periyodik olarak müşterilerimize
raporlama yapılır.
Güvenlik konseptinin operasyonel bir faaliyet olmasının
yanı sıra hissiyat ve psikolojiyle de alakalı olduğuna
inandığımızdan dolayı, müşterilerimizle sürekli irtibat halinde
olarak geri bildirimler alınır ve gerekli tedbirler yerine
getirilerek müşteri memnuniyetinin her zaman en üst seviyede
tutulmasına önem verilir.
Tüm bu faaliyetlerimiz kesintisiz olarak sürdürülerek
tehditler en aza indigenir ve önlenir.
Böylece müşterilerimiz için hataya mahal vermeyen
GÜVENİLİR BİR LİMAN yaratılır.

ELEMANLARIMIZ
EFA Güvenlik olarak, güvenlik personelimizin bütün faaliyetlerimizin ayrılmaz bir
parçası olduğunu düşünmekte ve başarıya giden yolun personellerimizden geçtiğine
inanmaktayız.
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizde görevlendirdiğimiz güvenlik kadromuz;
-İletişim becerisi gelişmiş,
-Yaratıcı düşünce yapısına sahip olan,
-Sorunları çözebilen,
-Kendisine ve arkadaşlarına güvenebilen,
-Mesleği seven ve kariyer yapmayı hedef edinen,
-Dürüst, itaatkâr, aldığı görevi içtenlikle yapmaya hazır olan,
-Görev anlayışı ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
-Bakım ve tasarruf alışkanlığı edinmiş personellerden oluşmaktadır.

ÜNİFORMALARIMIZ
EFA Güvenlik üniformaları; görüleceği üzere, piyasadaki benzerlerinden tartışmasız
biçimde farklı ve kendini gösteren tasarımlara sahiptir.
Bu üniformalar, Türkiye’deki ünlü moda tasarımcıları tarafından hazırlanmış olup, iklim
koşulları ve çevresel şartları farklı olan projelerin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak en
iyi kalitede malzemelerden üretilmektedirler.

REFERANSLARIMIZ
EFA Güvenlik, 10 yıllık şirket geçmişinde büyük deneyimler kazanmış ve özel güvenlik
sektöründe kendine yer etmiştir.
Türkiye ve yurtdışında, devamlı ve geçici olmak üzere önemli projelerde
faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve AVM’ler, fabrikalar, havalimanları, fuar alanları,
üniversiteler,hastaneler, yerleşim alanları, sanayi siteleri gibi çeşitli sektörlerde
hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

HİZMETLERİMİZ
-

Fiziki Güvenlik
Özel Organizasyon Güvenliği
Elektronik Güvenlik
Risk Yönetimi ve Güvenlik Danışmanlığı
Dinleme Cihazı (Böcek) Taraması

SEKTÖRLERİMİZ
-

Limanlar ve Havalimanları
Endüstriyel Tesisler ve Fabrikalar
Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları
Bankalar ve Para Transferleri
AVM ve Perakende Satış Noktaları
Oteller ve Konaklama Tesisleri
Spor, Fuar ve Rekreasyon Organizasyonları
Plazalar, Akıll Bina ve Konutlar
Okullar ve Eğitim Tesisleri
Kişi ve Bina Güvenliği
Geçici Güvenlik

İletişim:

EFA Güvenlik
Tel: (+90) 212 211 70 09
Fax: (+90) 212 273 09 77
W: www.efaguvenlik.com.tr
E: info@efaguvenlik.com.tr

