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Securitas, İş Ortakları ile Güvenliğin
Geleceğini Konuştu

Bu yıl altıncısı düzenlenen “Ortak Nokta İş Ortakları
Buluşması”nda katılımcılara geleceğin güvenlik
teknolojilerine ilişkin ipuçları sunulurken, yeni nesil
güvenlik çözümleri uygulamalı örnekleriyle tanıtıldı.

AKILLI GELECEK,
VERIMLI TEKNOLOJI
Securitas Türkiye’nin hizmet sunduğu
birçok ulusal ve uluslararası markanın
yöneticilerinin katıldığı organizasyonda,
teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen
güvenlik kavramına değinildi.

Sektörden sektöre farklılık gösteren geleceğin güvenli teknolojileri tanıtılırken,
yeni nesil güvenlik çözümleri de uygulamalı örneklerle birlikte programda yerini
aldı.
Toplantıya katılan teknoloji trendleri köşe
yazarı, gazeteci Serdar Kuzuloğlu ise dijital dünyanın kodları, yeni dünya, yeni tüketici, yeni şirket konularına değinerek bu
dönüşümde değişen güvenlik kavramı ve
teknolojiyi vurguladı.
Ortak Nokta Buluşması “Akıllı Gelecek,
Verimli Teknoloji” konulu panelde ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Serdar
Kuzuloğlu’nun üstlendiği panele Securitas’ın değerli iş ortakları, BAT Bölge
Güvenlik Müdürü Enver Tözün, BP Ülke
Güvenlik Müdürü Orhan Türkmenoğ-

lu, Coca Cola Kurumsal İlişkiler Müdürü
Kaan Bal ve Vodafone Kurumsal Güvenlik
Direktörü Mesut Demirbilek konuşmacı
olarak katıldılar. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kendi sektörlerinde değişen
güvenlik kavramını ele alan panelistler,
geleceğe yönelik güvenlik çözümü beklentilerini paylaştılar.

YENI NESIL ENTEGRE
GÜVENLIK ÇÖZÜMLERI
Ortak Nokta Buluşması’nda dijital dünyanın ihtiyaçlarına paralel olarak değişen
yeni tüketici ve yeni şirket kavramlarının
güvenlik sektöründeki uygulamalarına
da yer verildi. Securitas Türkiye Ülke
Başkanı Murat Kösereisoğlu, teknolojide
yaşanan gelişmeler karşısında güvenlik
sektörünün kayıtsız kalmasının söz konusu olmayacağına dikkati çekerek, “Yeni
nesil entegre güvenlik çözümlerimiz ile
hem maliyetleri düşürüyor, hem de riski
minimize ediyoruz. Güvenlikte bilgi lideri
olarak elektronik ve insanlı güvenlik hizmetlerini tek bir çatı altında topluyoruz”
dedi.

“Ortak Nokta İş Ortakları Buluşması” için
özel olarak Türkiye’ye gelen Securitas
Dünya Başkanı Alf Göransson ise Türkiye’nin Securitas için ne kadar önemli bir
pazar olduğuna dikkat çekerek, “Sektör
lideri olarak teknolojide yaşanan tüm
gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu
alanda da öncülüğümüzü koruyoruz.
Yeni nesil güvenlik çözümlerimizi dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’deki iş
ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.

Securitas Türkiye, İş Ortaklarıyla,
Avrupa’daki Projelerini Ziyaret Etti

İş ortakları ile Avrupa’da yer alan farklı segmentlerde, hayata geçirilen uygulamaları yerinde görmek üzere, iş gezileri düzenleyen Securitas Türkiye, Almanya, Danimarka ve
İsveç’i ziyaret etti.

2015’IN ROTASI: ALMANYA,
DANIMARKA VE İSVEÇ
Almanya’da, Securitas’ın hizmet verdiği
liman ve lojistik alanlarındaki uygulamaları yerinde görmek üzere Hamburg ve
Berlin’de yer alan projeler ziyaret edildi.
Bu projeler arasında; Hamburg’da bulunan ve , yaklaşık 15 bin çalışanı olan airbus uçak fabrikası, günde binlerce turisti
ağırlayan Hamburg limanı ve Berlin’de
bulunan Securitas Uzaktan İzleme Merkezi yer aldı.

50 futbol sahası büyüklüğünde bir
arazide yer alan Carlsberg’in sevkiyat
kısmı, Danimarka’da bugüne kadar
hiçbir hırsızlık vakası ile karşılaşmayan tek tesis olma özelliğine sahip.
Hamburg Limanı, farklı güvenlik alanlarında uzmanlaşmış güvenlik ekibiyle dikkat çekti. Proje, teknolojiyi
insanlı güvenlik hizmeti ile harmanlayan örnek uygulamalar arasında yer
alıyor.
Danimarka’da ise, Kopenhag’da bulunan
ve günde yüzlerce turistin uğradığı Tivoli
park ve bahçeleri ziyaret edildi. Securitas’ın entegre güvenlik çözümleri sunduğu Tivoli parkı gezen katılımcılar, uzaktan izleme hizmeti sayesinde sağlanan
anında müdahaleyi, uygulamalı olarak
görme şansı yakaladılar.
Kopenhag’daki diğer durak, Carlsberg
fabrikası ve müzesi oldu. Devriye ve karşılama hizmetlerinin güvenlik görevlileri
tarafından sunulduğu projede yer alan
diğer tüm kontroller, kameralar aracılığı ile uzaktan izleme merkezi tarafından
gerçekleştiriliyor. Securitas’ın Carlsberg’e
sağladığı hizmetin; yerinde, birebir uygulamalı olarak anlatılması, katılımcıların süreci net olarak görmesini sağladı.

2015 yılında gerçekleştirilen ziyaretlerin
son durağı, İsveç’in Malmö kenti oldu.
Securitas’ın Uzaktan İzleme Merkezi ise
buradaki ilk ziyaret noktasıydı.
Securitas tarafından sunulan tüm uzaktan izleme hizmetlerinin birebir uygulamalı olarak gösterildiği “Deneyim Merkezi/Experience Center”, ilgi çekici oldu.
Türkiye’den gelen ziyaretçilere, Securitas’ın uzaktan izleme hizmeti alt yapısı ve
kullanılan yazılımların detayları hakkında
bilgi aktarıldı.
Ziyaretçilerin deneyimleme fırsatı bulduğu uygulamalar arasında; alan ihlali, sabitlenen üründe mekan değişimi, sirkülasyon ölçümü ve kalabalık bölge uyarısı
yer aldı.
Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’nin
ardından, entegre güvenlik çözümlerinin
teknoloji ayağında kullanılan kameraların
üreticisi olan Axis Center ziyaret edildi.
Güvenlik alanında birbirinden farklı özel-

liklerde yüzlerce kameranın geliştirildiği,
üretildiği ve testlerden geçirildiği bu merkezde; gece görüşlü kameralar ve sarsıntı
esnasında görüntüyü sabit tutan kameralar ilgi gördü.
Ziyaret, Securitas İsveç’in iş ortaklarından
Medical Park Bölge Yöneticisi’yle yapılan
sohbetle sona erdi. Securitas tarafından
korunan Medical Park’ta hayata geçirilen
uygulamalar ve inovatif yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Securitas Bilgi
Platformu 2 Yaşında
Sektörün En Güvenileni

Securitas, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu yıl ikincisini
düzenlediği “Sektörün Enleri 2015” ödül töreninde,
“En İyi Güvenlik Şirketi” seçildi.

20 bine yakın öğrencinin oylarıyla en
iyilerin belirlendiği yarışmada ödüle layık görülmenin gurur kaynağı olduğunu
belirten Securitas Türkiye Ülke Başkanı

Murat Kösereisoğlu, “Gelişmekte ve ilerlemekte olan sektörümüzün gençler tarafından da fark edilir olması işimizi doğru
yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Bilgi Platformu, Securitas’ın hazırladığı tüm organizasyon, kurumsal yayın, gelişim, sürdürülebilirlik ve
inovasyon projelerini ortak bir zeminde buluşturuyor. İki yılda 8 gelişim programı, 18 inovasyon pro-

jesi, 10 organizasyon, 36 sürdürülebilirlik projesi ve
16 kurumsal yayına imza atan platform; güvenlik
sektörüne, iş ortaklarına, çalışanlarına ve paydaşlarına değer yaratmaya devam ediyor.

Securitas, Çocuklara
Güvenliği Öğretiyor

Eğitim uzmanlarıyla yaratılan “Pır Pır ve Zır Zır” karakterlerinin öğretici hikâyeleri ile Securitas, çocuklara güvenliği
öğretiyor.
Gelecek nesillerin “güvenlik” konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen
karakterler, bireysel güvenliğin sağlanmasına yönelik eğitici mesajları çocuklara
aktarıyor.
Karakterler, çocuklara ‘Trafikte Güvenlik’,
‘Evde Güvenlik’, ‘Doğal Afetlerde Güvenlik’, ‘Yangında Güvenlik’’Yabancılara Karşı
Dikkatli Olma’ ve ‘AVM ve Sokaklarda Gü-

venlik’ konularını oyunlarla öğretiyor. Öğretilen konuların pekiştirilmesi için gösteriyi izleyen tüm çocuklara Zır Zır ve Pır Pır
karakterlerinin yer aldığı boyama kitabı
dağıtılıyor. Securitas Türkiye, bu proje ile
çocukların kendi güvenliklerini sağlamaları için temel bilgilere sahip olmalarını;
yaşamlarına yönelik belirli alışkanlıklara
ve bilinç düzeyine ulaşmalarına yardımcı
olmayı hedefliyor.

Securitas Engelsiz Projesi
ile Farkındalığa Engel Yok!

Securitas Türkiye, 2013 yılında hayata geçirdiği Engelsiz
Projesi kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Securitas Türkiye Ormanı
için Fidanlar Dikiliyor
Securitas, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Bu
kapsamda yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi: Securitas Türkiye Ormanı.

Securitas’ın yayınlarında yer alan bilinçlendirme yazılarının yanı sıra “Securitas
Kişisel Güvenlik Rehberi”nin engelli hayata göre revize edilmesi, projenin önemli
faaliyetleri arasında yer alıyor.
Diğer yandan engelliler için engelsiz ofis
çalışmaları devam ediyor ve pilot projelerde “Engellilerle Doğru İletişim Eğitimi”
sağlanıyor.
Proje kapsamında, uzaktan eğitim ile
daha geniş kitlelere ulaşmak ve engelsiz
ofis çalışmalarına devam etmek planlanıyor.

SECURITAS’A KÜRESEL SOSYAL FARKINDALIK ÖDÜLÜ
Securitas, Dünya Engelliler Vakfı (DEV)
ve Dünya Engelliler Birliği (WDU) tarafından Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü’ne
layık görüldü. Bilinçlendirme ve hizmet
çalışmalarıyla engelsiz bir dünyaya katkı
olarak tasarlanan proje, meyvelerini verdi
ve WDU Sosyal Farkındalık başarı ödülü
yanında USTAD Belgesi’ni de getirdi.

Daha yeşil bir dünya için kolları sıvayan
Securitas çalışanları; İzmir, Urla Kadıovacık mevkiinde kurulan Securitas Türkiye
Ormanı’na binlerce fidan dikti.
Şirket değerleri arasında yer alan “ Çevre
ve Sürdürülebilirlik” kapsamında hayata
geçen proje, daha güvenli bir dünya için
yeşili korumanın önemine bir kez daha
dikkat çekti.

Yeşil Güvenlik

Yeşil Ofis
Securitas, Yeşil Araç ve Yeşil Ofis projeleriyle geleceği koruma
altına alıyor.
Securitas Türkiye, emisyon politikası
doğrultusunda, bütün operasyonlarında
enerji ve ulaşım alanlarına odaklanarak iklim üzerindeki etkiyi sürekli olarak azaltmaya çaba gösteriyor. Bu doğrultuda
kullandığı araçların doğaya zarar vermemesini ve çevre dostu olmasını sağlamak
için araçlardan çıkan zararlı gazların kontrolünü sağlıyor. Yeşil Araç projesi kapsamında, emisyon oranı yüksek araçların
kullanımı yerine, Euro 5 normunda belirlenen kriterlerdeki araçlar tercih ediliyor.

Securitas Türkiye güvenlik görevlileri tarafından, enerji
tasarrufu sağlayan görevler gerçekleştiriliyor
Securitas Türkiye, hizmet verdiği kurum
ve kuruluşların sürdürebilirlik politikalarını desteklemek ve özel güvenlik hizmetine farklı bir değer katmak amacıyla
başlattığı Yeşil Güvenlik uygulaması ile
birlikte, kaynakların verimli yönetilmesini
ve enerji tasarrufu sağlayan görevler gerçekleştiriliyor.
Securitas Türkiye tarafından geliştirilen
Smart Mobile (El terminalleri) aracılığıyla gerçekleştirilen “Yeşil Görevler” yine
Smart’ın kurumsal veri tabanı üzerinden
analiz ediliyor ve iş ortaklarına raporlanıyor. Securitas Türkiye güvenlik görevlileri
tarafından, güvenliği sağlamak adına gerçekleştirilen denetimler sırasında enerji
tasarrufu sağlayan görevler de yerine getiriliyor. Devriye görevi sırasında kontrol

noktaları ziyaret edilirken, enerji tasarrufu sağlanması için açık kalan su, elektrik,
ısıtma/soğutma, ek güç kaynakları-jeneratör kontrolleri de sağlanıyor ve Smart
Mobile vasıtasıyla bildirimler ve raporlamalar gerçekleştiriliyor.
Diğer yandan çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin yapılması/kontrol edilmesi de
“Yeşil Güvenlik” kapsamında, güvenlik
personelinin görevleri arasında yer alıyor.
Özellikle endüstriyel tesislerde, atık alanlarındaki temizlik görevlerinin ve sızıntı
kontrollerinin yapılması önem taşıyor.
Ayrıca Securitas’ın iş ortaklarının aldıkları
taşeron hizmetlerin, çevreyi etkileyebilecek faaliyetlerinin denetlenmesi ile katma
değer sağlanması hedefleniyor.

Bütün operasyonlarında, çevresel olarak
zararlı olan maddelerden kaçınan Securitas, sürdürülebilir gelecek sağlamaya
yönelik olarak, atık yönetimi kontrolü
gerçekleştiriyor. Geri dönüşüme katkıda
bulunan ve atık yönetiminin emniyetli ve
çevreyle uyumlu bir şekilde yapılmasını
sağlayan Securitas Türkiye, sürdürülebilir bir yaşam sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi konularında
üzerine düşeni en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışıyor.

Securitas Çalışanlarının
Sosyal Platformu

Kurum içi iletişimi artırmayı hedefleyen Çalışan
Portalı, farklı illerde hizmet veren 8000’den fazla
aktif kullanıcıya deneyimlerini, görüşlerini, bilgilerini
ve fotoğraflarını paylaşma imkânı sunuyor.

Herkes portalda
sen nerdesin?

Securitas Türkiye, Mobil
Teknolojide de Bilgi Lideri
Securitas’ın geliştirdiği yeni inovasyon projeleri,
ses getirmeye devam ediyor. Projeler arasında
teknolojiyle hayatımıza giren akıllı telefonlara ve
tabletlere taşınan mobil uygulamalar da yer alıyor.
SECURITAS HABER
Securitas Haber Uygulaması’yla, artık tek
tıkta istenilen haberlere ulaşmak mümkün. Kullanıcıların sisteme girdiği anahtar
kelimeler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarını ve ajansları
tarayan uygulama; arzu edilen haberlere
ulaştığı an kullanıcıya uyarı gönderiyor.
Böylece Securitas’ın iş ortakları, yerel ve
küresel tüm gelişmeleri mobil cihazlarından takip edebiliyor.

SECURITAS TÜRKIYE
KITAPLIĞI
SECURITAS TÜRKIYE
ÇALIŞAN PORTALI
Kurumsal yaşamı, sanal ortama taşıyan
Securitas, bu platformla çalışanların motivasyonunu sağladığı gibi web tabanlı
yeni bir mecra da yaratıyor. Kullanıcıların

geri bildirimleriyle sürekli geliştirilen bu
Çalışan Portalı, yeni projelere kolaylıkla
uyum sağlıyor. Kullanıcılar portal üzerinden; özlük bilgileri, izin bakiyeleri ve ücret
bilgilerini takip edebiliyor, dokümanlara
rahatlıkla ulaşabiliyor, anketlere katılabiliyor, “Uzaktan Eğitim” alabiliyor ve ülke
yönetimine önerilerini iletebiliyor.

Securitas Türkiye Kitaplığı Uygulaması;
güvenli bir hayat için ihtiyaç duyulan her
ipucunu, iş ortaklarının ceplerine taşıyor.

Securitas Türkiye bünyesindeki tüm yayınlara erişim sağlayan uygulamada pratik
güvenlik bilgisinden yangından korunmaya kadar, güvenlikle ilgili akla gelebilecek
neredeyse her konu yer alıyor. Özellikle
“Pratik Güvenlik Rehberi” kullanıcıların
yoğun ilgisiyle karşılaşıyor; seyahat için
önlemler ve gece eve dönerken dikkat
edilmesi gerekenler, bu modülün zengin
içeriğinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.
Mobil uygulamalarıyla sektörde bir ilki
gerçekleştiren Securitas’ın gelecek planları arasında; Kitaplığı yeni içeriklerle zenginleştirmek ve şu an İOS uyumlu cihazlarla çalışan uygulamayı, Android ve diğer
işletim sistemlerine taşımak var.

Securitas
Çalışan Anketi
Securitas, 52 farklı ülkede sunduğu hizmetin kalitesini her
zaman daha da yükseğe taşımayı hedefliyor ve bu gelişimin,
insan kaynağına yapılan yatırımdan geçtiğine inanıyor.

Bu kapsamda çalışan memnuniyetini ölçmek amacıyla iki yılda bir yapılan “Çalışan
Anketi”nin sonuncusu gerçekleştirildi.
Çalışan Anketi, Securitas Türkiye tarihine
bir rekorla imzasını attı ve yaklaşık 7.414
çalışan, bu ankete katılım sağladı. Anket
cevapları doğrultusunda iyileştirme yapılması gereken şubeler tespit edildi ve
çalışanların görüşleriyle ilgili detaylı bilgi
toplandı. Ayrıca bu sonuçlar, çalışanların

temel göstergeler bazında memnun olduklarının da bir kanıtı niteliğindeydi.
Anket sonuçlarına göre Securitas çalışanlarının %71’i yüksek motivasyona sahip
olduklarını belirtirken, %92’lik bir kesim,
işini yapmak için doğru eğitim ve yetkinliklere sahip olduğunu ifade etti.
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