




• Kamu Kuruluşları
• Bankalar & Finans Kuruluşları
• Kuyumcular
• Döviz Büroları
• Fabrikalar

• Hastaneler
• İş Yerleri
• Galeriler
• Konutlar
• Siteler & Villalar



Gaziantep Adıyaman

Van Bingöl



Osmaniye Iğdır

Kahramanmaraş /
Elbistan

Kahramanmaraş / Afşin



Antakya Adana

Mersin Ağrı





HEP BİR ADIM ÖNDEYİZ

Receiver SURGARD SYSTEM 3 Versiyon V2.02.01.001 olup herhangi bir arıza veya
aksaklık durumunda eş zamanlı yedek Receiver da mevcuttur.

SNC SERVER 4 çekirdekli yüksek veri hızı olan serverimiz kullanılmaktadır.

1. sırada Turkcell Superonline Fiberoptik,
2. Sırada Turksat Uydunet bulunmaktadır.

Türk Telekom’da ise 8 hat olup 8 hattımızda da pbx özelliği mevcuttur.

RECEIVER toplam 10 adet Line kart oluşmaktadır.



İnternetten dışarıdan oluşabilecek sabotajlara karşı SONIC WALL (Ateş Duvarı)
ile internet ortamında koruma sağlanmaktadır.

Elektrik kesintilerine karşı Güç kaynağı ve Jeneratörlerle kesintisiz hizmet devam
etmektedir. Böylelikle veri kaybına izin verilmemektedir.

MERKEZ 1 GÜVENLİK şirketi bünyesinde son teknolojiden oluşan haber
merkezinden oluşmasına rağmen, eş zamanlı olarak teknolojiyi yakından takip
ederek yeniliklere öncülük etmektedir.



AHM Merkezi Nedir, Nasıl Çalışır?

Günümüzde hırsızlık ve gasp olayları artmıştır.
Bunun sonucu olarak güvenlik sistemlerine olan
gereksinim daha çok ortaya çıkmıştır.
Hırsızlık olaylarını dikkate alırsanız, sadece
alarm sistemi kurdurarak tam bir güvenlikten

Sireni susturmak, sadece bir kabloyu kesmekten ibarettir. Hırsız siren kablosunu
keserek, sireni susturmakta; fakat haber merkezini susturamamaktadır. Haber
merkezimiz siren çalmasa bile, bu durumu ekranda Sabotaj olarak görecek ve
durumu derhal POLİSE bildirilecektir.

söz etmek doğru değildir. Merkeze bağlı
olmayan bir alarm sistemi siz yokken hırsız
girdiğinde veya yangın çıktığında sirenin tek
başına  çalması  pek  bir  anlam  ifade 
etmeyecektir.



Hızlı Müdahale

Burada amaç, olası risklerin gerçekleşmesi durumunda yetkililere bilgi aktarmak
ve olaya müdahale edilmesini temin etmektir. Alarm sistemleri günümüzde
konutlarda ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Siz evde yokken evinizde yangın çıkarsa alarm sisteminiz hemen devreye
girebilir, fakat yangına müdahale edecek birileri bulunmazsa sirenlerin çalması
pek bir anlam ifade etmeyecektir.

Bu durumda da Haber merkezi operatörü devreye girecek ve
yangını İTFAİYEYE bildirecektir.



Panik Butonu

İşyerinizde bir gasp anında gizli panik butonu devreye girecek
Haber Merkezine Gasp Tehlikesi yaşandığına dair GASP sinyali
gönderecektir.
Bu durumda AHM operatörü durumu POLİSE bildirecektir. Evin

talep halinde teknik destek ekibine yönlendirecektir.

arka penceresinden eve giriş yapılamayacağını bilen AHM
Operatörü penceredeki hareketliliği tespit ederek eve veya 
işyerine hırsızın nerden girdiğini POLİSE bildirecektir. Olay 
yerine giden polis hırsızın kaçıncı katta ve hangi odada 
olduğunubildiğinden hırsızı yakalamakta zaman 
kaybetmeyecektir.
Ayrıca sistem doğru çalıştığına dair günlük sistem testi göndermekte olup
sistemin  sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol  edilecektir.  Sistem  arızaları ALARM
HABER MERKEZiNE iletildiğinde, arıza kaydı alınıp müşteriye bildirilecek ve



NEDEN GPRS?



Artan hırsızlık olaylarına karşı ne kadar önlem alıyorsunuz? ALARM sisteminiz Hırsızlara
engel mi?

Alarm sisteminizin sadece telefon hattı üzerinden sinyal göndermesi hırsızların aşabileceği
bir durumdur. Alarm sisteminizin bağlı telefon hattının kesilmesi durumunda ALARM
sisteminiz HABER MERKEZİNE SİNYAL GÖNDEREMEZ.! Bu durum Türkiye’deki tüm güvenlik
firmaları için geçerlidir. Sistemin telefon hattını sabote eden hırsız aynı zamanda SİRENİN
çalmasını da engeller ve istenmeyen hırsızlık olayları ortaya çıkar.

Merkez 1 güvenlik şirketimizde olan ÖZEL FREKANSLI İNTERNET (MERKEZ 1 APN TÜNELİ)
sayesinde kapalı bir yoldan internet sağlanmıştır. Kısacası vatandaşın kullandığı yol değil,
şirketimize ait özel bir yoldan internet akışı verilerek sağlıklı ve son derece güvenli veri
akışı sağlanmaktadır.



MERKEZ 1 APN TÜNELİ teknolojisi özel RECEIVER
gerektirirken aynı zamanda uluslararası firma olan
SONICWALL (ATEŞ DUVARI) ile korunmaktadır. Bu
sistemin veri akışını da TURKCELL yapmaktadır.
Bu sistem sayesinde ADANA MERKEZ BANKASI
firmamız tarafından korunmaktadır.

Bu teknoloji sayesinde geçmişte yaşanan bir
olayda gece yarısı saat 02:42 civarında Adana’da
bulunan bir müşterimizin telefon hattı kesilerek
hırsızlık girişimi olmuştur.

MERKEZ 1 HABER MERKEZİ tarafından anında POLİSE haber verilmiş, HIRSIZLIK girişimi
engellenmiştir. Şahsın eşkâli alınmış, araç plakası tespit edilmiş ve yetkililerce gerekli
işlem yapılmıştır.



Bu teknoloji ve alt yapı İstanbul merkezli bir firmada ve Adana’da sadece MERKEZ 1
GÜVENLİKTE vardır.

Size normal GPRS veya internetten bahsetmiyoruz. Özel bir tünelden bahsediyoruz. Bu
sistem aynı zamanda HIRSIZLARIN sinyal kesici (Jammer) kullanması durumunda sabotaj
veya kesinti sinyalini haber merkezine göndermektedir.

Kullandığımız ürünler DSC-1616 PANEL ve GPRS modül DSC-GS2060TL modeli olacaktır.

Normal GPRS sistemleri sürekli kopmakta ve haberleşme hatası vermektedir. GPRS
kopması süresinde güvenliğiniz olmayacak ve sisteminizin kapı zilinden bir farkı
olmayacaktır.

Sağlıklı çalışmayan bir GPRS ve internetin kopması durumunda reboot veya ping atılması
gibi terimlerle karşılaşırsınız.



ŞİRKET ADI Adet

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 1
ADANA VALİLİĞİ 1
ADANA İL ÖZEL İDARE 1
ADANA BÜYÜKŞEHİR ASKİ ŞUBELERİ 18
ADANA VERGİ DAİRELERİ 5
ADANA KAPALI CEZA EVİ 4
ADANA AÇIK CEZA EVİ 1
ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 6
ÇUKUROVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEFLİĞİ 1
AK PARTİ SEYHAN İLÇE BAŞKANLIĞI 1
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1
MİLLİ PİYANGO 6
SELÇUK ECZA DEPOSU 9
HEDEF ECZA DEPOSU 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 2
MİLANGAZ DOLUM TESİSLERİ 5

ŞİRKET ADI Adet

KUYUMCULAR 971
ECZANELER 367
DÖVİZ BÜROLARI 75
ANADOLU LİSELERİ 28
ORTAOKULLAR 21
İLKOKULLAR 18
ANAOKULLARI 16
DERSHANELER 25
TURKCELL ŞUBELERİ 26
VODAFONE ŞUBELERİ 15
AVEA ŞUBESİ 6
RENAULT YETKİLİ SERVİSLERİ 4
FIAT YETKİLİ SERVİSLERİ 3
FORD YETKİLİ SERVİSLERİ 3
DENTAŞ AMBALAJ ORGANİZE SANAYİİ 1
SCHNEİDER ELEKTRİK ORGANİZE SANAYİİ 1
DEMİRAĞLAR KERESTE  ORGANİZE SANAYİİ 2
GÜRSU PLASTİK ORGANİZE SANAYİİ 1



Sevdiğiniz Tüm Değerleri Korur.

www.merkez1.com.tr info@merkez1.com.tr


