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Her birinin hikâyesi birbirinden farklı; kimi tesadüfen 
girdiği güvenlik sektöründe bugün ulusal ve uluslararası 
birçok müşteriye hizmet veren bir şube müdürü, kimi 
ileride çok iyi bir yere geleceğinin inancı ile yüksekokul ve 
meslek seçimini güvenlikten yana kullanmış bir şube şefi… 
Resepsiyonistken bölge müdürü asistanı olanlar, güvenlik 
görevliliğinden personel asistanlığına terfi edenler… Tüm bu 
hikâyelerin yaşandığı Securitas Türkiye, çalışanlarının başarı 
hikâyelerine ev sahipliği  yapıyor.

2006 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren 
Securitas, sektöre adım attığı günden bugüne “Çalışanlarına 
yatırım yapmayı” temel ilkesi olarak benimsiyor. Securitas 
Türkiye, insan kaynakları politikası ve uygulamaları ile hem 
güvenlik sektöründe hem de hizmet sektöründe örnek 
çalışmalara imza atıyor.

Öte yandan, yıllık bazda planladığı iç ve dış kaynaklı 
eğitimler, uluslararası burs imkânları, konsept gelişim 
programları sayesinde çalışanlarının kariyer hedeflerine 
ulaşmasına destek oluyor.

Bu kitapçık, Securitas Türkiye’nin kuruluşundan bugüne 
kadar geçen sürede, kariyer basamaklarını azimle 
tırmanan Securitaslıların başarılarını paylaşmak ve onların 
deneyimlerinin diğer çalışanlarımıza, sektöre adım atan 
ve adım atmak isteyen tüm gençlere ilham vermesi için 
hazırlanmıştır.

Bir başarı hikâyesine sahip çalışanımızın dile getirdiği gibi 
"Aslında her güvenlik görevlisinin hikâyesi aynı başlar. 
Sonrasının ne olacağı ise, tamamen onun elindedir."

Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Ö n S öz
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Yoğun iş yükünden dolayı personel sirkülasyonunun en çok olduğu projede 9 yıl 
bilfiil aralıksız olarak çalıştım. Bu süreçte bana değer veren yöneticiler ve iş ahlakına 
önem veren pek çok arkadaş edindim. Her zamanki görev bilinci ve disiplin ile 
hedeflediğim yolda daha donanımlı hâle gelerek yoluma devam ettim. Securitas 
benim için kişisel olarak iyi birey olmayı, dürüst, dikkatli, yardımsever, anlayışlı 
ve empati kurmayı; profesyonel olarak ise bilgiyi, deneyimi ve tecrübe etmeyi 
benimsetti.

Bölge ve ülke yöneticilerimizin de desteği ile açılan idari kadro pozisyonuna başvuru 
yaparak 15 Ekim 2018 tarihinde Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörlüğü’ne bağlı 
eğitim ve denetim uzmanı olarak sahadan terfi ettim. 

Desteklerini her zaman üzerimde hissettiğim Çukurova Bölge Müdürümüz Sayın 
Cenk Bakırtel’e ve GSKK Koordinatörü Sayın Hüseyin Erim’e teşekkürlerimi sunarım.

Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarıma pozitif olmalarını öneriyorum. Karşılarına çok 
engel çıkabilir ama sabırlı olmaları gerekiyor. İş hayatımızda Securitas’ta çalışmış 
olmak çok büyük bir referans. Bu büyük ailenin bir ferdi olduğum için çok şanslıyım.

Abdullah Güneş
Güvenlik Süreçleri, Kalite Eğitim ve 
Denetim Uzmanı

Securitas’la ilk tanışmam Haziran 2009 yılında Çukurova Bölge 
Müdürlüğü Adana Şube’ye iş başvurusunda bulunmamla gerçekleşti. 
Bunun neticesinde 1 Temmuz 2009 tarihinde Gaziantep Tiryaki Agro 
Gıda Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak başlayıp kısa bir süre sonra 
birim amiri unvanıyla görevime devam ettim. Çalışmaya başladıktan 
sonra Securitas’ın işini ciddiye alan, personeline değer verip gelişimlerini 
takip eden bir firma olduğunu görmek sektöre olan bakış açımı bir anda 
değiştirdi. Öyle ki kendime bu sektörde kariyer yapmak için söz verdim. 
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Adem Kıvcı
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas’taki hikâyem, 2009 yılında İstanbul Ataköy Konakları’nda 
güvenlik görevlisi olarak başladı. O dönem Şube Yöneticilerim Özkan 
Yeten ve Cenk Bakırtel’in de uygun görmesiyle 2010 yılında vardiya 
amirliği 2013 yılında Hyatt Regency Otel’de birim amirliği ve 2014 yılında 
Marmara Avrupa Bölge’de şube şefi görevlerini üstlendim.

2015 yılında radikal bir kararla Gaziantep’e mobil şube şefi olarak atandım. Toplamda 
4 yıl süren bu görevim sonrası 01.01.2019’da Hatay ili sınırları içerisinde kurulan 108351 
Şube’ye şube müdür yardımcısı olarak atandım ve çalışmaya devam etmekteyim.

Tıpkı Securitas’ın değerleri gibi “Dürüst, Dikkatli, Yardımsever” olmayı benimsedikten 
sonra sizi izleyen ve fark eden birilerinin olduğunu anlamak hiç de zor değil. Bu 
basamakları çıkarken bana destek veren tüm Securitas ailesine sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.
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Özel güvenlik sektörüne bu işi meslek olarak seçerek giriş yaptım. Meslek hayatım 
boyunca Securitas’ın bizlere talimat olarak verdiği etik kodu harfiyen uygulamaya 
gayret gösterdim. Öyle ki artık etik kodun sosyal yaşantıma da sirayet ettiğini, 
aldığım kararlarda bir rehber niteliğinde olduğunu fark ettim. Sahadaki görev 
sürem boyunca Securitas’ın bizlere sunduğu gelişim imkân değerlendirerek kariyer 
planlamam adına önemli adımlar attığıma inanıyorum. Öneri Sistemi, Farkındalık, 
İç Eğitmen Sistematiği, Gelecek Nesil Şube Programlarına hem kendimin hem 
de birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarımın katılmasını sağlayarak ekip olarak 
gelişme gösterdik. Zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Özel görevler, açılışlar, 
toplantı ve konserler, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, Emaar Square destek 
görevleri mesleki vizyonumu genişletmeme çok fayda sağladı.

Securitas’a daha çok faydalı olmalıyım mantığı ile Gelecek Nesil Programı’na 
katılarak kendimi idari kadro için hazırladım. Kariyer planlamamda her türlü imkânı 
sunan Bölge Müdürüm Sayın Cenk Bakırtel’e, Şube Programı’na süreçlerinde her 
türlü desteği veren Şube Müdürüm Sayın Emre Özdemir’e ve bu yolda birlikte 
yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Farklı ol, farkında ol, farkındalık yarat.

Ahmet Kısa
Şube Şefi

2006 yılı Haziran ayında askerden geldikten sonra yükselen bir ivme 
gösteren özel güvenlik sektörüne giriş yapmak amacıyla eğitim aldım 
ve Kasım 2006 yılında Avea Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
güvenlik görevlisi olarak göreve başladım. 2015 yılı Temmuz ayında 
SGDD Adana Ofisi’ne nakil olarak önce Güvenlik Görevlisi daha sonra 
da birim amiri olarak görevime devam ettim. Şubat 2020 tarihinden bu 
yana Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 108151 Şube’de 
şube şefi olarak görevime devam ediyorum.
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Güvenlik sektöründe başka şirket deneyimlemiş biri olarak görüşüm; Securitas’ın 
kalitesi, kurumsallığı, çalışanına yaklaşımı, yenilikçi olması, ilgi ve alakası başka hiçbir 
şirkette yok. Bu sebeple Securitas benim için kaliteyi, teknolojiyi ve yeniliği ifade ediyor. 
Securitas, bir güvenlik görevlisi için kariyer planlaması yapabileceği ve her şeyden öte 
kendini geliştirebileceği bir şirket. Securitas’ta yükselmek isteyenlere şunu söylemek 
isterim; sabredin, kendinizi geliştirin ve yöneticilerinize her zaman güvenin. 

Çalıştığımız projenin şartları çok zor olabilir, dışarıda yağmur altında, soğukta, 
sıcakta ve ayakta görev yapabiliriz ama her zaman sabırlı olalım ki o bir çift gözün 
bizi görmesine imkân sağlayalım.

Ahmet Naldemirci
Şube Şefi

Securitas ailesine 17.10.2007 tarihinde yeni başlayan Vodafone Genel 
Müdürlüğü Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak katıldım. 2007-2010 
yılları arasında güvenlik görevlisi; 2010-2014 yılları arasında ise vardiya 
amiri olarak görev yaptım. Ardından 2014 yılının Temmuz ayında şube 
şefi olarak idari kadroya katıldım. Ayrıca 2008 yılında yüzen fuar 
organizasyonu kapsamında, yurt dışında Securitas’ı temsil etme fırsatım 
oldu (Mısır, Tunus, Libya, Cezayir). 2014 yılının Temmuz ayında şube şefi 
olarak idari kadroya katıldım.
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Ali İhsan Asan 
Şube Müdürü

01 Nisan 2013 tarihinden bugüne kadar geçirdiğim sürede almış olduğum eğitimler 
ve görmüş olduğum destekleri düşündüğümde Securitas’ta kariyerime devam 
etme arzum biraz daha artmakta.

Kariyer basamaklarını çıkmamda desteklerini esirgemeyen aile üyelerimize 
aracılığınız ile teşekkürü borç bilirim.

Sektör ile tanışmam 2013 yılında oldu. Kısa bir süre farklı bir şirkette 
proje amiri olarak çalıştım. Çalıştığım proje Securitas bünyesine 
katılınca ben de yeni ailem ile tanıştım ve bir süre proje amiri görevine 
devam ettim. 14 Ağustos 2013 tarihinde şube şefi, 01 Ocak 2016 
tarihinde de şube müdür yardımcısı görevine terfi ettim. 
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Securitas’ ın çalışan portalından yayınlamış olduğu Gelecek Nesil Şube 
Programı’na başvuruda bulundum ve mülakat süreçleri sonucunda kabul edildim. 
Şube yöneticilerimin destekleri ve şube şefimiz ile yapmış olduğumuz şube 
çalışmaları sonucunda şube tarafındaki iş süreçleri hakkında bilgi ve donanım 
sahibi oldum. Bölge Müdürümüz Memet Hanlıoğlu’nun bana inanması ve diğer 
mülakat süreçlerinin olumlu olması ile Şubat 2019 itibari ile şube asistanı olarak 
görevime başladım.

Securitas; kendini geliştirmek isteyen, hedefi olan ve inisiyatif kullanan herkes için 
bulunabilecek en iyi adrestir.

Ali Oktay İskender
Şube Şefi

Sektör ile 2012 yılında tanıştım. Askerlik sebebi ile bir süre ara verip 
sektöre tekrar dönüş yaptım. Securitas ile tanışmam 2016 Ağustos’ 
ta oldu. Nokia Projesi’ne, arkadaşımın tavsiyesi ile başvuru yaptım. 
Ardından Securitas ailesine kabul edildim. Güvenlik görevlisi olarak 
görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Görev arkadaşlarım ile olumlu 
ve güzel ilişkiler kurdum.
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Kamudan, dikey hiyerarşik bir yapıdan gelerek çalışmaya başladığım Securitas’ta, 
samimi bir yuvanın sıcak atmosferini hissediyorum. Zorluklarla başa çıkmayı 
kolaylaştıran, iş paylaşımını ve dolayısıyla aidiyet duygusunu geliştiren bir bakış açısı 
taşıyan, personeline değerli olduğunu hissettiren böyle kurumsal bir yapının çalışanı 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Securitas’ın kariyer fırsatlarına açık olduğunu ve kendi içinden yetişen personeline 
yükselme yolunda öncelik tanıdığını biliyorum. Dürüst ve hakkıyla yapılan her işin 
sonunda bir mükâfat inanan birisiyim. Çalışmak ama çalışırken bunu gerçekten 
özveriyle yapmak her zaman takdir görecektir. İşine aşık, iş arkadaşlarıyla sevgi ve 
saygı çerçevesinin bir an olsun dışına çıkmadan paylaşımda bulunan, akşam evine 
ekmeğini götürürken doğru yaptığı işten dolayı iç huzuru taşıyan her Securitas 
çalışanının bir gün mutlaka olmak istediği yerlerde olabileceğine inanıyorum.

Ali Rıza Erdoğan
Şube Müdürü

Securitas ailesi ile 2016 Kasım ayında tanıştım. Emniyet müdürü olarak 
emekli olduğum önceki mesleğimle aynı çizgide devam edebileceğim 
bir imkânın doğmuş olması beni heyecanlandırdı ve bu ailenin parçası 
hâline getirdi.

Securitas’ta, Antalya-Belek’te bulunan The Land of Legends Theme 
Park’ta proje müdürü olarak göreve başladım. Bu tesiste yaptığım saha 
yöneticiliği görevinden sonra 01 Ocak 2018 tarihinde şube müdürü 
olarak terfi ettiğim idari görevime hâlen devam ediyorum.

sila.yildiz
Yapışkan Not
OLDUĞUNA (büyük harf)

copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
mükâfat kazanacağına inanan birisiyim.


copywriter
Yapışkan Not
OLDUĞUNA ( (büyük harf) 

BU REVİZEYİ ANLAYAMADIM?
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Ali Sarıdoğan 
Şube Şefi

19 Mayıs Stadyumu’nda güvenlik görevlisi, Avea İletişim Hizmetleri’nde güvenlik 
sorumlusu, Anatolium Alışveriş Merkezi’nde vardiya amiri görevime devam ederken, 
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün açmış olduğu şube şefi pozisyonuna başvuru 
yaparak değerlendirildim ve 01.01.2014 yılından bu yana şube şefi olarak görevime 
devam etmekteyim.

Securitas benim için bir güvenlik şirketinden çok kocaman yürekli insanların 
olduğu, kocaman bir yuva demektir. Buradan hikâyemi okuyan tüm aile fertlerime 
yılmadan, yorulmadan, azimle çalışarak; bilgi ve becerilerinizi geliştirerek, üzerine 
sürekli koyup ekleyerek bu sıcak yuvada yükselme şansına erişebileceklerini 
söyleyebilirim. 

Felsefeniz ‘’Yılmadan, yorulmadan’’olsun!

Yinelemekten usanmayacağım, Ülke Başkanımız E.Murat Kösereisoğlu’na, Ülke 
Başkan Yardımcımız Kurtuluş Dönmezer’e, Bölge Müdürümüz Nihat Ertan’a ve beni 
fark eden tüm Securitas ailesine teşekkürlerimi sunarım.

Securitas ile tanışma serüvenim 2003 yılında güvenlik sektörüne 
girmemle başladı. O zamanlar tabi ki Securitas ailesinin bir üyesi 
olacağımı bilmiyordum. 

Securitas’ın DAK ve Kare Güvenliği satın almasıyla benim Securitas 
maceram başladı ve bir Securitas çalışanı oldum. Securitas’taki en 
zorlu görevlerimin başında 19 Mayıs Stadyumu, Avea İletişim Hizmetleri, 
Anatolium Alışveriş Merkezi gelir.
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Asiye Balcı
Bölge Muhasebe Uzmanı

Bölge ve ülke yöneticilerimizin de desteği ile 2015 yılı Haziran ayında bölge personel 
asistanı ve bölge muhasebe asistanı görevlerine terfi ettim. Ocak 2017’den bu 
yana da bölge muhasebe uzman yardımcısı unvanımla görevime devam ediyorum. 
Securitas çok büyük bir aile ve ben bu aileye dâhil olduğum için kendimi şanslı 
hissediyorum. Güvenerek sorumluluk verdikleri ve kendimi geliştirme imkânı 
sundukları için Bölge Müdürüm Seçkin Özdemir’e ve ülke yönetimine teşekkür 
etmek isterim.

Adım adım yükselmeye devam edeceğim. Bu basamakları çıkarken bana destek 
veren tüm Securitas ailesine de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Securitas çalışanı arkadaşlarım için önerim; Securitas, personelini önemsiyor ve 
değer veriyor. Sizlerde kendinizi kanıtlama imkânlarını kaçırmayın.

Securitas ile ICF Antalya Havalimanı Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak 
2007 yılında tanıştım. Havalimanında sahada çalıştığım sürede ICF idari 
ofis katlarına destek görevlerinde bulundum.

2009 yılında Securitas’ın havalimanı projesini almasıyla birlikte Securitas 
idari ofiste sürekli olarak idari kadro destek elemanı olarak çalıştım. 
Daha sonraki süreçte muhasebe ve personel kanadına destek vererek 
kendimi geliştirme imkânı buldum.
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Aslı Akmanlı
Şube Asistanı

Hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir zamanda yakın arkadaşımın 
tavsiyesi ile 2016 yılında özel güvenlik sektörü ile tanıştım.

Eğitim aldığım kurumun sahibinin bir gün arayıp iş görüşmesine çağırmasıyla da 
Securitas ailesi ile tanıştım. Yeni başlayacak olan bir proje için Securitas yöneticileri 
ile görüşüp anlaştıktan sonra 2016’nın Mayıs ayında güvenlik görevlisi olarak 
görevime başladım. Bir süre sonra birim amirimin önerisi ile Gelecek Nesil Şube 
Programı’na başvurdum. Bu zaman zarfında 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığım 
projede, birim amirimin başka bir projeye nakil olması sebebiyle yerine birim amiri 
olarak atandım.

Gelecek Nesil Şube Programı’nın başlaması, şubede yapılan çalışmalar, 
yöneticilerimizin deneyim ve bilgilerini sabırla paylaşması ile tecrübe sahibi oldum. 
Programdan mezun olduktan bir süre sonra da şube asistanı olarak görevime 
başladım.

Şunu söyleyebilirim ki, Securitas personeline yatırım yapmaktan asla kaçınmayan 
bir şirket. Yeter ki kariyer hedefleriniz olsun. Bu ailede yeriniz mutlaka hazır.
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2010 yılında üniversite sınavına girdim ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 
okuma şansını elde ettim. İyi bir derece ile 2015 yılında mezun oldum. Bu 
sürecin beni 30 yaşımdan sonra üniversite okumaya yönlendirip mezun olmamı 
sağlamasından, hayatımdaki en güzel hamlelerden birini yapmam için bana itici güç 
olmasından ötürü Securitas’a ve desteğini her zaman üzerimde hissettiğim sevgili 
eşime ayrıca müteşekkirim.

Artık sahada edindiğim deneyimi idari kadroda geliştirmenin zamanı gelmişti. 2018 
ilkbaharında Gelecek Nesil Şube Programı’na başlayıp uzun mülakat süreçlerinden 
geçerek Kasım 2018’de Ege Bölge Müdürlüğü şube şefi pozisyonuna terfi ettim.

Bu güzel ve büyük aileye, içinde gelişme ve ilerleme isteği olan çalışanlarına fırsat 
sunduğu için çok teşekkür ederim.

Barış Aksoy
Bölge Şube Şefi

7 Mart 2007 yılında güvenlik görevlisi olarak başladığım Securitas’ta 
11 yıl boyunca General Motors, Hidromek, Serra Saklı Koy gibi farklı 
projelerde görev yaptım. Bu süreçte sahada elimden gelenin en 
iyisini yapmak için çok gayret gösterdim. Birçok şirkette güvenliklere 
verilmeyen kariyer fırsatının Securitas’ta bizlere sunulmuş olması bizim 
için iyi bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmek için benim de yapmam 
gerekenler vardı ve bende üzerime düşeni yaparak lisans eğitimi 
almaya karar verdim. 
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Ben kabul edince vardiya amiri pozisyonu için mülakat sürecine dâhil edildim ve 
Securitas ailesine girdim. Bir dönem orada çalıştım. Oradaki çalışma arkadaşlarımla 
olumlu, güzel ilişkiler kurdum. Onların Securitas’tan isteklerini karşılamak için 
elimden geldiğince yardımcı oldum. 4,5 ayın sonunda yeni açılan bir şube şefi 
pozisyonunun bilgisi verildi, başvurdum. Mehmet Hanlıoğlu ile görüşmeye girdim 
ve diğer mülakat süreçlerini gerçekleştirdikten sonra terfi ettim. 2017’den beri şube 
müdür yardımcısı olarak görevime devam ediyorum.

Securitas’ta kendisini geliştirmeye çalışanların, gerektiği kadar inisiyatif kullanarak 
ellerinden geleni yapmaya çalışanların, sabır ettikleri taktirde hedefledikleri 
noktaya ulaşacaklarına inanıyorum.

Bülent Arabacı
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas’tan önce başka bir güvenlik şirketinde çalışmaktaydım. 3 
yıl orada çalıştıktan sonra ayrıldım. Securitas’ta birçok kariyer imkânı 
bulunduğu için şube şefi pozisyonuna başvurdum. Ancak, Marmara 
Avrupa Bölge Müdürü Tümay Bey şube şefi pozisyonu için içeriden 
yükselmek gerektiğini belirtti ve Pegasus Projesi’nde çalışmak ister 
miyim diye sordu.
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Cenk Bakırtel
Bölge Müdürü

Proje ve risk uzmanı, kıdemli şube müdürü ve ek görev olarak itfaiye hizmetleri ürün 
lideri görevlerinde bulundum.

Belki çok alışıldık olacak ama Securitas’ı gerçekten ailem gibi görüyorum. Benim 
için sadece bir iş değil, yaşamımın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi Securitas. 
İlkeleri, kuralları ve uygulamaları bence ders niteliğinde.

Securitas çalışanlarına her zaman için ileriye bakarak sabırla en iyi şekilde 
görevlerini yapmalarını tavsiye ederim. Zorluklar karşısında yılmadan, dersler 
çıkararak sadece hedeflerine odaklanmaları başarıyı getirecektir. Benim hayat 
görüşüm, mevkiler aslında kişilere verilmez, hak edenler tarafından alınır.

2006 yılının Aralık ayında Securitas ile tanıştım. Daha önce görev 
yapmış olduğum firmamdan tanıyan kimseler vasıtasıyla P&R 
Koordinatörümüz Hasan Yalçın ve Kalite Risk Koordinatörümüz Zihni 
Çelik, ihtiyaçları doğrultusunda Marmara Avrupa Bölge’de görev 
yapacak proje ve risk uzmanı ihtiyaçları olduğunu ve benimle görüşmek 
istediklerini belirttiler. Securitas ile ilk temasım Zihni Bey ile oldu. Hasan 
Bey ve Zihni Bey ile yapmış olduğumuz mülakat neticesinde ben de 
Securitas ailesinin bir ferdi oldum.
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Bu projede görev yaptığım esnada Çalışan Portalı’ndan yayınlanan Gelecek Nesil 
Şube Programı’na başvuruda bulundum. Mülakat sürecinin ardından verilen 
eğitimleri ve sınavı başarı ile tamamlayıp programdan mezun oldum.

Programdan mezun olduktan çok kısa bir süre sonra açılan mobil şube şefi 
kadrosuna başvuruda bulundum ve kabul edildim. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile saha 
kadrosundan idari kadroya terfi ederek Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü 113350 
Şube’de mobil şube şefi olarak çalışmaya başladım.

Securitas’taki yapılanma, teknolojiye verilen değer; özellikle şirket bünyesinde 
çalışan, kariyer yapma isteği olan, güvenlik işini kendine meslek edinenler için 
mükemmel bir oluşumdur.

Bana bu şansı veren Ülke Başkan Yardımcımız Sayın Kurtuluş Dönmezer Bey’e, 
Bölge Müdürümüz Sayın Memet Hanlıoğlu Bey’e ve bana inanan, benden desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen eşime teşekkürü bir borç bilirim.

Çağrı Mehmet Turan
Mobil Şube Şefi 

Güvenlik sektörü ile 2009 yılının sonlarında tanıştım. Birkaç yıl farklı 
firma projelerde güvenlik görevlisi ve güvenlik amiri olarak çalıştım.

 Securitas ile tanışmam 2019 Mart’ta oldu. Double Tree by Hilton 
Kartepe Oteli’nde güvenlik görevlisi olarak 1 yıla yakın süre görev 
yaptıktan sonra projenin sonlanması nedeni ile Federal Mogul 
Powertrain Otomotiv Sapanca Birimi’ne geçiş yaptım.
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Securitas’ta özel güvenlik sektöründe isim yapmış ve büyük tecrübelere sahip 
kişilerle çalışma fırsatını bulmuş olmak özel güvenlik tecrübemin sağlam bir zemin 
üzerine oturmasını sağladı. 01 Temmuz 2015 tarihine kadar liman güvenlik müdürü 
görevine devam ettim  ve bu tarihten itibaren  Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
şube müdür yardımcısı görevine terfi ettim. Ocak 2017’den beri de Şube Müdürü 
olarak görev yapıyorum.

Gerek şu ana kadar yürüttüğüm görevler gerekse üstleneceğim görevlere yönelik 
olarak, Securitas tarafından verilen iç ve dış kaynaklı eğitimlerle kendi bilgi birikimim 
ve tecrübelerimi birleştirerek güvenlik sektöründe Securitas bünyesinde kariyer 
yapmak en büyük hedefimdir.

Çetin Uslu
Şube Müdürü

01 Mayıs 2013 tarihinde Nemport Limanı - güvenlik müdürü görevi 
ile birlikte Securitas ailesine katıldım. Bu görevim esnasında gerek 
özel güvenlik sektörü gerekse liman sektörü hakkında çok detaylı 
deneyimler edinme fırsatı buldum. İlk özel güvenlik şirketi tecrübemin 
Securitas’ta başlamış olması  en büyük şansım oldu. 
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Dehan Levent Sağır
Şube Müdürü

Bu süreçte şube şefi pozisyonu için yaptığım başvuru kabul gördü ve mülakatlar 
sonucunda 2012 yılının Ağustos ayında Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde şube şefi görevine terfi ettim. Ocak 2017’de şube müdür yardımcısı 
olduğum görevime, Ocak 2018’den bu yana aynı bölgede şube müdürü olarak ilk 
günkü heyecanımla devam etmekteyim. 

Securitas; kendini geliştiren, işinde fark yaratan, gelişime açık, kariyer hedefi olan 
ve olması için teşvik eden kocaman bir aile. 

Securitas seni hedeflerine ulaştırmak için doğru adres.

Güvenlik sektörüne girişim 2007 yılında bir arkadaşımının 
yönlendirmesiyle oldu ve bu süreçte iki farklı güvenlik firmasında görev 
yaptım. 2011 yılında Securitas ile tanıştım ve Kurtköy Crowne Plaza 
Otel’de güvenlik görevlisi olarak başladım, sonrasında vardiya amiri 
görevine terfi ettim. 2012 yılında Securitas ailesine katılan Kimberly 
Clark Projesi’ne vardiya amiri olarak atandım, 3 ay sonra proje amiri 
görevine terfi ettim.
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Deniz Odabaş
Bölge Müdürü

Şube müdür yardımcısı olarak Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde 2013 Ocak ayında işe başladım. 2017 yılı 
sonuna kadar Şube Müdürü olarak görev yaptım. Şube müdürlüğüm esnasında 2013 Ocak’ta ABB, 2013 Eylül’de 
Vodafone, 2014 Haziran’da Migros ve 2015 Haziran’da Coca-Cola, Pet-Gaz ve Cargill projelerinin koordinatör 
şube müdürlüğü görevlerini üstlendim. 2016 Temmuz ayında Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak Trakya’dan sorumlu bölge müdür yardımcısı pozisyonu açılınca, aday oldum. Değerlendirme Komitesi 
neticesinde de 2017 yılında bu göreve terfi ettim ve Çorlu’ya taşındım. 2018 yılında aldığım terfi ile de İç Anadolu 
bölge müdür yardımcılığına terfi ederek Ankara’ya yerleştim. 

Securitas benim için “1” olmak duygusu ve “bütünlük” duygusunu ifade ediyor. Hepimizin planlı ve emin adımlarla 
ortak bir hedefe ilerlemesi, bu yolda 13 bin kişilik devasa örgütün birbirine her konuda destek vermek üzere  
bir olması ve sektörde 1 numara olmak. Bunun için de bilgi ve deneyimleri paylaşmanın önemine inanarak iki 
dönemdir Şube Müdürü Yetiştirme Programı kapsamında mentorluk yapıyorum.

Securitas’ta başarı konusunda tecrübe ettiğim birkaç konuyu paylaşmak isterim:

İstekli olan herkes için kariyer yolu açık ve bu konuda herkesin açıkça desteklediği bir örgüt kültürümüz var 
ki bu çok büyük bir avantaj. Güçlü ve geliştirilmesi gereken becerilerimizi tarafsız olarak değerlendirmeli 
ve buna göre bir gelişim planı yapmalıyız. İşimiz tam bir takım oyunu. Takımın başarısı için tek tek herkes ve 
takım olarak hepimiz yaptığımız işi tüm gayretimizle en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. Biz fark etmesek bile 
gayret gösterdikçe her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz, öz güvenimiz artıyor, 
becerilerimiz gelişiyor, vizyonumuz genişliyor ve kendimize daha yüksek hedefler belirleyebiliyoruz. Ve en 
önemlisi oyun içindeki tüm çabamız, yeteneklerimiz, katkımız mutlaka ama mutlaka fark ediliyor. Özellikle ve 
öncelikle operasyonundan sorumlu olduğum saha kadrosundaki tüm çalışma arkadaşlarıma, idari kadromuzdaki 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime Securitas’taki bu yolculuğumda ilk günümden itibaren bana 
verdikleri destek için çok çok teşekkür ederim.

Özel güvenlik sektöründe çalışmaya karar verdiğimde, internet üzerinden 
ve etrafımdan yaptığım araştırmadan Securitas’ı tanıyordum. Benim için 
doğru yerin burası olduğunu düşündüğümden Securitaslı olmayı çok 
istiyordum. Böyle düşünmemin sebebi ise Securitas’ta yapılan her işin 
arkasında; şirketin ismi, logosu, değerlerinin bulunmasının yanı sıra bir 
düşünce, bir felsefe olmasıydı. Benim için bu çok etkileyici ve önemli bir 
şeydi. 2013 Ocak ayında internet üzerinden yaptığım iş başvurum üzerine 
Bölge İnsan Kaynakları Uzmanı Demet Hanım’ın Memet Bey ile görüşmek 
için beni Pendik ofisimize davet etmesiyle Securitas ile yollarımız 
birleşmiş oldu.

sila.yildiz
Yapışkan Not
yazı karakteri fazla olduğu için punto küçültülmüş. Ancak dijital bir platformda herkes okuyamayabilir. Bold kısım da çok fazla, bunu azaltabilir miyiz?

copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
Bu kısma tamamen çıkarsak sorun olur mu?


copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
sadece bu satırı bold yapalım. alt kısımlar normal puntoda kalsın.
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Yıllar içinde acı, tatlı günler yaşadık. Mesleki bilgilerimizi itfaiyeci arkadaşlarımıza 
aktardık, sektöre yeni bir soluk ve anlayış getirdik. Sahada yaşadık, öğrendik, öğrettik. 

46 ay sonra yaptığımız işe verdiğimiz önem ve ilginin sonucunda sektörde yerimiz 
güçlendi ve itfaiye projelerimizin sayısı arttı. 

Securitas’ın, yaptığımız işin gelişimi ve ilerlemesi için yaptığı teklifi çok da düşünmeden 
kabul ederek, 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle güzel vatanımın her noktasındaki itfaiye ve 
güvenlik projeleri için eğitim planlama ve uygulama müdür yardımcısı olarak terfi ettim.

Sektörümüz disiplin, saygı, özveri ve güven içeren bir silsile. Bu manifestonun içinde 
kalmak kişinin kendi elinde. Bayrak yarışı bitmez, her yeni gün yeni umutlar ile doğar, 
yaşanır. 

Tüm itfaiyeci arkadaşlarımızın kariyer yolları sonuna kadar açık, Türkiye’deki 
yapılanmanın Securitas itfaiyenin görev yaptığı tüm coğrafyalarda işleyişin nasıl 
olduğunu ve ne şartlarda yapıldığını merak ediyorum. Bunun için Securitas’ın altyapısı, 
bilgi ve deneyimi ile gücü bana güven ve gurur veriyor.

Herkesin hikâyesi aynı noktada başlıyor, geri kalanı ise hayatın içindeki rüzgarlar ve 
kişisel tercihler belirliyor.

Derya Ayar
Şube Müdürü Eğitim Planlama ve 

Uygulama Müdür Yardımcısı

2011 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 26 yıllık meslek hayatıma 
son noktayı koyduğumda gelecekteki günler ve yıllar için bir plan yaptığım 
söylenemez. Ta ki 2013 yılının Ağustos ayında bir dosttan gelen telefona 
kadar. “Hadi hazırlan, mesleğini yeni bir yapının içine sokacaksın.’’ diyordu. 
Securitas hikâyem 21 Ekim 2013’te işte böyle başladı. 

Görev; çok maksatlı bir yapı topluluğunda yangına ilk müdahale, önleyici 
tedbirleri sağlamak ve uygulamak için Acil Müdahale Timleri kurmaktı.
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Doğan Karasakal
Şube Şefi

En başından beri böyle köklü bir firmada yer alırken görevimi üstlenmek ve en 
iyi şekilde yerine getirmek gayem oldu. Hedefim basamakları emin adımlarla tek 
tek çıkarak her zaman daha üst noktalarda görevde bulunmak, her işi başarıyla 
tamamlamak ve örnek gösterilen yöneticilerden biri olmaktır. Başlamış olduğum 
görevle yapılan eğitimler ve her gün yaşadığım farklı gelişmelerle tecrübe 
kazanıyorum. 

Securitas ailesinin bir parçası olmak ayrıcalıktır ve ben bu ayrıcalığı en iyi şekilde 
taşıyacağım...

Askerden geldikten sonra farklı 
sektörlerde iş deneyimlerim oldu. 
Sonrasında gelecek vadedebilecek, 

aktif çalışabileceğim bir işim olmasını istedim ve o sıralarda da özel 
güvenliğin gelecekte sayılı mesleklerden biri olacağını düşündüğüm 
için kursa gidip silahlı güvenlik kimlik kartı başvurusunda bulundum. İyi 
ki de böyle bir başlangıçta bulunmuşum… 15.02.2015 tarihinde Securitas 
ailesine katıldım. İlk olarak Çamlıca Vodafone Projesi’nde güvenlik 
görevlisi olarak görev aldım. 03.08.2015 tarihinde şube şefi olarak 
ilk terfimi alarak Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde görevime 
başladım.
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Bölge ve ülke yöneticilerimizin de desteği ile 2011 yılında bölge idari işler 
departmanına terfi ettim. 2014 yılında bölge idari işler uzman yardımcılığına terfi 
ettiğim görevime, Ocak 2017’den bu yana bölge idari işler uzmanı olarak devam 
ediyorum.

Özellikle idari personel olduktan sonraki süreçte Securitas’ın kişisel gelişimime 
olan etkilerinin her geçen gün arttığını fark ettim. Bu çok önemsediğim bir konu. 
Securitas sürekli olarak kendisini yenileyen, teknoloji gibi pek çok konuda yapısını 
güncelleyebilen bir şirket. Böyle bir şirkette çalışmak bana sürekli olarak kendimi 
yenilemem ve geliştirmem konusunda çok büyük fayda sağlamaktadır. O yüzden 
Securitas = Gelişim diyebiliriz.

Securitas çalışanı arkadaşlarıma dürüst, dikkatli ve yardımsever ilkelerinden 
ayrılmamalarını öneririm. Yükselebilmeleri adına bu ilkeler onlara çok büyük faydalar 
sağlayacak ve yardımcı olacaktır.

Emrah Çelik
Bölge İdari İşler Uzmanı

Securitas ailesi ile güvenlik görevlisi olarak çalıştığım Antalya 
Havalimanı’nda 2009 yılında tanıştım.

Havalimanında sahada çalıştığım sürede otopark devriyesi, araç 
yönlendirme görevlisi, üst arama görevlisi, X-Ray operatörü, koklama 
dedektörü (ıtemiser cihazı) operatörü, silah teslim görevlisi gibi çeşitli 
görevlerde bulundum. 
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Emrah Durusan
Şube Şefi

Personele olan yaklaşımı, insan merkezli çalışma sistemi ve insana insan olduğu için 
değer vermesi benim ve mesai arkadaşlarımın çalışma motivasyonumuzu fazlasıyla 
artıran etmenlerden biri oldu.

Sahadan idari kadroya geçtikten sonra firmamızın sürekli canlı ve her gün yeni 
bir öğrenme imkânı sunulan ve kişinin kendini geliştirme fırsatı yakaladığı bir yer 
olduğuna şahitlik ettim.

Securitas’ta çalışanlar ne kadar gayretli ve azimli olursa, başarıya ulaşmaları ve 
kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri bir o kadar basit olacaktır. Şu an şube şefi 
olarak görevime devam etmekteyim. Biliyorum ki ben ve tüm çalışanların emeği bir 
çift göz tarafından sürekli takip ediliyor ve değerlendiriliyor. Bize kalan sadece sabır 
ve çalışmak.

2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yüzbaşı rütbesinden emekli 
oldum. Ardından bir yıl süreyle kendi kişisel gelişimimi ilerletmek 
maksadıyla farklı kurslara gidip zamanımı etkin bir şekilde geçirmeye 
çalıştım. Bu esnada Securitas’ta güvenlik amiri olarak çalışma imkânını 
yakaladım. 9 ay süreyle sırasıyla Enercon’un Karlıtepe ve Orhanlı 
projelerinde çalıştım. Burada Securitas’ın genel yapısını ve çalışma 
sistemini daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
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2018 yılında Pronet firmasında başlayan güvenlik hayatıma, Securitas - Pronet 
birleşmesi ile Securitas saflarında yerimi alarak devam ettim. Sırasıyla vardiya 
amirliği, proje müdür yardımcılığı ve AVM proje müdürlüğü olacak şekilde 3 yıl saha 
personeli olarak görev aldım. Gelecek Nesil Şube Programı’ndan mezun olarak 
ve Securitas kurum içi eğitimlerimin de katkısıyla, kendimi ve firmamı daha ileriye 
götürebilmek için ilk basamak olarak gördüğüm şube şefi pozisyonuna başvuru 
yaptım. Aralık 2020 tarihi itibariyle şube şefi görevime başladım ve görevimi en iyi 
şekilde ifa etmenin gayreti içerisinde Securitas’taki hayatıma devam ediyorum.

Eren Pala
Şube Şefi

Sözlerime başlamadan önce şunu söylemek isterim. Gerçekten hak 
ediyorsan eğer, başarı zamanı geldiğinde seni bulacaktır.
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Ercan Arslan
Şube Şefi

Başarının bireysel olarak düzenli çalışmaktan geçtiğinin yanı sıra bir takım oyunu 
olduğunu düşünmekteyim. Securitas olarak çok güçlü bir takım olduğumuzu 
bu kısa süre zarfında gördüm. Geçmişin deneyimini geleceğin teknolojileri ile 
birleştirerek verilen hizmetlerin, müşteri tarafından takdir edildiğini görmek ve gönül 
rahatlığı ile Securitas’ta çalışıyorum demek en büyük huzur. 

Teşekkürler Securitas ...

Securitas ailesi ile 2020 yılının başlarında tanıştım. Multi Gordion Ankara 
Projesi’nde vardiya amiri oryantasyonundan sonra Gelecek Nesil 
Şube Programı’na dahil oldum. Bu süreçte idari personel oryantasyon 
programı dahilinde, eğitim ve mülakatlara katıldım. 17.10.2020 tarihinde 
102155 şube şefi olarak atamam yapıldı. Bu sürecin Securitas kadroları 
tarafından profesyonelce yönetilmesi sayesinde iyi bir eğitim alarak 
görevimin başında yer almaktayım. Bu süreçte desteği olan herkese 
çok teşekkür ederim.
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Hedefim kariyer yapmaktı ve Gelecek Nesil Şube Programı ile tanıştım. Katıldım 
ve mezun oldum. 112350 Çanakkale Şube için açılan şube şefi kadrosunda idari 
kadroya başvurma fırsatı buldum ve 1 Eylül 2020 tarihinde şube şefi olarak sahadan 
idari kadroya geçtim. Securitas’ta çalışmak demek her gün yeni fırsatları ve 
kariyer hedeflerinize ulaşabilmek demek. Bir yıl önce başarı hikâyeleri kitapçığına 
bakıyordum, şimdi kendi hikâyemi yazıyorum. 

Erkin Garagon
Şube Şefi

1990 Bandırma doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü 
mezunuyum. Evliyim ve Çanakkale’de yaşıyorum. Özel güvenlik 
sektörüne 2018 yılında katıldım. Farklı bir özel güvenlik şirketinde özel 
güvenlik görevlisi, VIP görevlerin yanı sıra pek çok etkinlik ve uluslararası 
organizasyonlarda Amir ve yönetici asistanı olarak görev yaptım. 2019 
yılında ailem dediğim Securitas’a katıldım.1 yıl kadar Boylam Enerji Saros 
RES Projesi’nde çalıştım.
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2014 yılında projeyi ziyareti esnasında İç Anadolu Bölge Müdürü Ali Nihat Ertan 
kariyer planımı sormuştu. Soru aslında Securitas çalışanlarının sıralı yöneticileri 
tarafından izlendiğinin ifadesiydi ve bu, Securitas ailesinde, hedefi olanlar için 
büyük bir fırsattır. 2016 Haziran ayında Marmaris şube şefi pozisyonuna başvurdum. 
Uzun mülakat sürecinden geçtikten sonra 2016 Aralık ayında Denizli Şube’ye bağlı 
Marmaris şube şefi olarak göreve başladım.

Securitas, müfredatı sürekli güncellenen, herkesin hem öğrenci hem öğretmen 
olduğu, mezun etmektense yeni sınıf açan, hiç diploma verilmeyen, bu sayede 
kendini geliştiren ve geliştirmek isteyen insanların olduğu büyük bir okul. 
Securitas’ta yükselmeyi isteyen çalışma arkadaşlarım; azim, sabır ve çok çalışma ile 
hedefinize ulaşabilirsiniz.

Erman Öztürk
Şube Şefi

Güvenlik sektörünün hayatımdaki etkisi doğduğum günden beri var. 
Hayatımdaki diyorum çünkü babam 2495 sayılı kanun ile 1982’de kamu 
bankasında güvenlik görevlisi olmuş, sonrasında da aynı bankadan 
emekli olmuştur. Ben ise, iki yıl farklı şirketlerde çalıştıktan sonra, 2011 
Ağustos ayında Uşak Tüprag Altın Madeni Projesi’nde güvenlik görevlisi 
olarak Securitas ailesine katıldım. Burada birçok görev üstlenerek, proje 
Müdürü Aziz Erdinç Eryılmaz’ın da desteği ile kendimi geliştirme fırsatı 
buldum. 
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Ersen Şahin 
Personel Müdür Yardımcısı

2005 Mayıs ayında güvenlik amiri olarak terfi ettim. 2010 Şubat ayında İç Anadolu 
Bölge Müdürlüğü’nde personel asistanı olarak idari kadroya terfi ettim. 2012’de 
personel uzman yardımcısı oldum. 2014 Mart ayında ise Genel Müdürlük Personel 
Müdürlüğü bünyesine katıldım. 2015 Ocak ayında ise Securitas yolculuğumda 
personel uzmanı görevine ulaştım. 

Securitas benim için huzurlu bir çalışma ortamı ve çalışma arkadaşlarım da büyük 
ailemin bir parçası demek. 

Securitas’ın çalışanlarına verdiği değer ve sunduğu eğitim olanakları sayesinde 
öz güvenim daha da arttı ve aldığım görevleri daha başarılı bir şekilde yerine 
getirmeye başladım. İşimizi severek, sahiplenerek, hakkıyla yaptığımızda bunun 
göz ardı edilmediğine tanık oldum. Securitas’ta terfi imkânlarının hepimize açık 
olması, çalışan olarak hepimizin işimize bağlılığını ve motivasyonunu artırmalı diye 
düşünüyorum.

Gelişmekte olan ve devamlı büyüyen bir alan olduğu için kendime 
meslek olarak güvenlik sektörünü seçmeye karar verdim. 9 Temmuz 
2003 tarihinde DAK Güvenlik’te güvenlik görevlisi olarak işe başladım. 
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Sonrasında vardiya şefi pozisyonu için girmiş olduğum sınavda başarı göstererek 
Milas Bodrum Havalimanı’nda vardiya şefi oldum. Bu görevim vardiya vekil amirliği 
görevimle devam etti. Ta ki Bodrum Şube Müdürlüğü’nde şube şefi pozisyonuna 
başvurana kadar. Görüşmeler sonucu 01 Nisan 2015 tarihi itibariyle şube şefi 
görevine terfi ettim.

Securitas istediğim zaman neler yapabileceğime beni inandırdı, inandırmaya da 
devam ediyor. 

Bu şirket sıcacık bir aile ve bu ailenin samimiyetine inanan herkese kapısı açık. 
Önemli olan çalışmak, dürüst olmak ve inanmak...Bunlara sahip olduğunuzda 
Securitas’ta yükselmek hiç de zor değil. İnanan herkesi bekliyoruz.

Esra Çiftçi
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas ailesiyle 2012 yılının Mart ayında yapılan Milas Bodrum 
Havalimanı Projesi personel alımlarında tanıştım ve 12 Mart 2012 
tarihinde göreve başladım. Projemin sezon bitiminde performans 
sistemi yapılması nedeniyle kadroya kaldım ve 200 kişinin arasından 
seçilerek Marmaris’te düzenlenecek olan 5 günlük özel göreve gittim. 
Şirketimi en iyi şekilde temsil etmiş olduğumu düşünerek Denizli Şube 
Müdürümüz Metin Tekin, dönemin Bölge Müdür Yardımcısı Turgay 
Varol’a teşekkürlerini iletmiş ve bu vesileyle tanınmama sebep olmuştur.
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Esra Belet
Şube Şefi

Yine aynı projede birlikte çalıştığım arkadaşlarımın tavsiyesi ile Securitas’a iş 
başvurusunda bulundum. Zorlu Center Projesi personel alımlarını yapan dönemin 
Şube Müdürü Mustafa Yavuz ile zorlu geçen mülakatım sonucunda kendisini 
Securitas’ta daha ileri düzey yönetici olmak istediğim konusunda ikna ettim.

Böylelikle Zorlu Center’da tek kadın amir olarak çalışmaya başladım ve kısa bir 
süre destek amaçlı Mey Grubu’nda çalıştım. Temmuz 2014’te şube şefi olarak terfi 
ettiğim görevime Kuzey Marmara Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam ediyorum.

Securitas’ı yetkinliklerimi artırabileceğim, her gün yeni bir bilgi öğrenebileceğim ve 
hedefime ulaşacağım yer olarak ifade edebilirim.

Eğer Securitas’ı benimser, güvenir ve güven verir, ben değil “biz” diye hareket 
edip başarmak için çalışırsanız yetkinliklerinizi her anlamda arttırdığınızda, ileride 
bir gün hedeflediğiniz kariyere ulaşırsınız.

TAV Atatürk Havalimanı bünyesinde önce özel güvenlik görevlisi daha 
sonra uçak güvenliği tim lideri olarak toplam 7,5 yıldır çalışmaktayken, 
beraber çalıştığım bir arkadaşımın, Securitas‘ın Zorlu Center Projesi’ne 
vardiya amiri olarak başlayacağı bilgisini aldım.
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En iyi şekilde şirketimizi temsil etmemiz için her hafta sonu eğitim veriyorlardı. Bu 
eğitimler sayesinde fark yaratmanın çok zor olmadığını da bizlere gösterdiler. 

Muhasebe elemanı olarak iş ilanını gördüğümde, benim de fark yaratmam 
gerektiğine karar verdim ve başvurum kabul edildi. Mülakat süreçlerinden sonra 
muhasebe alanında çalışmaya başladım. 2014 yılında bölge muhasebe uzman 
yardımcılığına terfi ettiğim görevime, 2016 yılından bu yana bölge muhasebe 
uzmanı olarak devam ediyorum.

Securitas, öğrenmek isteyen kişi için çok iyi bir eğitim yeri. Güvenlik görevlisi olarak 
da idari kadro olarak da her zaman eğitime, bilgiye açık bir yer ve farkı her yerde 
belli oluyor. Kendim ve şirketim adına daha verimli çalışabilmek için her türlü eğitim 
alabildiğim bu yerde uzun yıllar çalışmak istiyorum.

Beni destekleyen, yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Finans Koordinatörü 
Hakan Ilgar Bey’e, ayrıca beni yetiştiren Erdal Güldemir’e, Sevda Yıldırım’a, bölge 
müdürüme ve Ege Bölgesi’ndeki, şube müdürlerime, çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür etmek isterim.

Eşref Altın
Bölge Muhasebe Birimi Yöneticisi

Güvenlik sektöründe arkadaşlarım vardı. Dak Güvenlik’te çalışıyorlardı. 
Tansaş Projeleri’nde görev yapıyorlardı. Ben de başvurdum ve güvenlik 
görevlisi olarak 4 Mart 2008 tarihinde BP Gaz Işıkkent Projesi’nde 
çalışmaya başladım. Şube müdürüm ve şube şeflerim, her zaman fark 
yaratmamız için bizi cesaretlendiriyorlardı. 
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Fahir Durmaz 
Şube Müdürü

1 Aralık 2009 tarihi itibariyle Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, 4504 Şube’ye 
şube şefi olarak atamam yapıldı. İlk etapta bilgi akışının yoğunluğu insanı ürkütse de 
yöneticilerimizin sıcak ve yardımsever yaklaşımları işimi bir hayli rahatlatıyordu. 2013 
Kasım itibari ile şube müdür yardımcısı görevine terfi ettim. Securitas gibi büyük ve 
kurumsal bir yapının içinde olmak öncelikle kendimize olan öz güvenimizi bir kat 
daha artırıyor. Sahip olunan bilgi birikimi ve tecrübe gelecek için bize ışık tutuyor. 
Beni Securitas’a bağlayan en önemli etken; yöneticilerimizin kariyer fırsatlarını kendi 
içimizde değerlendirmek istemeleri ve bunun için çabalamalarıdır. Şubemize bağlı 
projelerde de çok sıklıkla karşılaştığımız bu durumun bizi birbirimize kenetlediğine 
inanıyorum.

Bu anlayış, bizi yeni ufuklara taşıyacaktır. Önümüzdeki süreçte yarım kalan İngilizce 
kursunu tamamlamak istiyorum. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan 
eğitimlere dahil olmaya çalışıyorum. Securitas’ın bize sağladığı olanaklarla, çeşitli 
eğitimlerle, yöneticilerimizden aldığımız bilgi ve kazanacağımız tecrübelerle birlikte 
koşmaya devam edeceğiz, hem de ilk günkü heyecanla…

Dumlupınar Üniversitesi DMYO İşletmecilik 
Bölümü’nü bitirdikten sonra AÖF’de 
öğrenimime yine İşletme Bölümü’nde 
devam etme kararı aldım. Güvenlik sektörüne 2005 yılında, Kare Güvenlik 
Sistemleri A.Ş.’de, Formula 1 organizasyonunda part-time görev alarak giriş 
yaptım. Ardından Zara mağazasında daimi kadrolu güvenlik görevlisi olarak 
çalışmaya başladım. Güvenlik sektörü hakkında pek bilgi sahibi değildim fakat 
birkaç ay geçtikten sonra sektörün hızla büyüdüğünü gördüm ve kendimi 
geliştirebileceğime ve diğerleri arasından sıyrılabileceğime inandım. Kendime 
5 yıllık bir kariyer planlaması yapmıştım. Yaklaşık 2,5 yıl güvenlik görevlisi olarak 
çalışarak önce lisans eğitimimi daha sonra askerlik görevimi de tamamlayarak 
Securitas ailesine vardiya amiri olarak geri döndüm.

sila.yildiz
Yapışkan Not
çok uzun olmuş

copywriter
Yapışkan Not
BU ALAN KISALTILDI:Güvenlik sektörüne 2005 yılında, Kare Güvenlik Sistemleri A.Ş.’de, Formula 1 organizasyonunda part-time görev alarak giriş yaptım. Ardından Zara mağazasında daimi kadrolu güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Bu süreçte güvenlik sektörünün hızla büyüdüğünü gördüm ve bu alanda kendimi geliştirebileceğime inandım. Bu hedef doğrultusunda önce lisans eğitimimi daha sonra askerlik görevimi tamamlayarak Securitas ailesine vardiya amiri olarak geri döndüm.



34

İlk görev yerim güvenlik görevlisi pozisyonunda Anadolu Sağlık Merkezi 
Hastanesi oldu. Projede ekip olarak çok iyi bir uyum yakaladık ve hizmetimizi 
parmakla gösterilen bir noktaya taşıdık. Hastane projesi olması sebebi ile yaşanan 
olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale ettik. Çalıştığım projenin sürekli 
yaşayan bir proje olması sebebi ile avantajlarını iyi bir şekilde değerlendirdim ve bu 
süre zarfında kendimi geliştirdim. Bu süreçte şube asistanlığı için yaptığım başvuru 
kabul edildi ve mülakatlar sonucunda 2019 yılının Ocak ayında Doğu Marmara Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde şube asistanı olarak göreve başladım. Görevime ilk günkü 
heyecanımla devam etmekteyim.

Securitas kendini geliştiren, işinde fark yaratan, kariyer hedefi olan herkes için 
gelişimi sürekli tetikleyen kocaman bir aile ve okul.

Securitas seni hedeflerine ulaştırmak için doğru adres.

Fatih Çağlar
Şube Şefi

Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra; gelişmekte olan, devamlı 
büyüyen ve aynı zamanda başarılı olacağıma inandığım güvenlik 
sektörünü meslek olarak seçmeye karar verdim ve Securitas’ta sihirli 
yolculuğum 17.07.2017 tarihinde başladı.
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İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne gidip iş başvurumu yaptım ve kısa bir süre sonunda 
aranıp görüşmek üzere bölgeye çağrıldım. Vodafone Projesi yeni alınmıştı ve 
personel aranıyordu, ben de bu taze projede 2007 yılında resepsiyonist olarak 
göreve başladım. Farklı birkaç projede daha görev yaptıktan sonra 2009 yılında 
Genel Müdürlük ofisimizde resepsiyonist olarak başladım.

O gün bu gün Securitas ile hikâyemiz devam ediyor. Burada olmaktan gerçekten 
çok mutluyum. Securitas iş yerim olmasının dışında, bana göre bir okul, bir 
eğitim kurumu, siz yeter ki başaracağınıza inanın ve isteyin; bu çatı altında 
yapamayacağınız hiçbir şey yok.

Fatma Kızılağıl
Kıdemli Resepsiyonist

Güvenlik görevlisi olarak çalışmaya karar verdiğimde aynı zamanda 
araştırmaya da başlamıştım, bu işi en iyi yapanın ve mevcut firmaların 
içinde en büyük olanın Securitas olduğunu gördüm.
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Ferdi Hakan
Şube Şefi

Gelecek Nesil Şube Programı’na katılarak mezun olan ilk kişilerden oldum. İdari 
kadro için girmiş olduğum mülakatların neticesinin olumlu olması ile 01.02.2019 
tarihinde idari kadroda şube asistanı olarak yeni görevime başlamış oldum.

Securitas ailesinde çalışmaktan ve bu ailenin bir çalışanı olmaktan mutluluk 
duyuyorum.

01.03.2016 tarihinde Securitas ailesi ile tanıştım. Güvenlik görevlisi olarak 
başladığım Securitas serüvenime 13.03.2017 tarihinde vardiya amiri 
olarak Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme Projesi’nde terfi alarak 
devam ettim. 01.09.2018 tarihinde Bulvar 2016 Projesinde Projesi’nde 
proje amiri olarak yeni görev yerimde görevime devam ettim.
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Fırat Şen 
Şube Müdür Yardımcısı

Ancak Securitas’a geri dönmem ile Real Alışveriş Merkezi’nde güvenlik müdürü 
olarak başlamam bir oldu. 2014 yılının sonlarında BP Asia Plaza’da güvenlik müdürü 
olarak çalışırken şube şefi pozisyonuna başvurdum. Mayıs 2015’te terfi ettiğim şube 
şefi pozisyonuna Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde devam ediyorum.

Securitas’ı beraber büyüdüğüm kardeşim gibi görüyorum. Her basamağı benim 
için ayrı bir tecrübe taşıyan Securitas merdivenlerinden emin adımlarla yavaş 
yavaş yukarı çıkmayı seviyorum. Daha önümde çok basamak olduğunu biliyorum 
ve durmaya da hiç niyetim yok. Securitas’ta yükselmek isteyen arkadaşlarıma en 
büyük tavsiyem durmasınlar ve hedefleri doğrultusunda asla pes etmesinler. 

Bu büyük ailenin bir ferdi olduğum için çok şanslıyım.

2007 yılının Mayıs ayında Vodafone Genel Müdürlüğü’nde güvenlik 
görevlisi olarak Securitas ailesine katıldım. Kısa sürede vardiya amiri 
olarak çalıştıktan sonra 2008’de Borusan Manheim Projesi’nde proje 
amiri; 2010 yılında Redbull Genel Müdürlüğü’ne proje müdürü ve ABB 
Dudullu projesinde güvenlik amiri olarak görev yaptım. Sonrasında 
kendi işimi yapma isteğiyle kısa bir süre Securitas ile yollarımız ayrıldı. 
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DAK Güvenlik tarafından planlanan kariyer eğitimi programına seçildim. Eğitimler 
bittikten bir müddet sonra güvenlik amir yardımcısı ve sonrasında da güvenlik 
amiri olarak terfi ettim. Ardından güvenlik şefi olarak atandım. Bir süre bu projede 
şef olarak görev yaptıktan sonra merkez denetim eğitim şefi kadrosu ile ilgili 
görüşmek üzere merkeze davet edildim. 3,5-4 yıl süresince denetim ve eğitim 
şefi olarak görevime devam ettim. Securitas’ın DAK Güvenlik’i satın alarak Türkiye 
pazarına girmesi ile birlikte yeniden yapılanma süreci içerisinde, İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’nde şube şefi olarak görev aldım. Görevimi aynı bölgede kıdemli şube 
şefi olarak sürdürüyorum.

Securitas’ta kendimi geliştirme ve tecrübelerimi artırma anlamında inanılmaz 
fırsatlar buldum. İç ve dış kaynaklı eğitimlerle gelişimimiz sürekli devam ediyor. 
Ayrıca her mesai günü yeni bir şeyler öğrenme imkânı bulabiliyorsunuz. İşimizin 
büyük bölümünü sevk, idare ve planlama oluşturuyor. Aşırı derecede özveri ve 
fedakârlık gerektiren stresli, zor fakat bir o kadar da zevkli ve hareketli olan işimi 
severek yapıyorum. Hedefim, basamakları tek tek ve sağlam bir şekilde çıkarak, 
daha üst noktalarda görev yapmak. Ayrıca tecrübe ve bilgi birikimimi artırıp içinde 
görev aldığım sektörde tanınan, bilinen ve ilk akla gelen bir yönetici olabilmektir. 
Herkese vukuatsız görevler ve iyi çalışmala diliyorum.

Gani Özbek
Şube Müdür Yardımcısı

Güvenlik sektörüne ilk adımımı 2002 tarihinde DAK güvenlik’te güvenlik 
Görevlisi olarak attım.
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Securitas tarafından iç kaynaklı eğitimlerle desteklenirken, çalışmış olduğum 
projede müşterimiz tarafından da birçok eğitim fırsatı yakalayarak kendimi 
geliştirme fırsatı buldum. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle de idari kadroya atanarak şube 
şefi görevine terfi ettim. 

Bana inanan ve kariyer hedefimde destek veren tüm Securitas yönetimine sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.

Securitas’ın kariyer fırsatlarına açık olduğunu ve kendi içinden yetişen personeline 
yükselme yolunda öncelik tanıdığını biliyorum.

Özveriyle yapılan her iş mutlaka takdir görecektir.

Siz de inanın ve işe önce fark yaratmaktan başlayın...

Gülşah Beşir 
Şube Şefi

Securitas ailesine 2007 Kasım ayında saha kadrosundan dahil oldum. 
Kanyon Alışveriş Merkezi Projesi’nde ofis koordinasyon görevinde 
bulundum. Bu süreçte Yöneticilerimden çok şey öğrendim. Şanslıydım. 
Projede sahayı deneyimlerken ofis işlerinde bulunduğum için 
Securitas’ın şube yapısını daha hızlı öğrenmiş ve deneyimlemiş oldum. 
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Hakan Ali Evin
Şube Müdür Yardımcısı

Kıdemli şube şefi olarak azimle sürdürdüğüm görevim dışında, Securitas bana 
dostluk, kardeşlik ve yardımlaşmayı ifade ediyor. Securitaslı olmak bence bir 
ayrıcalık. Almış olduğumuz görev başındaki eğitimler ve iş terbiyesi, atanmamda ve 
kariyer yolunu açmamda en büyük etken diye düşünüyorum. 

Hedefim, bulunduğum şirkette önemli pozisyonlarda görev almak. 2009 senesinde 
Anadolu Üniversitesi, AÖF, İşletme Bölümü’nde kaydımı yeniledim. Hedefim son 
sınıfta olduğum okulumdan başarıyla mezun olmak.

Güvenlik sektörüyle bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştım. 2007 
yılında Securitas’ta Vodafone Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak işe 
başladım ve 18 Temmuz 2011’de Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
şube şefi görevine terfi ettim. 
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Şube şefi pozisyonuna geçmemde o dönemde şube müdürüm olan Mustafa Yavuz 
ve şu anda şube müdür yardımcısı olan İlhan Keleş’in katkısı ve desteği büyüktür. 

Securitas’ın kurumal yapısı, vermiş olduğu eğitimleri, sektördeki uzmanlığı mesleki 
hayatımda çok şey kazandırdı bana. 

Şirketimin büyüklüğü sayesinde birçok özel görevde; köklü şirketlerin CEO’ları, 
genel müdürleri, milletvekili, sanatçı, bürokratlar ile tanışma şansım oldu ve 
başarıyla bu yoğun tempoya ayak uydurdum.

Securitaslı olmak ayrıcalıktır. Kariyer yapmak ve çocuğuma iyi bir gelecek 
hazırlamak için sürekli çalışmayı ve iş disiplinini elden bırakmadan hedeflerime 
ulaşmayı planlıyorum. Sevgi başarıyı getirir.

Hakan Karabulut
Şube Müdür Yardımcısı

Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra 2004 yılında hızla gelişen 
güvenlik sektörü ile tanıştım. 2005 yılının Mayıs ayında KARE Güvenlik 
bulunduğum proje ihalesini alınca bünyesine güvenlik görevlisi olarak 
nakil oldum ve devam ettim. BDDK, SALT Galata projelerinde görev 
aldıktan sonra 2012 yılında şube şefi olarak terfi ettim. 
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2015 yılı askerlik dönüşünde yine Star Rafineri’de çalışma kararı aldım ve güvenlik 
görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. Ardından 2017 yılında Securitas ile yollarımız 
Star Rafineri Projesi’nde kesişti. Star Rafineri’de 1 yıl güvenlik görevlisi olarak 
çalıştım. Ardından Aliağa’ya şube ofisi açılacağı haberini aldım. Başvurularımı 
yapıp mülakatlara katılmamın ardından idari işler asistanı olarak 2017 yılında idari 
kadrodaki görevime başladım. Şu an idari işler uzman yardımcısı olarak görevime 
devam ediyorum. 

Çalıştığım süre içinde Securitas, kendimi geliştirmem açısından bana çok 
katkı sağladı ve her geçen gün Securitas sayesinde yeni bilgiler öğrenme 
fırsatını yakaladım. Bu büyük ailenin içerisinde olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum ve bana daha çok şey öğreteceğini bilerek çalışmaya devam 
ediyorum.

Hakkı Yavaş
Bölge İdari İşler Uzman Yardımcısı

 6 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra farklı bir sektöre yönelme 
ihtiyacı hissettim. 2014 yılında ilk olarak Aliağa Star Rafineri Projesi’nde 
güvenlik hizmeti veren bir firmada güvenlik görevlisi olarak göreve 
başladım, kısa süreli çalışmamın ardından 6 ay askerlik hizmeti için işten 
ayrıldım. 
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Hamiyet Hicran Demirtuğ 
Bölge İnsan Kaynakları

Birim Yöneticisi

2011 yılında bölge insan kaynakları asistanı ünvanını aldım. 2014 yılında etkin görev 
alarak bölge insan kaynakları uzman yardımcısı görevine terfi ettim. 2017 Ocak 
ayından beri de bölge insan kaynakları uzmanı olarak görevime devam ediyorum. 
Securitas, bana ilk önce üç temel değer olan dürüst, dikkatli ve yardımsever 
olmayı ifade ediyor; çünkü bu temel değerlere sahip olmadan iş hayatında başarılı 
olmak sadece şansa bağlı. Sektörün içerisinde lider olan bu firmanın çatısı altında 
çalışmak, huzur ve güven veriyor.

Securitaslı olmak, aynı zamanda sürekli hedef büyütmek, takım ruhu ve zamanı iyi 
kullanmaktır. Kendimi operasyonel anlamda daha da geliştirip yükselmek istiyorum. 
Fırsat buldukça sektörle ilgili yayınları takip ediyorum.

Kendime yakın bulduğum ve başarılı olacağıma inandığım bir sektör 
olduğu için güvenlik sektörünü seçtim. Özel güvenlik eğitimimi 
tamamladıktan sonra 2005 yılında Securitas Güvenlik Hizmetleri’nde 
güvenlik görevlisi olarak işe başladım. 

2010 yılında, idari kadroya, Securitas İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak resepsiyonist görevine atamam yapıldı.
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Harun Yıldırım
Şube Şefi 

2015 Ocak ayında şube değişikliği nedeni ile Kosifler Oto Bostancı Projesi’nde 
çalıştım. Bu süreçte kişisel eğitimler alarak görevimi layığı ile yerine getirmek için 
özveri ile çalıştım. 2015 Nisan ayında şube yöneticilerim tarafından proje müdürü 
seçimine dahil oldum. 2015 yılı Mayıs ayında BP Petrolleri A.Ş. Projesi’nde proje 
amiri olarak göreve başladım. Bu süreçte Securitas iç eğitmen programından 
mezun oldum. Sonrasında Gelecek Nesil Şube Programı’ndan mezun oldum ve 
Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü bünyesinde açılan şube asistanlığı pozisyonu için 
başvuruda bulundum. Başvurumun olumlu sonuçlanması sonrasında 2019 Mart 
ayında 113250 Şube kadrosundaki yerimi aldım.

Kariyer ile ilgili planları bulunan herkesin Securitas tarafından sunulan programlara 
dahil olarak kişisel gelişim ile ilgili gayret göstermesi gerektiğini düşünmekteyim.

2004 yılından sonra ailevi sebeplerim nedeni ile İstanbul’ a taşınarak 
Gebze bölgesinde yeni kurulan özel bir güvenlik şirketinde işe başladım. 
Güvenlik sektöründe lider durumda olan Securitas ile tanışmam 2008 
yılında bir arkadaşım vesilesi ile oldu. 2008 yılı Ekim ayında Vodafone 
Kartal Veri Merkezi’nde çalışmaya başladım. Kısa zamanda vardiya 
amiri ve vardiyalar amirliği görevlerini yürüttüm. Bu esnada üniversitede 
Özel Güvenlik Koruma Bölümü’nde eğitim aldım.



45

Başarının yolu görevinizi ve mesleğinizi severek yapmaktan geçer. Belli bir hedefe 
ulaştım, şu an şube şefiyim fakat yolun başındayım ve en önemlisi; bulunduğum 
konumun hakkını vermeliyim. Çünkü başarı ulaştığında değil, ulaştığın yerin hakkını 
verdiğinde başarıdır. Securitas ailesinde bulunmak ayrıcalıktır.

Hasan Hüseyin Kara
Mobil Şube Şefi

2011-2013 yılları arasında Tosyalı Holding 
firmasında vardiya amiri olarak görev 
yaptım. 04.04.2014 tarihinde Limakport İskenderun Projesi’nde güvenlik 
görevlisi olarak Securitas ailesine katıldım. 2015-2018 yıllarında vardiya 
amiri olarak görevime devam ettim. 2018 Aralık ayında Çukurova Bölge 
Müdürlüğü’nde şube şefi olarak terfi ettim. Şube şefi mülakatlarında; 
Bölge Müdürümüz Cenk Bakırtel Bey ile ilk tokalaştığımızda dedim 
ki ; “Ben burada çalışmalıyım.” Akabinde insan kaynaklarının samimi 
yaklaşımı üzerine anladım ki, Securitas çalışana, çalışmak isteyene her 
zaman destek veriyor ve hedefinize yön veriyor. 

sila.yildiz
Yapışkan Not
burası kısa aşağı uzun olsun

copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
Bu kısmı aşağıya çekebiliriz.
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2005 yılının başında proje bittiği için Mardaş Projesi’ne nakil oldum ve yaklaşık 4 
ay sonra vardiya amiri pozisyonuna atandım. 2014 yılına kadar özverili bir şekilde 
görevime devam ettim. 

2014 Mayıs ayında mülakatlarda başarılı olarak şube şefi pozisyonuna terfi ettim. Şu 
an Beykent Şube Müdürlüğü bünyesinde görevime aktif olarak devam etmekteyim. 

Securitas benim geleceğimi şekillendirmemde önemli bir yol oldu ve ben bu yolda 
yürümeye devam ediyor olacağım. Sabır, azim ve istikrar bu işte başarılı olabilmek 
için en önemli ilkelerdir. 

Securitas ailesinde olmaktan mutluluk duyuyorum.

Hasan Sofu
Şube Müdürü

2002 yılında askerlik görevimi tamamladıktan sonra, 2003 yılı itibari ile 
DAK Güvenlik bünyesinde Marport Liman Projesi’nde güvenlik görevlisi 
olarak görev almaya başlayarak Securitas ailesiyle tanışmış oldum. 
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Hidayet Tetik
Şube Müdürü

2005 yılında güvenlik görevlisi olarak Mardaş Liman Projesi’nde 3 ay görev yaptım. 
2006 yılında Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü ofisinde çeşitli görevlerde çalıştım. 
Staj eğitimim sonrasında o zamanki yapılanma içerisinde operasyon asistanı olarak 
iş hayatına adım attım. 2008 yılında şube şefi kadrosuna atandım; 2014 yılında 
şube müdür yardımcısı görevine terfi ettim. Sonrasında kariyer planlamama şube 
müdürü olma adımını ekledim ve 2015 yılında Şube Müdürü Yetiştirme Programı’na 
Mentee olarak seçildim. 2018 Ocak ayında ise 13 yılın birikimi olarak şube müdürü 
pozisyonuna terfi ettim.

İş hayatıma Securitas’ta başladım ve kariyer planlamamı bu doğrultuda oluşturdum. 
Anadolu Üniversitesi, AÖF, İşletme Bölümü’nü ve Beykent Üniversitesi İşletme 
Yüksek Lisans programını bitirdim. İngilizce seviyemi de ilerletmeyi planlamaktayım.

Hedeflerimi belirleyerek kariyerimi şekillendirmenin ve bu adımları sağlıklı bir 
şekilde atmamın adıdır Securitas.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi, Savunma ve Güvenlik Bölümü’nde 
öğrenim görmeye başladım. Securitas ile tanışmam da bu eğitimime 
ait 2005-2006 yıllarındaki zorunlu stajımı DAK Güvenlik’te yapmamla 
gerçekleşti.
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Hikmet Şahin
Şube Şefi

 2016-2018 yılları arasında Ankara ve Çorum illerinde AVM proje müdürü olarak 
başarılı bir proje müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Görevlerim benim çok büyük bir 
tecrübe edinmemi sağladı. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir, dürüst ve disiplinli 
bir iş ahlakı ile elde edilir. Yani “ Bedava peynir ancak fare kapanında bulunur.’’ 
sözünü felsefe edindim.

2018 yılının başlarında artık idari kadroda yer almam gerektiğini düşünerek şube 
şefi olmak için ilk adımımı attım. Yapılan mülakatlardan ve görüşmelerden sonra 
uygun görülmem üzerine Kontrol ve Destek Hizmetleri A.Ş.’de kontrol şube şefi 
olarak 01.03.2018 tarihinde idari kadro görevine başladım. İdari kadro görevinde 
bulunduğum süre içerisinde geçmişteki tecrübe ve deneyimlerimi yeni tanıştığım 
proje ve birimlerde çalışan güvenlik görevlilerine aktarıp, faydalı olabilmek adına her 
daim gayret içerisinde olmanın mutluluğunu yaşamaktayım.

Securitas ailesi içerisinde olma gururunu yaşarken bulunduğum görevde bana 
destek olan mesai arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile ilk tanışmam 2011 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nden istifa ettikten sonra, Securitas’ta çalışan 
güvenlik görevlisi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’ne müracaat etmekle oldu. Müracaatımın kabul edilmesi ile 
birlikte Aksaray ili Mercedes Kamyon Fabrikasında proje müdürü olarak 
göreve başladım. 2016 yılının başına kadar bu görevi yürüttüm.
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Hüseyin Melih Çekiç
Kıdemli Şube Şefi

Bu projede 80 ve 325 güvenlik görevlisi ile çalıştım. Kısa süreli Mövenpick Otel tecrübem 
sonrası, Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi biriminde 1,5 yıl proje müdürü 
görevinde bulundum. Çok sevdiğim şirketimde, her zaman ilk idealim idari kadro 
pozisyonunda görev yapmaktı. İnsan kaynakları süreçleri sonrasında terfi alarak 10 
Ocak 2014 tarihinde İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Mobil Şube Müdürlüğü’nde şube şefi 
pozisyonunda idari kadro görevime başladım. 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan iç atama 
ile 3103 Şube Müdürlüğü’nde şube şefi pozisyonundaki şu anki görevime geçiş yaptım. 
Şu an firmamızın sektörde lokomotif rolü olduğunu ve bu ailede olmanın bizler için çok 
büyük bir şans olduğu düşüncesi ile ilk günkü heyecanım ve özverimle çalışma hayatıma 
devam ediyorum. Kariyer hedeflerim, haddimi de bilerek kendimi geliştirmek ve kurumsal 
şirketimize yararlı olabileceğim en üst noktaya çıkmaktır.

Şirketimizde göreve başladığım 2004 yılında, şu an İç Anadolu Bölge Müdürlüğü görevini 
yürüten Bölge Müdürümüz Sayın A. Nihat Ertan’a, o yıllarda Operasyon Müdürümüz olarak 
bizlere vermiş olduğu emekler ve destekler için sonsuz teşekkürler. Yine Türk Telekom 
Projesi’nde çalışmış olduğum, şu an Milli Projeler Genel Koordinatör Yardımcısı görevinde 
bulunan, 2006 yılında Şube Müdürüm olan Sayın Hüseyin Erim, Sayın Koray Doğan ve son 
olarak birlikte çalıştığım Şube Müdürüm Murat Kurşunoğlu ve Şube Şefim Gani Özbek’e 
destekleri ve öğrettikleri her şey için çok teşekkür ederim. Son olarak kibar ve demokratik 
Ülke Başkanımız Sayın Murat Kösereisoğlu’na ve Ülke Başkan Yardımcımız Sayın Kurtuluş 
Dönmezer’e babacan ve fenomen yönetim anlayışı için çok teşekkür ederim.

Güvenlik sektörü ile üniversite ve askerlik 
hizmetim sonrasında yaşanan iş bulma 
zorlukları neticesinde, aslında geçici bir iş 
gözü ile bakarak tanıştım. Ancak, DAK Güvenlik ve daha sonra Securitas ile 
yaşadığım güzel süreçler bu işi sevmeme, devamlılığa ve kariyer hedeflerimi 
bu yönde planlamama neden oldu. Securitas ailesine katılmadan önce, 
başka güvenlik şirketlerinde 2 yıllık güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. 
2004 yılında DAK Güvenlik ailesiyle tanıştım. İlk görevim DDY Hastanesi 
Ankara Projesi’nde sosyal çalıştırıcı ve birim şefi pozisyonu oldu. Daha 
sonra projelerdeki sözleşmelerin bitmesi nedeni ile ilk olarak Çankaya 
Konut Kuleleri’nde, ikinci olarak ise şirketimiz ve benim için çok derin etkiler 
barındıran Türk Telekom Projesi’nde 6,5 yıl proje amiri olarak görev yaptım. 
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Yapılan mükalatlar sonucunda 02.10.2007 tarihinde şube şefi olarak Securitas’ta 
göreve başladım. 01 Temmuz 2011 tarihinde şube müdür yardımcısı ve 3 yıl sonra, 
01.06.2014 tarihinde hâlen yürütmekte olduğum şube müdürü görevime terfi ettim. 

Securitas çalışanlarının aile fertlerimden bir farkı yok; iyi günümde ve kötü 
günümde yanımda olduklarını her gün göstermişlerdir. Securitas’ta kariyer planı 
olan tüm mesai arkadaşlarıma, bu büyük okuldan en iyi şekilde faydalanmalarını 
öneririm çünkü ben öyle yaptım.

İbrahim Akça
Şube Müdürü

Arkadaş tavsiyesi ile 1996 yılında güvenlik görevlisi olarak göreve 
başladım, 11 yıl bankacılık deneyiminden sonra 2007 yılında istihdam 
sitesi üzerinden yapmış olduğum başvuru ile Securitas’la tanıştım. 
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İlhan Keleş
Şube Müdürü

Şu ana kadar; Türkiye geneli 7 ulusal proje ( Borusan , Mey İçki , Rgm Turkey Nurol , 
Doğuş Holding , Zara Grup , Mango , H&M); İstanbul merkezli 1 büyük proje (Garanti 
İştirakleri), Türkiye ve Avrupa’nın gözde komplekslerinden olan Zorlu Center ve 30 
adet yerel projede yaklaşık 1000 kişilik bir operasyonu ve 3,5 milyon TL’lik finans 
bütçesini koordine eden şubenin yönetim kadrosunda yer aldım. 2017 yılından bu 
yana da görevime şube müdürü olarak devam ediyorum.

Hayattaki her şeyin tıpkı sektörümüzdeki iş süreçleri gibi basamak basamak 
ilerlediği kesin ama bu basamakların nasıl ve hangi hızla çıkıldığı kesinlikle çalışanın 
azim ve gayretine bağlı. Çalışanlar ne kadar gayretli ve azimli olursa, başarıya 
ulaşmaları ve kariyer hedeflerini gerçekleştirme yüzdeleri de bu oranda artacaktır. 
Emin olun, bir çift göz mutlaka sizleri bir yerlerden, her zaman izliyor olacak.  
01 Eylül 2015 tarihinden itibaren ise görevimi şube müdür yardımcısı pozisyonunda 
sürdürmeye devam ediyorum ve yeni hedeflerimi gerçekleştirmek içinde aynı 
heyecan ve gayretle çalışmalarıma devam edeceğim. Herkese çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

Sektörle ilk tanışmam 2005 yılı başlarında 
oldu. Uzun bir süre farklı bir güvenlik 
firmasında çeşitli pozisyonlarda görev 
aldım. Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra 2010 yılı ortasında 
Securitas ailesi ile tanıştım ve 2011 yılı ortalarına kadar saha kadrosunda 
çeşitli pozisyonlarda başarı ile görev yaptım. Ekim 2011’de şube şefi 
pozisyonuna terfi ettim. Şube şefi pozisyonuna hızlı bir şekilde terfi 
etmem de; geçmiş dönemlerde kazanmış olduğum iş tecrübelerimin 
ve kendimi geliştirmem yönünde aldığım eğitimlerin katkısının yanı sıra, 
şu anki Bölge Müdür Yardımcımız ve o dönemdeki Şube Müdürümüz 
Mustafa Yavuz’un katkısını ve emeğini de asla göz ardı edemem. 
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Yaklaşık 1 yıl görev yaptıktan sonra Gelecek Nesil Şube Programı’ndan mezun 
olarak yine uzun bir mülakat sonucunda şube şefi olarak idari kadroya terfi ettim. 

Daha yolun başında olduğumu, yeni bilgiler ile daha çok çalışarak pes etmeden 
kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkacağımı biliyorum. Bu süreçte yanımda olan 
ve olmaya devam eden önce ailem sonra da değerli yöneticilerime çok teşekkür 
ederim.

İsah Demircan
Şube Şefi

12 yıl Atatürk Havalimanı’nda özel güvenlik görevlisi olarak görev 
yaptıktan sonra bu deneyim ve tecrübemi yönetici olarak devam 
ettirmek ve kariyer yapabilmek adına Securitas ailesine katılmak 
istedim. Uzun bir mülakat sonrasında Zorlu Center Projesi’nde vardiya 
amiri olarak Securitas ailesine katıldım.
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Kader Öz
Şube Şefi

İş yaşamında efektif ve hızlı olmak konusunda son derece özverili ve hevesli 
olduğumu, pozisyonun gerektirdiği sorumluluğu merak ve istekle üzerime almak 
istediğimi belirtmek isterim. Çünkü her zaman istekli, özenli ve dikkatli çalışmanın 
mutlaka başarı ile sonuçlanacağının bilincindeyim.

Sahadaki görevlerimde değerli yöneticilerim ve Bölge Müdürümüz Mustafa 
Akgül’ün gelişim süreçlerimdeki destekleriyle ve bana olan güvenleriyle 24.12.2018 
tarihinde şube asistanı pozisyonuna terfi ettim. 

Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Bu yolculuğun Securitas ile başladığına 
inanıyorum. Destek alacağım Securitas ailesinin değerlerine dayalı bir vizyon ile ilk 
günkü heyecan ve çalışma azmiyle görevimi yerine getireceğim. Securitas bana 
göre akademik bir okul. Kariyer yolunda daima destek bulacağımı biliyorum.

Securitas her gün içinde olmaktan mutluluk duyduğum büyük bir aile ve üyesi 
olmaktan onur duyuyorum.

Uludağ Üniversitesi SBMYO Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü staj 
eğitimimde BOSCH fabrikalarında Securitas ile tanıştım. Bölümümü 
MYO birinciliğiyle tamamladıktan sonra ilk iş hayatım 2016 yılında IKEA 
Projesi’nde Securitas ile başladı. Güvenlik görevlisi olarak başlamış 
olduğum projeye eğitim sürecim içerisinde araştırma, öz motivasyon, 
girişimcilik ve farklı yetenekler edinme noktasında kendimi 
geliştirdiğimi yansıtmaya çalıştım.
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Şube müdürüm ve şube şeflerim her zaman farkındalık yaratabilmemiz için bizleri 
cesaretlendiriyorlardı. 2018 Mayıs ayında Gelecek Nesil Şube Programı’na başvuru 
yaptım. Mülakatlar sonucunda programa başlayıp staj dönemimi şube müdürümün 
desteği ile tamamladım. 

Balıkesir Şube Müdürlüğü’nün yeni kurulacak olmasıyla birlikte şube asistanı 
kadrosuna başvurumu yaptım, mülakat ve görüşmeler sonucunda 01.02.2019 
tarihinde Balıkesir Şube Müdürlüğü’nde şube asistanı olarak görevime başladım.

Kişisel gelişiminize ve eğitiminize gereken önemi verir ve işinizi ilk günkü heyecan 
ve azimle yapmaya devam ederseniz yükselme yolunda bir gün sıra size de 
gelecektir.

Kadir Mumcular
 Şube Şefi

Securitas ailesiyle tanışmam 2016 yılında gerçekleşti. 06.01.2016 
tarihinde BP Petrolleri A.Ş. Balıkesir Tüp Dolum ve Depolama Tesisinde 
güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım.
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Kendimi bir sonraki adım için hazırlayıp, sabırla çalışmalarımın karşılığını alacağım 
günü beklediğim bir dönemde 1 Haziran 2010 tarihinde Colgate-Palmolive Gebze 
Tesisi’nde Proje Müdürü olarak görevlendirildim. Colgate projesinde ekip olarak 
çok iyi bir uyum yakaladık ve hizmetimizi hala parmakla gösterilen bir noktaya 
taşıdık. O dönemdeki ekibimin tamamı şu an da Securitas’ın çeşitli projelerinde 
yöneticilik yapmaktalar. Ben sadece çok iyi bir ekibe liderlik yapmaya ve örnek 
olmaya çalıştım. Her zaman istediğim ve hayal ettiğim İdari Kadro’daki görevim 
01 Temmuz 2011 tarihinde Şube Şefi olarak başladı. 01 Kasım 2015 tarihinde 
Şube Müdür Yardımcısı olarak terfi ettiğim görevime, 2017 yılından bu yana Şube 
Müdürü olarak devam etmekteyim. Ayrıca 2015 yılında Şube Müdürü Yetiştirme 
Programı’nın ilk Mentee’lerinden biri olarak, programın 4. döneminde Mentorluk 
yapmaya başlamam da benim içi ayrı bir mutluluk oldu. Securitas’ın kurumsal yapısı, 
çalışanlarına verdiği değer, uzmanlaşmak için sunduğu fırsatlar, verdiği eğitimler ve 
yöneticilerin kurum kültürünü fazlasıyla yansıtan tutumları; işimi sevmemin meslek 
olarak görmemin ve hedeflerime ulaşabilmemin önemli etkenleri oldu.

Securitas’ta zor diye bir şey yok, imkansız zannedilen ise sadece zaman alıyor”

“Securitas’taki sihirli yolculuğum  
05 Eylül 2008 yılında başladı… 2008 
yılının başlarında başka bir güvenlik 
firmasında yöneticilik yapan bir yakınıma 
kariyer yapma imkanı bulabileceğim, işini iyi yapan bir güvenlik firması 
sorduğumda hiç düşünmeden ‘Securitas’ cevabını vermişti. Bir dönem 
daha, başka sektörlerde çalışsam da güvenlik sektörüne girmeyi çok 
istiyordum. İnternet üzerinden yapmış olduğum başvuru ve mülakat 
sonucunda 05 Eylül 2008 tarihinde o zamanki adıyla Cognis (BASF) 
Kimya Gebze Tesisi’nde Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 
Aynı projede 5 ay sonra Vardiya Amiri olarak görevlendirildim ve 1 yıl 
boyunca bu görevi layıkıyla yürütmeye çalıştım. 

Kemal Sezer
Şube Müdürü

sila.yildiz
Yapışkan Not
çok uzun

copywriter
Yapışkan Not
BU ALAN KISALTILDI:Securitas’taki sihirli yolculuğum 2008 yılında başladı. Güvenlik sektörüne girmeyi çok istiyordum. Securitas çalışanı olmak için internet üzerinden yapmış olduğum başvuru ve mülâkat sonucunda 05 Eylül 2008 tarihinde Kimya Gebze Tesisi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. Aynı projede 5 ay sonra vardiya amiri olarak görevlendirildim.

copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
alıyor. (tırnak işareti de silinecek.)
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Güney Plaza’da ve Garanti Yatırım/Pörtföy’de ikişer yıl güvenlik görevlisi, Garanti 
Emeklilik’te 1,5 yıl güvenlik görevlisi ve 16 ay şube şefi olarak görev aldım. Büyüyüp 
olgunlaşmaya başladığımdan beri çalıştığım ve bir çok projesinde izlerim olan, ne 
tarafıma baksam bir arkadaş, bir ağabey bulabileceğim bir iş yeridir; Securitas...

Kişisel gelişiminize ve eğitiminize gerekli önemi verir, işinize ilk günkü heves ve 
azimle sarılırsanız; yükselme yolunda bir gün sıra size de gelecektir...

Kerem Temizkan
Şube Şefi

02.01.2009 sabahı ev arkadaşım; ‘’Hadi uyan, Securitas yeni bir proje 
almış ona başvurmaya gidelim.’’ dediğinde ‘’Çok uykum var,  benle 
uğraşma!’’ demiştim. Ev arkadaşımın fendi beni yendi ve başvuru için 
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne geldim. Şimdi ki Kuzey Marmara 
Bölge Müdür Yardımcımız Mustafa Yavuz ile görüştüm. Bana yeni 
alacağı projeden ve Securitas’tan bahsetti. Konuşması beni etkilemişti.
Bana bir kariyer planı sundu ve 10.01.2009’da Securitas üniforması ile 
Güney Plaza‘da iş başı yaptım.
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Kürşat Taydaş
Şube Müdürü

Securitas’ın Türkiye’de hizmet vermeye başlaması ile birlikte 2007 yılında Marmara 
Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube şefi olarak göreve atandım. Haziran 
2014 yılından itibaren şube müdür yardımcısı olarak sürdürdüğüm görevime, Ocak 
2018’den bu yana şube müdürü olarak devam ediyorum.

Securitas, bu sektörde kariyer hedefi olan herkes için iyi bir okuldur ve 
çalışanlarını daima destekleyen bir kurumdur. Bu ailenin bir üyesi olmaktan 
mutluluk duyuyorum.

25 Kasım 2002 yılında DAK Güvenlik ile bir tanıdığım aracılığı ile 
tanıştım. Kadıköy Tansaş mağazasında güvenlik görevlisi olarak 
çalışmaya başladım. Sonrasında çeşitli projelerde görev aldım 2004 
yılında firmada denetim-eğitim şefi pozisyonun açıldığını duydum ve 
başvuruda bulundum. Pozisyon için kabul edildim ve 2004 – 2006 yılları 
arasında denetim şefi olarak görev yaptım. 
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Mudo CITY‘deki performansım nedeni ile 1 Temmuz 2003 tarihinde Borusan Oto 
Esenboğa Projesi’ne birim amiri olarak atandım. Uzun süre bu projede çalıştıktan 
sonra kariyer hedefim olan şube şefi pozisyonuna başvurdum. Uzun ve yoğun 
mülakat ve görüşmeler sonucu 9 Ocak 2013 tarihinde şube şefi olarak terfi ettim ve 
şu an görevimi kıdemli şube şefi olarak sürdürüyorum.

Securitas sektöründe lider, kurumsal ve kariyer hedefi olanlara açık bir firmadır. 
Aidiyet duygusu ile görevimi layığı ile yaptığım için kariyer hedeflerime hep ulaştım. 
Basamağın üst kademelerine doğru kendimi geliştirerek devam etmek istiyorum. 
Hedefin varsa Securitas’la ilerle, mutlaka ulaşacaksın.

Levent Ak
Kıdemli Şube Şefi

1 Nisan 2002 yılında eşimin Ankara’da devlet memuru olması nedeni 
ile Ankara’ya yeni bir hayata ve işe başlamak için geldim. 8 Nisan 2002 
tarihinde bir tanıdığın yönlendirmesi sonucu DAK Güvenlik ile tanıştım. 
17 Nisan 2002 tarihinde DAK Güvenlik projesi olan Kültür Bakanlığı’nda 
güvenlik görevlisi olarak göreve başladım. Aynı yıl içerisinde Mudo CITY 
Projesi’ne atanarak görevime devam ettim. Mudo CITY Projesi’nde 3 ay 
güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra, aynı projede birim sorumlusu 
olarak görev yapmaya devam ettim. 
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Mehmet Demir 
Bölge Personel Uzmanı

Havalimanında farklı kontrol noktalarında x-ray operatörü olarak görev aldım.
Zamanla yangın devriye ve EDS operatörlüğü konularında da kendimi geliştirdim. 
2015 yılında idari kadro için mülakatlara girdim ve sonucunda Ege Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Bodrum Şube Müdürlüğü’nde resepsiyonist olarak göreve 
başladım.

Securitas kendini geliştirmek, bu sektörü öğrenmek ve kariyer yapmak isteyenler 
için profesyonel bir organizasyon. Verdiği eğitimler sayesinde farklı konularda 
da bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. İşim konusunda her geçen gün yeni şeyler 
öğrenme fırsatı buluyorum ve kariyerim için fırsat buldukça kendimi geliştiriyorum. 
Securitas gibi büyük bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

Milas – Bodrum Havalimanı’nda 11 yıl boyunca farklı şirketlerde 
çalıştıktan sonra, 2012 yılında güvenlik görevlisi olarak Securitas’ta 
çalışmaya başladım. Daha önceki çalıştığım şirketlerden farklı olduğunu 
ilk günlerden anlamıştım. Eğitime ve personele verdiği önem sayesinde 
kısa sürede güvenlik ile ilgili her konuda bilgi sahibi olmaya başlamıştım.
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Belli bir süre sonra da hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim, hayatımda tanıştığım 
en anlayışlı ve yol gösterici insan Alp Duygun ile konuşup kariyerimde ilerlemek 
istediğimi beyan ettim. 2011 yılının sonundaki birkaç mülakat ve görüşmeden sonra, 
15 Şubat 2012 tarihinde çalışmakta olduğum şubede şube şefi görevine terfi ettim ve 
kıdemli şube şefi olarak görevimi sürdürüyorum. Bundan sonraki kariyer ve gelecek 
hedefim, kapasite olarak karşılayabileceğim her pozisyonda görev almaktır. Bu 
kurum içerisindeki insanlar dostluklarıyla birbirlerine destek oldular. Kariyerlerinde 
ilerlemelerinde birbirlerine yardımcı oldular. Kişisel gelişimimde; beni ilk günden 
bu yana destekleyen, her sorumu cevaplayıp sorunlarımı karşılık beklemeden ve 
sıkılmadan çözen değerli Şube Müdürüm Alp Duygun Bey ve kararlarına çok saygı 
duyduğum, yanlış ve eksikliklerimde beni babacan tavrı ile uyaran çok değerli Bölge 
Müdürüm Ali Nihat Ertan’ın çok büyük payı var.

Securitas, gerek dünyada gerekse Türkiye’de, müşterilerine ve çalışanlarına her 
zaman en doğru hizmeti veren, potansiyeli içerisinde her şeyi karşılayabilen, günümüz 
yasal mevzuatlarına uygun çalışabilen, müşteri ve çalışan odaklı bir kurumdur. Böyle 
bir kurumda ve böyle bir pozisyonda çalışmaktan onur ve kıvanç duyuyorum.

Mehmet Korkmaz
Şube Müdür Yardımcısı

Çalışma hayatım boyunca sadece 
Securitas’ta görev yaptım. Güvenlik 
sektörü ile 2009 yılında tanıştım. Kısa 

süreli bir araştırma ve bilgi edinme sürecinden sonra, bu işi en doğru 
ve yasal mevzuatlara uygun yapan tek şirketin Securitas olduğunu 
gördüm. Securitas’ta ilk 2 ay şubede, Mango ve Zara mağazalarının 
haftalık izin değiştiriciliği görevinde bulundum. Daha sonra Haziran 
2010’da Türkiye’de ilk mağazasını açan Decathlon mağazasında 2 yıl 
boyunca görev yaptım. Decathlon mağazasında güvenlik amiri, diğer 
projelerde ise güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Güvenlik görevlisi iken 
ilk hedefim şubede iyi bir pozisyonda görev almaktı.
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Memet Hanlıoğlu
Kıdemli Bölge Müdürü

Mart 2010’da Securitas Türkiye’de BP operasyonlarından sorumlu koordinatör şube 
müdürü olarak çalışmaya başladım. Securitas’ın kararlı adımlarla büyüdüğünü, 
dolayısı ile her bir çalışan için çok farklı kariyer fırsatları sunduğunu fark ettim. 
Projeyi zaten çok iyi bir seviyede devir almıştım. Bana düşenin öncelikle işime çok iyi 
konsantre olup, mevcut seviyeyi koruyarak daha ileri taşımak olduğunu biliyordum. 
İnovasyon odaklı iş geliştirme faaliyetlerinde bulundum ve müşteri tarafında farklılığı 
Securitas perspektifine uygun olarak gerçekleştirdim. Marmara Anadolu Bölge 
Müdürümüz Hakan Pıtırak’ın emeklilik kararı ile birlikte boşalan bölge müdürü 
pozisyonuna aday oldum. Bir dizi mülakat akabinde Hakan Bey’in emeklilik sürecine 
kadar, Marmara Anadolu Bölge Müdür Yardımcısı olarak terfi aldım. Yaklaşık 1,5 yıl 
sonra gelen bu terfi beni gelecek adına daha da motive etti. 2012 Ocak’ta Marmara 
Anadolu Bölge Müdürü görevine terfi ettim. Görevime Marmara Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’nde Kıdemli Bölge Müdürü olarak devam ediyorum.

Securitas, inanan bir insana çok iyi fırsatlar sunabilen profesyonel bir 
organizasyon. Securitas, insanın düşünce ufkunu çok geniş tutabileceği, hayaller 
kurgulayabileceği ve bunlara ulaşmak için çaba sarf etmeye değer bir iş yeri. Bu 
ailenin bir ferdi olduğum için kendimi ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum!

1994’te Polis Akademisi’nden mezun 
olduktan sonra yaklaşık 7 yıl İstanbul 
Narkotik Şube’de görev yaptım. 2001’de meslekten ayrıldıktan sonra 
2010 yılına kadar toplam 2 şirkette üst düzey yöneticilik yaptım. 
Securitas’ı hem yurt dışı seyahatlerimdeki gözlemlerimle hem de 
Securitas Türkiye ailesinde çeşitli pozisyonlarda çalışan arkadaşlarım 
vasıtasıyla tanıdım. 2010 yılında profesyonel kariyerime farklı bir alanda 
yön verme ile ilgili karar aldığım bir dönemde, Securitas’tan iş teklifi 
aldım. Dünyanın en büyük güvenlik şirketinde çalışmanın ayrıcalığını 
yaşamak için seve seve kabul ettim.
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Göstermiş olduğum özverili çalışma 14.02.2019 tarihinde meyvesini verdi ve terfi 
alarak Aliağa şube asistanı oldum. Artık Securitas ailesine şube asistanı olarak 
devamlı hizmet vermekteyim, tabi bu benim için yeterli değil. Securitas benim 
için bir okul, aile sıcaklığını hissettiğim bir yuva gibi. Securitas ailesinde olmaktan 
dolayı gurur duyuyorum ve öğreneceğim çok şeyin olduğunu biliyorum. Şimdiden 
Securitas ailesine bana kattığı değerler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Fırsatların hiç bitmediği Securitas’ta özverili çalışan herkesin mükâfatını alacağına 
tüm kalbimle inanıyor ve biliyorum. 

Mert Biçer
Şube Şefi

Securitas ailesi ile 2016 Eylül ayında tanıştım. İzmir Aliağa’da bulunan 
şimdiki adıyla Socar Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. Projesi’nde özel 
güvenlik görevlisi olarak göreve başladım. Çalışmaya başladığım ilk 
birkaç ay, kısa süre çalışıp işten ayrılacağımı düşündüm. Gün geçtikçe 
Securitas ailesinin ne kadar köklü ve sağlam temeller üzerine kurulu 
olduğunu gördüm ve kariyerimi Securitas ailesinin bir üyesi olarak 
sürdürmeye karar verdim. Bu doğrultuda kendimi motive ettim ve 
kendime bir yol haritası çizdim. 
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Mesut Hardal 
Şube Şefi 

2017’den beri içinde olduğum güvenlik hizmeti sektöründe bildiğim ne varsa 
burada, bu aile ortamında öğrendim. Bir güvenlik görevlisinin mülakat sürecinden 
başlayarak günü geldiğinde aramızdan ayrılmasına kadar yaşayabileceği bütün 
süreçleri takip ettim. Securitas ailesi olarak devamlı öğrenmek ve öğretmek isteyen 
insanlarla çalışmaktan çok mutluyum.

Geleceğini bu sektörde gören, işinin hayatı olduğunu bilen herkesin bu ailede bir 
yeri vardır, aramıza bekleriz…

09.01.2017’ de Allianz Tower Proje Müdürü olarak Securitas ailesine 
katıldım. 12.06.2018’ de ise şube şefi olarak idari kadroya terfi ettim.
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Securitas benim için disiplinli ve özverili çalışmalarımızı takdir eden, iyi yerlere 
gelebilmemiz için destek veren, eğitimlerle kişisel gelişimimize olanak sağlayan 
kurumsal ve büyük bir ailedir. Örneğin; en son 10. yılımı doldurduğum için aldığım 
hediye beni çok mutlu etti, Securitas için ne kadar değerli olduğumuzu bir kez daha 
anlamış oldum.

Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yükselmek isteyen gerek idari 
gerekse saha çalışanlarının dürüstlük, dikkat, yardımseverlik ilkelerine bağlı 
kalarak, disiplinli ve özverili çalıştıklarında mutlaka daha üst mevkilere gelebileceği 
kanaatindeyim. Bu büyük ailenin bir parçası olarak, Securitas’ta işini layıkıyla 
yapan herkesin, mutlaka bir gün fark edilerek yükselme şansı olacağını bilmesini 
istiyorum.

Muammer Ertekin
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas ailesi ile 2005 yılında Kare Güvenlik Sistemleri A.Ş. 
bünyesinde çalışırken, Nurol Club Salima Tatil Köyü’nde iş başvurusu 
yaptığımda ve aynı yerde güvenlik görevlisi olarak iş başı yaptığımda 
tanıştım.2006 yılında aynı projede vardiya amiri oldum, uzun yıllar 
vardiya amiri olarak görev yaptım. 09 Haziran 2014 tarihinde şube şefi 
olarak Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladım. Ocak 2018’de 
ise şube müdür yardımcılığına  terfi ettim.
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Murat Gülbek
Şube Müdürü

Şube şefi olarak görev yaptığım sürede tabiri caizse canımı dişime takarak finansal süreçler 
anlamında kendimi geliştirmeye çalıştım çünkü şube müdürünün aynı zamanda iyi bir finans 
uzmanı olması gerektiğini anlamıştım. Tüm çabalarımın sonunda 2011 yılında şube müdür 
yardımcısı olarak terfi ettim.

Şube müdür yardımcısı olarak görev yaptığım süre içerisinde sorumluluğumda bulunan 
şubenin iş geliştirme, operasyon ve finansal tüm yükünü sırtımda hissettim ancak asla 
yılmadım. Yaşadığım her olumsuzluktan kendime dersler çıkararak daha iyi olmayı hedefledim. 
Securitas’ın insana yapmış olduğu yatırımlardan maksimum seviyede faydalanarak Ülke 
Başkanlığı’mızın onayı ve takdiri ile 2013 yılının Temmuz ayında şube müdürü olarak terfi ettim 
ve hâlen şube müdürü unvanı ile görevime devam ediyorum.

Securitas’ta herkes oldum. Sırası ile güvenlik görevlisi, şube şefi, eş, şube müdür yardımcısı, 
baba, şube müdürü ve tekrar baba… Kısacası ben Securitas ile büyüdüm. Çocuklarımın da 
içerisinde Securitas olan bir ailede büyümesini çok isterim. Kendi ailemi kurmadan önce, 
Securitas beni kendi ailesine memnuniyetle kabul etti. Bunun için tüm Securitas ailesine 
minnet borçluyum.

İşimiz gereği birçok firmada görev yapıyoruz. Bunun için çok net söyleyebilirim ki, Securitas’ta 
insana verilen değeri marka değeri olan birçok firmada görmedim. Securitas insana yatırım 
yapmaktan asla kaçmayan bir şirket. Tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde olup, kendilerine 
hedefler koyarak kişisel gelişimlerine önem verirlerse, Securitas’ta arzu ettikleri pozisyona 
gelmeleri konusunda önlerinde hiçbir engel olmayacaktır.

Securitas ailesiyle 2006 yılının Eylül ayında, Zara 
İzmir Bornova Mağazası için gerçekleştirilen 
güvenlik görevlisi aday mülakatı esnasında 
tanıştım. İzmir’in tanınmış otellerinden birinde 
yapılan mülakat bittiğinde kendimi Securitas ve Zara’nın Ceo’su gibi hissettim. Zira 
karşımda üç insan kaynakları yetkilisi ve Ankara’dan gelen şube müdürü vardı. 
Sordukları her soruda kafam daha çok karışıyor, “Güvenlik görevlisi aradıklarına 
eminler mi? Doğru mülakatta mıyım?” diye kendime sorular soruyordum. 
Mülakatın sonunda görev için uygun bulunduğum açıklandığında çok sevinmiştim. 
Nihayetinde güvenlik görevlisi olarak göreve başladım. Sahadan İK süreçlerinden 
geçerek terfi eden ilk Securitas çalışanıyım. Ne var ki, şube şefi olmak için kendimi 
Securitas yetkililerine kabul ettirmem o kadar da kolay olmadı. Daha önce hiç 
görmediğim Genel Müdürlük’te kendimi zorlu bir mülakat sürecinin içinde buldum. 
Ne mutlu bana ki süreçten başarı ile geçerek 2008 yılı Ağustos ayında şube şefi 
görevine terfi ettim.
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Eğer bu mesleği yapmak, en iyi şirkette ve en iyilerle çalışmak istiyorsanız Securitas 
sizin için doğru yer.

Securitas’ın her kademesinin bu sektör için bir okul niteliğinde olduğunu 
düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda ilk işe başladığım yer ile şu anki durum 
çok farklı. Öncelikle sektöre ait gereken tüm bilgi içinde bulunduğunuz bu yapıda 
fazlası ile var. Buna bağlı olarak yaşadığınız tecrübeler zaten sizi öğrenmeye 
zorluyor. Bu bilgi ve tecrübeyi aktarabildiğim alanlardan biri de 2 dönem mentorluk 
yaptığım Şube Müdürü Yetiştirme Programı oldu. Programda sadece paylaşmak 
ve öğretmekle kalmayıp, farklı bölge ve şubelerde işlerin ve önceliklerin ne kadar 
farklılaştığını; sahip olduğumuz bireysel yetkinliklerin ne denli önemli olduğunu 
anladım.

Sizde de arzu ve istek varsa gerisi geliyor. Geriye kalan tek eksik motivasyonunuz. 
O da varsa sorun yok demektir.

Murat Kurşunoğlu
Kıdemli Şube Müdürü

2000 senesinde güvenlik görevlisi olarak yaptığım iş başvurum, 
yüksekokul mezunu olduğum için idari kadro olarak değerlendirildi ve 
insan kaynakları eğitmeni olarak DAK Güvenlik Hizmetleri’nde çalışmaya 
başladım. 2005 yılında şirket içindeki yapılanma gereği şube müdürü 
olarak terfi ettim. 2013 Temmuz’da kıdemli şube müdürü unvanını aldım 
ve hâlen aynı pozisyonda görevimi yürütüyorum.
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Murat Nuri Fırtına
Bölge Şube Şefi

Yapmış olduğum başvurunun kabul edilmesiyle birlikte 2017 Temmuz ayında bölge 
şube şefi olarak terfi ettim. Böylece yeni görevimde kendimi daha da geliştirmek, 
5 yıl boyunca edindiğim bilgi ve deneyimleri sahada görev yapan güvenlik görevlisi 
arkadaşlarıma aktarma fırsatını yakaladım. Bu basamağı çıkmamda bana destek 
veren tüm Securitas ailesine sonsuz teşekkür ederim.

Bana göre Securitas demek, bu sektörün fakültesi demektir. Sahada görev yapan 
tüm arkadaşlarımın bu okuldan birikim kazandıkça, kendi kariyer hedeflerine 
ulaşmaları için hiçbir engel yoktur. Başarılı olabilmek için önce yaptığın işi 
sevmenin, sabır ve özveriyle çalışmanın gerektiğini artık iyi biliyorum.

Böyle büyük bir ailenin üyesi olmak gurur verici. Burada olmaktan mutluyum.

Benim Securitas hikâyem 2012 yılının Ağustos ayında yaptığım iş 
başvurusunun kabul edilmesiyle başladı. 5 yıl boyunca Alsancak Zara 
mağazasında güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde 
kendimi yetiştirmemde emeği olan, sürekli bana güvenerek desteğini 
hissettiren şube müdürüm ve şube şeflerimin önerisiyle şube şefi 
pozisyonuna başvurdum.
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Securitas benim ikinci ailem öyle ki Tuborg’dan ayrılıp Securitas idari kadrosuna 
geçmeye karar verdiğimde çok uzun yıllar şerefle hizmet ettiğim şirketin kendi 
bünyesinde önerdiği pozisyonu bile istemeyerek bu güzel aileye katılacak kadar 
çok seviyorum Securitas’ı. Tabii bunda en büyük etken sahada görev yaptığım 
dönemde tüm yönetim kadromuzun bana göstermiş olduğu ilgi, alaka ve sevgiyi 
hissetmemdir.

Securitas’ta yükselmek isteyenlere en önemli mesajım; yaptıkları işi ne olursa olsun 
severek ve saygı duyarak yapmalarıdır. Bu şekilde önemsenerek yapılan her iş 
bu şirkette takdir görüyor. Hayallerin gerçeğe dönüşmesi için verilen imkânlar bu 
şirkette mevcut; bize kalan çok çalışıp kendimizi göstermek ve hayalleri gerçeğe 
dönüştürmek. Securitas’ta olmaktan gurur duyuyorum; iyi ki aranızdayım.

Murat Pöge
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas ailesi ile 2006 yılında, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi’nin 
İzmir Fabrikası’nda birim amiri olarak göreve başlamamla tanıştım. 
2008 yılında ise Türk Tuborg’un kendi güvenlik kadrosunu iptal etmesi 
ve talepleri neticesinde proje şefi olarak terfi ettim. Görev aldığım proje 
2014 yılında bittiğinde ise başarılı çalışmalarımın meyvesi olduğuna 
inandığım şube şefi pozisyonuna terfi ettim. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
de Balıkesir Şube Müdürlüğü bünyesinde şube müdür yardımcısı 
görevine devam ediyorum.
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Mustafa Akgül
Bölge Müdürü

Securitas’ın bilgi liderliği burada bana yol gösterici oldu. 2013 yılı sonunda yeni 
bir kariyer hedefi ile karşılaştım. 2014 yılında Güney Marmara Bölge Müdürlüğü 
kurulacaktı. Bu önemli görev için başvurdum. Ülke Yönetimimiz tarafından bu 
pozisyona terfi etmem uygun görüldü.

Kamu hizmeti, iki özel şirket deneyimi ve 4 yıllık bir Securitas deneyim ile şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim; Securitas bir kariyer şirketidir. Güvenlikte dünya devi bir 
markanın, ülkemizdeki başarıya odaklanmış insanlara çok iyi fırsatlar sunan bu 
profesyonel organizasyonunda görev almak, çok onur verici bir duygu!

Emniyet hizmetlerinde 15 yıl deneyimin ardından emniyet müdürü 
rütbesine terfi ederek meslekten ayrıldım. Securitas öncesi özel 
sektörde iki firmada iş deneyimlerim oldu. 01.05.2012’de Securitas ile 
tanıştım. 

Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğünde şube müdür yardımcısı olarak 
görev aldım. 7 ay sonra şube müdürlüğüne terfi ettim. Marka değeri 
dünya çapında yüksek birçok firmaya güvenlik hizmeti veriyorduk. 
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Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi pozisyonu açıldığında başvurdum 
ve mülakat için bana haber verdiler. İnsan kaynakları süreçlerinden geçtikten sonra, 
şube şefi olarak göreve başladım. 2011-2014 yılları arasında Cenk Bakırtel ile birlikte 
görev yaptım. Hedeflerimin ilki iyi bir Şube Şefi olmak ve kariyer basamaklarını 
tırmanmaktı. 2014 yılının sonunda Trakya Şube Müdürlüğü bünyesinde şube 
müdür yardımcısı olarak terfi ettiğim görevime, Ocak 2018’den bu yana şube 
müdürü olarak ilk günkü heyecanımla devam ediyorum. Bu süreçte bana güvenen, 
destek olan ve yol gösteren yöneticilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kariyer 
yolculuğum sırasında 2015 yılında başlayan Şube Müdürü Yetiştirme Programı’nın 
ilk mentee’lerindendim. Aynı programda deneyimlerimi çalışma arkadaşlarıma 
aktarmak üzere 4. dönem mentorlarından biri olmak benim için farklı bir misyon ve 
tecrübe oldu.

Sahadaki arkadaşlarıma da her zaman Securitas’ ta yükselmek için fırsatların 
bulunduğunu, bir zamanlar benim de onların yerinde olduğumu ve belki içlerinden 
birilerinin terfi ederek benim yerime geçebileceklerini söylemek istiyorum.

Mustafa Aygün
Şube Müdürü

Securitas’ la tanışmam 2008 yılında Borusan Otomotiv’de otomasyon 
görevlisiyken oldu. Borusan’da güvenlik amirinin yaptığı puantaj vb. işlemleri 
benim yaptığımı görünce çok şaşıran Şube Müdürüm Cenk Bakırtel beni 
keşfetti diyebilirim. Yine aynı dönemde, Güvenlik Süreçleri ve Kalite Risk 
Koordinatör Yardımcısı Refik Çoban kişisel güvenlik denetimlerine geldiğinde, 
sorularına verdiğim cevapların beklentisinin üzerinde olması nedeni ile bana 
teşekkür etti ve gelecekteki hedefimi sordu. Hatta gelecekte, kariyerinde 
ilerlediğinde bunu bir yerlerde anlatırsın demişti.
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Mustafa Gündüz
Şube Şefi

2016 yılının Ekim ayında Esas Holding Esasburda Kartal Projesi’nde proje amiri 
olarak Securitas’ta çalışmalarıma devam ettim. Projede çok eksiklik ve riskli 
durumlar olmasına rağmen, çalışma arkadaşlarımın moral motivasyonunu 
yükselterek ve başarılı çalışmaları için teşvik ederek, Esas Holding Esasburda Kartal 
destekleri ile bu projeyi örnek bir proje haline getirdim. Bu arada idari kadro iş 
ilanlarına başvurularım devam etmekteydi. Başvurumun olumlu sonuçlanmasıyla 01 
Ağustos 2017 tarihinde şube şefi pozisyonuna terfi ettim.

Securitas kendini geliştirmek isteyen, kariyer hedefleyen ve güvenlik işini 
kendisine meslek edinen kişiler için büyük bir okuldur. Hayal kurmak ve 
kurduğunuz hayal ne kadar büyük olursa olsun gerçekleştirmek için en doğru 
yerdir. Securitas’ta hayal kurmaktan çekinmeyin. İşinizi doğru ve başarılı yaptığınız 
sürece, hayaliniz bu büyük ailede gerçekleşecektir. Kendinize güvenin çünkü 
Securitas güven verir.

2010 yılında girdiğim güvenlik sektöründe 
2011 yılında Securitas ile tanıştım. 
Eczacıbaşı Kartal Projesi’nde ATV 
motorize devriye görevlisi olarak çalışmaya başladım. Kısa süre sonra 
vardiya sorumlusu olarak görevime devam ettim. Güvenlik görevlisi 
olarak başladığım Securitas ailesinde kendimi geliştirerek daha üst 
pozisyonlara başvurabileceğimin farkındaydım ve öyle de oldu. 2013 
yılında Kozyatağı Byotell Projesi’nde vardiya amiri olarak göreve 
başladım. 5 yıldızlı ve geniş konsepti ile dikkat çeken bir otel olması, 
kendimi daha çok geliştirmem için büyük bir fırsattı. Bu arada idari 
kadro iş ilanlarını takip ederek gerekli başvurularımı yaptım. Görüşmeler 
sonucunda kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini gördüm. 
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Securitas ailesi içerisinde yer almama ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta 
Çukurova Bölge Müdürümüz Cenk BAKIRTEL Bey’e ve tüm Bölge Yöneticilerime 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım

Bu büyük ailenin bir ferdi olarak çalışmaktan mutluluk duymaktayım. 

Mustafa Han
Mobil Şube Şefi

Güvenlik sektörüne 2013 yılında güvenlik görevlisi olarak Akedaş 
Adıyaman Bölge Müdürlüğü projesinde başladım. 2015 yılında Securitas 
ailesinin bir ferdi olarak görevime güvenlik amiri olarak devam etme 
şansı yakaladım. Güvenlik işinin tam anlamıyla layıkıyla yapıldığı bu 
büyük ailede kariyer fırsatlarını yakalayabilme ilkesiyle çalışmalarıma 
devam ederken, 2019 yılı içerisinde açılan mobil şube şefi pozisyonuna 
müracaatım neticesinde değerlendirilerek 1 Şubat 2019 tarihinde mobil 
şube şefi görevine terfi ettim, hâlen görevimi sürdürmekteyim.
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Sonrasında Bodrum Milas Havalimanı’nda 21 Mart 2012-26 Ağustos 2014 tarihleri 
arasında sırasıyla eğitim şefi ve kalite risk departman sorumlusu olarak görev aldım. 
27 Ağustos 2014 tarihinden bu yana da Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nde şube şefiyim.

Securitas benim için aile, huzur, mutluluk, paylaşım ve kariyeri ifade ediyor.

Securitas’ta yükselmek isteyenlere mesajım: Şirketimizin dürüst, dikkatli, 
yardımsever ilkelerine riayet ederek kendilerini geliştirdikleri takdirde şirketimizin 
her zaman kendilerini fark edeceğidir.

Mustafa Şahan
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas ailesiyle 23 Eylül 2009 yılında Antalya Havalimanı’nda tanıştım 
ve 2011 yılına kadar aynı projede güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. 
Güvenlik görevlisi pozisyonumun ardından aynı projede 20 Mart 2012 
tarihine kadar saha eğitmen personeli olarak çalıştım.
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Mustafa Yavuz
Bölge Müdürü

Securitas, yüksek derecede bağlı olduğum ailem! Bünyesinde çalışmaktan ötürü 
gurur duyduğum, dünyanın ve Türkiye’ nin en büyük güvenlik şirketi.

Bizi en büyük yapan bilgi liderliğimize, Şube Müdürü Yetiştirme Programı’nda üç 
dönemdir mentorluk yaparak katkı sağlıyorum.Mentorların yaşanmış örneklerle 
deneyimlerini aktarmalarının çok etkili olduğuna inanıyorum. 

Yüksek aidiyet duygusuyla, işinizi önemseyerek ve severek yaparsanız fark 
yaratırsınız. Yarattığınız farkla hayal ettiğiniz statülere gelmeniz emin olunuz ki 
hayal olmayacak.

01.01.2003 tarihinde Carousel AVM’de sivil kat görevlisi olarak işe 
başladım. Farklı dönemlerde güvenlik görevlisi, vardiya amiri, denetim 
eğitim şefi, operasyon şefi, operasyon müdür yardımcısı, şube müdürü, 
koordinatör şube müdürü, kıdemli şube müdürü, Kuzey Marmara Bölge 
Müdürlüğü’nde bölge müdür yardımcısı olarak çalıştım. Ocak 2017 
itibariyle de görevimi bölge müdürü olarak sürdürüyorum.
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Daha sonra Türkiye’de DAK ve KARE Güvenlik ile Securitas birleştikten sonra 
birçok organizasyonda birlikte görev yaptık. Securitas ailesine 2015 yılında Ege 
Bölge Müdürlüğü’nde şube müdür yardımcısı olarak giriş yaptım. 2017 yılında şube 
müdürü olarak terfi ettim. 2018 Ocak ayında ise Karadeniz bölge müdür yardımcısı 
görevine terfim gerçekleşti.

Securitas benim için yeniden doğuş, aile, başarı, sabır, huzur, şans, bilgi, hoşgörü ve 
zamanı yönetmek demek.

İyi ki varsınız, teşekkürler…

Muzaffer Sürücü
Bölge Müdürü

2001 yılında Almanya Emniyet Müdürlüğü’nün gezisi esnasında, 
Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün dış korumasını Securitas yapıyordu. 
Securitas’la ilk temasım orada oldu.
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Ardından Gelecek Nesil Şube Programı’na kabul edildim. Bu program ile hem 
işleyişi yakından takip etme fırsatım oldu hem de Securitas’ın ne kadar büyük bir 
şirket olduğunu bir eğitimci bakış açısıyla öğrenme fırsatı buldum. Tıpkı Adger 
Dale’nin Yaşantı Konisi’nde de belirttiği gibi yaparak, yaşayarak… Gelecek Nesil 
Şube Programı mezuniyetimden kısa bir süre sonra bağlı bulunduğum şubede 
şube şefi kadrosu açıldı. Başvurum, değerlendirilme sürecim ve bu kadroya terfimin 
gerçekleşmesi sürecinde; müşterimiz konumunda olan Algida İSG Müdürü Sayın 
Erdem Çetin Büyüklüoğlu’nun Şube Müdürüm Onur Demir’le birlikte her buldukları 
fırsatta bir araya gelerek bana karşı olan güvenlerini dile getirmeleri ve bu yönde 
ilerlemem için teşvik etmelerini görmek şirket içerisindeki ilerleyişimde ayrı bir 
motivasyon kaynağı olmuştur. 

1 Haziran 2019 tarihinde kariyer hedeflerim arasında olan şube şefi kadrosuna terfi 
oldum.

Soruyorum sizlere, sanmak ve umut etmek aynı şey midir? Bir noktada evet, 
biri olmasını istediğiniz diğeri ise olacağına inandığınız… Siz inanın, Securitas 
gerçekleştirir. 

Müjdat Ergelen
Şube Şefi 

6 yıllık öğretmenlik serüveninden sonra 
hayatıma dair önemli kararlar alırken 
karşıma Onur Demir çıktı. Öğretmenlik 
mesleği ile özel güvenlik mesleğinin 

benzeşim noktasında her zaman ortak bir payda olduğu kanaatindeydim. 
13 Temmuz 2018 tarihinde iş başvurusu için ofisin kapısından içeri 
girdiğimde Şube Müdürüm Sayın Onur Demir ile tanıştım. Kendisiyle 
uzun bir sohbetten sonra özel güvenlik mesleğine dair hayallerimden 
bahsettim. Kendisi de hem mesleği hem de Securitas’ı tanımak için elit 
bir projemiz olan Unilever çatısı altındaki Algida Dondurma Fabrikası’nda 
personel ihtiyacımızın olduğu ve burada göreve başlamamın uygun 
olacağını söylediğinde seve seve kabul ettim. Böylelikle Securitas 
maceram başlamış bulundu…
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Müslüm Arslan
Şube Şefi 

6 ay süren birim sorumluluğu görevinden sonra 04.06.2018 tarihinde Çukurova 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gaziantep Şube Müdürlüğü bünyesinde idari işler 
asistanı olarak saha kadrosundan idari kadroya terfi ettim. 6 aylık idari işler 
asistanlığı görevim sonrası, şubemizin yeniden yapılanma sürecinde 01.01.2019 
tarihi itibari ile 108350 şube şefliği görevine atandım. 

Mezuniyetim sonrası iş hayatıma Securitas’ta başladım; şirketimizde sunulan 
yetenek yönetimi ve kariyer fırsatları doğrultusunda kariyer planlamamı bu 
kapsamda oluşturdum. Kişisel gelişimim için Anadolu Üniversitesi, AÖF, İşletme 
Bölümü’nü bitirdim. Şu anda Anadolu Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu 
programına devam ediyorum. 

Hedeflerimi belirleyerek kariyerimi şekillendirmenin ve bu adımları sağlıklı bir 
şekilde atmanın adıdır Securitas. 

2014-2016 yılları arasında Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu 
Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması Bölümü’nde 31.07.2016 
tarihinde mezun oldum. Mezuniyetim sonrası 07 Aralık 2017 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Şanlıurfa Birimi’nde 
birim sorumlusu olarak Securitas’taki kariyerime başladım. 
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Nasuh Kiremitçi
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas Türkiye’nin kuruluşundan beri bu büyük ailenin bir çalışanıyım.  
18 Nisan 2004 - 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalıştım. 
Çalışırken Anadolu Üniversitesi, AÖF, Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdim.  
1 Mayıs 2011’de şube şefi olarak terfi ettim ve görevimi kıdemli şube şefi olarak 
sürdürmekteyim.

Securitas‘ta yoğun tempo ile çalışmama rağmen işimi seviyorum. Gelecekte 
güvenlik sektöründe kariyer yapmak istiyorum. Yoğun iş temposu nedeniyle 
kendimi geliştirecek kurslara katılamıyorum ama bunu Securitas’ın verdiği kurum içi 
eğitimlerle telafi ediyorum. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarıma pozitif olmalarını 
öneriyorum. Karşılarına çok engel çıkabilir ama sabırlı olmaları gerekiyor. İş 
hayatında Securitas’ta çalışmış olmak çok büyük bir referans.

Bir Securitas çalışanı her şeyden önce iyi bir iletişimci olmalıdır. Aslında dediğim 
gibi her güvenlik görevlisinin hikâyesi aynı başlar, sonrasının ne olacağı ise 
tamamen onun elindedir.

18 Haziran 2004 tarihinde siyah bir poşet içinde 2 gömlek, 2 pantolon, 
1 ayakkabı ve iş bulmanın mutluluğu ile başladı benim hikâyem. 
2006 senesinde, güvenlik görevlisi olarak Kare Güvenlik’e geçtim. 
Securitas’ın Kare Güvenlik’i satın almasıyla Securitas Türkiye ile tanıştım 
ve Securitas’ın bir üyesi oldum. 
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Denizli Şube Müdürü Metin Tekin tarafından mülakata çağrıldım ve süreç olumlu 
sonuçlandı. 24 Temmuz 2012 tarihinde göreve başladım ve ben de Securitas 
ailesinin bir parçası oldum. Belli bir dönem burada çalıştıktan sonra, Nisan 2013 
tarihinde görev yaptığım projenin son bulmasıyla Denizli’de Tan Tekstil Projesi’ne 
rotasyonum gerçekleşti. Muğla’dan Denizli’ye gitmekteki amacım Securitas ile 
yola devam etmek ve iş gücü ihtiyaçlarını iç kaynaklardan karşılamayı hedefleyen 
Securitas’ta terfi alabileceğimi bilmekti. 18 Haziran 2013 tarihinde beklediğim gibi 
oldu ve Ege Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak terfim gerçekleşti. 2017 yılından 
bu yana da aynı bölgede görevimi şube müdür yardımcısı olarak sürdürüyorum.

Securitas gibi büyük ve kurumsal bir yapının içinde olmam öncelikle kendime olan 
öz güvenimi bir kat daha artırdı. Securitas’ta kendimi geliştirme ve tecrübelerimi 
arttırma anlamında inanılmaz fırsatlar buldum. Önümüzdeki süreçte yarım 
kalan lisans eğitimimi tamamlamak istiyorum. Şube şefi görevimi başarıyla 
devam ettirmek ve ileride daha iyi hizmet edeceğim konuma yükselmek öncelikli 
hedeflerim arasında. Bu kulvarda örnek aldığım kişiler gibi ileride örnek olabilecek 
işler yapmak istiyorum.

Necati Akan
Şube Müdürü

Muğla Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü’nden 
mezun olduktan hemen sonra vatani görevimi tamamlamak üzere 
askere gittim.Görevimi tamamlayıp geldiğimde, Muğla Carrefour’a 
güvenlik görevlisi alınacağını öğrendim ve iş başvurusunda bulundum.
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Necmi Bahar 
Kıdemli Personel Müdürü

Bizi biz yapan şeyin temel değerlerimiz ve bağlılığımız olduğuna inanıyorum.

Securitas’ı mesleğimi icra ettiğim bir iş yeri olmaktan çok, her gün içinde 
bulunmaktan mutlu olduğum büyük bir aile gibi görüyorum. 

Securitas değerlerimiz ile birlikte, işine dört elle sarılmak, güçlü iletişim, kişisel ve 
kurumsal gelişimi sürekli hale getirmek, cesaret ve çalışkanlık, işinizde yükselmek 
için çok önemlidir. Tüm çalışanlarımız için açık olan bu yolculukta herkesin şansı 
olduğuna inanıyorum.

1999 yılında DAK Güvenlik Ege Bölge Müdürlüğü’nde personel ve 
idari işler şefi olarak göreve başladım, 2007 yılında Marmara Bölge 
Müdürlüğü’nde personel ve muhasebe şefi olarak atandım, 2008 
yılı başından itibaren Genel Müdürlük bünyesinde personel müdürü 
olarak terfi aldım ve görevime kıdemli personel müdürü olarak devam 
ediyorum.
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DAK Güvenlik’te yayınlanan bir derginin yarışması vardı ve ben kazanmıştım. Hediye ise 
yanılmıyorsam teşekkür belgesiydi fakat derginin koordinatörüne teşekkür belgesi istemediğimi, 
eğer uygun olursa Dostoyevski’nin Suç ve Ceza kitabını istediğimi iletmiştim. Kooordinatör bunun 
zor olduğunu söylese de konuyu Murat Kösereisoğlu’na iletmiş. 2 gün sonra bana elinde bir paketle 
geldi, “Bu ne?” dedim, “Aç bak.” dedi. Açtım ve istediğim kitapla karşılaştım. Kendimi geliştirme 
konusunda ilk fitili ateşleyen de Sayın Ülke Başkanımız Murat Kösereisoğlu’nun bana hediye 
ettiği (2000 yılındaydı galiba) bu kitapta yazdığı şu sözdür: “Sevgili Nerman, kendini geliştirmen 
gelecekte hem bizim için hem kendin için çok güzel bir şey. Başarılarının devamını diliyorum.” 
Hayatımda mutlu olduğum en güzel günlerden biriydi. Bu güzel temenni şu andaki başarılı 
kariyerimi elde etmemdeki etkenlerden biriydi aslında.

Kendilerine teşekkür etmek için fırsat bulamamıştım şimdi kendisine yaklaşık 15 yıl sonra sizlerin 
aracılığıyla sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Çalışma hayatım boyunca benden desteklerini esirgemeyen bana inanan güvenen hem idari 
kadroda hem de sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve kendimi geliştirmemde eğitimim 
konusunda benden sonsuz desteklerini esirgemeyen İç Anadolu Bölge Müdürümüz Sayın Ali Nihat 
Ertan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak sahada çalışan tüm Securitas ailesine şunu söylemek isterim: Securitas kendini 
geliştirmek ve gelişmek adına bütün imkânları sağlayan büyük bir eğitim kurumudur. Bundan en 
iyi şekilde faydalanmanızı tavsiye ediyorum.

Nerman Timur
Şube Şefi

1998 yılında DAK Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de güvenlik görevlisi olarak 
işe başladım. Çalışma hayatım süresince lise eğitimimi tamamladım 
ve daha sonra 2 yıllık AÖF, Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Eğitimime 
AÖF, Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ediyorum.

1998 yılında güvenlik görevlisi olarak başladığım işimde birçok projede; 
proje amiri ve proje müdürü olarak çalıştım. Yaklaşık 16 yıllık saha 
görevimden sonra Kasım 2014’te İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde şube 
şefliğine terfi ettim ve hâlâ görevimi sürdürüyorum.
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Nuray Güler
Şube Şefi

İkinci ailem olarak gördüğüm ve uzun yıllar görev yaptığım firmamda yaşanan 
bu değişim karşısında aklımda bazı soru işaretleri oluştu; “Uygulama ve işleyiş 
farklılıkları nasıl olur, ayak uydurabilir miyiz, Securitas bizi benimser mi?” diye 
düşünürken bu kaygılarımın yersiz olduğunu kısa sürede anladım. Tanıştığım tüm 
Securitas yöneticilerim sanki uzun yıllardır birlikte çalışıyormuşuz gibi hissettiren 
bir samimiyet ve sıcaklıkla bizleri tüm süreçlere dahil etti. Keyifle çalışabileceğim 
ve çekinmeden sorumluluk alabileceğim bir kurumun içerisinde olduğumun 
bilincindeydim.

Bu durum benim Securitas ve kariyerim için basamakları çıkmam konusunda 
büyük bir istek duymamı sağladı ve 2020 Aralık ayı itibariyle Batı Marmara Bölge 
Müdürlüğüne bağlı 112151 Şube Müdürlüğü’nde şube şefi olarak göreve başladım. 
Burada bulunmaktan ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

Securitas ile yollarımız 2019 yılı başında Pronet ile birleşmesi sonucu 
kesişti. Pronette yaklaşık 10 yıllık bir sürede güvenlik görevlisi, vardiya 
amiri, proje güvenlik müdür yardımcılığı ve proje güvenlik müdürü 
pozisyonlarında çalıştım.
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Ocak Demirci
Şube Şefi

Lise eğitimim devam ederken bu projede 4 yıl boyunca görev aldım. Daha sonra 
Bershka ve Louis Vuitton mağazalarında güvenlik görevlisi olarak devam ettim. 
Şube müdürüm ile yaptığımız olumlu iş görüşmesinden sonra 2014 yılında Radisson 
Blue Otel’de proje amiri olarak göreve başladım. Bu projedeki 5 aylık görevim 
devam ederken lise eğitimimi tamamlayıp üniversite eğitimime başladım. Değerli 
yöneticilerim ve Memet Hanlıoğlu’nun da desteğiyle 5 Mayıs 2014 tarihinde şube 
şefi olarak idari kadroya geçtim ve hâlâ özenle bu görevime devam etmekteyim.

Securitas ailesinin en önemli özellikleri; özen ve güvenle çalışmak, dürüst ilerlemek 
ve dikkat gerektirmektir. Bu ailede olmak, görevini mutlulukla yapmaktır… Sevgi ve 
saygılarımla.

Bu meslekle tanışmadan önce farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda 
görev yaptım. Bir tanıdığımın tavsiyesiyle Securitas’a yaptığım 
başvuruya olumlu cevap verilmesi üzerine, o sıra proje amiri olarak 
görev yapan Şeref Armağan ile yaptığımız iş görüşmesinin olumlu 
sonuçlanmasıyla güvenlik görevlisi olarak 15 Mayıs 2008 tarihinde Bp 
Genel Müdürlüğü Projesi’nde çalışmaya başladım. 
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Securitas benim için kişisel olarak iyi birey olmayı, dürüst ve anlayışlı olmayı 
ve empati kurmayı; profesyonel olarak ise bilgiyi, deneyimi ve tecrübeyi ifade 
ediyor. Çalışanlarımız, Securitas’ta nerede olmak istediklerine kendileri karar 
verir. Siz ne kadar mücadele eder, özveri gösterirseniz Securitas’ta aynı oranda 
karşılığını vermektedir. Şimdi hikâyenin bu bölümünü okuyan herkes mutlaka şunu 
diyordur; “Ben çok çalışıyorum, kaç yıl oldu hâlâ bir üst pozisyona geçemedim.” 
bu düşünceye sadece şunu söyleyebilirim; emin olun hâlâ bir yerlerde yapmanız 
gereken bir şeyler var ve Securitas sizin onu da yapabileceğinizi, başarabileceğinizi 
biliyor ve size inanıyor. 

Yapmanız gereken tek şey mevcut görevinizle ilgili işlemleri yapmak değil, işinizle 
ve kişisel gelişiminizle ilgili olarak her konuda kendinizi ve kendinize kattıklarınızla 
da çevrenizdekileri geliştirmektir. 

Okan Akın
Şube Müdürü

Securitas ailesine ilk olarak Nisan 2008’de 
katılmıştım daha sonra 2014 yılında 
ayrıldığım bu güzel aileye bu kısım silinecek 

Temmuz 2016’da tekrar dahil oldum. 2008 yılında saha kadrosunda birim 
şefi olarak göreve başladım. 2010 yılında şube şefi olarak göreve devam 
ettim. 2012-2014 yılları arasında da Vodafone Türkiye proje müdürü olarak 
görevimi sürdürdüm. Aileye tekrar katıldığım Temmuz 2016 döneminde 
de şube şefi olarak başladığım görevime, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
şube müdür yardımcısı olarak devam ediyorum.
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Onur Demir 
Şube Müdürü

1 yıl sürdürdüğüm bu görevin sonunda Bodrum Havalimanı’na geçtim ve 2 yıl 
burada görev yaptıktan sonra şu anki Şube Müdürüm Mustafa Aygün’ün Çorlu 
Şubeye atanması ile birlikte Securitas olarak Trakya’da iyi işler çıkaracak çok iyi bir 
ekibin parçası olacağım hayalini kurup bu yönde açılacak pozisyonları takip etmeye 
başladım. 

2014 Aralık ayında Çorlu’ya gelerek hayalini kurduğum ekibin bir parçası olmayı 
başardım. Ocak 2018’de de terfi ederek şube müdür yardımcısı oldum.

3 ayrı şehirde farklı pozisyonlarda görev almış biri olarak söyleyebilirim ki Securitas 
gerçekten büyük bir aile ve bu ailede herkese yer var, yeter ki hayal edin ve isteyin.

Yurt dışından gelir gelmez kendimi 
askerde bulmuştum, askerlik biter bitmez 
de üzerinde DAK ve Securitas yazıları olan 
bir üniforma içinde, İzmir’de bir Vakıfbank Şubesi’nde güvenlik görevlisi 
olarak buldum kendimi. 4 yıl boyunca sürdürdüğüm bu görev sırasında 
hep idari kadroda yer almak istemiş ancak nasıl bir yol izleyeceğimi 
bir türlü kestirememiştim. Bir gün öğle arasında bir iş için Ege Bölge 
Müdürlüğü’ne gittim, o zamanki bağlı bulunduğum şube müdürüm 
önüme başvuru formunu koydu ve şube şefi pozisyonu için başvurmamı 
istedi. Mülakat süreçleri sonuçlandı ve 2011’in son günlerinde Ege Bölge 
Müdürlüğü’ne şube şefi olarak terfi ettim. 
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Orçin Gökçe
Şube Şefi

 2018 Aralık ayında Ege Bölge Müdürlüğü’nde bölge şube şefi olarak idari kadroya 
terfi edildim. Düzenli ve özverili çalışmanın, eğitimlere önem verip işini severek 
yapmanın Securitas ailesinde çok değer gördüğünü anladım.

Securitas ailesi gelişmeye devam ediyor. Hedefleriniz daim olsun, sizin de 
geleceğiniz daha kariyerli olsun.

Securitas ailesine 2017 yılında Balçova Decathlon Projesi’nde güvenlik 
görevlisi olarak adım attım. Ne kadar büyük bir firmada çalıştığımı iş 
başvurusu yapmaya gittiğimde hemen fark etmiştim. Kendime hedefler 
koydum ve 2018 yılında ilk defa açılan Gelecek Nesil Şube Programı’na 
başvurumu yaptım. Şube şefimin yanında eğitimimi tamamladım. Bu 
program bana birçok yeni bilgi kattı ve kariyerim için hedeflerimin 
artmasına yardımcı oldu.
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2018 yılında görevim esnasında takip ettiğimiz bir olayda mal kaybını önlememden 
dolayı aynı yıl düzenlenen “Günün Kahramanları Ödül Töreni”ne katıldım ve Günün 
Kahramanı Ödülünü aldım. Securitas’ın büyük ve kurumsal bir şirket olduğunu 
bilmekle beraber, o gün ödül törenindeki atmosferden çok etkilendim ve ailemle 
birlikte nasıl bir yerde çalıştığımın bir kez daha farkına varmış olduk. 2018 Haziran 
– Temmuz aylarında açılan Gelecek Nesil Şube Programı’na şube yöneticilerimin  
uygun görmeleri ve destekleriyle katılım sağlayarak güzel bir eğitim aldım. 2019 
Ocak ayında Belek Şube Müdürlüğü’nde şube asistanı olarak göreve başladım.

Securitas’ın kendisini geliştiren ve gelişime açık olan tüm güvenlik görevlilerine 
yükselme ve kendini geliştirme imkânı sağladığını yaşayarak öğrendim. Securitas 
çok büyük bir aile ve bu ailede her ferde göre pozisyon ve yükselme imkânı var. 
Durma, çalış, gelişime ve eğitime açık ol. Sen kendini geliştirdikçe Securitas’ta her 
zaman yükselme şansın olacaktır.

Osman Cumhur Doğan
Şube Şefi

Securitas ailesine katılmadan önce birçok özel güvenlik şirketinde 
çalışma fırsatım oldu. Securitas ile 24.04.2017 yılında Türkiye’deki ilk 
kamusal alanı karadan ve denizden koruyan BETUYAB Proje ekibinde 
güvenlik görevlisi olarak çalışmamla tanıştım. Proje müdürümüzün 
destekleriyle aynı projede Güvenlik Yönetim Merkezi’nde görev aldım. 
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2012 yılı Ocak ayında Karadeniz Bölge Müdürlüğü açıldığında Kurtuluş Bey ile 
yaptığımız son mülakatla birlikte Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak 
göreve başladım. 

Bölge Müdürüm Alaattin Bey ve Şube Müdürüm Aziz Bey’in bilgi birikiminden 
faydalanarak, asli görevimin dışında lojistik, satın alma ve idari işler görevlerini 
birlikte yürüttüm. 2017 yılında asli görevim bölge lojistik uzman yardımcısı olurken; 
Ocak 2018’de bölge lojistik uzmanlığına terfi ettim.

Securitas’ta geleceğim ile ilgili plan yaparak, kendi farkımı ortaya koyarak, sürekli 
gelişim sağlayarak basamağın üst noktasına doğru devam etmek istiyorum. 
Securitas benim için bir aile, bir yuva ve çok ciddiye aldığım işim. Sektörde 
kariyer planlaması yapmak isteyen tüm arkadaşlarıma bu büyük aileden en iyi 
şekilde faydalanmalarını, gelişime açık olmalarını, kendilerini farklı ve verimli 
kılmalarını, sürekli hedef belirlemelerini, takım ruhu içerisinde çalışarak zamanı iyi 
kullanmalarını tavsiye ederim.

Sürekli kendinizi geliştirebileceğiniz büyük bir ailedesiniz!

Osman Gündoğdu
Bölge Lojistik Birim Yöneticisi

Güvenlik sektörüne girişim 2006 yılının Ocak ayında Kare Güvenlik 
Sistemleri’nde idari işler bölüm görevlisi olarak çalışmaya başlamam 
ile oldu. Securitas ile 2007 yılında şirketimizin satın alınması ile tanıştım. 
2006-2010 yılları arasında İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde idari işler 
asistanı olarak görev yaptım. 2011 yılı sonuna kadar şube asistanı 
görevini yürüttüm. 
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Osman Şentürk
Şube Şefi

En son güvenlik aracını kullanmaktaydım. İdari kadroda şube şefi ihtiyacını 
duyduğumda başvurmak istedim ve 12 Eylül 2017 tarihinde Akdeniz Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde şube şefi pozisyonuna terfi ettim.

Sektöre ilkeleriyle öncülük eden Securitas’ın, saha kadrosundan idariye terfi 
etmek isteyenlere verdiği önem açısından da önder ve lider bir firma olduğuna 
inanıyorum. Securitas’ta yükselmek isteyen arkadaşlara tavsiyem; Securitas’ta her 
zaman bir hedefleri olmasıdır. Hayal edin, benim bir hayalim vardı ve ben başardım. 
Şimdi yeni hayallerim ve yeni hedeflerim var. Siz de hayal edin ve çok çalışın. Ben 
başardım, siz de başarabilirsiniz.

Securitas ailesine katılmam İstanbul’dan Antalya’ya taşınmam ile oldu. 
07.11.2012 tarihinde Antalya Havalimanı’nda Securitas ailesine katıldım. 

Securitas’ta, Antalya Havalimanı yangın devriye hizmetinde ve iki 
dönem takım lideri olarak görev aldım. 
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Securitas benim için güvenilirlik, gelişim ve geleceği içerisinde barındıran çok geniş 
bir aileyi ifade ediyor. Securitas’ta yükselmenin ve başarının temeli; çok çalışmak, 
sebat etmek, çalışırken kendini geliştirerek kendi artı ve eksilerini görüp eksilerini 
artıya çevirebilmektir. Unutmayalım ki Securitas bir fırsatlar şirketidir.

Desteklerini her zaman üzerimizde hissettiğimiz Ülke Başkanımız Sayın E. Murat 
Kösereisoğlu’na ve Ülke Başkan Yardımcımız Sayın Kurtuluş Dönmezer’e, İç 
Anadolu Bölge Müdürümüz Sayın Nihat Ertan’a ve Sayın Ümit Koray Doğan’a 
teşekkürlerimi sunarım.

Ozan Dinç
Şube Şefi

Securitas’la ilk tanışmam 18 Haziran 2009 
tarihinde İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne 
iş başvurusunda bulunmamla gerçekleşti. 

Bunun neticesinde 22 Haziran 2009 tarihinde Vakıflar Bankası 
Projesi’nde izin değiştirici olarak göreve başladım. Vakıflar Bankası’nın 
Ankara ve diğer bulunan hemen hemen bütün şubelerinde görev 
aldım. Ayrıca kısa süreli Erzincan İliç’te bulunan Anagold Madencilik 
Projesi’nde ve Türk Ekonomi Bankası Ankara ve ilçelerindeki şubelerde 
görev aldım. Bu projeler haricinde Securitas’ın güvenliğini üstlendiği 
birçok özel görevlerde yer aldım. 8 Mayıs 2014 tarihinde ise Kontrol ve 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne şube şefi olarak terfi ettim. 
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Özkan Yeten
Şube Müdürü

2006 yılında başka bir güvenlik şirketinde bölge müdür yardımcısı olarak çalışmakta iken, dünya devi 
bir şirketin yani şimdiki ailemin (Securitas’ın) Türkiye pazarına giriş yaptığını öğrendim. Bu haber bende 
müthiş bir heyecan ve enerji yarattı. “Evet, ben bu ailenin üyesi olmalıyım.” dedim ve müracaat ettim. 
Olumlu sonuçlanan mülakat sürecime müteakiben, yolculuğum 2007 yılında şube şefi olarak başladı. 
2015 yılında şube müdür yardımcısı olduğum görevimde, 2018 yılında şube müdürü pozisyonuna terfi 
ettim.

Geçen zaman içerisinde, F-1, Dünya Basketbol Şampiyonası gibi çok büyük projelerin ve uluslararası 
etkinliklerin iş süreçlerine dahil oldum ve çok önemli tecrübeler kazandım. 8 yıllık süreç içerisinde 
öğrendiğim ve çok önemsediğim hususları da bu vesile ile paylaşmak isterim. Securitas İnsan Modeli 
(Basite indirge / anlamaya çalış / örnek ol) Toolbox (Kutsal çantamız) rehberiniz olursa gerçekten fark 
yaratırsınız… Başarı hikâyesi yazmak… Burada ve çalışırken özveri, sabır gerektiren, tabiri caizse oya 
işlemek gibi ince iş süreçlerini titizlikle takip ettiğiniz uzun bir zaman dilimi…

Değişimin yolcuları arasında olabilmek...

Yıl 2015… Şube müdür yardımcısı olarak 29 proje/35 birim/300’e yakın güvenlik görevlisinin yönetiminden 
sorumluyum. şube müdürü Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlere katılıyorum. Bundan sonraki ilk 
hedefim şube müdürü olarak terfi etmek. Müteakiben şirketimizin 2020 vizyonu kapsamında, “Farklı, 
sürdürülebilir, verimli” yeni projeleri de bu büyük aileye katabilmek için çalışmalar yapmak... Büyük 
aileme bana bu fırsatları sunduğu için yürekten teşekkür ederken, hikâyemi okuyan tüm çalışanlarımıza 
da aşağıdaki sloganla seslenmek isterim.

“Yaşamak ve başarmak için çalışmak…”

Bu endüstriye, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında 
güvenlik görevlisi olarak dahil oldum. Yıl 1994…

Devam eden süreçte bu işi meslek olarak benimsedim. Kişisel 
gelişimim için neler yapabilirim? Nasıl eğitimler alabilirim? Özetle, nasıl 
fark yaratabilirim diye düşündüm ve çalıştım.
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İlgili programdan mezun olduktan sonra 2020 Ocak ayında şube idari kadrosu için 
mülakatlara girdim ve şubat ayında şube asistanı olarak görevime başladım. Eğitim 
hayatımda güvenlik sektörünün temellerine adım atarak ve Securitas’ın çalışanına 
verdiği değer ile kariyer hedeflerime en iyi şekilde ulaşacağıma inancım sonsuz.

Rabia Cengiz
Şube Asistanı

Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunuyum. 
01.12.2016 tarihinde Hepsiburada Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak 
göreve başladım. 01.01.2019 tarihinde Securitas ile tanıştım. Görev 
yapmış olduğum süre boyunca çeşitli projelerde yer aldım. Securitas 
tarafından sunulan ve ilgili yöneticilerim tarafından uygun görülen 
“Gelecek Nesil Şube” Programı’na başvuru yaptım.
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Sabahat Öztürkoğlu
Şube Şefi

Gün geçtikçe büyüyen Securitas ailesinin iş ahlakıyla ve işini severek yapan daha 
nice çalışanlara ihtiyacı var. Bunun için de yükselmek isteyen arkadaşlarıma 
sürekli öğrenmeye açık olmalarını tavsiye ediyorum. 

28.12.2010 tarihinde İstanbul’a ilk geldiğim 
günlerde Securitas ile tanıştım ve ikinci 
ailem oldu. Bu süreçte bana değer veren yöneticiler ve iş ahlakına 
önem veren pek çok arkadaş edindim. Her zaman kazandığım maaşın 
hakkını verebilmek adına işime sahip çıktım. Güvenlik görevlisi, 
resepsiyonist görevlerinde bulunduktan sonra 1 Mayıs 2017 tarihinde 
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube destek asistanı 
pozisyonuna terfi ettim. Daha yolun başında olduğumu biliyorum. Bu 
yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğim. Nerede çalıştığımı 
söylerken gururla Securitas diyebiliyorum.
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Sancak Uzun
Şube Şefi

Securitas’ı kendini geliştirme, ileriyi görme, tecrübe kazanma, kendime ve 
çevreme yaptığım işe faydalı olma açısından mükemmel bir liman veya okul olarak 
görüyorum. Bana faydalı olabilecek birçok beceriyi ve düşünme gücünü artırmama 
sebep oluyor!

Securitas ilerlemek, sorumluluk sahibi olmak, başarmak, takdir almak, 
gururlanmak için kocaman bir dünya gerçekten ve çalışanlarına değer veren 
büyük bir aile! Bunun için bağlılık, yaptığın işi sevme öncelikli. Bu meslekte 
ilerlemek, konum sahibi olmak için Securitas güzel bir kapı, eşsiz bir okul diyebilirim.

Securitas ailesi ile yine Securitas’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan bir 
arkadaşımın sayesinde tanıştım ve 15.01.2008 tarihinde milli projemiz 
olan Vodafone Adana Tek. Böl. Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak 
çalışmaya başladım. Herhangi bir proje veya birim değişikliği olmadan 
15.02.2015 tarihine kadar çalıştım. Bu görevim sırasında şube şefi 
arandığını duydum ve müracaat ettim. Diğer adaylarla birlikte sınav 
ve mülakatların ardından şube şefi olarak 17.02.2015 tarihinde göreve 
başladım.
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Securitas’ta ilk görevim, Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’nde, şube müdür 
yardımcılığı oldu. Yaklaşık 3 ay bu görevde bulunduktan sonra 2008 yılı Nisan 
ayında şube müdürlüğüne terfi ettim. Aynı zamanda Avea İletişim A.Ş. Projemizin 
proje koordinatörlüğünü de üstlendim. Yaklaşık 1 yıl süre ile bu hizmetimi devam 
ettirdikten sonra ICF Havalimanı Projesi’nin alınması ile birlikte Antalya iline tayin 
edilerek 15 Temmuz 2009 tarihinde ICF Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne geçtim. 1 
Ocak 2010 tarihinde Akdeniz Bölge Müdürlüğü kuruldu ve vekâleten bölge müdürü 
olarak ikincil görevimi üstlendim. 2013 yılı Ocak ayında Akdeniz bölge müdürü 
olarak atandığım görevimi kıdemli bölge müdürü olarak sürdürüyorum. 

Şu anda havacılık segment lideri olarak oldukça önemli bir görevim daha var 
ve amacım bu segmentte ilerleyerek Securitas Havacılık Grubu’nda önemli 
kademelerde görev alabilmek. Bu hedefime ulaşabilmek için oldukça çalışıyorum 
ve havacılık güvenliği ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum. Securitas 
gibi büyük bir ailenin üyesi olmak gurur verici, burada olmaktan mutluyum.

Seçkin Özdemir
Kıdemli Bölge Müdürü

Securitas’a katılmadan önce Emniyet 
Genel Müdürlüğü kadrosunda 
çalışıyordum. Sektörel anlamda yakınlığı nedeniyle özel güvenlik 
şirketlerinden birkaç tanesini tanıyordum ve bunlardan birisi de 
Securitas’tı. 2008 yılında mensubu olmaktan her zaman gurur 
duyduğum ve değişik rütbelerde hizmet ettiğim polislik mesleğimden, 
kariyerime yurt dışında devam etme kararı alarak istifa ettim. Bu esnada 
ortak tanıdıklarımız aracılığıyla Securitas Ülke Başkan Yardımcısı 
Kurtuluş Dönmezer ile görüşme fırsatı buldum. Yaptığımız görüşme 
sonrasında bütün planlarımı değiştirerek, görüşmemizin bir gün 
sonrasında istifa edip Securitas ailesi’ne katıldım.
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Sedat Sabuncu
Uzaktan İzleme Operatörü

Sonraki iş deneyimlerimde de güvenlik görevlisi olarak çeşitli firmalarda çalıştım, 
fakat istediğim kadar anlayışlı ve dürüst firmalar bulamadım. 2006 yılında Securitas 
A.Ş. ailesine iş başvurusu yaptım. Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne silahlı özel 
seçilmiş güvenlik görevlisi olarak başladım. Daha sonrasında da hep benzer elit 
projelerde çalıştım. Securitas gibi çok büyük bir firmada işe başlamamda katkısı 
olan tüm yöneticilerime canı gönülden teşekkür ederim. Yıllar sonra da alarm izleme 
operatörü olarak idari kadrodayım ve çok mutluyum.

İyi ki varsın Securitas. Böyle büyük bir ailenin bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum.

4 yıllık İşletme, 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunuyum. 
Evli ve 3 çocuk babasıyım. İş hayatına 1999 yılında Dr. Sami Ulus Çocuk 
Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak başladım. Zamanla güvenlik şefi 
ve amiri olarak yaklaşık 6 yıl çalıştım.
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Sefa Süer
Şube Şefi

Bunun için de kendi inisiyatifimle Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıt oldum; kısa 
süreli bilgisayar ve İngilizce dil eğitimi aldım. 3 yıl aynı projede güvenlik görevlisi 
olarak görev aldıktan sonra, farklı bir projeye vardiya amiri olarak atandım. 4,5 
ayın sonunda ise yöneticilerimin bana olan güvenleri sayesinde 1,5 yıl süren saha 
yöneticiliği maceram başladı. Bu sürede ekip yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve 
olaylara farklı bakış açısı konusunda birçok deneyim kazandım.

Kariyerimde hep bir üst pozisyonu hedeflediğim için, edindiğim deneyimlere ve 
kişisel gelişimime inanarak üç defa şube şefi pozisyonuna aday oldum. İlk iki 
görüşmem olumsuz sonuçlansa da pes etmedim ve bunu bir gelişim fırsatı olarak 
görüp bir sonraki görüşmeye hep daha hazırlıklı gittim. Sonunda kariyerimde bir 
dönüm noktası olan şube şefi pozisyonuna 01 Aralık 2015 tarihinde terfi ettim. 2017 
yılında ise şube şefi olarak Karadeniz Bölge Müdürlüğü’ne atandım.

Hem ailem hem de bir okul olarak gördüğüm Securitas’taki yolculuğumda benden 
desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerime sonsuz teşekkür ederim. Son olarak 
Securitas’ta yükselmek isteyen arkadaşlarıma önerim; öncelikle kendinize bir 
hedef koyun ve bu doğrultuda eksik gördüğünüz yanlarınızı geliştirin.

Güvenlik sektörüyle ilk olarak 2008 yılında, 
memleketimi ve ailemi bırakıp çalışmak 
için geldiğim İstanbul’da tanıştım. 1,5 yıl süresince bir holdingde silahlı 
güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Kişisel gelişime değer veren biri olarak 
çalıştığım firmanın bana katacağı bir şey olmadığı düşüncesiyle iş 
aramaya başladım. Sonunda 2010 yılında Securitas’ta güvenlik görevlisi 
olarak işe başladım.

Çalışmaya başladıktan sonra Securitas’ın işini ciddiye alan, personeline 
değer verip gelişimlerini takip eden bir firma olduğunu görmek sektöre 
olan bakış açımı bir anda değiştirdi. Öyle ki kendime bu sektörde 
kariyer yapmak için söz verdim. 
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Daha sonra Avea Kunt Depo Projesi’nde 3 ay proje şefi olarak Grup 4 firmasında çalıştım. Avea, 
Kasım 2006 yılında Kare Güvenlik ile çalışmaya başladığında seçimimi Kare Güvenlik olarak yaptım. 
2007 yılında Kare Güvenlik Securitas ile birleşti, 2010 yılı Kasım ayında Avea İletişim Hizmetleri 
Güneşli Binasına proje yöneticisi olarak atandım. 2013 Haziran ayından bu yana görevime Securitas 
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak devam etmekteyim. Şimdiye kadar olan 
hedefim Securitas‘ta şube şefi olmaktı, gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim, kademe kademe 
şube müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü veya farklı departmanlarda koordinatörlük yapmak.

Akdeniz Bölge Müdürümüz Sn. Seçkin Özdemir, Şube Müdürlüğü döneminde Avea Projeleri 
Koordinatör Şube Müdürlüğü görevini yürütürken proje ziyaretlerinde sürekli kişisel gelişim ve 
hedefleriyle ilgili konuşarak bizim de kişisel gelişim ve hedefimizin olması gerektiğini söylerdi. O 
dönemde Şube Şefi olarak görev yapan Bülent Ecevit Çakar’a verilen talimatla gece denetimlerine 
beraber çıkmaya başladık. Bülent Bey, şube şefi olarak yapmış olduğu işler konusunda sürekli 
olarak bana bilgi verdi. Kendini geliştir, ilerleyen zamanlarda şube şefi olarak görev yapabilecek 
kapasitede birisin diyerek üniversiteyi açıktan okumam konusunda beni yönlendirdi. Bülent 
Bey ayrıldıktan sonra şu an şubede beraber çalıştığım Özkan Bey’le birlikte çalışma fırsatını 
buldum. Özkan Bey çabuk pes etmemem, her zaman bir adım sonrasını düşünmem ve hırslı olma 
konusunda yardımcı oldu. Şu an bu konumda olmamda katkısı olan şube müdürlerim ve şube 
şeflerime minnettarım.

Türkiye’de, güvenlik sektörüne bakıldığında, Securitas seviyesinde başka bir firma yok. Securitas 
haricinde herhangi bir firmada çalışmayı aklıma bile getirmedim. Kısaca “Securitas farklılık, 
Securitas‘ta çalışmak ayrıcalıktır.” diyorum.

Sefai Aldarı
Şube Şefi

Türk Telekom firmasında çalışırken çok yakın arkadaşım MNG 
Kargo firmasının güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Sektörün yeni 
olduğunu, yasaya tabi olarak çalıştığını ve proje olarak da elit bir proje 
olduğundan bahsetti.“Eski çalıştığım projede personel eksiği var, gel 
seni görüştürelim.” diyerek bu sektöre girişimi sağlamış oldu. 8 kişilik bir 
mülakatta seçilen 2 kişiden biri olarak Avea Güneşli Projesi’nde güvenlik 
görevlisi pozisyonunda çalışmaya başladım. 9 ay güvenlik görevlisi ve 6 
ay vardiya amiri olarak çalıştım. 
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Selen Varol 
Şube Müdürü

Takip eden yıllar içerisinde Kanyon proje müdür yardımcısı, Kanyon ofis binaları 
proje yönetici yardımcısı görevlerimden sonra 2014 yılı Haziran ayında Marmara 
Avrupa Bölge Müdürlüğü’nde idari kadroya şube şefi olarak terfi ettim. Ocak 
2018’de ise Kuzey Marmara Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube müdür yardımcılığı 
görevine terfi ettim.

Güvenlik sektörüne başladığım süreçte bu kadar uzun çalışacağımı hiç 
düşünmemiştim. 2001 yılında havacılık güvenliği ile başlayan çalışma ve öğrenme 
hayatım, resepsiyon güvenliği, AVM güvenliği, konut güvenliği, şantiye güvenliği, 
ofis binaları güvenliği ve son olarak perakende güvenliği ile devam etmektedir.
Securitas’ta her gün yeni bilgiler edinerek yoluma devam etmekteyim.

Securitas zaman içerisinde dört yapraklı yoncayı tamamlayıp ailemizden bir parça 
oldu. Fırsatları değerlendirip, kişisel gelişiminize önem verdikten sonra Securitas 
çatısı altında yerinizin her zaman hazır olduğunu unutmayın!

Güvenlik sektörü ile tanışmam 2001 yılında Atatürk Havalimanı’nda 
güvenlik görevlisi olarak başladı. 2006 yılında Kare Güvenlik Hizmetleri, 
Eczacıbaşı Baxter Projesi’nde resepsiyonist olarak yer aldım. Kısa süre 
sonrasında ise Securitaslı oldum.

Securitas kişisel ve mesleki gelişimime yapmış olduğum yatırımları göz 
ardı etmedi ve kariyer planlamamı destekledi. Bu sayede 2008 yılında 
şirketimizin ilk AVM Projesi olan Kanyon AVM’de vardiya amiri görevine 
geçişim onaylandı. 
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Serdar Uludağ 
Bölge Personel Birim Yöneticisi

Securitas’ta geçirdiğim 15 yılı aşkın süre içerisinde sırasıyla güvenlik görevlisi, 
vardiya amiri, bölge personel asistanı, bölge personel uzman yardımcısı ve bölge 
personel uzmanı olarak görev yaptım. 2017 yılından bu yana ise bölge personel 
birim şefi olarak görevimi sürdürüyorum. 

İlk günkü gibi aynı heyecanla ofisime geldiğim, ailemden bir parça Securitas. 
Çalışkan, dürüst, dikkatli, yardımsever çalışanların mutlaka iyi bir yerlere geldiği, 
uzun soluklu çalışılabilecek bir iş yeridir Securitas.

2001 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi Projesi’nde güvenlik görevlisi 
olmak için müracaat ettim. 1 hafta sonra müracaatım olumlu sonuçlandı 
ve 14 Kasım 2001 tarihinde göreve başladım.
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Bölge Müdürümüz ile gerçekleştirdiğimiz mülakat sonrasında Securitas ailesindeki 
ilk görevime 2017 yılında Emaar Square AVM Projesi’nde X-Ray vardiya amiri 
olarak başladım. Projedeki bir yıllık görevimin ardından talebim doğrultusunda, 
şube müdürüm tarafından Burgan Bank Genel Müdürlüğü’nde vardiya amiri 
olarak görevlendirildim. Kariyer hedefim doğrultusunda; şube müdür ve müdür 
yardımcımın tavsiye ve destekleri ile Gelecek Nesil Şube Programı’na dahil oldum. 
Program kapsamında aldığım eğitimler ve mülakatlar sonucunda uygun bulunarak, 
idari kadroda açılan şube asistanlığı pozisyonuna terfi ettim.

Kendime belirlediğim kariyer hedeflerim dahilinde, ekip ruhu ile bütünleşerek kısa 
zaman içerisinde, önemli başarıları sağlamama yardımcı olan tüm yöneticilerime ve 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyük ailemizin bir ferdi olarak, bu yolda; 
hem kendimin hem de şirketimizin hedeflerinin gerçekleşmesi adına azimli ve 
gayretli çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim.

Serkan Amaç
Şube Şefi

Güvenlik sektöründeki ilk adımımı, 2004 yılında İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda özel güvenlik görevlisi olarak attım. Burada 2004-
2017 yılları arasında; Koordinasyon Merkezi sorumlusu ve Amerika 
uçuşlarında özel olarak kullanılan X-ray tomografi cihazlarında görevli 
ekipte, tim sorumlusu olarak farklı birim ve pozisyonlarda görev aldım. 
O sıralar Securitas ailesi bünyesinde, proje müdürü olarak görev 
yapmakta olan arkadaşımın vesilesi ile Bölge Müdürümüz Sayın 
Mustafa Yavuz ile görüşme fırsatı buldum.
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Serkan Onat
Şube Şefi

Securitas’ta yükselmek isteyenlere şunu paylaşmak isterim; sabredip kendilerini 
geliştirmeleri, Securitas tarafından verilen iç eğitimlere katılmaları son derece 
önemli. Securitas çalışanlarına her zaman için ileriye bakarak sabırla en iyi şekilde 
görevlerini yapmalarını tavsiye ederim. Karşılaşacakları zorluklar karşısında 
yılmadan, dersler çıkararak sadece hedeflerine odaklanmaları başarıyı getirecektir.

Başarı, Teknoloji, Eğitim, Gelişim = Securitas

31.12.2009 tarihinde Securitas ailesine Türkiye’de ilk başlatılan 
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu Şile’de güvenlik görevlisi olarak 
2009-2017 tarihleri arası (Tüvtürk, Bankpozitif, Zorlu Center PSM) 
güvenlik görevlisi, 2017-2019 tarihleri arası (Burganbank Genel 
Müdürlük) vardiya amiri olarak görev yaptım. 2018 yılında Gelecek 
Nesil Şube Programı’na dahil olarak eğitimler aldım. 01.07.2019 tarihinden 
itibaren Kuzey Marmara Bölge Müdürlüğü’nde 106159 Şube’ye şube şefi 
olarak atandım.
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Securitas ile ilk temasım 2018 Ocak ayında oldu ve şubat ayında Mersin Yat Limanı 
Projesi’nde birim amiri olarak göreve başladım. Yaklaşık 11 ay burada çalıştıktan 
sonra ülke ve bölge yönetimimizin takdir etmesiyle 01.01.2019 tarihinde Mersin şube 
müdür yardımcılığına atandım ve halen de bu görevi sürdürmekteyim.

Securitas markasını ilk olarak Brüksel’de görev yaptığım yıllarda tanıdım. Yıllar 
sonra Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladığını görünce gerçekten güçlü ve ciddi 
bir marka olduğuna inandım. Ben de böylesine kurumsal bir organizasyonda 
bulunmaktan ziyadesiyle mutlu ve onurluyum. Uzun yıllar bu ailenin içerisinde 
bulunmak ve hizmet etmek en büyük arzum. Securitas’a geçmiş tecrübe, bilgi ve 
becerilerimden bir şeyler katabilirsem ne mutlu bana.

Serkan Tecirlioğlu
Şube Müdürü

1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Mersin, Elazığ ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 
çeşitli birimlerde görev yaptım. Ayrıca 1999-2002 yılları arasında Dışişleri 
Bakanlığı kadrosunda geçici görevle Brüksel Nato Daimi Temsilciliği’nde 
güvenlik ataşesi olarak çalıştım. 2017 Temmuz ayında emekliye ayrılarak 
Mersin iline yerleştim.
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Seyyal Ergül 
Şube Şefi

Securitas benim için kurumsal yapısıyla, çalışanına yaklaşım tarzıyla, hizmet kalitesi 
ve yasalara uygun çalışma sistemiyle güvenle içinde bulunmaktan her zaman keyif 
aldığım ve alacağım büyük bir ailedir.

Daha yolun çok başındayım ve biliyorum ki başarı bir varış noktası değil, bir 
yolculuktur. Sevgi ve özveriyle yapılan her iş başarıyı ve mutluluğu da beraberinde 
getirir. Başarı yolculuğumun her adımında eğitime ve gelişime verdiği önemle beni 
hedeflerime ulaştıracak en doğru adrestir Securitas.

Securitas ailesi ile 2018 yılında tanıştım. Zorlu Center’da proje amiri 
olarak ilk görevime başladım. Daha sonra BP Genel Merkez’de birim 
amiri olarak görevime devam ettim.

2 yıl boyunca kendimi geliştirdim ve Gelecek Nesil Şube Programı’na 
katılım sağlayarak gerek sınavda gerekse mülakatlarda başarı 
göstererek 2020 Kasım ayında şube şefi görevine terfi ettim.
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Bu süre zarfında Gelecek Nesil Programı’na dahil olarak kendimi geliştirme şansı 
elde ettim. Sonrasında program bitti ve başarı ile mezun oldum. Programda başarılı 
olmamın sebebi hiç kuşkusuz program içeriğinin zengin olması ve program süresi 
boyunca eğitimlerin çok verimli geçmesi idi. Bundan dolayı başarıma katkı sağladı.

Çalışan Portalı aracılığı ile Mersin Şube Şefi ilanını gördüm ve başvurumu yaptım. 
Başvurum kabul oldu ve sonrasında çeşitli aşamalardan geçerek 14.01.2021 
tarihinde Çukurova Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mersin Şube ofisine şube şefi olarak 
terfi oldum. 

Securitas, güvenlik sektöründe öncü ve yol göstericidir. Bu yol göstericiliği 
işime olan sevgimi ve bağlılığımı arttırıyor. Güvenlik görevlisi mesleğini seçmem 
de ki en büyük etken Securitas olmasıdır. Sahada görev aldığım dönemde etik 
kodu hayatımın bir parçası olarak görev edindim ve uyguladım. İdari yöneticiliğim 
boyunca da etik kod hayatımda olacak. 

 Bu süreçte bana destek olan başta İdari İşler Müdürlüğü Bölge Resepsiyonisti  
Taner Toptaş’a, Şube Müdürüm Serkan Tecirlioğlu’na ve Şube Müdür Yardımcım 
Hakan Ali Evin’e çok teşekkür ederim.

İyi ki Securitaslıyım...

Sezer Can Işık 
Şube Müdürü

Securitas ile 2019 yılında tanıştım, Marina Yat Limanı Projesi’nde 
güvenlik görevlisi olarak görevime başladım. Projenin bitmesi nedeni ile 
çeşitli projelerde izin değiştirici ve kadro personeli olarak görev almaya 
devam ettim. 
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Bunun üzerine uzun yıllar sahada güvenlik görevlisi olarak çalışarak edinmiş 
olduğum bilgi ve deneyimleri, sahadaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza 
aktarmak ve güvenlik sektörünün lokomotifi olan şirketimizde yeni pozisyonda 
kendimi geliştirmek amacıyla başvuru yaptım. Yapmış olduğum başvurunun kabul 
edilmesiyle, 1 Nisan 2013 tarihinde Ege Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak 
göreve başladım. Yeni pozisyonumda elimden gelenin fazlasını yaparak kendimi 
geliştirmek istiyorum. 

Şirketimizde daha önce örnekleri olan kariyer hikâyelerinin birini gerçekleştirerek 
iyi bir şube müdürü olup, şirketimizde uzun yıllar görev yapmak istiyorum.

Sinan Kızılgedik
Şube Şefi

2001 yılında DAK Güvenlik Hizmetleri’ne 
yapmış olduğum bir iş başvurusunun kabul 
edilmesiyle başladı bu uzun maraton.

Tansaş mağazalarında uzun yıllar güvenlik görevlisi ve güvenlik amiri 
olarak görev yaptıktan sonra, Avea Projesi’nin başlaması ve Securitas’ın 
Türkiye’ye giriş yapması ile bu büyük aileye dâhil oldum. 

Daha sonra Mavişehir Carrefoursa Alışveriş Merkezi’nde birim amiri  
olarak görev yaparken kendimi yetiştirmemde emeği olan, sürekli 
olarak bana güvenen ve desteğini hissettiren, Şube Müdürüm Erdal 
Dönmez, şube şefi kadrosunun açıldığını ve başvurmamı söyledi. 
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Soner Çalışkan
Şube Şefi

Planladığım kariyer hayatımda şirketimizin düzenlemiş olduğu İlk Yardım, Eğiticinin 
Eğitimi ve Gelecek Nesil Şube Programı eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladım. 
Mart 2019 yılında şube asistanı pozisyonuna terfi ettim. Çalışanların ödüllendirildiği, 
kariyer hedeflerinin desteklendiği, sürekli gelişime katkı sağlayan bu kurumda 
çalışmaktan mutluyum.

İnsan, kalbi ve aklıyla bir yola baş koyduysa, bu dünyada hiçbir şey imkânsız değildir. 
dürüst, dikkatli, yardımsever değerlerimizi dikkate alarak, bu görev anlayışında 
çalışan tüm arkadaşlarımın da hayal ettiği kariyer hedeflerine ulaşacaklarına 
inanıyorum.

İyi işler başarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmekten geçer.

Securitas’ı bir aile olarak görmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar 
dilerim.

Securitas ailesi ile 2016 Ekim ayında Küçükyalı / Vodafone Operasyon 
Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak tanıştım. Mayıs 2017’ de görevime 
vardiya amiri olarak devam ettim. Çalışan Portalı üzerinden bulunduğum 
önerim kabul edildi ve Öneri Sistemi ödül törenine katılarak ilk ödülümü 
aldım.
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Süleyman Çelenk
Şube Şefi

Securitas ulusal ve uluslararası arenada son derece saygın, çağın ihtiyaçları 
doğrultusunda gerek çalışanlarına kurum kültürünü benimsetmeyi, gerekse 
müşterilerine en üst düzeyde hizmet vermeyi ilke edinmiş profesyonel bir kurumdur. 
Bu itibarla istikrarlı bir düzeyde gelişen, büyüyen ve kurumsallaşma evresini 
tamamlamış bir firmada çalışmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek 
isterim.

Securitas’ta görev alan her çalışan gibi ben de kısa, orta ve uzun vadede gerek 
pratik gerekse teorik düzeyde ihtiyaç duyulan tüm eğitim süreçlerini tamamlayarak 
kariyer basamaklarında hedeflediğim pozisyonlara ulaşmak için samimi çabalar 
sarf etmekteyim. Kuşkusuz Securitas büyük bir ailedir ve ben bu ailenin bir bireyi 
olmaktan her daim büyük bir mutluluk duydum.

Securitas ailesinde yükselmek ve hedeflerinize ulaşmak asla imkânsız değildir. 
Farkı siz, olanakları Securitas yaratır.

İş hayatıma 2003 yılında bankacılık sektöründe bilgi işlem görevlisi 
olarak başladım. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra 2006 yılında 
güvenlik sektörünün öncüsü olduğunu düşündüğüm Securitas‘ın Avea 
Genel Müdürlüğü Projesi’nde güvenlik görevlisi olarak işe başladım. 2009 
yılında Ümraniye Avea Teknoloji Merkezi’nin açılması ile vardiya amiri 
olarak görevlendirildim. 2014 yılında ise proje değişikliği ile IKEA Ümraniye 
Mağazası’nda proje müdürü olarak görev aldım. Marmara Anadolu Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde açılan şube şefi pozisyonu için gerekli aşamalardan 
geçtikten sonra Mayıs 2015 tarihinde şube şefi olarak terfi ettim.
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2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettim ve Polis Başmüfettişi olarak, 
EGM Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı’nda ve EGM Özel Güvenlik Denetleme 
Başkanlığı İstanbul Bölge Başkanlığı’nda görev yapmaya başladım. 6 yıl, 1.Sınıf 
Emniyet Müdürü rütbesinde Polis Başmüfettişi olarak çalıştıktan sonra 30 Haziran 
2018 tarihinde emekli oldum. 01 Kasım 2018 tarihinde Securitas ailesine katılarak, 
Barcelo Otel güvenlik müdürü olarak çalışmaya başladım, bu görevi yürütürken 
idari kadroya geçmek için başvuruda bulundum ve gerekli aşamaları geçerek 
14 Mart 2019 tarihinde MAV Bölge Müdürlüğü 103150 Şube’de müdür yardımcısı 
olarak göreve başladım. Securitas ailesinde görev yapmaktan büyük mutluluk 
duymaktayım.

Şenal Çakır
Şube Müdür Yardımcısı

1985 yılında Polis Koleji’nden ve 1989 yılında Polis Akademisi’nden 
Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun olduktan sonra, Türk Polis 
Teşkilatı’nda 33 yıl süre ile değişik rütbelerde ve birimlerde çalıştım. 
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Şener Yağcı
Uzaktan İzleme Operatörü

Başlangıçta butik bir mağazada güvenlik görevlisi olarak başladım, kısa süre sonra 
ise Securitas bilgi ve tecrübe ile birlikte kariyer edinme fırsatı sundu bana. Şubat 
2019 itibari ile Securitas Uzaktan İzleme Alarm Hizmetleri bünyesinde uzaktan 
izleme operatörü görevini sürdürmekteyim. Bu alanda çalışmak da bana her gün 
yeni bilgiler kazandırdı. Securitas’ın sağlamış olduğu maddi ve manevi imkânlar 
ayrıca kendi içerisinde de sunduğu eğitim fırsatları benim kariyer edinme arzumu 
daha da artırdı.

Bu ailenin bir üyesi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

Eğer Securitas’ta isen başarmak için her şeye sahipsin demektir...

Sektör ile tanışmam 2012 yılı itibari ile oldu. Başlangıçta sahada 
bankacılık, turizm, AVM gibi farklı projelerde sektör ile ilgili tecrübe 
edinme fırsatım oldu. 2018 Eylül ayı itibari ile Securitas ailesine katıldım. 
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Şevket Gülcan
Şube Şefi

Hayatta her şeyin bir olgunlaşma sürecine tabi olduğunu düşünüyorum. Başarı 
yolunda şikâyet etmek yerine, şikâyetimize sebep olan şeyleri ortadan kaldırmak, 
sorunun değil çözümün bir parçası olmak insanı hedeflerine ulaştırıyor. Başarının 
sırrını; aklını, kalbini ve ruhunu katarak yapılan işlerde görüyorum. 

Sahada; çalışan verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için yaptığım 
çalışmalardan sonuç almak ve tebrik edilmek heyecanımı daha da artırmama 
neden oldu. Gelecek Nesil Şube Programı’na başvurumla beraber 2019 Ağustos 
başı itibariyle şube asistanı olarak şu anki görevime başladım. 

Hayatta yaşadığınız her tecrübe, bir dahaki yaşayacaklarınız için gardınızı almanız 
konusunda size deneyim kazandırıyor. Belirli bir amaca odaklandığınızda karşınıza 
çıkan sorunları fırsat olarak görmeye başlıyorsunuz. 

Yapılanın dışına çıkıp kendi kararlarımızı almamız konusunda kimsenin değil, kendi 
işinin önüne geçerek; evleri, iş yerlerini ve toplulukları koruyup, güvenliğin daima 
yeni yüzü olarak yola devam etme politikasıyla bana ait olduğum yerde hissettiren 
Securitas’a, mesleki gelişimim adına paylaşımlarını ve mental desteklerini 
esirgemeyen Müdürüm Mehmet Korkaz Bey’e, İK Uzmanı Hicran Demirtuğ ve Şube 
Asistanı Meltem Öztürk Hanım’a çok teşekkür ederim.

Securitas ailesine 2018 Ocak ayında güvenlik amiri olarak katıldım. Farklı 
sektörlerde idari kadrolarda aldığım görevler, kişisel gelişim anlamında 
aldığım eğitimler ve zaman içinde tasarladığım projeler beni güvenlik 
sektörüne yönlendirdi. İş hayatım süresince dışarıdan takip ettiğim, 
bilgi ve teknoloji lideri olduğuna inandığım ve bu yolda büyümesini 
ivmelenerek artırdığını düşündüğüm Securitas, bende bir kariyer 
davetiyesi uyandırdı. Çok geçmeden ilk amacım; kurum kültürünü 
anlamak, yaşamak ve projelerimi gerçekleştirmek için bu ailenin içinde 
olmak oldu. 
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Şeyda Dai
Bölge Resepsiyonisti

Sahadan geldiğim için Securitas’ın çalışanlarına verdiği değeri, istediğimiz takdirde 
eldeki bütün imkânları bize sunarak kariyer hedeflerimize ulaşmamıza olanak 
sağladıklarını biliyordum. Bundan dolayı Securitas benim kutup yıldızımdır. Her 
zaman bize yol gösteren, kendimizi geliştirip yükselme imkânı sunan, ilke ve 
hedefleri ile çalışanlarının yanında olan, gelişime ve yeniliklere açık kocaman bir 
aile. Ben de bu ailenin bir ferdi olduğum için gurur ve sevinç duyuyorum.

Securitas çatısı altında azim, başarı, dürüst, dikkatli, yardımsever ilkelerine bağlı 
kalarak yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum.

Güvenlik sektörü ile tanışmam 17 Mayıs 2018 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde güvenlik görevlisi olarak 
Securitas ailesine katılmam ile başladı. 7 ay çalıştıktan sonra Çukurova 
Bölgesi’nde açılan resepsiyonist alımlarına başvurumu yaptım. 
Yöneticilerimin de desteği ile kabul edilerek mülakat sürecine dahil 
oldum. Mülakatları başarılı bir şekilde geçerek 11 Aralık 2018 tarihinde 
bölge resepsiyonisti olarak görevime başladım.



113

İşe başladıktan yaklaşık 7 ay gibi kısa bir süre sonra da müşteri ve ilgili şube 
müdürlüğümüzün onayı ile CCTV operatörü görevine geçtim. Yöneticilerimin 
güvenlerini kısa bir sürede kazanmak gurur verici olmuştu ve bu adımla kariyer 
yolumun açık olduğunu gördüm.

Securitas’ın mesleki eğitimlerine katılıp, uygulamalarını gördükçe sektör lideri, 
kurumsal bir yerde çalıştığımı daha iyi anladım. Ayrıca yöneticilerimin yol 
göstermeleri ve destekleri sayesinde iş yapısı ve genel prensiplerini daha iyi 
kavradım.

Securitas çalışanlarına ve müşterilerine güven veren, profesyonel, sektörde güvenin 
ve kalitenin markası olmuş, sürekli kendini yenileyen ve ilk adım öncülüğünü yapan 
sağlam ve köklü bir kurum.

Hedefiniz doğrultusunda sabırlı ve istikrarlı olup dürüst, dikkatli ve yardımsever 
ilkelerimizden ödün vermeden çalışırsanız Securitas’ta yükselmenin zor olmadığını 
göreceksiniz.

Hayallerimizin gerçekleşmesi dileğiyle tüm Securitas çalışanlarına başarılar dilerim.

Taha Tınaz
Uzaktan İzleme Operatörü

Securitas’ı, bilinen markalar ile yaptığı çalışmalardan ve bu projelerdeki 
çalışanlarından biliyordum. Kendime kariyer hedefi belirleyebileceğim 
ve beni mutlu edebilecek profesyonel ve kurumsal bir yerde çalışma 
kararımla Securitas’ın güvenlik görevlisi ilanına başvuruda bulundum. 
Kısa bir süre sonra da Securitas ailesinin bir üyesi olarak Huzur Radyo 
TV A.Ş.’de işe başladım.
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Taner Toptaş 
Bölge Resepsiyonisti

2009 yılında izin değiştirici olarak başladığım ve 2014 yılında terfi ettiğim bölge 
resepsiyonist görevimi, beraberinde ek roller üstlenerek (İK, lojistik, satın alma, 
idari işler) sürdürmekteyim. ‘‘Bilgi bir ışık gibidir, sızacak bir yer bulur ve içeri girer.’’ 
sözünden hareketle Securitas demek bilgi demektir.

Bu kutlu çatı altında, iş sorumluluğu bilinciyle farkındalık yaratarak; evrensel olarak 
kabul ettiğimiz dürüst, dikkatli, yardımsever ilkelerimize bağlı kalarak ilerlediğimiz 
sürece tüm kapıların bizlere ardına kadar açılacağı kesindir.

Securitas ailesiyle 2009 yılının Ocak ayında bir tanıdığım vasıtasıyla 
Mersin Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğum zaman tanıştım. 
Yaptığımız görüşme sonrası Zara Projesi’nde iki hafta sürecek izin 
değiştirici görevi için teklif aldım, geçici bir görev olmasına rağmen 
hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Çünkü nasıl bir yere geldiğimin 
farkındaydım, nitekim yanılmadım. Geçici görevimin bitmesine yakın, iş 
ortağımızın isteği ile kadrolu olarak devam ettim.
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2008 Mayıs ayında radikal bir kararla güvenlik mesleğini icra etmek amacı ile 
İstanbul’a geldim. 2008 ile 2010 yıllarında farklı bir güvenlik firmasında site ve banka 
projelerinde görevimi sürdürdüm. 2010 yılında ise tanıdığım vasıtası ile çalışmaya 
başladığım Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’de, sonrasında güvenlik vardiya 
amiri olarak hizmet verdim. 05.06.2013 tarihinde Securitas Güvenlik Hizmetleri 
A.Ş.’nin, Kosifler Oto Servis ve Tic. A.Ş. ile anlaşmasından dolayı Securitas ailesine 
katılma şansını buldum. Çalıştığım esnada kendimi geliştirmek adına Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin Garanti Bankası ile gerçekleştirdiği Satış Pazarlama Eğitimi 
Programı’na dahil oldum. Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile 1 yılı aşkın çalıştıktan 
sonra şube şefi mülakat sürecim başladı. Mülakat sürecimin olumlu geçmesi 
neticesinde 01.07.2014 tarihi itibariyle Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de şube şefi 
olarak görev almaya başladım.

Securitas ailesindeki yapılanma, eğitimler ve kullanılan mesleki araç-gereçler 
yönünden güvenlik işini kendine meslek edinenler için mükemmel bir oluşumdur. 
Her mevkide tabiri caizse yiyerek/sindirerek merdivenleri çıkma imkânı sağlaması 
dolayısıyla geleceğe olumlu bakma şansını verdiği için teşekkürlerimi sunarım.

Tarık Bal
Şube Şefi

Askerlik hizmetimi 2007 Şubat ayında tamamladıktan sonra 2007 ve 
2008 yıllarında Sinop Erfelek Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda Memur 
olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım esnada kariyer anlamında 
geleceği göremem dolayısı ile güvenlik sektörünün gelişiyor olması ve 
kendime uygun olduğunu düşündüğüm için güvenlik mesleğini icra 
etmeye karar verdim.
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2015 yılında iş hayatına ilk olarak Securitas ailesine özel güvenlik görevlisi olarak 
katıldım. 3,5 sene özel güvenlik görevlisi olarak büyük önem taşıyan 3 kırmızı 
nokta olarak bilinen dikkatli, dürüst, yardımsever bir şekilde görevimi icra ettim. 
Kurumsallıkta büyük önem taşıyan Securitas’ta 2018 yılında karşıma yeni bir kapı 
çıktı. Teknolojileriyle mükemmelliği yaratan Uzaktan İzleme Merkezi’nde operatör  
olarak yeni bir iş sahibi oldum. Sıcaklığıyla, güzellikleriyle içerisindeki birbirinden 
değerli personel ve yöneticilerle bir araya gelmenin gururunu yaşadım. Hâlen bu 
merkezde olmanın mutluluğunu yaşarken Securitas’ın bir bireyi olarak çok mutlu 
olduğumu belirtir, kurumsallıkta bir numara olan Securitas’a şükranlarımı sunarım.

İyi ki varsın Securitas.

Tayfun Erkeç
Uzaktan İzleme Operatörü

Bu hikâyemi severek çalıştığım Securitas ailesinin bir bireyi olarak büyük 
bir gururla dile getiriyorum.

sila.yildiz
Yapışkan Not
satır aralığı vrebiliriz

copywriter
Vurgu

copywriter
Vurgu

copywriter
Yapışkan Not
işaretli kısımlarda satır aralığı verebiliriz.
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Securitas insana değer veren ve çalışanına yatırım yapan bir firmadır! Bu sebeple 
hedeflerinizi koyarak çalışmaya devam edin. Biraz sabrederseniz bulunduğunuz 
yerden daha ileriye gidebildiğinizi göreceksiniz.

Tenay Aktaş
Şube Şefi

Güvenlik kariyerime 2005 yılında uluslararası deniz taşımacılığı yapan 
bir firma ile başladım. 2007 yılında Vakıfbank Çeşme Projesiyle DAK 
Güvenlik ve Securitas ailesiyle tanıştım. Böylece Securitas kariyerim 
2007-2014 yıllarında Vakıfbank Çeşme Şubesi ile başlamış oldu. 2014 
yılında idari kadroya yükselerek Ege Bölgesi denetim şefi görevine 
kabul edildim. 2015 Haziran itibariyle de şube şefi olarak çalışmaya 
başladım.

sila.yildiz
Yapışkan Not
Bu satırdan itibaren aşağıya alalım
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11 yıllık saha görevimden sonra İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde bölge personel 
asistanı olarak 1 Mayıs 2017 tarihinde göreve başladım. Çalışma sürecimde eğitimin 
şart olduğunu anlayarak 2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü’nü bitirdim ve 
şimdi de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde okuyorum. 

Son olarak sahada çalışan tüm Securitas ailesine şunu söylemek isterim: Securitas 
kendini geliştirmek adına bütün imkânları sağlayan büyük bir eğitim kurumudur. 
Bundan da en iyi şekilde faydalanmanızı tavsiye ediyorum.

En iyiye, daha ileriye…

Ufuk Çelik
Bölge Personel Uzmanı

2006 yılında DAK Güvenlik Hizmetleri bünyesinde güvenlik görevlisi 
olarak Ankara Ticaret Odası’nda işe başladım. Çalışma hayatım 
süresince her zaman kendimi geliştirmek, daha iyi olabilmek için çaba 
harcadım. Gelişmemde bana yardımcı olan, beni destekleyen, Birim 
Sorumlum Canip Dursun ve Amirim Orhan Zenginer’in katkısı çok 
büyüktür.
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Uğur Güngör
Şube Şefi

Sektöre 1996 yılında Swiss Otel’de güvenlik görevlisi olarak adım attım. Değişik 
firmalarda vardiya amiri, müdür yardımcısı, müdür olarak görev yaptım.

2014 yılının Eylül ayında Kanyon AVM’de proje müdür yardımcısı olarak Securitas 
ailesine girdim. 3 sene bu görevde kaldıktan sonra, Marmara Forum AVM Projesi’ne 
güvenlik müdürü olarak terfi ettim. 1 sene sonra zorlu, meşakkatli ve bir o kadar da 
gurur verici şube şefi görevine başlamış oldum.

Securitas ailesinde başaracağıma inanan, bana güvenen, beni destekleyen 
bunun yanı sıra verdiği görevleri layığı ile yerine getirdiğime ve güvenini boşa 
çıkarmadığıma inandığım Ülke Başkan Yardımcımız Sayın Kurtuluş Dönmezer Bey’e 
teşekkürü bir borç bilirim.

Securitas ailesinde olmaktan gurur duyuyorum…

Securitas ile çalışmak bir ayrıcalıktır. Basamakları sağlam adımlarla 
çıkmak için işinizi seveceksiniz, işinizi önemseyeceksiniz, hepsinden 
önemlisi Securitas’ı yaşayacaksınız. Başarı kaçınılmaz olur…
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Volkan Aksu
Güvenlik Süreçleri ve 
Kalite Müdürü (İSG)

Çok güzel bir ekiple çalışıp çok güzel şeyler öğrendim. Zamanı geldiğinde 
şube müdürü olarak görev almaya devam ettim. Güvenlik görevlisi görevinden 
itibaren sahaya çıkmamıştım. Masanın diğer tarafında olmak güzel bir duygu 
idi. Uzun yıllar İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde çok güzel bir ekiple çalıştım. 
Aynı zamanda Securitas perakende segment liderliği görevini yürüttüm. Bir 
gün İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya karar vermem önümde başka bir kapı 
açtı. 2014 yılında birincil görev olarak Genel Müdürlük Güvenlik Süreçleri ve 
Kalite Koordinatörlüğü’nde İSG Koordinesi için terfi aldım. Görevimi hâlâ İSG 
süreçlerinden sorumlu güvenlik süreçleri ve kalite müdürü olarak sürdürüyorum.

Securitas benim için aslında her şey konumunda. Burada büyüdüm. Başladığımda 
20’li yaşlarda iken şu anda 40 yaşını geçtim. 17 yılı aşkın süredir buradayım ve 
bundan çok memnunum. Burası gerçek bir aile.

Securitas’ta yükselmek istiyorsanız dürüst, dikkatli, yardımsever ilkesine gerçekten 
bağlı olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Bizde durmaya zaman yok! Her zaman 
bir adım ileride olmalısınız, mutlaka bir hedefiniz olmalı ve bu hedefe doğru 
gitmelisiniz. Kendini geliştirmenin sonunun olmadığını biliniz. Ben bu yönde devam 
ediyorum ve kariyer hedefimde hâlen ilerlemeye çalışıyorum.

Securitas ile tanışmam aslında üniversite 
yıllarında gerçekleşti. Bir öğrenci iken 
çalışma hayatını merak etmem sebebi ile 

yaklaşık 1,5 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Her zaman her yerde 
gururla söylüyorum çok güzel günlerdi. Askerlik hizmetimden sonra 
yollarımız tekrar keşişti.

Birçok kişinin tam olarak ne yaptığımı bilmemekle birlikte çok 
heveslendiği bir iş tanımım vardı. Görevim istihbarat şefi olarak tüm 
ulusal gazeteleri okumaktı. Bir iş yerinde elinizde kahve ile gazete 
okumak ve bunun göreviniz olması dışarıdan sanırım çok güzel 
gözüküyordu. Kariyer planlaması yapmam gerektiğini düşündüğümde 
kendimi İnsan Kaynakları Departmanında buldum.

sila.yildiz
Yapışkan Not
kesişti.

sila.yildiz
Yapışkan Not
Departmanı'nda
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2006 yılında Securitas ile tanıştım. Aynı yıl içerisinde Şube Müdürlüklerinin 
kurulması ile birlikte 3104 Şube Müdürlüğü’ne şube şefi olarak geçiş yaptım. 2006 
-2014 yılları arasında 3104 Şube Müdürlüğü’nde şube şefi olarak devam ettim.  
1 Aralık 2014 yılında şube müdür yardımcısı görevine terfi ettim. Ocak 2018’den 
bu yana ise Kayseri Şube Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü rolünde görevime 
devam ediyorum.

Gelecek için planlarım şube müdürü olmak ve kendimi daha çok geliştirerek 
uzun yıllar hizmet etmek. Securitas’ ın kendi bünyesinde vermiş olduğu eğitimler, 
sağlamış olduğu dış kaynaklı eğitimler ve pozisyonum gereği yapmış olduğum 
görevlerimden edindiğim tecrübelerle kendimi devamlı geliştirmem konusunda 
Securitas bana çok şey kattı ve katmaya da devam etmekte. Bu ailenin bir üyesi 
olmak benim için büyük bir şans diye düşünüyorum.

Yahya Kocaman
Şube Müdürü

24 Mart 1999 ‘da DAK Güvenlik’te güvenlik görevlisi olarak işe başladım. 
2003 -2005 yılları arasında çeşitli projelerde vardiya amiri, proje şefi 
ve proje müdürü gibi görevlerde bulundum. Görev yaptığım projenin 
sonlanması ile 2005 yılı Aralık ayında denetim eğitim şefi olarak idari 
kadroya geçiş yaptım. 



122

Yakup Serbest
Kıdemli Şube Şefi

Sektörde farkındalık yaratan yenilikçi bir kurum olan Securitas’ın gelişimime destek 
olması sayesinde 2012 yılında şube şefi olarak terfi ettim. Görevime hâlâ Marmara 
Avrupa Bölge Müdürlüğü bünyesinde kıdemli şube şefi olarak devam ediyorum.

Securitas bünyesinde yükselmek isteyen herkese tavsiyem; işlerini doğru ve 
severek yapmaları... Bu sayede hedeflerinize ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.

2004 yılında tanıştığım güvenlik sektöründe güvenlik görevlisi ve 
vardiya amiri olarak çalıştıktan sonra, 2008 yılında Securitas ile tanıştım. 
4 yıl boyunca INDITEKS Grubu’na bağlı mağazalarda görev aldım. 
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2011 yılında Emniyet Teşkilatı’ndan kendi isteğimle ayrılarak Marmara Avrupa Bölge 
Müdürlüğü’nde 5188 uzmanı olarak göreve başladım. 2 yıl 5188 uzmanlığı görevinin 
ardından 2013 yılında şube müdür yardımcısı, 2014 yılında da şube müdürü olarak 
terfi ettim. 1 yıldır da bu görevi sürdürüyorum.

Securitas’ın mesleki ve kişisel gelişimime çok önemli katkıları olduğuna inanıyorum. 
Böylesine kurumsal bir yapının çeşitli kademelerinde görev almış biri olarak, şunu 
söyleyebilirim ki; Securitas güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen herkes için çok 
verimli bir akademi.

Zafer Saruhan
Şube Müdürü

Askerlik görevimi yedek subay olarak Tekirdağ’da tamamladıktan sonra 
2005 yılında Emniyet Teşkilatı’na katıldım. 2011 yılında İstanbul Özel 
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Denetim Büro Amirliği’nde görev yaptım. 
Securitas ile tanışmam da bu yıllarda oldu. 
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Hollanda elçilik konutunda güvenlik görevlisi olarak başladım, akabinde 8 yıl İç 
Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak çalıştım. Dürüstlükten, doğruluktan 
ve Securitas’a duymuş olduğum aidiyetten asla vazgeçmedim. Ocak 2014’te şube 
müdür yardımcısı olarak terfi ettiğim görevime Ocak 2018’den beri şube müdürü 
olarak devam etmekteyim.

Bu sektörde eğitimin ve içeriğin geniş tutulması, hizmet kalitesi, iş organizasyonu, 
sağlık, hukuk, güvenlik konularının toplumdaki kültürel bütünlük ve değerlerle 
bağdaştırılmasının tamamlayıcı faktörler olduğunu ve sektörde ihtiyaç duyulan 
yöneticilerin, yine sektörün içinde yetiştirilmiş personeller arasından çıkartılmasını 
Securitas’ta yaşayarak görüyorum. Yaşıyor olduğum bu süreç içerisinde 
Securitas’taki bu takım ruhunu hissetmek ve bu takım içinde var olmak büyük bir 
mutluluk. 

“Fark Yarat, Fark At”

Aktuğ Akdoğan
Şube Müdürü

Özel güvenlik sektörüne girişim, özel güvenlik eğitimi veren bir eğitim 
kurumuna kayıt olmam ve ders esnasında kapının açılıp içeri giren 
kişiye ben varım dememle başladı. O gün, o cümle ile hissettirmiştim 
Securitas’a varlığımı. Bu gün ise Securitas’ın benliğime katmış olduğu 
aidiyet ve değerlerle varlığımı hissettiriyorum.
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Kararlı ve azimli çalışmalarımdan dolayı 2013 yılında bulunduğum birimde vardiya 
amiri görevine getirildim. Çalıştığım 2 yıl boyunca kendimi geliştirdim. Güvenlik 
sektöründe daha çok tecrübe kazanarak Securitas şube şefi sınavına girdim ve 
gerek sınavda gerekse mülakatlarda başarı göstererek 2015 yılında Şube Şefi 
görevine terfi ettim. Büyüyen organizasyonumuzda İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde açılan Kayseri Şube Müdürlüğü’ne ise Ocak 2018’de şube şefi olarak 
atandım.

İşe girdiğimde yaptığım kariyer planına göre belirlediğim hedeflere emin 
adımlarla, öğrenerek, kendimi geliştirerek ve uygulayarak tırmandım. Yoluma 
değerli Securitas ailesinde devam ettiğim ve idari kadroda yer aldığım için gurur 
duyuyorum.

Ankara’da göreve başladığım 2011 yılından bugüne kadar bana sahip çıkan; 
Securitas ailesi içerisinde kalmama, bugünlere gelmeme destek olan Nihat Ertan’a 
tüm yardımlarından dolayı sonsuz teşekkür ederim.

Ali Şakacı
Şube Şefi

Güvenlik sektöründeki yolculuğum, 
2006 yılında Sinop ili Boyabat ilçesindeki 
Türk Telekom Projesi’nde DAK Güvenlik 
Hizmetleri A.Ş’ de güvenlik görevlisi 
olmamla başladı. 5 yıl özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığım Türk 
Telekom Projesi’nin 2011 yılında sonlanmasından sonra severek yaptığım 
ve kariyer planladığım mesleğimi ve şirketimi bırakmak istemediğim 
için Ankara’ ya gelerek Nihat Ertan ile görüştüm. Beni Anatolium AVM’ 
de güvenlik görevlisi olarak işe başlatarak büyük destek oldu. Evli ve 
çocuk sahibi biri olarak Ankara’ya yerleşmem, hayatın şartları beni bir 
hayli zorladı. Fakat bu şartlar işime daha sahip çıkmama ve daha çok 
çalışmama neden oldu.
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Resepsiyonist olarak başladığım görevimde, Ağustos 2010 tarihinde iletişim 
asistanı, Ekim 2010’da bölge müdürü asistanı, Ocak 2011 tarihinde de bölge insan 
kaynakları asistanı görevlerine atandım. Ocak 2014 itibari ile bölge insan kaynakları 
uzman yardımcısı olduğum görevimi, Ocak 2018’den bu yana bölge insan kaynakları 
uzmanı olarak yürütüyorum. Hedefim insan kaynakları dalında kariyer yapmak 
ve sonrada Avrupa ülkelerine açılarak ufkumu genişletmek. Bunlar için gerekli 
bilgiye ihtiyacım var, biliyorum ama asla bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa yaparak 
hedefime doğru koşacağım.

Biliyorum, adım adım yükselmeye devam edeceğim. Bu basamakları çıkarken bana 
destek veren tüm Securitas ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Demet Akarsu
Bölge İnsan Kaynakları Uzmanı

2008 yılı Aralık ayında Securitas ailesine katıldım. Burada çok şey 
öğrendim, daha doğrusu öğrettiler. İş arkadaşlarımın hepsi benden 
büyük olduğu için daha deneyimli ve donanımlı kişiler. Bana bazen bir 
arkadaş, bazen baba, bazen abla, bazen de öğretmen gibi yaklaşıyorlar. 
Ben, evim dediğim iş yerime koşarak geliyorum, çünkü burada 
çalışmaktan mutlu ve bir o kadar da gururluyum.
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Şirketimin ne kadar köklü ve kariyer odaklı olduğunu öğrendim. İleriye yönelik 
kariyer ve bilgi açısından personeline her türlü imkân sağladığını ve olanaklar 
sunduğunu gördüm. Kendime bir şeyler katmam ve şirketim için faydalı bir birey 
olmam ve bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim. Şirketimizin sunmuş olduğu 
Saha Kadrosu İç Eğitmen Yetiştirme Programı’na katılarak başarı ile iç eğitmen 
oldum. Bu benim için yeterli değildi. Şube müdürüm ve şube şefimin desteği ile 
Securitas’ın saha personeline sunmuş olduğu Gelecek Nesil Şube Programı’na 
dahil oldum ve bu programı da başarı ile sonuçlandırdım. Bu süreç boyunca görev 
almış olduğum projemi de ihmal etmedim ve elimden gelen her türlü özveriyi 
gösterdim. 2019 Ocak ayında idari personel alımı olduğunu öğrendim ve şube 
yetkililerim vasıtasıyla başvuru yaptım ve şubat ayında şube asistanı olarak göreve 
başladım. Başarı hikâyemi duyan ve bilen saha personeli nasıl bu kadar sürede idari 
personel olduğuma çok şaşırmıştı. Ben şimdi buradan Securitas saha personeli 
olarak görev alan tüm personele şu mesajı vermek istiyorum: “Adım adım küçük 
başarılar dizisi yaratabilirsiniz. Her yolculuk ilk adımla başlar. Ama gideceğimiz yere 
ulaşmak için ikinci, üçüncü ve gerekli tüm adımları atmak zorundayız.” Securitas’ta 
dürüst, azimli ve çalışkan olan herkes her zaman hak ettiği değeri alır. Son olarak 
bizlere bu imkânları sağlayan Securitas ailesine, Bölge Müdürümüze, Şube 
Müdürüme ve Şube Şefime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Kadir Özdil
Şube Asistanı

Securitas ailesine ilk olarak 2016 yılında Securitas Ege Bölge 
Müdürlüğü’nde görevli muhasebe uzmanı olan akrabamın önerisi ile 
başvuru yaptım ve başvurum iki gün içinde sonuçlandı. Securitas’ın 
İzmir Organize Bölgesi’nde bulunan Tariş zeytin ve zeytinyağı 
fabrikasında güvenlik görevlisi olarak göreve başladım. Bu görev sürem 
boyunca şirketimizin hizmet vermiş olduğu fabrikayı kendi iş yerim gibi 
sahiplenip görevimi layıkıyla yerine getirdim. Bu fabrikada iki ay görev 
aldıktan sonra gündüz vardiyasında görevime devam ettim. 
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Securitas’ın belki de en zor projesi olan Batışehir’de yaklaşık 1 yıl görev aldım, 
sahada çalıştığım her gün aslında daha da güçleniyordum, saha personelinin 
sıkıntılarını, şirketten beklentilerini daha iyi anlamaya başladım. Batışehir’ de 
görevliyken Gelecek Nesil Şube Programı’na başvuru yaptım. Program sürecinde 
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne gelerek şube çalışmalarına destek verdim 
ve yapılan işler hakkında fikir sahibi oldum. Şube şefliği için yaklaşık 3-4 mülakata 
girdikten sonra son olarak Ülke Başkan Yardımcımız Kurtuluş Dönmezer’in onayı 
sonucunda 01.09.2019 tarihinde Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü 103155 Şube’de 
şube şefi olarak göreve başladım. 

Securitas’taki kariyer hedefimin ilk adımını gerçekleştirmemde bana destek veren 
Şube Müdürüm Tolga Kızılırmak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Securitas güvenlik sektöründe kendini geliştirmek isteyenler için bir okul, kariyer 
hedefi yapanlar için büyük bir fırsat merkezidir. Securitas’ta kariyer hedefinize 
ulaşmak için tek yapmanız gereken şey; işe ilk girdiğiniz günkü disiplinle çalışmak, 
doğru ve dürüst bir insan olmaktır. Zaman içerisinde sizi yolunuzdan döndürmek 
isteyenler, engelleyenler olabilir, umutsuzluğa kapılmayın!

Levent Diriarın
Şube Şefi

Daha önce farklı sektörlerde iş tecrübelerim 
olmasına rağmen yaptığım işlerden hiçbir zaman 
mutlu olmadım. Güvenlik sektöründe kalifiye 

insan eksikliği, sektörün büyüklüğü ve sektörde kariyer şansımın yüksek olacağı 
düşüncesiyle 2017 yılında güvenlik sektörüne girdim. Saha operasyon yöneticisi 
olarak başka bir firmada 1 yıl görev aldım. Securitas’la 2018 yılında tanıştım. 
Sektördeki ilk iş tecrübeme paralel olarak şube şefi pozisyonuna başvurdum ancak 
Marmara Avrupa İnsan Kaynakları Uzmanı Ömür Hoşkan, şube şefi pozisyonu için 
içeriden yükselmem gerektiğini belirtip Batışehir vardiya amirliği pozisyonunu bana 
sundu. Sahada çalışmayı hiç planlamasam da Securitas’ın sektörün en büyük 
firması olması ve kariyer gelişimi açısından daha iyi bir yer bulamayacağımı da göz 
önüne alarak başka hiçbir firmayla görüşmeden görevi kabul ettim. 
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Bir sabah cep telefonuma gelen bir sms ile Uzaktan İzleme Alarm Hizmetleri 
bünyesinde pozisyon açığı olduğunu öğrendim ve başvuru gerçekleştirdim.

Pozisyona uygun olduğumu öğrendikten sonra 2019 yılında Securitas Alarm 
İzleme Hizmetleri bünyesinde görevlendirildim. Bulunduğum birim içerisinde almış 
olduğum çeşitli eğitimler sonrası gerek yöneticilerimizin problem çözme yetenekleri 
gerekse ekip içerisindeki uyum sayesinde Securitas’ı, kariyer planı yapılması doğru 
olan yer olarak tanımlamıştım ki; bu düşüncem asla yok olmayacak.

2019 yılı itibariyle Securitas Uzaktan İzleme Alarm Hizmetleri bünyesinde uzaktan 
izleme operatörü görevini sürdürmekteyim.

Dünyadaki 370.000 Securitaslıdan bir tanesi olmak gurur verici çünkü; Securitas 
inanmaktır! İnanmadan yapmamalıyız ve asla vazgeçmemeliyiz...

Mahmut Uçar
Uzaktan İzleme Operatörü

2018 son çeyreğinde dünya devi olan Securitas ile Vadistanbul’da 
güvenlik görevlisi olarak kariyer yolculuğuma başladım.

Bir süre sonra bilişim sistemlerine olan ilgim ve program becerilerim 
sayesinde kısa sürede projenin kalbinde; güvenlik kontrol merkezinde 
görevlendirildim. Bu çok güzel bir duyguydu! Securitas ile tanıştıktan 
sonra kendimi geliştirme imkânı buldum ve yapbozun eksik parçalarını 
tamamlamaya başladım. 
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Rıfat Tümay Gündoğdu
Bölge Müdürü

Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne 2012 yılı Aralık ayında bölge müdür 
yardımcısı, 2013 Yılı Ocak ayında ise bölge müdürü olarak atandım. Securitas 
uzmanlaşmak için öğrenmek istediğin her bilginin, tecrübenin ve desteğin olduğu 
bir okul.

Bir gün hayal dahi edemeyeceğiniz yerlere gelebilmek için; Securitas’ta işinizi 
doğru ve zamanında yapın, ayrıntıya dikkat edin, mevcudu muhafaza değil 
mevcudu nasıl iyileştiririme bakın, paylaşın, destek verin, yardım edin, yasalara 
riayet edin, talimatları bilin ve uygulayın.

Securitas’ın Türkiye’deki yolculuğunun başlangıcından itibaren bu takımda olmanın 
onuru ve gururunu yaşıyorum.

Securitas ‘ı bir arkadaşım aracılığı ile öğrendim ve 2007 yılında şube 
müdürü olarak göreve başladım. O tarihlerde Marmara Bölgesi’nde tek 
Bölge Müdürlüğü vardı ve ben üç şube müdüründen bir tanesiydim. 
2007 yılında Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü kurduk ve bu 
bölgenin ilk şube müdürü oldum. Sorumluluk saham Ayvalık’tan 
başlayarak Bartın’a kadar uzanıyordu. Daha sonra bu sorumluluk saham 
içerisinde Güney Marmara Bölge Müdür Yardımcılığı kuruldu.
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Bölümden mezun olduktan 1 yıl sonra Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’nde o dönem Bölge 
İnsan Kaynakları Uzmanı olan Ömür Hoşkan’a başvuru yaptım. Ancak bu başvurum, deneyim 
eksikliğimden kabul edilmedi. Bu durum beni başlangıçta her ne kadar hayal kırıklığına uğratsa 
da böyle bir firmada çalışma isteğim beni tekrardan başvuru yapmam konusunda kamçıladı. 
2010-2013 yılları arasında Sinop’ta değişik sektörlerde çalışırken Securitas başvurularıma 
internet ortamından devam ettim. Sonunda 2013 yılının Ocak ayında Securitas İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’ne yaptığım başvuru, Ömür Bey’in referansının da desteğiyle kabul edildi. Securitas 
insan kaynakları uzmanı ile yaptığım görüşme neticesinde Panora Zara mağazasında güvenlik 
görevlisi olarak ilk görevime başladım. 1,5 ay bu projede görev aldıktan sonra Kentpark Decathlon 
mağazasına geçiş yaptım. Bu mağazadaki 8 aylık görevimden sonra Bahçelievler Mango 
mağazasına geçtim. Göreve başladığım ilk günden bu yana hedefim hep yükselerek daha üst 
kademelerde çalışmak olmuştur.

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi pozisyonu açıldığını Şefim Mehmet Korkmaz’dan 
öğrenip başvuru yaptım. Başvuru sonrası Bölge Müdürümüz beni görüşmeye davet etti. Beni 
Bahçeli Mango’dan hatırladığını, eşi alışveriş yaparken kendisinin dışarıda ve uzakta dururken 
bizleri izlediğini, duruş ve görev anlayışımın uzun süredir de dikkatini çektiğini ve başvurumun 
doğru bir karar olduğunu, öğrenim durumumun ve hedefimin de bunu desteklediğini belirtti. Bu 
bölüme yapılan birçok başvurunun arasından seçilerek hayalim olan yönetim kadrosuna şube 
şefi olarak geçiş yapmış oldum. Görevime şu an Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
devam ediyorum. Amacım şu anki görevimi başarılı bir şekilde yürüttükten sonra daha üst 
kademelerde görev alarak Securitas’a daha iyi hizmet etmektir!

Sedef Çakmak
Şube Şefi

Küçüklüğümden beri hayalimde hep emniyet mensubu olarak çalışmak 
vardı. Bu nedenle ortaöğretimden sonra MYO’da Özel Güvenlik ve 
Koruma Bölümü’ne başvuru yaptım. Securitas firmasından bu eğitimim 
sırasında haberdar oldum. Gerek öğretmenlerimden edindiğim 
bilgiler gerekse kendi araştırmalarım sonucunda Securitas firmasının 
Türkiye’de güvenlik alanında öncü firmaların başında geldiğini 
öğrendim. Bu nedenle hayalim hep mezuniyetten sonra bu firmada 
çalışmak yönünde oldu.
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Tolga Şenoğlu
Şube Şefi

AÖF lisans eğitimim devam etmektedir. Her zamanki görev bilinci ve disiplin ile 
hedeflediğim yolda daha donanımlı hâle gelerek yoluma devam edeceğim.

Securitas kurumsal yapısı, sektördeki hakimiyeti ve bilgi liderliği rolü ile çalışanlarına 
verdiği eğitimlerin yanında, sunduğu kariyer fırsatlarıyla da her zaman fark 
yaratmaktadır. Securitas fark yaratanı fark eder, unutmayalım ki farkı insan yaratır.

Securitas ailesi ile tanışmam, öğrencisi olduğum Nevşehir Üniversitesi 
Mülkiyet Güvenlik ve Koruma Bölümü başkanı hocamızın “Kariyer 
hedeflerini belirlediysen Securitas ile tanışma zamanı’’ demesi ve 
mezuniyet sonrası Çukurova Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapmam ile 
gerçekleşti. 2015 yılında katıldığım Securitas ailesinde güvenlik görevlisi 
ve birim sorumlusu olarak görev aldım. 10 Ağustos 2017 tarihinde 
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube şefi olarak terfi ettim.
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O dönemde Proje Müdürüm olan Şeref Armağan’ın ısrarı ile güvenlik kimlik kartı almak 
için emniyete başvurdum ve kimliğimi aldıktan sonra Securitas ailesine dahil oldum. 2007-
2011 tarihleri arasında BP Genel Müdürlüğü binasında hem resepsiyonist hem de güvenlik 
görevlisi olarak görevime devam ettim. 2011 senesinde B/S/H Ümraniye merkez binasına 
Proje Amiri olarak atandım. Bölge Müdürümüz Memet Bey’in teşviki ve o zamanın Şube 
Müdür Yardımcılığına atanan Şeref Bey’in tavsiyesi üzerine Güzelyalı Bölge Müdürlüğü’nde 
Genel Müdürlük İK ve Ülke Başkan Yardımcımız Kurtuluş Bey ile yaptığımız mülakat sonucu 
2012 senesinde şube şefi olarak idari kadroya dahil oldum.

İdari kadroya geçişimle beraber ne kadar büyük ve sağlam bir aile içerisinde olduğumu 
fark etmem uzun sürmedi. Securitas yapısı gereği hem saha çalışanlarını hem de idari 
çalışanlarını hayatın her alanına hazırlamayı, zorlukları paylaşarak küçültmeyi, başarıları 
paylaşarak büyütmeyi, bütünlüğün ve aile olmanın her şeyden daha önce olduğunu 
öğrenebileceğiniz nadir yerlerden biri oldu benim için...

Securitas teknoloji ve bilgi ile kendinizi; günün ve ilerisinin gereklerini karşılayacak şekilde 
yetiştirdiğiniz takdirde, kariyer için vazgeçilmez olacak bir eğitim platformudur! Burada 
olmak insana güven, sevgi ve hayatınız için hiç beklemediğiniz ufukların açılacağı bir 
gelecek sunuyor. Asla vazgeçmeyen insanlarla beraber omuz omuza yürüdüğümüz, hiç 
yılmadan yürümeye devam edeceğimiz bir yer olmaktan asla çıkmayacaktır. Bu ailede 
olmaktan hep onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Tuğba Yonkes Atok
Şube Müdür Yardımcısı

Securitas ailesi ile 2007 tarihinde Kariyer.net üzerinden yaptığım 
bir başvuru sonrasında, Securitas yetkililerinin beni aramaları ve 
Güzelyalı’da bulunan Şube Müdürlüğümüze davet etmeleri üzerine 
tanışmış oldum. O dönemin Şube Müdürü Orhan Ateş ile yaptığım 
mülakat sonrasında 07 Ekim 2007 tarihinde BP Genel Müdürlük 
Binasında resepsiyonist olarak iş başı yaptım.
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Turan Ekinci 
Şube Müdürü

Yedaş birimleri denetim ve proje sorumlusu olarak başlamama rağmen Karadeniz 
Bölge sorumluluğunda olan tüm projelerin denetimini yapıyordum. 1 Haziran 2015 
tarihinde saha kadrosunda bu görevlerimi yerine getirirken idari kadroda şube 
şefliğine terfi ettim. Ardından Ocak 2017’de şube müdür yardımcısı olduğum 
görevime, Ocak 2018’den bu yana şube müdürü olarak devam ediyorum.

Securitas benim için şu an kendi farkımı ortaya koyabileceğim, kurumsal 
yapısı, çalışma düzeni ve imajı açısından dünyaca bilinen, farkındalıklarından 
yararlanabileceğim, hayatımın büyük kısmını alan bazen yorucu ama zevkli 
bir yolculuk. Securitas’ta yükselmek isteyen saha ve idari kadro personeline 
söyleyebileceğim en önemli mesaj; aidiyet duygusunu yitirmeden, sorumluluk 
almaktan kaçmayan bir anlayışla ve en önemlisi iş ahlakı yüksek, dürüst biri olarak 
işini yapmaya odaklanmaktır.

Securitas ile 2013 yılı Ağustos ayında tanıştım. Erken yaşta Emniyet 
Teşkilatı’ndan emekli olduktan sonra geçmiş tecrübe ve bilgi birikimimi 
kullanabileceğim kurumsal bir şirkette görev yapma düşüncesiyle 
Yedaş Proje Müdürü olarak kadro arandığını öğrenerek müracaat ettim. 
Karadeniz Bölge Müdürlüğü’ne gerekli başvuru işlemini yaptıktan sonra 
yapılan değerlendirmeler neticesinde Securitas Genel Müdürlük İnsan 
Kaynakları ve Kurtuluş Bey tarafından son mülakatlar sonucunda bu 
göreve layık görüldüm. 08 Ocak 2014 tarihinde göreve başladım. 
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