
Binalar  |  Araçlar

Bombalı 
Saldırılara 
Karşı 
Koruma



Risk  
Seviyeleri

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Aşırı yüksek risk

Tehdit Analizi

Bir yapının güvenliğinde tehdit çok geniş faktörlere bağlıdır. Ayrıca; farklı risk bölgeleri, yapının 

(araç kullanım alanları, doğal diğer unsurlar ve çevresindeki binalar, vb.) özel mimarisi ve 

konumuna bağlı olarak değişebilir. Yapının analizi bu nedenle optimum bir güvenlik konseptinin 

oluşturulmasında gerekli olan ilk adımdır.  



Murrah Federal Binası bombalı saldırısı
Oklahama, Amerika Birleşik Devletleri
Patlama sonrası çevreye saçılan 
cam parçaları.

Anschlag
Zusammengebrochene Struktur
Strukturschaden
Zerborstenes Glas

Patlama
Çöken Yapı
Yapısal Hasar
Parçalanan Pencere/Kapı

Anschlag
Zusammengebrochene Struktur
Strukturschaden
Zerborstenes Glas

Bombalı saldırı sırasında oluşan 

keskin cam parçaları patlayıcı 

maddenin türü ve miktarına göre 

değişmekle birlikte saniyede 

10.000 metreye kadar yayılabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri ordusu 

tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre tüm ciddi ve ölümcül 

yaralanmaların %80’i bombalı 

saldırı sırasında oluşan cam 

parçaları vb. unsurlardan 

kaynaklanmaktadır.

Ama aynı zamanda bombanın 

etkisiyle oluşacak basınç binanın 

iç kısmınada büyük bir hasar 

oluşmasına sebep olabilir.

Binanıza görünmez bir güvenlik 

duvarı oluşturun.

GMC Film’in diğer 

Anti-patlayıcı bina güvenlik 

sistemleri:

| YANMAZ CAM FİLMİ

| GÜVENLİK FİLMİ

| BOMBA CAM FİLMİ

| ULTRA GÜVENLİK FİLMLERİ

Tüm bu ürünlerin detaylı açıkla -

maları www.gmcfilm.com 

uygulama hizmetleri sayfalarında 

bulabilirsiniz.

Böyle bir saldırı yalnızca maddi

zarara sebep olmaz, aynı zamanda 

bina içerisinde bulunan insanların

yaralanmasına ve hatta ölümüne 

bile sebep olabilir.

Günümüzde bir çok benzer 

saldırıda yaralanan ve ölen 

insanların olduğunu görmekteyiz.

Oluşabilecek her türlü hafif ve ağır 

saldırılarda GMC Film güvenlik 

ürünleri ile binaların içerisinde 

bulunan tüm insanların oluşabile -

cek saldırılarda minimum zarar 

görmelerine yardımcı olacaktır. 

Oluşabilecek saldırıların etkisini 

engellemenizin en etkili yolu 

GMC Film güvenlik ürünlerini 

kullanmanız olacaktır.

HAVERKAMP’ın farklı risk 

seviyelerini karşılamak için 

tasarlamış olduğu GMC Film 

güvenlik ve koruma ürünleri, 

geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 

GMC Film güvenlik ürünleri, 

en ağır tehdit bölgeleri için 

koruma sağlar.

Yapısal olarak bir patlama 

durumunda binaların en büyük 

zayıflığı camlarıdır. Büyük bir 

cephe duvarı ile kıyasla binadaki

cam alanlar patlamalı saldırılarda

oluşabilecek basınç dalgasına çok

düşük fiziksel direnç sağlar. Bir 

basınç dalgası ile cam kapılar, 

pencereler ve cam alanlar vb. 

gibi unsurlar yaşamı tehdit eden

bir silaha dönüşebilir.



Basınç 
dalgaları

Birleştirilmiş özellikler

Savrulan cisimler ile yaralanma riskini azaltmak için, patlama direnci ve yüksek darbe direnci 

kombinasyonu önemlidir. Patlamanın düşük ve yüksek oranlaması yoktur ve hiçbir şekilde ne 

kadar uzak veya yakın mesafeye zarar vereceği tahmin edilemez.
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Tüm yapı modellerine özel uygulama teknikleri

GMC Film 

Güvenlik Filmleri

Gerekli darbe dayanımı 

DIN 52290 Sınıf A1 uyarınca 

her biri ayrı ayrı  sertifikalıdır. 

Aynı zamanda 

EN 356 P2A (top düşme testi)

sertifikasına sahiptir.

Bu bağlamda, belgelendirme 

EN 52337 DIN / EN 12600, 

Britanya Standardı BS 6206 veya 

ABD Standart ANSI Z97.1 

(sarkaç darbe testi) 

eleştirel olarak görülmelidir.

Bu standartlar kapsamında 

GMC Film tarafından sağlanan 

güvenlik ürünleri test edilir.

Ancak bu testler gerçek bir 

bombalı saldırıyı simule edecek 

çok çapta olamayacağı açıktır.

Ürünün kendisi kadar uygulaması 

da oldukça önemli bir konudur. 

İşte tam bu aşamada yine devreye 

profesyonel GMC Film bayi 

teknisyenleri girer. 

GMC Film Bomba Cam Filmleri 

ile Bomba, saldırılar, cam kırığı, 

kapkaçlar, kazalardan ve patlama -

lardan dolayı meydana gelen her 

türlü yaralanmaları engelleyebilir -

siniz. HAVERKAMP çalışanlarının 

20 yılı aşkın süredir çalışmaları ile 

üretilen ürünler, kazalardan 

minimum hasar almanız sağlan -

maktadır.

GMC Film Bomba Cam Filmleri, 

içerdiği ankranj sistemleri ile bina, 

ev, mimari yapı güvenlikleri içinde 

maksimum koruma sağlamaktadır. 

Herhangi bir hasar alması 

durumunda cam kırılmaz ve kendi 

içerisinde çatlar. Ayrıca cam 

şiddeti emdiğinden dış tepki, 

içeriye ulaşmadan engellemiş olur.

GMC Film Bomba Cam Filmi 

uluslararası normlara uygun 

olarak üretilmiştir.

GMC Film kesinlikle ürünlerini 

satmaz, Türkiye genelindeki 

yaygın bayi ağı ile size profesyonel 

çözümler sunar ve eğitimli uzman 

teknisyenleri ile tüm uygulama 

hizmetlerini kusursuzca gerçek -

leştirir.

Güvenlik filmi başka bir sabitleme olmadan, sadece 
kenardan takıldığında.

Güvenlik filmi profilin altından tutturulduğunda.

Özel silikon ile sabitlenen ek çerçeve.

İlave mekanik Proficon Çerçeve ile.

Enerji etkisinden dolayı darbe dayanımı için 
görülebilecek en uygun test modelidir. 

Bir nokta üzerinde yoğunlaşarak.Yüksek enerji 
etkisiyle darbe dayanımı belirlemek için en uygun 
test modelidir.
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2. Sarkaç darbe ile direnç ölçme testi:

Düşme kuvveti ile direnç ölçme testi:



Şok tüpü testleri  (Almanya/Avrupa Standartları  (DIN  – EN))

Saha testleri  (GSA Standartları ve Britanya Standartları)

Almanya/Avrupa normlarına 
göre standart güvenlik 
seviyesi yüksek basınç 
dalgalarını yaklaşık 21 ms 
boyunca tuttuğu görülmüş -
tür.
 
Testler bir şok tüpü içinde 
yapılır ve nispeten uzun 
basınç dalgası ile son derece 
yüksek bir basınçla simüle 
edilir.

Amerikan GSA testinin aksine, 
Almanya/Avrupa standartlarınca bu 
testler çok sıkı normlar içerir.

Bu sıkı gereksinimler ve test 
yöntemleri genellikle gerçek yaşam 
koşullarına ve ihtiyaçlarına çok 
yakın yapılmaktadır.

Bu standartların temeli 
yapılara çeşitli mesafeler -
den gerçek bir bombalı 
saldırıyı simüle etmektir.

Bu nedenle, test alanı 
yalnızca bir kaç farklı  basınç 
dalgasına maruz bırakılmak -
tadır.

GSA standarlarınca cam 
kırıklarının nüfuz etmesine 
izin verilir. (Çeşitli risk 
düzeyleri kıymıklar mesafe 
ve yükseklik göre tanımlar 
değişebilir)

Gerçek bir bombalı patlamayı simüle etmek neredeyse imkansızdır. 

Gerçek yaşam koşulları içinde bir çok farklı bileşenleri içerir. 

Basınç dalgaları birbirine yakın binaların bulunduğu İstanbul ve Dubai 

gibi metropollerde daha büyük zararlara sebep olabilir.



HAVERKAMP 
Güvenlikte en iyi.

HAVERKAMP i st ein geheimschutzbet reutes Un ternehmen und Mitglied 
in folgenden Verbänden:

INTERNA TIONAL
®

NW
VSW

Verband für Sicherheit in der
Wirtschaft ( VSW) e. V. (N R W,
Niede rsachsen, Baden - Württembe rg,
Norddeutschland, B ayern)

Verband deutscher 
Sicherheitsin genieure e. V. (VdSI)

Bunde sverband für 
Hersteller und Errichter e. V. (BHE)

American Society for 
Industrial Security ( ASIS)

International Window Film 
Association (IW FA)

Verba nd innenlie gender Sicht- 
und Sonnenschutz e. V. ( ViS)

Bunde sverband mittelständische
Wirtschaft, Unternehme r verband 
Deutschlands e. V. (BVMW)

Deutsch - Arabische 
Gesellschaft ( DAG)

Verein der Kaufmannschaft 
Münster

Verband für Sicherheitstechnik e.V.
(VfS)

Bunde sverband Sola r wirtschaft e. V. 
(B S W-Solar)

HAVERKAMP GmbH 1978 
yılında kurulmuş olup, halen 
Almanya’nın Münster 
kentindeki tesislerinde 
yüksek dayanıklılıkta 
Güvenlik Filmleri, Güneş 
Koruma Filmleri, Boya 
Koruma Filmleri üretmekte -
dir. Firma, Dünya’da bir çok 
büyük yapı ve tesisin anahtar 
teslimi güvenlik projelerine 
imza atmış olup güvenlik 
konusunda Dünya çapında 
çok saygın bir üne sahiptir.

Firmanın marka tescilli 
ürünleri;
PROFILON Yüksek Güvenlik 
ve Güvenlik Filmleri,
OPALFILM Güneş Koruma ve 
Boya Koruma Filmleri
GMC Film tarafından 
Türkiye’ye ithal edilmekte 
olup;
Ev, İşyeri ve Otomobil 
sahiplerinin kullanımına 
GMC Film bayi kanalıyla 
sunulmaktadır.

– PROFILON’un 360 Mikron 
kalınlığında 3 katlı Yüksek 
Güvenlik Filmi;
dayanıklılık, optik özellikler 
ve geçtiği uluslararası 
testler itibariyle, Dünya’da 
rakipsizdir.

– HAVERKAMP GmbH Dünya 
çapında yaklaşık 40 ülkeye 
ürün ihracatı yapmakta ve 
300’den fazla araç ve mimari 
filmleri üzerine ürün 
üretmektedir.

Tüm HAVERKAMP markalı 
ürünler ISO 9001 Kalite 
standartları güvencesi 
altındadır.



Re feraslar

Bosch,  Daim ler  Chrys ler,  Siemens, 

Ba yer  Leverkusen,  IBM,  Metro Grup, 

Merck,  EON,  K FOR Troops,  Almanya

Dış İşleri Bakanlığı , Almanya  Askeri

Güçleri,  Modern Sanat Müzeleri, 

Birleşmiş Milletler  organizasyonları,  vb.

Dünyada birçok saygın firma, kuruluş, 
marka, enstitü ve kolluk kuvvetlerinin 
tercihi HAVERKAMP:

Dünya çapında 
yetkili ve sertifikalı 
iş ortaklarımız:
Türkiye, İskandinavya, 
İsviçre, Hollanda, 
Japonya, Malezya, 
Tayland, Kore, Güney 
Afrika, Meksika, Suudi 
Arabistan 

GMC Film | Ömür Boyu Garanti
Umut Sk. No:7/B Acıbadem / Kadıköy / İstanbul

+90 850 532 37 42
www.gmcfilm.com | info@gmcfilm.com


