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SAVUNMA SANAYİNİN 
ÖZEL GÜVENLİK,

PROFESYONEL TEMİZLİK VE 
REFAKAT HİZMETLERİNDE
TERCİHİ SITEPLUS!
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Geçen yıl başlayan pandemi sürecinin etkilerini piyasalar-
da hissetmeye devam ediyoruz. Yaşanan zorluklar ve bazı 
belirsizlikler iş dünyasında yön bulmayı zaman zaman 
zorlaştırıyor. Bir labirent içerisinde ilerleyerek hedefleri-
mize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ilerleyiş süreci de yoğun bir 
enerji ve adanmışlık gerektiriyor. İlerlemenin yolu hedefi 
doğru belirlemekten geçiyor, en büyük tamamlayıcısı da 
sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak. 

Biz Siteplus’ta problemlere değil, çözümlere odaklanıyo-
ruz. Çünkü soruna odaklanmanın uyguladığımız ve gele-
cekte uygulayabileceğimiz seçeneklerin farkına varmamızı 
engellediğinin bilincindeyiz. Çözüm odaklı yaklaşımın ise 
bize sahip olduğumuz kaynakları ve gücü en iyi şekilde 
değerlendirme olanağını sağladığının farkındayız. Bu 
süreçte işlemediğini düşündüğümüz yöntemlerde ısrarcı 
olmuyor, farklı çözüm yöntemlerine odaklanmayı benim-
siyoruz.

siteplus.com.tr

siteplus.com.tr

Müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi, çalışmalarımız 
ile daha çok kişi ve kuruma erişmeyi Siteplus’ın DNA’sına 
işleyen bu çözümcül yaklaşım anlayışına borçluyuz. Kay-
naklarımızı oluşturan yetişmiş insan gücümüz, uzun yıllara 
dayalı sektörel tecrübemiz ve güçlü iletişim ağımız hızla 
yeni çözümler üretmemizdeki en büyük artılarımız!

İlerlemekten vazgeçmediğiniz, enerjinizi en iyi şekilde 
değerlendirdiğiniz sağlıklı günler dilerim.

EMRAH ŞAHİN
CEO

ÇÖZÜM YÖNTEMİNE 
ODAKLANARAK İLERLEMEK
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Siteplus Entegre Tesis Yönetimi, profesyonel temizlik alanındaki hizmet kalitesinin  en önemli belgesi 
TSE TS 13811 - HSYS Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesine ait Mayıs ayındaki gözetim denetimini 
başarıyla tamamladı. 3 yıl geçerliliği olan bu belge, her yıl düzenli olarak yapılan denetlemenin ardından 
yenileniyor.

Profesyonel temizlik alanındaki çalışmalarında TSE TS 13811 HSYS Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni almaya hak kazanan sektöründeki ilk firma olan Siteplus, ISO kalite belgeleri ile diğer sektörlerdeki 
hizmet kalitesini tescillemiştir. Tüm kalite belgelerini www.siteplus.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

KALİTE DENETİMİMİZİ 
BAŞARIYLA TAMAMLADIK

siteplus.com.tr
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S I T E P L U S ’ T A N

PROFESYONEL SİTE 
YÖNETİMİ AİLEMİZİN 
YENİ ÜYELERİ

Siteplus Özel Güvenlik personeli  önemli bir güvenlik başarısına imza attı.  Mayıs ayında, Ankara’da görev 
yaptıkları şantiye içerisinden malzeme çalmaya çalışan hırsızları suç üstü yakalayarak kolluk kuvvetlerine 
teslim ettiler.

Görev başında gösterdikleri dikkat, disiplin ve özen ile fark yaratan özel güvenlik ekibimizi tebrik ederiz.

Site yönetiminde kurumsal ve kaliteli hizmet anlayışının 
temsilcisi Siteplus yeni siteler ile yönetim ağını genişletiyor.

GÜVENLİK EKİBİMİZİN 
BAŞARISI

+ Elmar Towers + Kocalar Başka Ankara + We 
Çankaya +  Rena Park  + Kale Ofis  + Akağ Life + 
Kutlu İş Merkezi + Anka Job  + OSA Life  + MetroMall 
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BAHAR TEMİZLİĞİ VE

YAŞAM GÜVENLİĞİ
İlkbaharla birlikte bahar temizliği vakti de geldi. Kışlıkların kaldırılmasına, evin her köşesinin özenle 
temizlenmesine başlandı. Etkin bir bahar temizliği yaparak ev sakinlerinin sağlığını korumak bu açıdan önem 
taşıyor. 

Temizliğe halı, kilim, perde, yorgan, battaniye gibi eşyaları temizleyip kaldırarak başlayabilirsiniz. Bir odayı 
temizlemeden önce eskimiş, yıpranmış veya uzun süre kullanmadığınız eşyaları ayırarak etrafı boşaltabilir ve 
bundan sonra temizliğe geçebilirsiniz. Örneğin mutfakta biriken boş kavanoz ve şişeleri geri dönüşüm kutularına 
atabilirsiniz. 

Evde klima kullanılıyorsanız filtresini temizlemeniz sağlığınız açısından yararlı olacaktır. Ayrıca temizlik yaparken 
evi havalandırmanız da gerekir.

Bahar temizliği yaparken kullandığınız cihazların durumunu da kontrol edebilirsiniz. Çamaşır ve bulaşık makinesi, 
su sebili gibi su bağlantısı olan cihazlarınızın bağlantılarının tıkanmış veya yıpranmış olup olmadığı kontrol 
ederseniz bağlantıların patlaması ve evinizi su basmasına karşı önleminizi de almış olursunuz.

Dolapları derleyip toplamak zaman almasına karşın eski ve kullanılmayan eşyadan kurtulmak için gereklidir. 
Kullanılabilir durumda olan ancak artık giymediğiniz kıyafetleri, çocuğunuzun kullanmadığı, iyi durumda olan, 
ancak yaşını karşılamayan oyuncak ve kitapları bağış kumbaralarına koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. 
Azalan eşya sayesinde dolap içlerini temizlemeniz kolaylaşacaktır.

siteplus.com.tr
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Y A Ş A M  G Ü V E N L İ Ğ İ

Temizlik yaparken elektrik prizleri 
ve kablolara dikkat edin. Ampul, 
priz ve kablolara çıplak, ıslak 
elle veya ıslak malzeme ile asla 
dokunmayın. 

Temizlik ve Yaşam Güvenliği

Nasıl ki iş yerinde belli güvenlik kurallarını 
uygulamak riskleri azaltarak çalışanların sağlığını 
korumaya yardımcı oluyorsa evde ve günlük 
yaşamda karşılaşılan tehlikeleri en aza indirmek 
de yaşamınızı korumada aynı önemi taşır.

Temizlik yaparken sağlığınız için dikkatli olmanız 
gerekir. Özellikle bahar temizliğinin yapıldığı 
bu dönemde ev kazaları sıkça yaşanmaktadır. 
En sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri 
zehirlenmelerdir. Temizlik malzemeleri 
amaçlarına uygun olarak kullanılmadığında 
ve başka malzemelerle karıştırıldığında zehirli 
gazlar açığa çıkar. Örneğin; çamaşır suyunu 
tuz ruhu ile veya sıvı yüzey temizleyiciler ile 
karıştırmak sıkça yapılan bir hatadır ve ciddi 
zehirlenmelere, solunum yollarında hasara 
neden olur. Bu yüzden temizlik malzemelerini 
ASLA birbiriyle karıştırmayın. Temizlik 
maddeleri seçiminde çevreye en az zarar veren 
malzemeleri tercih edin. 

Evin yüksek noktalarında yapılan temizlik 
sırasında olan yaralanmalar da sık karşılaşılan 
sağlık sorunlarındandır. Perde takarken, dolapların 
üstünün veya yüksekteki rafların temizliği gibi 
işleri yaparken seyyar merdiven kullanın. Tabure 
ve sandalye gibi eşyaların dengesi kolayca 
bozulur, bunlardan düşme riskiniz yüksektir. Hatta 
seyyar merdivenin dengesini de kullanmadan 
önce kontrol edin. Mümkünse yüksekte iş 
yaparken yardım alın. Merdiveni tutan, size 
malzemeleri veren, inip çıkmanıza yardım eden 
bir kişi yanınızda olsun.  Yalnızca yüksekten 
düşmeniz değil, başka bir cismin üstüne düşmeniz 
de çok ciddi yaralanmalara yol açabilir. 
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14 ŞUBAT’I
FARKLI KUTLAMAK

14 Şubat Sevgililer Günü... Pazarlama araştırmalarına göre sevdiklerimiz için bir hediyeye en fazla para 
harcadığımız gün. Öyle ki Anneler Günü için alınan bir hediyeye harcanan paradan çok daha fazlası bu özel 
gün için gözden çıkarılıyor. Üstelik bir hediye ile de yetinilmiyor. Bu hediyeye özel bir yemek, bir etkinlik, hatta 
bir seyahat de ekleniyor. 

Bir özel günü kutlamayı seçmek veya seçmemek kişisel bir tercih. Ancak özellikle Y kuşağı ile birlikte eşyaya 
bağlanma, sahip olma fikri yerini deneyim yaşama, deneyimleri paylaşmaya bıraktı. Sahip olduklarının 
farkına varmak, kıymetini bilmek, imkânı olmayan ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmanın değeri yeniden 
önemsenmeye başlandı.

Siteplus da 2 yıldır 14 Şubat’ı “Sevgi Günü” olarak değerlendiriyor ve bizlere koşulsuz sevgi ile yaklaşan sokak 
köpeklerine yönelik bir sosyal medya kampanyası ile farkındalık yaratarak destek vermeyi  hedefliyor. Bu yıl 
da 14 Şubat’ta Instagram’dan yürüttüğü takip kampanyası sonucunda 1 ton mamayı sokak köpekleri için 
faaliyet gösteren Patipark Ankara’ya ulaştırdı.

Hayvanların zarar görmediği, bir heves uğruna alınıp ardından sokağa atılmadığı, sağlıklı ve mutlu oldukları 
bir dünyada bir arada yaşamak umuduyla...  
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DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİNDE

PROFESYONEL EKİP 
ÇALIŞMASI

YAPI MALZEMESİ DİKKATE 
ALINARAK VE İSG ÖNLEMLERİ 

DOĞRULTUSUNDAsiteplus.com.tr
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Maliyet-etkin yöntemlerden söz 
ettiniz. GES’ler için bu tür yöntemler 
nelerdir?
Güneş tarlası olarak da adlandırılan GES’ler için 
panel ömrü büyük önem taşır. Örneğin kurulum 
aşamasında eklenecek düşük maliyetli bir 
soğutma sistemi güneş panelinin yüzeyindeki 
ısı kaynaklı sorunu çözecektir. Şöyle anlatayım; 
Panel yüzeyinin sıcaklığı 30°C’lik bulutsuz ve 
rüzgârsız bir günde 60°C’ye kadar ulaşır. Yüzey 
sıcaklığındaki her 1°C artış ise ortalama bir güneş 
panelinin verimliliğini %0,5 oranında düşürür. 
Yani 60°C’lik bir sıcaklık, güneş panelinin elektrik 
üretiminde %15 oranında bir kayba yol açar. Tabii 
bir de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının 
yarattığı genleşme sorunu var. Bu da panel 
veriminde kalıcı kayıplara neden olur. Biz bu tür 
sorunlara karşılık patentli bir teknoloji geliştirdik. 
Microtherm markası altında tasarladığımız ve 
Chilly adını verdiğimiz “Geotermal Pump” sistemi 
ile panel yüzeyindeki istenmeyen ısı, soğutma 
sistemi içindeki su kullanılarak toprağa iletir. 
Toprak zeminin 4 ila 6 metre altında -bölge ve 
toprak tipi fark etmez- sıcaklık sabittir. Toprak 
sıcaklığı sabit kalarak doğal bir soğutma ortamı 
oluşturur. Burada kullanılan su kapalı devre çalışan 
sistemde yer alır. Bu sayede su israfı da olmaz. 
Panel ömrünün uzamasına ve yangın riskinin 
azaltılmasına yardımcı olan bir teknolojidir. Güneş 
tarlasının kuruluş aşamasında panellere eklenmesi 
gerekir. 

Umarız önümüzdeki yıllar küresel çapta 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin hızla 
geliştiği ve iklim değişikliğine karşı daha 
etkin mücadele ettiğimiz yıllar olur. Verdiğiniz 
bilgiler için teşekkür ederiz.

siteplus.com.tr
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Ç E V R E  V E  T E K N O L O J İ

Bize enerjinin tarihçesi, özellikle de yenilenebilir enerjinin geçmişi hakkında bilgi 
verir misiniz?

Yenilenebilir enerji kavramı aslında zannedildiği kadar yeni bir kavram değil. Yalnızca, sizin de belirttiğiniz 
üzere, artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak gelişen küresel enerji ihtiyacı son 15-20 yıldır bu kavramın 
tekrar gündeme gelmesini sağladı. Yoksa dünya tarihine göz attığımızda, örneğin Amerika kıtasının keşfinde 
kullanılan yelkenli gemiler veya Hollanda’daki yel değirmenleri yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgârın ilk 
kullanım alanlarından sayılabilir. Özellikle 18. yüzyıldaki sanayi devrimiyle beraber enerji ihtiyacı artmış, bu 
dönemde akarsulardan faydalanılmıştır. Civarında nehir bulunmayan bölgeler insan ve atların kas gücünden 
yararlanmaya çalışsa da bir süre sonra ısı motorları ile enerji üretilmesine geçilmiştir. Bunu 19. yüzyıldan itibaren 
petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılığımız izler. Dünyamızdaki enerji ihtiyacının yaklaşık %80’i hâlâ fosil 
yakıtlarla sağlanıyor. Ancak çağımızın en büyük sorunu iklim değişikliğinde fosil yakıtların büyük rol oynadığı 
düşünüldüğünden yenilenebilir enerjinin önemi artık daha sık vurgulanıyor. 

Şu anda yenilenebilir enerjinin dünya çapındaki durumu nedir?

Yaklaşık 120 yıl sonra ilk defa, 2016 yılı mayıs ayında birkaç saatliğine de olsa İngiltere’deki elektrik talebinin 
tamamı, hiç kömür yakılmadan karşılandı. Thomas Edison tarafından 1882’de Londra’da ilk kömürlü elektrik 
santrali kurulduğundan beri İngiltere’nin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünün kömür yakılarak karşılandığını 
düşündüğümüzde bu sembolik ama önemli bir adımdır. Öte yandan 2019 yılında Almanya enerji ihtiyacının 
%42’sini yenilenebilir enerjiden karşılamıştır. Yine de enerji talebinin tamamının yenilenebilir enerjiden 
kazanılması gerçekten zordur.

TÜKENMEYEN ENERJİ KAYNAĞI
GÜNEŞ
Artun Coşkun

Yenilenebilir enerji kaynakları 
arasında güneş tükenmeyen bir enerji 
kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. 
Güneşten enerji üretimi hakkında da 
bilgi verir misiniz?
Çoğu kişinin güneş panelleriyle ilk kez 
karşılaşması hesap makinelerindeki güneş pilleri 
ile olmuştur. Güneş pilleri; güneşten gelen ışınlarla 
arada jeneratör gibi aracı olmadan doğrudan 
elektrik üretir. Güneşten gelen foton dediğimiz 
parçacıklar güneş pilindeki malzemeye vurup 
malzemeye zayıf bir şekilde bağlı olan elektronları 
yörüngesinden kopartarak elektrik akımı 
meydana getirir. Teknolojinin geçmişi 19. yüzyıl 
başlarına kadar uzanır. İlk güneş paneli 1893 
yılında yapılmıştır. 1960’lardaki uzay çalışmaları 
ve 1970’lerdeki petrol krizi güneş enerjisi üzerine 
yapılan araştırmaları hızlandırmıştır. Günümüzde 
güneş panellerinden çok çeşitli alanlarda 
yararlanmaya devam ediyoruz.

Güneş panelleri güneş enerjisi 
santrallerinin (GES) kalbini 
oluşturuyor. Güneş enerjisi santralleri 
neden önem kazanıyor?
Dünyanın nüfusu arttıkça, ucuz enerjiye olan 
talep de artıyor. Daha önce de belirttiğim üzere 
fosil yakıt ile enerji üretiminin çevre üzerinde 
olumsuz etkileri oluyor. Bu açıdan güneş enerjisi 
santralleri gibi yenilenebilir enerji üretimine 
yönelik çalışmalar dünya çapında önem 
kazanıyor. Maliyet-etkin yöntemlerle yenilenebilir 
enerji üretmek hem gelişmekte olan ülkelerde 
büyümeyi teşvik ediyor hem de çevreye katkıda 
bulunuyor.

Artan dünya nüfusu 
küresel enerji ihtiyacının 
sürdürülebilir ve temiz 
enerji kaynakları ile 
karşılanmasını gerekli 
kılmaya başladı. Temiz 
enerjinin teşvik edilmesi, 
2011 yılı itibarıyla küresel 
enerjinin %20’den 
fazlasının yenilenebilir 
kaynaklardan üretilmesini 
sağlandı. Sürdürülebilir 
enerji ve güneş enerjisi 
santralleri (GES) ile ilgili 
çalışmalar yapan Artun 
Coşkun ile konuştuk.
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GIDA İLE 
DOĞRU İLİŞKİ  

Genellikle çocuklarımızın 
yemek ile olan ilişkisini 
“yemek yedi” veya 
“yemedi” üzerine 
kurarız. Bir de dengeli 
beslenmeleri konusunda 
çocuklarımızın üzerine 
titreriz. Oysa gıda ile 
ilişkimiz yalnızca “bir 
şeyler yemek” üzerine 
kurulduğunda eksik kalır.
Üretimi için verilen emeğin
farkına varmak gerekir. 

siteplus.com.tr

siteplus.com.tr

T O P L U M

ÇOCUKLUKTA BAŞLAR
Bir yanda açlık sınırında 
yaşayan insanlar, diğer 
yanda sağlıksız beslenme 
kaynaklı obezite sorunu... 
Dünya nüfusu gıda 
konusunda bu iki uç 
arasında sıkışmış durumda. 

Ancak her iki uçta da en önemli sorunlardan birini israf oluşturuyor. 
Dünyada her yıl üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Üstelik büyük 
bir kısmı gelişmiş ülkeler yüzünden meydana geliyor. Gelişmiş 
ülkeler gıda israf etmeselerdi dünya nüfusunun 3 katı doyurulabilirdi. 
Gıdanın üretiminden sofralara ulaşmasına kadar geçen süreçte 
başta ülkelerin gıda politikaları olmak üzere pek çok neden israfa yol 
açıyor. Üretimden saklamaya, ulaşımdan paketlemeye her aşamada 
gösterilecek dikkat ve uygulanacak kurallar bu sorunun önlenmesine 
destek olabilir. 

Sürdürülebilir beslenmeyi benimsemek ise kişisel olarak atılabilecek 
bir adımdır. Beslenmede sürdürülebilirlik; sağlıklı, güvenli, adil ve 
ekonomik bir beslenme modelidir. Gıdaları mevsiminde tüketmek, 
hemen tüketilemeyen gıdaları iyi saklamak, yerel besinleri ve üretimi 
desteklemek, ihtiyacı kadarını tüketmek, gıda atıklarını azaltmak israfı 
önleyecek, sürdürülebilirliğe yardım edecektir.

Bilinçlenme Çocuklukta Başlar
Çocuklarınız ile birlikte yaptığınız bazı faaliyetler onların gıda 
üretimine ve hazırlanmasına verilen zaman ve emeği fark etmesini 
sağlayacaktır.

+ Onlarla birlikte mutfağa girerek yemek hazırlamak bu faaliyetler-
den biridir. 
+ Çocukken pamukların arasında fasulye ve nohut filizlendirdi-
ğiniz dönemi hatırlarsınız. Balkonda küçük bir saksıda yetişen 
nane, maydanozu sulamaktan sorumlu olmak bile şehirde yaşayan 
çocuklar için farkı bir deneyimdir.
+ Çocuklarla birlikte pazara, manava, balıkçıya gitmek yemeğin 
nereden geldiğini görmelerini sağlar.
+ Kültürümüzde tabağında yemek bırakan çocuklara “arkandan 
ağlar” diyerek yemeğini bitirmesi tembihlenir. Ancak çocukları 
yemek yerken zorlamak olumsuz sonuçlara neden olabilir. Yiyebile-
ceği kadarını tabağına koymak, tabağını bitirdikten sonra yeniden 
eklemek gerekir.

En önemlisi ise gıda israfında kendi tutumunuzu gözden geçirmek 
olacaktır. Büyüklerin davranışlarını gözden geçirerek gerekiyorsa 
düzeltmesi ve çocuklara doğru örnek olması önemlidir.
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İ Ş  D Ü N Y A S I

İş başvurularında genellikle önce bir başvuru formu doldurulması isteniyor. Form 
doldururken nelere dikkat etmek gerekmektedir? 

Öncelikle başvuru yapan kişi formu kendisi doldurmalıdır. Mavi yaka işe alımlarında formu dolduranın okuma 
yazma bilip bilmediği bu sayede kontrol edilmiş olur. Form eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Adayın 
dikkati, gösterdiği özen, hatta yazısından bile işi ne kadar istediği ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Bazı formlarda referans kısmı yer alıyor. Bu 
kısım nasıl doldurulmalıdır? Kimler referans 
olarak gösterilebilir? 

Aile bireylerinden gösterilen referansları ben çok dikkate 
almıyorum. Daha önce çalıştığı işyerindeki amir veya şef 
düzeyindeki, yani kişinin çalıştığı pozisyonun üstünde 
olan bir pozisyondaki kişinin referans olarak gösterilmesi 
uygun olacaktır. Kurumsal şirketlerde çalışmış olan aday-
ların dahi verdiği referanslarda doğrudan amir bilgisi 
daha fazla güven vermektedir. Eş pozisyon değil, üst 
yönetici daha sağlıklı bilgi verecektir.

Form doldurulsa da firmalar özgeçmiş talep 
edebiliyor. Bir özgeçmiş oluştururken hangi 
bilgilerin mutlaka özgeçmişte yer alması 
gerekmektedir? 

Kurumsal şirketler genelde kendi iş başvuru formları 
üzerinden gider, ancak kısa tutulduğundan bu formlar 
çok detaylı olmaz. Beyaz yakanın görev ve sorumlulukları 
bu formlara sığmayabilir. Hazırlanan özgeçmişte fotoğraf, 
isim, adres, iletişim numarası, doğum tarihi ve ikametgâh 
adresi (açık olmasa da kesinlikle semt ve şehir bilgisi 
olmalıdır), bunun dışında eğitim bilgisi ve daha önce çalı-
şılan iş yeri ve görev tanımları kronolojik olarak kesinlikle 
yer alması gereken bilgilerdir. Bunun yanı sıra sertifikalar 
ve referansların da olmasında fayda vardır.

Başvuru yapılacak her firmaya aynı 
özgeçmiş gönderilebilir mi? Yoksa firmaya 
göre bazı düzenlemeler yapmak gerekir mi?

Eğer başvuru yapılan firmadaki spesifik bir pozisyonda 
daha önce bilgi ve deneyim sahibiyseniz o zaman ilgili 
pozisyonda yaptıklarınızı ve iş sürenizi daha detaylandı-
rılabilirsiniz; ancak verimli ve detaylı bir özgeçmiş oluştu-
rulmuşsa standart olarak paylaşım yapabilirsiniz.

Özgeçmişlerin değerlendirilme süreci her 
başvuru sahibinin merak ettiği bir konu. İşe 
alım uzmanları kendilerine gelen çok sayıda 
özgeçmişin arasından uygun olanları nasıl 
belirliyor?

İşe alım uzmanı olarak hangi pozisyon için başvuru 
yapıldığı, ikametgâh adresi ve benzer pozisyonda çalışmış 
olmak ilk baktığımız unsurlardır. Seçim yapılacak cinsiyet 
daha önce belirlenmiş ise kadın veya erkek ayrımı, dene-
yim süresi ve çalıştığı firma da ön eleme için ilk bakılacak 
maddeler arasında yer alır.  Bunun dışında; belirlenen 
adaylar ile yapılan bire bir görüşmeler esnasında, diksi-
yon, iletişim becerisi, kişisel becerileri ve özgeçmişiyle ilgi-
li detay adayı belirlemede bize yardımcı olur. Belirlenen 
adayın nitelikleri işe alım yapacağımız pozisyon ve görev 
için uygun olmalıdır.

Deniz Güçlüoğlu
İşe Alım Uzmanı

İŞ BAŞVURUSUNA
İŞVEREN BAKIŞ AÇISI 
İLE YAKLAŞMAK

İş başvurusu yaparken bazı kurallara dikkat etmek, belirli bir dikkat ve özen 
göstermek başvuru sahibine avantaj sağlar. Beyaz yaka başvurularında olduğu kadar 
mavi yakalılar için de özenle yapılmış bir iş başvurusu fark yaratacaktır. Siteplus İşe 
Alım Uzmanı Deniz Güçlüoğlu bu konudaki sorularımızı cevaplayarak bizlere yol 
gösteriyor.
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İyi bir iş başvurusu; yapılan 
yazılı başvurunun eksiksiz 
ve doğru bilgiler içermesiyle 
başlar. Form doldurmada 
gösterilen özen ve üst 
yöneticiden alınmış iyi bir 
referans doğru başvurunun 
ilk adımlarıdır.
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Görüşme sırasında başvuru yapan kişi firmaya hangi soruları yöneltmeli ve 
firmadan hangi bilgileri edinmelidir?

Eğer işe alım sırasında detaylı bilgi verilmediyse başvuru yaptığı pozisyonun görev tanımı ile ilgili 
net bilgi isteyebilir. Nerede çalışacağı, çalışma saatleri, hafta sonu mesaisinin olup olmaması soru-
labilir. Mavi yaka pozisyonları için ücret, varsa yan sosyal haklar öğrenilmelidir. Beyaz yakada ücret 
bilgisi genelde ikinci aşama mülakata bırakılır ve üst yönetici tarafından bilgilendirme yapılır, bu 
aşamada görüşmek, belirlenen tutar üzerinden görüş ve istek bildirmek daha doğru olacaktır.

Eğer yapılan başvuru sonuçlanmak üzereyse aday aklında soru işareti kalmayacak şekilde tüm soru-
larının cevabını almalı, ulaşım ve proje şartlarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olarak karar vermelidir. En 
başta yapılan durum değerlendirmesi karşılıklı emek ve zaman kaybını önleyecek ve birlikte daha 
uzun çalışılmasını sağlayacaktır. 

Herkesin herkes hakkında 
hemen bilgi sahibi olabildiği 
dijital bir dünyada yaşıyoruz. 
Başvuru sahiplerinin sosyal 
medya hesaplarında yaptıkları 
paylaşımların işe giriş sürecinde 
olumlu veya olumsuz bir etkisi 
olabilir mi? 

Profil fotoğrafları burada en belirleyici unsur-
dur. İş başvurusu yaparken diğer sosyal med-
ya hesaplarından paylaştığınız fotoğrafları 
değil, bir nevi vesikalık formatında bir resmin 
kullanılması daha uygun olacaktır. Beyaz 
yakada başvuru sahibinin kurum kültürüne 
uygun olup olmadığını belirlemede bazen 
kişisel hesapların incelenmesi gerekebilir.

İ Ş  D Ü N Y A S I
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Yazılı başvuru sürecini geçen adaylar 
ile telefonda ön görüşme yapılırsa 
adayın bu görüşmede nasıl bir yöntem 
izlemesi doğrudur?

Net ve anlaşılır bir konuşma olabilmesi için diyalo-
ğun kesintisiz ve anlaşılır olması gerekir. Mümkün-
se sessiz bir ortamda soru soran kişinin sorduk-
larına odaklanıp sakin ve anlaşılır bir şekilde kısa 
ve net cümleler ile kendilerini ifade etmelidirler. 
Heyecanlanmadan, fazla detaya girmeden anlaşı-
lır bir şekilde konuşmalıdırlar.

Yüz yüze görüşmeye çağırılan 
adaylar görüşmeye giderken nasıl 
hazırlanmalıdırlar? Giyimleri nasıl 
olmalıdır? Görüşmeye giderken 
yanlarında getirmeleri gereken 
belgeler var mıdır? 

Ayrıntılı bir özgeçmiş veya telefonda belirtilmiş 
ekstra bir belge varsa -mesleki yeterlilik belgesi, 
mavi yaka için hijyen belgesi, operatör belgesi 
gibi- yanlarında getirebilirler. İş görüşmesine gidi-
lirken kesinlikle özenilmesi gerekir. Kadın adaylar-
da çok abartıya kaçmadan makyaj yapılmalı, tüm 
adaylar temiz ve şık giyinmelidir. Hem makyaj ve 
saçta hem de kıyafette özenli, temiz, derli toplu 
bir görüntü önemlidir.

Hep başvuru yapılan firmanın işe alım 
aşamaları ile ilgili olarak konuştuk. Bir 
de başvuru yapacak kişinin açısından 
değerlendirme yapabilir miyiz? İş 
başvurusu yapmak için pozisyon, 
proje veya firma seçerken bir aday 
nelere bakmalıdır?

Emek karşılığı ücret alınıyor , bu nedenle sadece 
ücret değil sigorta da önem arz eder. Verdiğiniz 
emeğin karşılığını eksiksiz alabileceğiniz sigorta-
nızın eksiksiz yattığı, uzun süre güvenle çalışabile-
ceğiniz şirketlerde çalışmak önemlidir. Eğer dene-
yiminiz varsa, daha önce çalıştığınız pozisyonda 
veya benzer pozisyonlarda başvuru yapmalısınız. 
Deneyiminiz yoksa ilerde kendinizi nerede gör-
mek istediğinizi düşünerek ve hangi işi yapmak 
istediğinizi belirleyerek ona göre başvuru yapma-
lısınız. Kısa vadeli değil, uzun soluklu düşünmeli-
siniz. İşe giderken mutlu olacağınız, kendinizi tam 
ve verimli hissedebileceğiniz pozisyona ve şirkete 
başvuru yapmalısınız. Kişisel özelliklerinizi de 
dikkate almayı unutmamalısınız. Mesela aktif ve  
sosyal, konuşmayı seven, insan ilişkileri iyi adaylar 
sürekli masa başında raporlama yapacakları bir 
işte çalışırlarsa uzun vadede mutsuz olacaklardır.

Başvuru sahibi yüz yüze 
görüşmeye giderken ayrıntılı 
özgeçmişini ve varsa istenen 
ek belgeleri de yanına 
almalıdır.

Giyimine, makyajına ve saçına 
özen göstermeli, ancak 
abartıya kaçmamalıdır.
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ÇOCUKLARDAN

Siteplus personelinin değerli evlatları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en fazla 3 kıtadan oluşan,  
içinde “mutluluk”, “güneş” ve “armağan” kelimelerinin geçtiği birer bayram şiiri yazdı. Yazıp resimlerle süsledikleri 
şiirleri Siteplus sosyal medya hesaplarında 23 Nisan günü yayımlanarak takipçiler ile buluştu. Bazı çocuklarımız 
evlerinde hazırladıkları 23 Nisan köşesinden etkinlik fotoğraflarını ve şiir videolarını da paylaştılar. Kendilerine ka-
tılımları ve emekleri için teşekkür ediyor, okullarımızda, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle kutlayacağımız sağlıklı ve mutlu 
nice bayramları sabırsızlıkla bekliyoruz. 

ÖZGÜN ŞİİRLERLE
23 NİSAN
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2 3  N İ S A N I

23 Nisan kutlamalarına 
gösterdikleri ilgi ile 
çocuklarımız ve aileleri 
bu günün ülkemiz ve 
milletimiz için olan 
önemini bizlere bir kez 
daha hatırlattılar. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çocukluğumuzun en değerli 
anıları arasında yer alır. Kimimiz soğuk havada yapılan töreni hatırlar, kimimiz ise 
kalabalık karşısında okuduğu ilk şiirini... Bu yıl da pandemi yüzünden evde kutlanan 
23 Nisan’da Siteplus çocukları güzel bir etkinlik yaşadı.
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CCTV izleme merkezlerinde yapılan testlerde; iki veya daha fazla monitörün, 12 dakika sürekli döngü halinde 
izlenmesi durumunda güvenlik personelinin ekranda olan aktivitenin %45’ini kaçırdığı, 22 dakika  sonra ise bu 
oranın %95’e çıktığı tespit edilmiştir.

Video analiz; tehditleri, şüpheli olayları ya da gerçek zamanlı davranışları algılamak ve tanımlamak için video 
görüntülerini sayısal olarak analiz eden sinyal işleme sistemidir.

Şantiyelerde baretsiz gezenlerin algılanması, maske takmayanların tespit edilmesi, hareket algılama, kişi ve araç 
sayma, yabancı ve kayıp nesne algılama, ters yöne giriş, yoğunluk haritası, sinyal kaybı, görüntünün kapatılması, 
amaçsız dolaşma, kişi ve nesne takibi gibi birçok gelişmiş algılama seçeneğini içerisinde barındırır. Video analiz ile 
alarm durumu olmadığı sürece aktif olarak görüntülerin izlenmesine gerek kalmaz.

Video analiz; tüm sunucu, kamera ve kullanıcıların 
merkezden kontrolünü, alarm ve aktivite 
yönetimini sağlamaktadır. Logları tutulmuş olan 
alarm durumları, çeşitli arama kriterlerine göre 
(hareket algılama, kayıp ve yabancı nesne gibi) 
aratılabilir. 

Hakan Yılmaz
Siteplus Özel Güvenlik 
Eğitim ve Denetim Sorumlusu
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G Ü V E N L İ K

AKILLI

VİDEO ANALİZİ

Akıllı video analizin temel amacı, oluşabilecek tehditleri önceden algılayarak 
engellemektir. Günümüzde bu işlem, çoğunlukla birkaç ekran karşısında oturan 
güvenlik personeli ile yapılmaya çalışılmaktadır.                           

+ Video analiz ile istenilen sayıda kamera 
görüntüsü analiz edilir ve önceden 
tanımlanmış tehdit durumları oluştuğunda 
alarm verilir.

+  Alarm bilgisi, görüntülü e-posta ya da alarm 
görüntüsünün linkini içeren bir SMS olarak da 
gönderilebilir.

+ E-harita özelliği sayesinde farklı lokasyonlardaki 
kameralar üzerinde hızlı gezinme yapılabilir.

+ Sistem, veri doğrulama üzerine kurulu 
olduğundan hata payı oldukça düşüktür.

 

+ Güvenlik personeli giderlerinden tasarruf 
edilerek, işletme maliyetleri düşürülmüş olur.

Akıllı arama adı verilen 
sistemden elde edilen 
rapor, tablo ve grafikler 
halinde alınabilir. Böylelikle 
operatörler, video analiz 
raporlarıyla ölçülebilir bilgiye 
ulaşabilmektedirler.
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Sınır İhlali

Operatör tarafından tanımlanan sanal sınırlar yine 
operatör tarafından belirlenen yönde ihlal edildiğinde 
(bir hattı geçme, çit üzerinden atlama vb.) sistem alarm 
durumuna geçer.

Duran Araç Algılama

Otoparklarda bilet alınmasının ardından otomatik olarak 
açılan bariyer kapanıncaya kadar, arkadan gelen diğer 
araç izinsiz olarak giriş yapabilir. Otobanda duran araçlar 
için alarm planlanabilir. Bu ve benzeri senaryolar analiz 
edilebilir.

Başıboş Dolaşma

Otopark bölgelerinde araçların arasında dolaşan şüpheli 
şahıslar tespit edilebilmekte, böylelikle suç gerçekleşmeden engellenebilmektedir.

Video analiz yazılımları, CCTV teknolojisini üst seviyelere taşımıştır. Büyük çaplı sistemlerde veya üst düzey koruma 
sağlanmak istendiğinde etkin, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunulabilmektedir. 

Kayıp Obje Algılama

Kullanıcı tarafından belirlenmiş olan bölgedeki herhangi bir objenin kaybolması durumunda alarm modu aktif hale gelir. 
Yine aynı şekilde belirlenmiş bölgeye bırakılmış sahipsiz paketler de tespit edilebilmektedir.
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KRİTİK TESİSLERİNİZ İÇİN
İÇ VE DIŞ GÜVENLİK

HİZMETLERİ
SITEPLUS ÖZEL GÜVENLİK
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TAŞINMADAN 
ÖNCEKİ HAZIRLIK 
İNŞAAT SONRASI TEMİZLİK
Özlem Kaplan
Siteplus Eğitim ve Denetim Sorumlusu

Yeni bitmiş bir projede oturmak, yeni tamamlanmış bir iş merkezinde çalışmak, 
yeni yapılmış bir AVM’de dolaşmak, bu alanları kullanan kişiler için bir motivasyon 
kaynağıdır. Böyle bir mekâna gelen personel ve ziyaretçiler olumlu bir izlenimle 
hareket ederler. 

Ancak inşaatı yeni tamamlanmış yerlerin kullanıma hazırlanması, buradaki malzemelerin toz, harç parçaları, sili-
kon ve bant izleri gibi inşaattan kalmış malzemelerden temizlenmesi gerekir. “İnşaat sonu temizliği” olarak adlan-
dırılan bu temizlik modelinde profesyonel bir ekip, sistematik bir şekilde, bu temizliğe özel malzemeler kullanarak 
işlem yapar ve ortamı kullanıma hazır hale getirir.

İnşaat sonu temizliğinde profesyonel bir firmanın uzmanlığından faydalanmak istendiği takdirde öncelikle ku-
rumsal bir firma arayışına girilmelidir. Siteplus gibi kurumsal bir temizlik firması, eğitimli personeli, doğru ve uy-
gun malzeme kullanımı ile yeni yapıdaki materyale zarar vermeden temizlik yapar. İnşaattan sonra yapılan temiz-
lik uygulamalarının kalitesini değerlendirebilmek için bu temizlik kolu hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
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D O S Y A  K O N U S U

İnşaat sonrası temizliğinin genel 
temizlikten farkı nedir? 

İnşaat sonrası yapılan temizlikte kullanılan 
malzeme-ekipmanlar, temizlik yöntemleri genel 
temizlik işlemine göre farklılık gösterir. Boya, harç, 
bant vb. kalıntıların çıkarılabilmesi için güçlü ve 
özel kimyasallara, kazıyıcı ekipmanlara ve yardımcı 
makinalara ihtiyaç vardır. Genel temizlik işleminde 
uygulanan süpürme, paspaslama, toz alma-silme, 
yıkama, parlatma, cilalama, yüksekte çalışma vb.  
yöntemlere ek olarak inşaat sonu temizliklerde 
kazıma, bant, balonlu naylon, koruyucu kaplama 
sökme, ovalama gibi temizlik yöntemleri de 
kullanılır. İnşaat sonrası temizlik işlemlerinde 
harcanan zamanın büyük bir bölümünü bu 
yöntemler oluşturur. Daha sonra detay ve ince 
temizlik işlemleri yapılır.

İnşaat sonrası temizliğinde hangi 
uygulamalar yapılır?

İnşaat sonrası temizliklerde öncelikle iyi bir fizibi-
lite yapılmalı, alanda hangi uygulamalara ihtiyaç 
olduğu, bu uygulamaların İSG tedbirleri doğrul-
tusunda nasıl yapılacağı, hangi malzeme-ekip-
man-makinaya ihtiyaç olduğu, kaç personel ile ne 
kadar zamanda yapılacağının keşfi doğru ve tam 
olarak yapılmalıdır. 

İnşaat sonu temizliklerde yüksek tavan, kolon, 
duvar, kapı, cam, çerçeve, sundurma vb. yüksekte 
çalışma gerektirecek uygulamalar, mutfak-ban-
yo-WC-abdesthane gibi ıslak hacim temizliği, 
yüzey-zemin özelliğine göre, yani yumuşak-halı, 
sert-mermer, karo, beton, fayans, pvc, ahşap, 
metal zeminlerin temizliği yapılır. Bu uygulamalar 
için her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin 
alınması ve eğitimli personel ile çalışmanın yapıl-
ması gerekir.

Siteplus, kurumsal temizlik 
hizmetlerindeki tecrübesini 
inşaat sonrası temizlik 
hizmetlerine de taşıyor. 
Yeni yapılan mekâna zarar 
vermeyen profesyonel 
temizlik hizmeti ile bu 
mekânın değerini ortaya 
çıkarmayı amaçlıyor.

Hangi malzemeler kullanılır? 

İnşaat sonu temizliklerde harç, boya, bant gibi 
kalıntıların çıkarılması için yüzey çeşidine göre 
zarar vermeyecek ve kalıntıların kolayca çıkarılma-
sını sağlayacak özel kimyasallara ve ekipmanlara 
ihtiyaç vardır.

Genel temizlikte kullanılan malzemelerle birlikte, 
cam-zemin kazıyıcı ekipman, ovma teli, zemin 
yıkama makinesi ve zemin yıkama pedi-fırça-
sı-keçesi, yükseltici makine ve ekipmanlar, ısıtma 
makinesi, , kuru vakum, buhar makinesi, selülozik 
tiner, kireç sökücü, pas sökücü, yağ sökücü, me-
tal temizleyici, WC temizleyici, çamaşır suyu, sıvı 
ovma maddesi gibi malzemelere ihtiyaç vardır.



Bu adımları şöyle sıralayabiliriz:

+ Tavanlar ve duvarlar dahil tüm yüzeyleri süpürün. 

+ Zeminleri önce süpürün, sonra paspaslayın ve dezenfekte 
edin. 

+ Tüm döşemeleri elektrik süpürgesiyle temizleyin. 

+ Kapıları, kapı kollarını, süpürgelikleri ve pervazları silin. 

+ Banyo ve mutfağı, içindeki alet, dolap ve tezgâhlar ile 
birlikte kapsamlı bir şekilde silin ve hijyenini sağlayın. 

+ Pervazlar ve çerçeveler dahil tüm pencere iç kısımlarının 
tozunu elektrik süpürgesi ile alın ve ardından silerek 
temizleyin. 

+ Tüm kanalların, ızgaraların, havalandırma deliklerinin, 
panjurların, tavan vantilatörlerinin ve aydınlatma 
armatürlerinin tozunu alın. 

+ Tüm donanım menteşelerini, kulplarını, rafları ve dolap 
kapaklarını temizleyin. 

+ Dolapların içini temizleyin. 

+ Tadilatı yapan yüklenicinizin sözleşmenizin gereği olarak 
çöp ve döküntüleri kaldırması beklenir. Yine de çöp ve 
döküntü kaldıysa bunları uygun bir şekilde bertaraf edin.  

Evinizin inşaat sonrası temizliğinde nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizin küçük bir bölümünde yapılacak basit bir tadilat bile oluşacak inşaat 
tozu ve kiri yüzünden stres yaşamanıza neden olur. Bu tür tadilat çalışmaları 
zaman zaman komşuluk ilişkilerinde gerginliğe bile yol açabilir. Tadilat sürecinde 
ve özellikle sonrasında dikkat edilecek bazı noktalar sizi bu gibi sıkıntılardan 
kurtaracaktır:

+ Tadilat yapacak yüklenici ile işe başlamadan önce görüşün. Yükleniciler 
genellikle eşya ve döşemeye zarar vermemeye yönelik önlem alırlar, ancak 
oluşacak toz ve kire dikkat etmezler. Onlardan ne beklediğinizi açıkça anlatın. 
Gerekirse eşya ve döşemenizi darbe ve tozdan korumak için bez, muşamba gibi 
malzemeleri siz sağlayın. Doğru kullanıldığını, eşyanızın korunduğunu kontrol 
edin.

+ Yüklenicilerin tadilat sonrasında temizliğe yaklaşımı genellikle süpürge ve faraş 
ile büyük artıkları toplamaktan ibarettir. Binadaki koridor, asansör ve bahçe gibi 
ortak kullanım alanlarının temiz bırakılması ve çıkan inşaat atıklarının toplanarak 
uygun çöplere atılmasına dikkat edin. Böylece hem komşuluk ilişkilerinizi 
koruyacak hem de çevreyi koruyacaksınız. Site yönetimi, belediye gibi yerlere 
şikâyet edilmenin de önüne geçmiş olacaksınız.

+ Mümkünse inşaat süresince her gün sonunda toz ve atıkları temizlemeye 
çalışın. Böylece inşaat sonunda birikmesinin engellersiniz.

+ Dolap kapılarının aralarını maske bandı ile kapatarak dolap içine toz geçmesini 
önleyin. Özellikle koltuk, sandalye, kanepe, yatak gibi kumaş yüzeylerin üstünü 
mutlaka bez veya muşamba ile kaplayın.

+ Eğer hava filtresi kullanıyorsanız, bu filtreleri inşaat süresince haftada 
bir temizlemelisiniz. İnşaat bitiminden sonra da hava filtresi, iklimlendirme 
cihazlarının mutlaka temizlenmesi gerekir. Pencereleri açık tutarak hava akımını 
sağlayın.

+ Duvarlarda biriken tozu temizlemede nemli bir bez kullanabilirsiniz. Eğer 
duvarlarınız yeni boyandıysa, boyanın iyice kurumasını beklemelisiniz. Kuruma 
süresi 1 aya kadar uzayabilir.

+ Korniş ve süpürgelikler inşaatın ardından mutlaka temizlenmelidir. Bu 
bölgeler çok toz tutar. İnşaattan bir süre sonra bile yeniden mikrofiber bezlerle 
temizlemekte yarar vardır.

+ Yerlerdeki tozları iyi bir filtresi olan elektrik süpürgesi ile alabilirsiniz. Özellikle 
HEPA (yüksek verimli partikül emici) filtreli süpürgeler bu işlem için uygundur. 
Yerleri temizlerken en çok dikkat edilmesi gereken önce süpürge ile süpürmek, 
ardından paspas yapmaktır. Yer kaplamanıza zarar vermeyecek, uygun ürünler ile 
inşaat lekelerini çıkarmanız gerekir.
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D O S Y A  K O N U S U

Evinde tadilat yaptıran ve dışarıdan profesyonel bir temiz-
lik hizmeti için bütçe ayıramayanların da takip edebileceği 
basit adımlar ile inşaat sonrası temizlik uygulaması yapa-
bilmesi mümkündür. 
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TED Konferansı ilk kez 1984 yılında Kaliforniya’da 
düzenlenmiştir. Teknoloji ve tasarım ağırlıklı  
konularda alanının yetkin isimlerinin bilgi 
alışverişinde bulunması amacıyla kâr amacı 
gütmeyen bir etkinlik olarak ortaya çıkmıştır.  
“Yaymaya Değer Fikirler” (Ideas Worth Spreading) 
sloganıyla ilerleyen yıllarda konu yelpazesini 
çeşitlendirmiştir.

Hazırlanan konferanslar bir süre sonra 
genişleyerek dünyanın farklı şehirlerinde, yerel, 
bağımsız TEDx etkinliklerine dönüşmüştür.

TEDx, resmi TED lisansı altında ve belli kurallara 
bağlı kalınarak yerel olarak organize edilmektedir. 
İnsanların bir araya geldiği, yeni fikirlerin 
aktarıldığı bu platform aynı zamanda ilham veren 
video paylaşımları ile fark yaratmaktadır.

19 Haziran 2021 tarihinde yapılan 
TEDxHacettepeUniversity etkinliğinde 
9 konuşmacı ve 1 performans yer aldı. Hacettepe 
Üniversitesi bünyesindeki HacettepeMEC öğrenci 
topluluğu ve gönüllü ekibi tarafından organize 
edilen ve kâr amacı gütmeyen etkinliğin bu yılki 
teması “Labirent” oldu.

Etkinliğin ilk oturumunda Siteplus Marka 
Kurucusu Ufuk Coşkun “Krizde Yönünü Belirleme 
Sanatı” üzerine bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
“Nasıl?” sorusunu sorarak yaşama çözümcül 
bir bakış açısı ile yaklaşılmasının önemine 
vurgu yaptı. Çevrim içi canlı olarak yayımlanan 
etkinliği kaçıranlar için tüm konuşmalar 
TEDxHacettepeUniversity Youtube kanalı 
üzerinden erişime açık.

SITEPLUS MARKA 
KURUCUSU UFUK COŞKUN

“Krizde Yönünü Belirleme Sanatı” başlıklı 
konuşması ile Siteplus Marka Kurucusu 
Ufuk Coşkun, TEDxHacettepeUniversity
sahnesinde deneyimlerini paylaştı.
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E T K İ N L İ K

TEDx SAHNESİNDE
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BAHARDAN 
YAZA...
Canlılık, hareket, bereket ile özdeşleşen 
bir dönemin adıdır bahar. Ruha umut,  
kalbe mutluluk, akla aydınlık taşıyan bir 
zamandır. Derin bir nefes alarak ileriye 
doğru bir adım atmaya hazır olmaktır.
Yaza yaklaşmaktır.

Adımını atmaya hazır mısın? 
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KALESİ, KAHVALTISI, 
KEDİSİ, KEFALİ
VAN
Maden işlemesinde ve mimarîdeki ustalıklarıyla M.Ö. I. binyılın başlarında Doğu Anadolu’da krallık kuran Urartu-
ların başkenti Tuşpa, Van ilimizin tarihteki isimlerinden biridir.  Bölgede Urartu Krallığı’na ait önemli kalıntılardan 
biri  ilk Urartu kralı olan Sardur tarafından yaptırılan Van Kalesi’dir. Ayrıca özellikle Van Gölü civarında ve adala-
rında Ermeni kilisesi ve manastır kalıntıları da bulunur.  Yerel halk tarafından “deniz” olarak tabir edilen Van Gölü 
ülkemizin en büyük gölü olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük sodalı gölü unvanını taşır.  Van Gölü ile ilgili 
çeşitli söylenceler vardır. İçinde canavar olduğu, yüzmeyi seven Van kedilerinin beyaz renginin gölün sodasından 
kaynaklandığı bu söylencelerden bazılarıdır. Göl suyu sodalı olduğundan bu suda yalnızca endemik bir balık türü 
olan İnci Kefali (Van Balığı) yaşayabilmektedir. Aslında bir sazan türü olan bu balık üremek için sürüler halinde her 
yıl Nisan-Temmuz aylarında gölden derelere doğru göç eder. Yumurtasını bıraktıktan sonra göle geri döner. Göç 
süresi boyunca avlanma yasağı uygulanan balık, yöre halkının gelir kaynakları arasında yer alır.

İpek Yolu üzerinde olan Van, kahvaltısı ile anılır. Yöresel bal ve süt ürünlerini içeren oldukça zengin bir kahvaltı 
çeşididir. Yaylalardaki endemik bitki türlerinden ve bu yaylalarda beslenen hayvanlardan elde edilen sütle yapılan 
otlu peynirin de bulunduğu Van kahvaltısı bölge turizminin önemli bir parçasıdır. 
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Ş E H İ R L E R A R A S I

Safkan bir kedi türü olan 
Van kedisi, Van’ın tescilli 
markası olup dünya çapında 
üne sahiptir. Van 100.Yıl 
Üniversitesi’nde 1992 yılında 
Van Kedisi Araştırma Merkezi 
kurularak bu kedilerin genetik, 
morfolojik ve fizyolojik 
özelliklerinin korunması 
amaçlanmıştır. İki gözü mavi 
veya kehribar rengi olan 
Van kedileri olsa da özellikle 
genetik bozukluk nedeniyle bir 
gözü mavi, bir gözü kehribar 
rengi olanlar kediseverlerin 
ilgisini çekmektedir. 
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Ş E H İ R L E R A R A S I

NASA tarafından 8 Mart’ta 
başlatılan ve 12 Nisan’da 
sonra eren fotoğraf 
yarışmasının galibi Van Gölü 
oldu. Son 20 yılda astronotlar 
tarafından uzaydan çekilmiş 
dünya fotoğraflarını içeren 
yarışmanın şampiyonunu 
belirlemek için NASA’nın 
web sitesinde küresel çapta 
bir oylama düzenlendi. 
Uluslararası Uzay 
İstasyonu’nda astronot 
Kate Rubins tarafından 
2016 yılında çekilmiş üstteki 
fotoğrafta Van Gölü’nün bir 
parçası gözüküyor. 

Van Gölü’ndeki 4 adadan biri olan Akdamar ve buradaki Kutsal 
Haç Kilisesi özellikle bahar aylarında fotoğrafçıların gözdesidir. 
Görünümü nedeniyle Çadır Dağı olarak da adlandırılan Artos Dağı ile 
birlikte güzel kareler sunar. Artos Dağı 200’e yakın kelebek türüyle 
doğaseverlerin de ilgisini çekmektedir.
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UFUK COŞKUN PROJE 
ÖDÜLLERİ’NDE

Bu yıl 2.’si düzenlenen “Sosyal Hizmetlerin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması sonuçlandı. Siteplus Marka 
Kurucusu Ufuk Coşkun’un genç meslektaşlarını desteklemek amacıyla başlattığı yarışmaya bireysel ve 5 kişiyi 
geçmeyen gruplar olarak üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümü lisans 4. sınıf öğrencileri katıldı. 5 Mayıs 2021 
tarihinde başvuruları tamamlanan yarışmanın sonuçları 19 Mayıs günü yarışma web sitesi ufukcoskun.org ve 
sosyal medya hesaplarında açıklandı. Üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafın-
dan değerlendirilen proje yarışması, bu yıl da  pandemi sürecinin zorluklarına rağmen genç sosyal hizmet uzmanı 
adaylarının ilgisini çekti. 

Ödül kazanan proje sahiplerini kutluyor, bu yarışmanın profesyonel yaşama adım atarken onlara destek olmasını 
temenni ediyoruz.

KAZANANLAR
BELLİ OLDU
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U F U K  C O Ş K U N  Ö D Ü L L E R İ

SOSYAL HİZMETLERİN      GELECEĞİ İÇİN FİKRİM VAR

N-Obezite
Aslıhan Erol, Samet Aydın

1

Göçmen Entegrasyon Akademisi
Hilal Demir

2

Hayata Dokunan Minik Eller
Şule Nur İnce

3

Sesimiz Sesin Olsun
Özlem Aykut, Ruken Gövercin, 

Seda Şirin, Şeyma Akçay, 
Zeynep Sıla Ertekin

Sen de Yaşamda Kal
Ayşe Nur Yörük, Tuğçe Kaya

Özel Çocuklar İçin Farkındalık 
Yaratalım

Ayşegül Genç

MANSİYONLAR



SANAL SEPET:
ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ
Pandemi boyunca e-ticaret hacminde büyük bir artış gözleniyor. Hatta internet 
üzerinden alışveriş yapanların bu yıl sonuna kadar %4 oranında artacağı  
öngörülüyor. Çünkü artık çevrim içi alışverişe alışkın Z kuşağının yanı sıra Covid-19 
yüzünden mağazalara, marketlere ve alışveriş merkezlerine gitmekten çekinen 
bir kitle de istediği saatte tek tıkla ihtiyacına ulaşmayı alışkanlık haline getirdi. Bu 
dönemde küçük işletmeler de e-ticaret platformlarında kendi mağazalarını açarak 
satış yapmaya başladı. Sık kullandığımız yerel ve küresel alışveriş sitelerinden 
bazılarına biraz daha yakından bakarak çevrim içi alışverişin gelişimine bir göz atalım.

TRENDYOL.COM
ABD’de Ekonomi bölümünü bitirerek bir süre özel sektörde çalışan, moda ve alışveriş ile yakından ilgilenen genç  
girişimci Demet Mutlu’nun 2010 yılında birkaç ortağı ile başladığı çevrim içi alışveriş sitesi 10 milyon dolarlık 
yatırımcı bularak yoluna devam etti. Türk tasarımcıların ürünlerini satışa sunarak ülkenin dört yanına ulaştırmayı 
hedefleyen ilk alışveriş sitesi olan Trendyol’un hisselerinin büyük bir kısmı 2018 yılında Alibaba tarafından satın 
alındı. Bu satın almanın sonuçları ürün gamında da etkisini gösterdi. 

Site başlangıçta moda ve tekstil ürünleri ile beyaz yakalı kullanıcıya hizmet verirken ürün gamı genişleyerek tüm 
ürünlerde hizmet vermeye başladı. Influencer’lar ile çalışarak ve kolay ödeme sistemleri oluşturarak kullanıcı 
sayısını hızla artırdı. Pandemide market uygulamasını da devreye soktu. Şu anda Trendyol Group bünyesinde; 
Trendyol Tech, taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimat hizmeti Trendyol Go ve en büyük ikinci 
el ürün platformu Dolap yer alıyor.

Markanın verilerine göre 2020’de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcı Trend-
yol’da 347 milyon adet ürün sattı ve bu satıcıların %98’i yerli şirketlerden oluşuyor.

2019 yılında aktif müşteri sayısı 9 milyon civarındayken, 2020 yılının sonunda 19 milyonu aştı.

1998 yılıında kurulan marka 2001 yılından beri 
çevrim içi alışveriş platformu olarak hizmet 
veriyor. 100 bin dolar ile yola çıkan hepsiburada.
com, başlangıçta sattığı ürünleri kendi deposun-
dan gönderirken, zamanla firmaların mağaza 
açtığı “pazaryeri” modeline geçiş yaptı. 

HepsiBurada; platformunda kayıtlı firmalara 
e-ihracat hizmeti veren HepsiGlobal, lojistik 
firması HepsiExpress ve HepsiJet, dijital ödeme 
çözümü HepsiPay, reklam platformu HepsiAd 
adlı iştirakleri ile farklı hizmetler sunuyor.

E-ticaret sitesi olarak “Silikon Vadisi ile Kapalı 
Çarşı kültürünü birleştiren” yapısı ile 40’a yakın 
kategoride 50 milyon ürün çeşidine sahip ve 
aylık ortalama 100 milyon kişiye ürün ulaştırıyor. 
WhatsApp üzerinden müşteri desteği sunması 
ile ayrışan marka, diğer çevrim içi alışveriş siteleri 
gibi internet reklamları ile geleneksel reklam 
kanallarını birlikte kullanıyor.

HEPSİBURADA.COM
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AMAZON.COM
Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden mezun olan Jeff Bezos bir yatırım şirketi için çalışırken internetin 
hızlı gelişimini gördü. İşinden ayrılarak 1995 yılında Seattle’da sonradan Amazon adını alacak “Cadabra”yı kurdu.  
Yakın çevresi üzerinden sağladığı 1 milyon dolar ile 1998 yılında çevrim içi kitap ve cd satışı yapan amazon.com’u 
oluşturdu. Sitede satılan kitaplar hakkında yorum yazabilme seçeneği, burayı bir e-ticaret sitesinden sanal bir 
topluluğa dönüştürdü. İsmini dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri’nden alan şirket, kurulu-
şundan iki yıl sonra halka açılma kararı aldı. Başka şirketlerin ürünlerinin çevrim içi satışı için yapılan anlaşma ile 
sitede kıyafet, oyuncak, spor, yazılım, donanım, elektronik eşya gibi ürünler yer aldı. 1990’lardaki “dot.com” krizin-
den kâr ile çıkan amazon.com 2006’da müzik ve video hizmeti sunmaya başladı. 2007’de elektronik kitap kindle’ı 
piyasaya sürdü.  

Müşterilerin beklentilerine odaklanması, geleceğin alışveriş trendlerini doğru bir biçimde öngörmesi, yapay 
zekâyı en iyi şekilde kullanması ve rakiplerine göz açtırmayan sert tavrı ile Amazon şu anda dünyanın en büyük 
çevrim içi perakendecisi konumundadır. Dronlarla teslimat servisi Prime Air ve depolarında kullandığı robotlarla 
yeni teknolojileri sistemine entegre eden Amazon hakkındaki şehir efsaneleri arasında Jeff Bezos’un, toplantılara 
boş bir sandalye getirdiği ve orada bir müşteri varmış edasıyla çalışanların sandalyedeki hayali müşteriyi memnun 
etmesini istediği yer alır.

ALİEXPRESS.COM
İşletmelerin tedarik zincirlerini çevrim içi platforma 
taşıyan bu B2B (Business to Business - Firmadan Fir-
maya) e-ticaret sitesi 1999 yılında Jack Ma tarafından, 
80 kişiden bulunan 60 bin dolar borçla kuruldu. 
Ma, dar gelirli bir ailenin çocuğuydu ve vasat bir 
öğrenciydi. Şehrine gelen turistlerden İngilizce 
öğrenirken onlara rehberlik yaptı. 1995’te ABD ‘ye 
gitti ve burada internet ile karşılaştı. Ancak internette 
arama yaptığında Çin’e ait bilgi bulamadı. Ülkesini 
tanıtacak bir site kurma fikri geliştirdi. Yaptığı ilk 
site Çince-İngilizce çeviri sitesi oldu. Çin ürünlerini 
tanıtmak amacıyla Alibaba’yı kuran Jack Ma, bu ismi 
seçmesinin nedeni olarak kolay telaffuz edilmesini ve 
tüm dünyada bilinmesini gösteriyor. 

Alibaba, küçük tüketicilerin daha büyük şirketlere 
ulaşması için kapı açmayı amaçlayan bir “Açıl Susam 
Açıl” öyküsü; ancak tanıtımını yaptıkları kullanıcıları 

kazançlarını yükseltirken Alibaba büyüme imkânı 
bulamadı. Bir ara kaynak arayışı için yeniden ABD’ye 
giden Ma buradan eli boş dönünce şirketini Hong 
Kong Borsası’nda halka arz etti. Böylece içinde birçok 
şirketi barındıran Alibaba Group’a dönüştü. 

Aliexpress, B2C (Business to Consumer - Firmadan 
Tüketiciye) özellikli bir çevrimiçi platformdur. 2010 
yılında kurulan platformun özelliği müşterilerin, satı-
cıları puanlamasıdır. Satıcı ile iletişime geçebilmek ve 
çevrim içi ödeme yapmak mümkündür. 

Sanal bankacılık sistemiyle entegre çalışan Alipay 
gibi pek çok çevrim içi platforma sahip olan Aliba-
ba’nın yıllık cirosu bazı Avrupa ülkelerinden fazladır.
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MÜZELERİMİZ
Avrupa’da Yılın Müzesi (EMYA) Ödülleri 2020 - 2021 kazananı Mayıs ayında açıklandı. 
Her yıl Avrupa Müze Forumu tarafından farklı kategorilerde verilen en uzun soluklu ve 
saygın müzecilik ödülleri olan EMYA’da ülkemizden Odunpazarı Modern Müze, Kenan 
Yavuz Etnografya Müzesi ve Troya Müzesi de ödüle layık görüldü. 

Toplam 88 müzenin aday gösterildiği 2020 ve 2021 yılı ödüllerinin sonuçları bu yıl çevrim içi olarak Rusya’daki 
Yeltsin Merkezi’nde ilan edildi.

Eskişehir Odunpazarı’nda kurulan OMM - Odunpazarı Modern Müze, yenilikçi bir bakış açısı geliştiren ve diğer 
Avrupa müzelerine örnek olabilecek müzelere verilen Özel Takdir Ödülü’nün sahibi oldu. Dünyaca ünlü Japon 
mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tarihi Odunpazarı bölgesinde tasarlanan OMM binası Eski-
şehirli mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından hayata geçirildi. Müzede Türkiye’den ve dünyadan modern 
ve çağdaş sanat eserleri sergileniyor.

Pandemi nedeniyle ziyaretçilerinden uzak kalan müzeler çevrim 
içi etkinlikler ve sanal turlar eşliğinde tarih, kültür ve sanata ilgi 
duyan kitlelerin ilgisini canlı tutmaya çalışıyor. Bu zorlu dönemde 
kazanılan ödüller ise müzeleri, çalışmalarına devam etmede olumlu 
yönde etkiliyor.

Bayburt Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya 
Müzesi ise 2021 Silletto Ödülü’ne layık görüldü. 
Silletto Ödülü, müze ve kültür mirası projelerinin 
planlanması ve geliştirilmesine yerel toplumunu 
dahil etmede mükemmellik gösteren müzelere verili-
yor. 2012 yılında Kültür Evi olarak açılan Kenan Yavuz 
Etnografya Müzesi, 8000 m2’lik alanda Bayburtlu iş 
insanı Kenan Yavuz tarafından kuruldu.

 ‘’EMYA 2020’’ kapsamında Troya Müzesi de Özel 
Takdir Ödülü kazandı. 90.000m2’lik 3 katlı müze 
Homeros’un İlyada destanını ve bölgede yaşamış 
kültürleri arkeolojik buluntular üzerinden, 7 başlık 
altına alınmış bir hikâye eşliğinde ziyaretçilere tanıtı-
yor. Müze, sanal olarak da gezilebiliyor.
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ÖDÜLLERE DOYMAYAN

Tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerimizi sergi-
leyen müzelerimiz daha önce de EMYA Ödülleri’ni 
ülkemize kazandırdı:
- Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü
Masumiyet Müzesi (İstanbul, 2014) 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara, 1997) 

- Avrupa Konseyi Müze Ödülü
Baksı Müzesi (Bayburt, 2014)
Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi (Edirne, 
2004)
İstanbul Arkeoloji Müzesi (1993)

- Özel Takdir Ödülü
İstanbul Modern Sanat Müzesi (2009)
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (1995)
Antalya Müzesi (1988)
Türk ve İslam Sanatları Müzesi (1984)
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KİTAP ÇEVRİM İÇİ 
KONSERLERDİJİTAL ÇAĞDA ANNE BABA OLMA 

SANATI // Julianna Miner

Çevirmen: Ayhan Semih Koç
2020, Mona Yayınları

Sosyal medya, video oyunları, dijital dünyadaki ergen 
ilişkileri, çevrim içi ortamda gelişen zorbalık, güvenlik 
tehlikeleri... Dijital nesli yetiştiren analog dünyanın 
ebeveynlerine hem çocuklarının içinde yer aldığı 
dijital dünyayı tanıma hem de onları bu dünyanın 
zorluklarına karşı hazırlamayı amaçlayan bir kitap.

Kaygı bozukluğu, özgüven sorunu ve dijital bağımlılık 
konularına da yer veren kitap, pandemi ile birlikte 
çocuklarını ekran başından alamayan, “tabletle 
büyüyen efsane neslin” anne babalarına bir kılavuz 
niteliği taşıyor.

ZORLU PSM // online.zorlupsm.com

Pandemi döneminin uzaması ile birlikte konser ve 
tiyatro gibi etkinlikler çevrim içi ortamlara taşınmak 
zorunda kaldı. Dünyada ve ülkemizde önemli 
sahneler,  gösterilerini internet ortamında sunmaya 
devam ediyor. Zorlu PSM de bazı konserlerini canlı 
veya banttan belli bir süre boyunca ücretsiz olarak 
sanatseverlerin karşısına getiriyor.  

Online bilet alınarak izlenen etkinliklerin de yer aldığı 
Zorlu PSM etkinlik takvimini web sitesi üzerinden 
inceleyebilirsiniz. Ayrıca #mesafeliamabirlikte 
etiketiyle Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

ALIŞTIĞIMIZ GİBİ DEĞİL  //  Seçil Akaygün 
Cüntay ve Şükran İlimsever Başarır

2021, İnkılâp Yayınları

Uzman Psikolojik Danışmanlar Seçil Akaygün Cüntay 
ve Şükran İlimsever Başarır, pandemi sürecinde 
ebeveynler ve öğretmenlere uygulanabilir öneriler ve 
çözüm yolları sunan bir rehber hazırladı.

Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın kitabın önsözünde de 
belirttiği gibi “çocuklarınızın gelecekte bugünlerden 
hatırlayacakları şeyin sıcak, kabul edici, gerçekçi bir 
ev ortamı olmasını” istiyorsanız, bu dönemin getirdiği 
ihtiyaçlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri için 
faydalanacağınız bir kaynak olacak.

İŞ SANAT // issanat.com.tr

Konser, tiyatro oyunları, belgeseller, çocuk etkinliklerini 
içeren aylık programını internet sitesi üzerinden takip 
edebileceğiniz İş Sanat Kültür Etkinlikleri, Youtube 
kanalı üzerinden yayımladığı konserleriyle  dikkat 
çekiyor. Şimdiye kadar Türk halk müziği, caz, barok, 
swing gibi farklı türlerdeki konserleri çevrim içi olarak 
müzikseverlerin beğenisine sunan İş Sanat’ta Mayıs ayı 
içerisinde Yeni Türkü ve Ümit Besen konserleri ekrana 
geldi. 

Zengin içeriği ile İş Sanat Youtube kanalında her 
yaştan sanatseverin ilgisini çekecek bir etkinlik bulmak 
mümkün. Bunlar arasında “Çocuk Atölyeleri” başlığı 
altındaki başta birçok Türk ressamı olmak üzere, 
dünyaca ünlü sanatçıların 5’er dakikalık videolarla 
çocuklara tanıtıldığı yapım dikkatleri topluyor. 
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