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alanya başlarken

Hakan Halit Yeni HOTED Onursal Başkanı - Başdanışman

Sosyal Patlama mı Yaşıyoruz? Yoksa Eşiğinde Miyiz?
Son yıllarda ülkemizde öyle şeylere şa-
hit oluyoruz ki, ne anlamak mümkün, ne 
de anlatabilmek! Allah muhafaza, aca-
ba bir sosyal patlamanın eşiğinde miyiz 
diye kendime sormadan edemiyorum. 

Öncelikle sosyal patlamayı özetinde 
özeti olarak kısaca göz atalım. “Birey-
ler ya da küçük gruplar bardağı taşıran 
son damlanın yarattığı bir umutsuzluk 
anında yok etme dürtüsüyle harekete 
geçerek kendilerini ve yakın çevrelerini 
tahrip ederler. Bu patlamanın arkasın-
da kadere isyan ve toplumdan intikam 
alma duygusu vardır. Patlamanın esas 
nedeni insanın çaresizliğidir. Sessizce 
ya da gösteri niteliğinde intihar, tekil ya 
da seri cinayet, kundakçılık, her tür sal-
dırı, saldırganlık gibi olaylar patlamanın 
başlıca belirtileridir.”

Gelelim, ülkemizde yaşanan son yıl-
larda, hatta son aylarda pes dedirten 
akıl almaz olaylara. Aile reisi severek 
evlendiği hamile karısını sokağın or-
tasında defalarca bıçaklıyor. Çocukla-
rının önünde karısının boğazını kesen 

insanlar hızla çoğalıyor. Anneler baba-
lar durup dururken çocuklarını ya da 
bir birlerini öldürüyor. Sokakta kendi 
halinde yürüyen bir bayan, hiç bağlan-
tısı olmayan insanlar tarafından, durup 
dururken bıçaklanıp, öldürülüyor. Kom-
şularının bile ’’ hiç beklemiyorduk, çok 
şaşırdık” dediği aileler topluca intihar 
ediyor. Sokakta yürürken sigara isteyip, 
sırf yok dediği için bıçaklanan insanlar 
hızla artıyor. 

Çocuklarının isteklerini yerine getire-
meyen, ya da getirmekte güçlük çeken 
babalar intihar ediyor. Bunalıma giren 
çocuk para vermeyen annesini babasını 
yumrukluyor, hatta öldürüyor. 

Sevgilisine küsen gençler bunalıma gi-
riyor, intihar ediyor. İnsanlar ya illegal 
yollara başvuruyor, ya da din istismar-
cılarına, yani tarikat adı altındaki tuhaf 
oluşumların kucağına koşuyor. Hırsızlık, 
gasp, saldırganlık olayları hızla artıyor. 
İncir çekirdeğini bile doldurmayacak 
sebeplerle insanlar bir birlerine saldı-
rıyorlar. Saygısız, sevgisiz, korkusuz bir 

toplum… Komşu komşuyu, kardeş kar-
deşi, evlat anne babayı, Anne baba ev-
ladı tanımıyor. Kadın, çocuk cinayetleri, 
çocuk istismarcıları, tacizler tecavüzler, 
yüz kızartıcı, utanç verici, insanlık dışı 
akıl almaz olaylar, olaylar… !

Bu saydıklarım istisna olaylar değil, 
hikâye de anlatmıyorum. Bütün bunlar 
bizim ülkemizde yaşanıyor, yaşanmaya 
devam ediyor ve hızla artıyor. 
Konuştuğum her bayan bırakın geceyi 
gündüz bile sokakta yürümekten kork-
tuğunu, yanına yaklaşan herkesten 
şüphe duyduğunu söylüyor. Sadece 
bayanlar değil, erkekler bile aynı şeyi 
söylüyor. 

İnsanı insan yapan tüm değerlerimiz-
den kopuyor ve hızla uzaklaşıyoruz. 
Nereye gidiyoruz, nasıl bu hale geldik? 
Bütün bunlara sebep nedir? Anormal 
bir toplum olduk, normal olanlarda pa-
ranoya oldu. Biz acaba bir sosyal pat-
lamamı yaşıyoruz, yoksa içe dönük bir 
sosyal patlamanın tam olarak eşiğinde 
miyiz?
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından her yıl 
organize edilen Housekeeperlar Balosu Doğanay Beach Resort Otel’in ev 
sahipliğinde düzenlendi.

HOTED GELENEĞİ BOZMADI 12’NCİ 
BALOSUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

HOTED Geleneksel Bahar Balosu Do-
ğanay Beach Resort Otel ev sahipli-
ğinde, Lever Kimyasal firmasının spon-
sorluğunda gerçekleştirildi. HOTED 
Derneği Genel Sekreteri Ayşe Aksoy’un 
açılış konuşmasıyla başlayan gecede 
konuşan Dernek Başkanı Sevgi Topu-
zel, bu mutlu gecede kendilerini yal-

nız bırakmayan katılımcılara ayrı ayrı 
teşekkür etti. Sevgi Topuzel, “Dernek 
çalışmalarımız Mesleki Eğitim ve Ge-
lişim çalışmalarımız tüm hızıyla de-
vam ediyor. Her zaman derneğimizin 
gala ve ana sponsorluğunu üstlenen 
Lever kimyasal firma yönetim kurulu-
na teşekkür ederim.  Bizleri kırmadan 

balomuza bizzat gelerek katılan dost-
larımıza ve konuklarımıza bol kazançlı 
başarılı bir sezon geçirmeleri dilerken 
sonsuz teşekkür ederim” dedi. 

12. Housekeeperlar Bahar Balosuna 
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı 
Nazmı Yüksel,  ALTİD Başkanı Burhan 

dernek haberleri
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Sili, Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim 
Soylu, TÜRSAD Dernek Başkan Yar-
dımcısı Yılmaz Yedikule,  Ana Sponsor 
Lever Yönetim Kurulu,  Akdeniz Pro-
fesyonel Aşçılar Dernek Yönetimi, Altın 
Kepçe Dernek Yönetimi, ADTM Teknik 
Müdürler Dernek Yönetimi, Alaaddin 
Keykubat Üniversite Hocası Yrd. Doç. 
Dr. Tolga Gül,  Ümit Altay Turizmi Okul 
Müdürü Ahmet Uyar,  Asia Beach Re-
sort Otel Sahibi Gökhan Çekiç,  Loni-

cera World Otel İşletme Müdürü Özgür 
Tunç,  Wait City Resort Otel İşletme 
Müdürü Hakan Güney,  Armas Otel 
Mahmutlar Genel Müdür Özdem Vol-
kan Kortay Doğanay Resort  Otel Genel 
Müdür Mustafa Dağ ve Alanya gazete-
cileri Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ile 
çok sayıda basın mensubu katıldı.
 
HOTED’in düzenlediği Housekeeper-
lar 12. Bahar Balosuna katılan Alanya 

Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 
Başkanı Burhan Sili yaptığı konuşma-
da; “Her yıl hiç aksatmadan düzenli ola-
rak yapılan bu anlamlı geceyi organize 
eden HOTED yönetimini canı gönülden 
kutluyorum” dedi. Daha sonra plaket ve 
çiçek töreni gerçekleştirildi.  Gece mü-
zik eşliğinde üye ve katılımcıların eğ-
lencesiyle devam ederken Solist Sibel 
Yanık’ın  sesi ve performansıyla dinle-
yenlere unutulmaz gece yaşattı. O
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HOTED ÜYELERİ
ÇAMAŞIRHANE EĞİTİMİ ALDI

HOTED’in aylık olağan seminerleri 
devam ediyor. Temmuz ayı semineri, 
Diversey’ın katkılarıyla Türkler Mahal-
lesindeki Wikingen İnfinity Resort&Spa 
Otel’de, Hoted üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Seminerde; “Çamaşır-
hanelerde maliyete etki eden faktörler 
ve maliyet optimizasyonu” konuşuldu.

Seminerin açılış konuşmasını ya-
pan dernek Başkanı Sevgi Topuzel, 

HOTED’in turizm sektöründeki en 
önemli derneklerden birisi olduğunu 
belirterek, “Ülkemize büyük bir kat-
ma değer katan turizm sektöründeki 
çalışanların eğitimli olması demek va-
tanımıza yapacağımız en büyük katkı 
olur. Alanya ve çevresine gelen yerli 
ve yabancı misafirlerimize daha uygun 
maliyetlerle daha yüksek standartlar-
da hizmet vermek tek gayemiz olmalı.” 
dedi. Topuzel konuşmasının ardından 

Diversey Kimya Eğitim Departmanı 
Müdürü Orkun Ateşok, Satış Sorumlu-
su Hakan Acarlar’a destekleri ve katkı-
larından dolayı teşekkür etti. Ev sahip-
liği yapan Wikingen İnfinity Resort & 
Spa Hotel Genel Müdürü İbrahim Ak-
kül adına HK Müdürü Hüsniye Faydacı, 
Diversey Kimya firma yetkilileri Orkun 
Ateşok ve Hakan Acarlar’a housekee-
ping camiası adına teşekkür edilip, çi-
çek takdim edildi. 

dernek haberleri

Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği üyeleri 
Temmuz ayında, Wikingen İnfinity Resort&Spa Otel ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen eğitim seminerinde Çamaşırhane Maliyetleri konulu 
eğitim aldı.
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HOTED ÜYELERİ BİNA BAKIM VE 
EKİPMAN KULLANIMI EĞİTİMİ ALDI

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Deko-
rasyonu Derneği (HOTED) eğitimlere 
hız kesmeden devam ediyor. Her ay 
düzenli olarak gerçekleştirdikleri eği-
tim seminerini Ağustos ayı eğitimini 
Diversey Kimyasal firmasının spon-
sorluğunda Lonicera World Otel’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Sevgi Topuzel, eğitim 

seminerlerinin devam edeceğini, üye-
lere yönelik birlik ve beraberlik içeri-
sinde farkındalık yaratacak projeleri 
hayata geçirmek için çalışmalara de-
vam edeceklerini kaydetti. Ardından 
Diversey Kimyasal firma yetkilisi Ferdi 
Koç ve Yiğithan Erkurt bina bakım ve 
ekipman kullanım eğitimini sundu. Eği-
timde bina bakım ürünlerinin kullanım 
detaylarından doğru ürünü doğru yer-

de kullanmanın avantaj ve dezavantaj-
larının yanı sıra makine ekipmanların-
dan bahsedildi.

Seminerin ardından Firma Yetkililerine, 
Lonicera World otel sahibi Uğur Sipa-
hioğlu, ev sahibi Housekeeper Fadime 
Gökçe ile Sümran Bayraktar’a destek 
ve katkılarından dolayı Hoted adına te-
şekkür edilip, çiçek takdim edildi. 

dernek haberleri

Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği üyeleri, 
Lonicera World Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen Ağustos Ayında 
Bina Bakım Ve Ekipman Kullanımı konulu eğitim seminerine katıldı.
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ONURSAL BAŞKAN, BAŞDANIŞMAN’ DAN 
HOUSEKEEPING DERNEKLERİNE ZİYARET

Housekeeping Derneklerinin Kurucusu, 
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Executive Housekeeper Hakan Ha-
lit Yeni Fethiye, Marmaris, Muğla, Milas 
ve Bodrum’u kapsayan bir dizi ziyaret 
gerçekleştirerek, bu bölgelerde bulunan 
Housekeeping derneklerinin başkanları 
ve yönetim kurullarıyla istişare toplantı-
ları yapıp, fikir alışverişinde bulundu. 

Yeni, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler-
le ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Zi-
yaretimiz süresince bizlere göstermiş 
oldukları, ilgi alaka ve misafirperverlik-

lerinden dolayı Fethiye, Marmaris, Bod-
rum başkanlarım ve dönem başkanlarım 
başta olmak üzere, kıymetli yönetim ku-
rullarına ve çok değerli üyelerine en kal-
bi duygularımla ve tüm samimiyetimle, 
canı gönülden teşekkür eder, şükranları-
mı sunarım. İlaveten yapmış olduğumuz 
istişare toplantılarımız süresince der-
neklerimizin ve mesleğimizin yarınlarına 
yönelik detaylı fikir alışverişinde bulun-
maktan büyük memnuniyet duyduğu-
mun altını özellikle çizmek isterim. Tüm 
derneklerimizle ve meslektaşlarımızla, 
birlik ve beraberlik içerisinde çalışma-

larımıza, yolumuza devam edeceğiz. Ay-
rıca Pırıl Pırıl Temizlik, insan kaynakları 
şirketi sahibi Sayın Mahmut Can’a, ziya-
ret etmek isteyipte yoğunluktan dolayı 
edemediğim, ama bizleri özellikle davet 
eden çok saygı değer, kıymetli meslek-
taşlarıma ilgi ve alakalarından dolayı 
tekrar tekrar bir kez daha teşekkür edi-
yorum.
Kuruluşlarımız ve mesleğin yarınlarına 
yönelik son derece yararlı bir ziyaret 
olmuştur. İlerleyen zamanlarda tüm Ho-
usekeeping derneklerimizle tekrar bir 
araya geleceğiz” dedi. 

dernek haberleri

HOTED Kurucu Başkanı, Başdanışmanı ve Onursal Başkanı Executive 
Housekeeper Hakan Halit Yeni, Akdeniz ve Ege Bölgesinde faaliyet 
gösteren Housekeeping Derneklerini ziyaret ederek görüş alışverişinde 
bulundu.
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HOTED ALANYA 7. KAT ŞEFLİĞİ 
KURSLARI BAŞLADI

11 Aralık 2019 tarihinde Housekeeping 
derneklerinin kurucusu, HOTED Onur-
sal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan 
Halit Yeni, Eğitim Komitesi Başkanı 
Sema Yörütür ve Dernek Başkanı Sev-
gi Topuzel tarafından 7. düzenlenen 
HOTED Alanya Kat Şefliği Kurslarının 
startı verildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan 
Onursal Başkan Hakan Halit Yeni, 
“2006 yılından bu yana mesleğimiz, 
Alanya’mız, meslektaşlarımız ve ülke 
turizmimizin geleceği için, daha kali-
teli, daha bilinçli, daha verimli, daha 
donanımlı hizmet verilebilmesi için, 
üyelerimiz başta olmak üzere, geriden 
gelen housekeeping mesleğini tercih 
etmiş kardeşlerimize yönelik, eğitim, 

etkinlik ve faaliyetlerimize, kuruluşu-
muzun amaç ve hedefleri doğrultusun-
da devam ediyoruz” dedi. 

“Amacımız Ülkemiz ve
Bölgemiz Turizmine
Sahip Çıkıp, Katkı Sağlamak”
Her yıl düzenli olarak kat şefliği kurs-
ları düzenlediklerini belirten Yeni, açık-
lamasına şu şekilde devam etti: “Bilin-
diği üzere her yıl düzenli olarak kat şef-
liği kursları gerçekleştiriyoruz. Eğitim 
komite başkanımız Sema Yörütür’ün 
başkanlığında ki HOTED Eğitim Ko-
mitemizle, yeni neslin önünü açmak 
ve kalifiye eleman yetiştirmek adına 
gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim-
lerimize her yıl 15 ila 30 kişi arasında 
değişen kursiyerlerimiz katılıyor. Kur-

sumuz yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. 
Akabinde bir süre uygulamalı eğitim-
lere geçiliyor ve işledikleri konularla 
ilgili sınava tabi tutuluyorlar. Başarılı 
olan kardeşlerimizi eleman açığı olan 
üyelerimizin otellerine yönlendirerek, 
hem istihdama katkı sağlıyoruz, hem 
de otellerimizle koordineli olarak ka-
lifiye eleman açıkların kapanmasına 
vesile oluyoruz. 

Amacımız ülkemiz ve bölgemiz turiz-
mine sahip çıkıp, katkı sağlamaktır. 
Bu ve benzeri çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Eğitim komitesi başkanımız 
Sema Yörütür ve eğitimde görev alan 
diğer eğitmen komite üyelerimize öz-
verili çalışmalarından dolayı ayrıca ve 
özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya 
eğitim, ekinlik ve faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kuruluşundan bu 
yana üyelerine yönelik her biri farklı konularla 150 eğitim semineri,  eğitim 
gezileri, kat hizmetlerinde istihdam projesi, Housekeeping Olimpiyatları 
gibi birçok çalışmanın yanı sıra, altı yıldan bu yana her yıl kat şefliği 
kursları düzenleyen HOTED, yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz 
ettirmeye devam ediyor.

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20

13



YENİ ’90 BİN EMEKÇİ İŞSİZ
VE AÇ KALIYOR!’

Housekeeping dernekleri kurucusu 
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Halit Hakan Yeni, Yeni Alanya’ya 
yaptığı özel açıklamada Alanya’da 
yaklaşık 100 bin turizm emekçisi ol-
duğunu ve kış sezonunda emekçilerin 
yüzde 90’ının işsiz kaldığını kaydetti. 
Başkan Yeni, “Alanya’da 100 bin civa-
rında turizm çalışanı var ve idari kad-
ronun altında çalışan, vasıfsız sayılan 
emekçilerin neredeyse tamamı, yani 
yüzde 90’ı hatta 95’i kışın işsiz kalıyor. 
Bu emekçilerin yaklaşık 30 bini House-
keeping çalışanı olarak görev yapıyor. 
Housekeeping çalışanlarının da yüzde 
95’i işsizler ordusuna dahil oluyor. Bu 
durum hem turizm sektörüne zarar ve-
riyor, hem de nice ocaklar söndürüyor. 
Sürdürülebilir bir istihdamdan bah-
setmek mümkün olmadığı için kalifiye 
elemanlar sektörden kopuyor. Bu da 

turizmi kalitesizleştiriyor. İnsanlar tu-
rizmi tercih edilebilir bir sektör olarak 
görmüyor ve bu da bizleri çok üzüyor. 
Bu durumu ülkemiz genelinde, tüm tu-
rizm bölgelerinde hesap edersek orta-
ya korkunç bir tablo çıkıyor” dedi.  

‘Zorda Kalan Turizm Emekçileri 
Bunalıma Giriyor’
Turizmin 12 aya yayılmasının tek kur-
tuluş olarak gözüktüğünü söyleyen 
Yeni, “Eskiden yazın 6 ay çalışan tu-
rizm emekçisi, kışın 6 ay işsiz kalsa da 
yazın kazandığıyla geçinebiliyordu. Ar-
tık günümüz ekonomik şartlarında bu 
mümkün değil. Ardı ardına gelen zam-
lar, turizm emekçilerinin yaz boyunca 
kazandığı paranın üstüne çıkıyor. Enf-
lasyonun altında maaşlar eriyor. İnsan-
lar bunalıma giriyorlar. Alanya’mızda 
da bunun örnekleri var. Kimisi eşinden 

ayrılıyor, kimisi şehri terk ediyor. Bir-
çok ailenin ekonomik krize bağlı olarak 
çocuklarına bakamaz duruma geldik-
lerini, eşlerin boşandıklarını biliyorum. 
Bu süreçte tek dileğimiz son günlerde 
ülkemizde yaşanan çok üzücü toplu 
intihar vakalarının bizlere sıçramama-
sı. Bunu söylemek bile beni ürkütüyor. 
Umarım bizler yaşamayız” şeklinde 
konuştu.

Yerleşik Yabancılar Bu Açıklamaya 
Büyük İlgi Gösterdi!
Yeni’nin turizm çalışanlarına yönelik 
bu açıklaması turizm camiasında ve 
Akdeniz’de büyük yankı bulurken, Yer-
leşik İskandinavlar başta olmak üzere,  
birçok yerleşik yabancılar bu açıkla-
mayı, özel bloklarında ve sosyal ağla-
rında paylaşarak, çözüm önerilerinde 
bulundular.  

dernek haberleri

Bu açıklama Akdeniz’de ve özellikle turizm camiasında çokça konuşuldu.
Alanya’da sezonda çalışan 100 bin turizm işçisinin yüzde 90’ı, yani 90 bin 
kişinin kışın işsiz kaldığını söyleyen Housekeeping Dernekleri Kurucusu, 
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Halit Yeni “Turizm emekçileri 
için çare bulunmalı. Kışın aç kalıyorlar” dedi.
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HOTED ANITKABİR’DE!

Marka Buklet firmasının sahibi Öz-
den Vural’ın katkılarıyla gerçekleştiri-
len organizasyona Hoted yönetimi ve 
üyeleri katıldı. Ziyaret için Alanya’dan 
hareket eden Hoted mensupları An-
kara Vivaldi Ce Otel’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen kahvaltıya ve Marka 
Buklet yetkililerince düzenlenen ürün 

tanıtım programına katıldılar. 
Daha sonra Ankara Etnografya ve Ana-
dolu medeniyetleri müzesini gezen 
HOTED üyeleri, akabinde Anıtkabir’e 
giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün hu-
zuruna çıkıp, Atayı anma törenlerine 
katıldılar.  Organizasyonla ilgili kısa bir 
açıklama yapan dernek başkanı Sevgi 

Topuzel, “10 Kasım Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anma nedeniyle gerçekleş-
tirmiş olduğumuz gezi organizasyo-
numuza katılan katkı sağlayan, başta 
Marka Buklet yetkilileri ve Vivaldi Ce 
Otel yönetimi olmak üzere herkese 
teşekkür ediyoruz. Eğitim etkinlik ve 
faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği yönetimi 
ve üyeleri 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle Ankara’ya 
giderek Anıtkabir’i ziyaret ettiler. 

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20

15



dernek haberleri

ALANYA VE ÜLKE TURİZMİ
DİM TV’DE TARTIŞILDI

AGC’NİN YENİ BAŞKANINA
HOTED’DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ!

DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sundu-
ğu ve canlı olarak yayınlanan İğneli 
Fıçı adlı programa, Cleopatra Otelci-
ler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, 
Acenteci Cengiz Topçu Hoted Onursal 
Başkanı, Başdanışmanı Executive Hk 
müdürü, turizmci Hakan Halit Yeni ve 
turizm esnafı Mehmet Türemiş konuk 

Alanya Gazeteciler Cemiyeti yeni baş-
kanını seçti. AGC’nin yeni başkanını seç-
mesiyle birlikte Hoted ailesi yeni yöne-
timi ziyaret ederek hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundular. 

Ziyaretle ilgili Onursal başkan ve baş-
danışman Hakan Halit Yeni kısa bir açık-
lama yaptı.  Yeni, “Yönetim, denetim ve 
eğitim komitelerimizin temsilcileriyle 

olarak katıldılar. ‘’Misafirden ne bek-
liyoruz, misafire ne veriyoruz. Misafir 
bizden ne bekliyor. Şehrin ve esnafın 
turizmle ilgili karşılıklı sorunları ve 
beklentileri, işletmecilerin ve acen-
tecilerin beklentileri, Kalifiye eleman 
ve istihdam sorunu, kalifiye, yetişmiş 
elemanların turizmden kopuş neden-
leri, ithal eleman konusu, devletin 

birlikte, Alanya Gazeteciler Cemiyeti 
başkanımız Gaye Coşkun hanımefendi 
ve yönetim kurulunu AGC’ de ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. 
İlaveten derneklerimizin eğitim, etkinlik 
ve faaliyetlerine yönelik yapmış olduk-
ları destek ve katkılarından dolayı tüm 
Housekeepıng camiamız ve Hk dernek-
lerimiz adına teşekkür edip, Houseke-
eping camiası ve 2019 turizmi üzerine 

turizm politikası ve kontrolsüz büyü-
me, ‘kaliteli, kalitesiz ‘ turizm söyle-
mi’’ gibi birçok konu, yaklaşık iki saat 
süren programda masaya yatırılıp, 
enine boyuna tartışıldı. Mehmet Ali 
Dim Moderatörlüğünde gerçekleşti-
rilen hararetli tartışmaların yaşandığı 
programa izleyenler ise, sorularıyla 
katılarak büyük ilgi gösterdi.

hasbıhal ettik. Başta, Başkan Gaye Coş-
kun Hanımefendi olmak üzere, tüm yö-
netim kuruluna misafirperverliklerinden 
dolayı, şahsım, yönetim, iç kurullarımız, 
üyelerimiz ve tüm camiamız adına en 
samimi duygularımızla teşekkür eder, 
tarafsız haber ve tarafsız yayıncılık anla-
yışı çerçevesinde, bu güne kadar olduğu 
gibi, bu günden sonra da başarılı çalış-
malarının devamını dileriz” dedi.
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HOTED, ANTED,
TÜRSAD DAYANIŞMASI

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği 
(TÜRSAD) Başkanı Bülent Bilgiç, bu 
yıl turizmde rekorlara imza atıldığını 
ve Antalya’da yaklaşık 16 milyon turis-
ti ağırladıklarını söyledi. Bilgiç, “Bu yıl 
Antalya’da rekorlar alt üst oldu, 2020 
yılına daha da büyük umutlarla giriyo-
ruz. 
Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fua-
rımızda 4 milyar olan işlem hacmimizi, 
bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla 
birlikte bine yakın yerli ve yabancı mar-
ka katılımıyla 6 milyar liraya çıkarma 
hedefindeyiz” dedi.

Housekeeping Camiasından
Tam Destek
Fuara, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve 
Dekorasyonu Derneği HOTED ve An-
talya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri 
Derneği ANTED tam kadro katılarak 
fuara destek verdi.

‘Desteklemeye Devam Edeceğiz’
Fuarla ilgili kısa bir açıklama yapan 
Housekeeping dernekleri kurucusu, 
HOTED Onursal Başkanı ve Baş Da-
nışmanı Executive Housekeeper Ha-
kan Halit Yeni, “İkincisi gerçekleştirilen 
Türsad Türkiye Turizm Tedarik Fuarı’na 
geçen yıl olduğu gibi bu yılda, Anted ve 
Hoted ailesi olarak katıldık. Çözüm or-
taklarımızla ve dostlarımızla bir araya 
gelerek bilgi alışverişinde bulunmak-
tan büyük onur duyduk. Son derece 
başarılı geçen büyük bir organizasyona 
imza atan, başta Türsad’ın çok kıymetli 
başkanı Bülent Bilgiç olmak üzere, yö-
netim kurulu üyelerini ve emeği geçen 
herkesi en samimi, en içten duyguları-
mızla kutlar, başarılı çalışmalarının de-
vamını diliyoruz. 2020’de 3. Gerçekleş-
tirilecek olan Türkiye Türsad Turizm 
Tedarik Fuarı’na tüm Housekeepıng 
derneklerimizle katılmayı planlıyoruz. 

Kardeş derneklerimizle, meslek örgüt-
lerimizle dayanışma içerisinde hareket 
etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” 
dedi.

Housekeeping ve Satın Alma
İlişkileri Masaya Yatırıldı
Fuarda, Hakan Halit Yeni Moderatörlü-
ğünde ANTED’i temsilen Sümeyra Yıl-
maz, Nurhayat Altay, HOTED’i temsilen 
Sevgi Topuzel, Sema Yörütür, TÜRSAT’ı 
temsilen Ersin Karaca, Türkkan Günay’ın 
panelist olarak katıldığı Satın alma ve 
Housekeeping konulu birde panel ger-
çekleştirildi. Panelde, Housekeepıng Sa-
tın alma ilişkileri, talep süreçleri, talep 
sonrasında satın alma, Housekeeping ve 
yönetim arasında yaşanan sıkıntılar gibi 
birçok konu tartışıldı. 12-15 Aralık ta-
rihlerinde gerçekleştirilen ve renkli gö-
rüntülere sahne olan fuar Funda Arar ve 
Emre Kaya konserleriyle sona erdi.

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 
Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Belek Maritim Pine Beach Hotel’de 
gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıldığı açılış 
renkli görüntülere sahne olurken, fuar 95 tedarikçi çözüm ortağı ile birlikte 
bine yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla yapıldı.  
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2020, ÇEVRESEL FELAKETLER, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK…
Turizm sektörümüzün karşılaştığı 
sorunların en önemlilerinden birisi, 
dünyamızın karşı karşıya kaldığı çev-
re kirliliği ve küresel ısınmanın neden 
olduğu çevresel felaketlerdir.

Çevre ile ilgili konular ve çevreyi ko-
rumaya yönelik yapılanlar, otelleri-
mizi ziyaret eden misafirlerimizin her 
geçen gün daha fazla ilgisini çekmek-
te ve aynı zaman da otel ve ülke seçi-
minde rol oynamaktadır.

Turistik işletmelerde kullanılan su, 
elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık 
miktarının kontrol altına alınması, 
çevreye ve doğal kaynaklara yönelik 
olası zararın en aza indirgenmesi, su 
kullanımında verimliliği yükselterek, 
konfordan vazgeçmeden tasarruf 
sağlayarak turistik işletmelerdeki 

giderlerin azaltılması gerekiyor. Bu 
uygulamalar aynı zamanda da ülke-
mizin doğal kaynaklarının korunması 
paralelinde yüz milyonlarca dolar ta-
sarruf demektir. Tesislerimizin yatı-
rımlarına başlangıç aşamasındayken 
bu bilinçle planlama yapmaları önem 
kazanıyor. 

Turizmde rekabet gücümüzü artıran 
yeni tesislere sahip olma avantajını 
sürdürebilmek için yenileme yatı-
rımlarında da bu konuların dikkate 
alınması gerekmektedir. Yaşanabilir 
çevre yaklaşımını destekleyecek te-
sis yenilemeleri için mutlaka bir fi-
nansman modeli geliştirilmeli, teşvik 
ve destek sağlanmalıdır
 
Sürdürülebilir kelimesi yeni bir kav-
ram. Sürdürülebilir dünya için üç fak-

tör mutlaka işlemeli… Bunlar çevre, 
insan ve ekonomik katma değerler 
üretmek demektir. Tüm sektörleri 
direkt ya da endirekt etkileyen tek 
sektör turizm sektörü. Bu sektör için-
de oluşturulacak bilinçli tüketim çok 
önemli rol oynayacaktır.

Dünya’nın karşı karşıya kaldığı çevre 
kirliliği ve küresel ısınmadan kaynak-
lanan çevresel felaketlerin önlenme-
si için resmi-özel tüm kişi, kurum, 
kuruluş ve sektörlere sorumluluk 
düştüğünün bilinciyle bu konuda Ho-
usekeeperlar olarak bizlere de so-
rumluluk düşmektedir. 
Sürdürülebilirliği mesleki vizyonu-
muzun içerisine eklemeli, bu konuda 
yapılacak şeylerle ilgili kendimizi bi-
linçlendirmeli ve uygulamalara öna-
yak olmalıyız.

Musa Yurdakul HEDD Yönetim Kurulu Başkanı
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dernek haberleri

Aksaray’da bulunan Grand Hilarium Hotel ev sahipliğinde bir araya 
gelen HEDD üyeleri, Selgün Tekstil tarafından düzenlenen Tekstil Eğitimine 
katıldı. Konaklama tesislerinde kullanılan tekstil ürünlerinin özelliklerinin 
anlatıldığı eğitim oldukça verimli geçti.

HEDD ÜYELERİ EYLÜL AYINDA 
TEKSTİL EĞİTİMİ ALDI

Housekeeping Eğitim ve Dayanış-
ma Derneği üyeleri Eylül Ayında 
Aksaray’da bulunan Grand Hilarium 
Hotel ev sahipliğinde bir araya geldi. 
Housekeeperlara toplantı öncesi Sel-
gün Tekstil sahibi Cemalettin Yılmazer 
tarafından Tekstil Eğitimi verildi. 

Konaklama tesislerinde kullanılan 
tekstil ürünlerinin özelliklerinin A’dan 
Z’ye anlatıldığı eğitim seminerine Ce-
malettin Yılmazer, önce firmasının ta-
nıtımını yaparak başladı. 1996 yılında 
otel ve hastane sektörüne hizmet ver-

mek için yola çıktıklarını belirten Yıl-
mazer, “Denizli Üçler Bölgesinde ima-
latı olan sektörel bazda isteklere göre 
imalat yapan, müşteri memnuniyeti 
odaklı bir yapısı olan üretici bir firma-
yız. Sürekli büyüme ve gelişmeyi, ulus-
lararası platformda rekabet edebilme-
yi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez 
bir dünya markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen firmamız, yüksek 
kalite ve standartlardaki ürünlerini; 
Yurt içinde faaliyet gösteren ihracatçı 
konfeksiyonculara, aralarında Dünya 
markalarının da olduğu seçkin müş-

terilerine ve 20’den fazla ülkeye ihraç 
etmektedir” dedi.

Eğitim seminerinin ardından kısa bir 
konuşma yapan Dernek Başkanı Musa 
Yurdakul, Selgün Tekstil Sahibi Cema-
lettin Yılmazer’e kendileriyle paylaştığı 
değerli bilgiler için HEDD üyeleri adına 
teşekkür etti. 
Daha sonra HEDD üyeleri gündemdeki 
konular ve önümüzdeki dönem yapma-
yı planladıkları organizasyonlar hak-
kında görüş alışverişinde bulunarak 
toplantıyı sonlandırdı.
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dernek haberleri

Ekim Ayında Ramada Grand Bazaar Hotel ev sahipliğinde bir araya 
gelen Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, gündemdeki 
konular ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan eğitim 
organizasyonları hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

HEDD EKİM TOPLANTISI RAMADA İSTANBUL 
GRAND BAZAAR HOTEL’DE DÜZENLENDİ

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Der-
neği Üyeleri, Ekim Ayında Ramada Grand 
Bazaar Hotel ev sahipliğinde bir araya 
geldi. Gündemdeki konuların ve önümüz-
deki günlerde gerçekleştirilecek eğitim, 
seminer, ziyaretler gibi organizasyonların 
konuşulduğu toplantıda, yapılabilecekler 
hakkında üyeler görüşlerini dile getirdi. 
Toplantının açılışında kısa bir konuşma 
yapan HEDD Başkanı Musa Yurdakul, bu 

toplantıda eğitim ya da ona benzer bir 
organizasyon düzenlemediklerini, bunun 
yerine üyeler arasında görüş alışverişinde 
bulunmak istediklerini ifade etti. Kasım ya 
da Aralık Ayında Kişisel Gelişim Eğitimi 
düzenleyeceklerini belirten Başkan Musa 
Yurdakul, “Bunun dışında kimyasallar, 
tekstil ürünleri gibi çeşitli konularda eği-
timler düzenleyeceğiz. Yeni yılda yemek 
organizasyonu yapacağız. Bunun dışında 

yapılmasını istedikleriniz ya da şu konuda 
eğitim alalım dediğiniz bir konu varsa bü-
tün üyelerin düşüncelerini dile getirmesi-
ni istiyorum” dedi.
Başkan Musa Yurdakul’un konuşmasının 
ardından HEDD üyeleri yapılması planla-
nan eğitimler, seminerler ve organizas-
yonlar hakkında görüşlerini dile getirdi. 
Üyelerin konuşmalarının ardından toplan-
tı bitirildi.
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HEDD EKİM TOPLANTISI RAMADA İSTANBUL 
GRAND BAZAAR HOTEL’DE DÜZENLENDİ

HEDD Üyeleri Aralık Ayında, Yaşmak Sultan Otel ev sahipliğinde, Yaşam 
Koçu Efsun Yüksel Tunç tarafından verilen Kişisel Gelişim eğitimine katıldı. 
Housekeeperların katılımının yoğun olduğu eğitim oldukça verimli geçti.

HEDD ÜYELERİ
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ ALDI

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma 
Derneği (HEDD) Üyeleri, Aralık ayında 
Yaşmak Sultan Otel ev sahipliğinde bir 
araya geldi. HEDD üyeleri Yaşam Koçu 
Efsun Yüksel Tunç tarafından verilen 
Kişisel Gelişim eğitimi aldı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan HEDD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, top-
lantıya katılan herkese iyi akşamlar di-
yerek, bugün aralarında olan ve eğitim 
verecek olan Yaşam Koçu Efsun Yüksel 
Tunç’a teşekkür etti. Her ay düzenli 
olarak bir araya gelerek toplantı yaptık-

larını belirten Yurdakul, bu toplantılar 
mümkün olduğunca eğitim almaya ça-
lıştıklarını ifade etti. 
Başkan Yurdakul önümüzdeki aylarda 
yapılacak toplantılarda eğitim almaya 
devam edeceklerini ifade ederek ko-
nuşmasını sonlandırdı. Eğitimin başın-
da kendisini tanıtan Efsun Yüksel Tunç, 
1991 yılında iş yaşamına adım attığını 
ve 1995 yılından beri bilgi ve deneyi-
mini paylaştığını, 19 senedir profes-
yonel olarak aktif satış ve 13 seneden 
beri yöneticilik yaptığını belirtti. Indus 

Consulting’in kurucu danışmanı ola-
rak firmalara eğitim, insan kaynakları 
ve yönetim/strateji konularında danış-
manlık hizmeti verdiğini belirten Efsun 
Hanım, hem bilgiyi paylaşmak hem de 
hayatınıza gülümseme ve neşe katmak 
için yola çıktıklarını belirtti. 

Daha sonra Kişisel Gelişim konusunda 
HEDD üyelerine bilgi aktaran Efsun Ha-
nım, yöneticinin işinin ehli ve iyi motive 
eden biri olması ekibini işine daha bağlı 
hale getireceğini ifade etti. 
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SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM
Öncelikle turizm sektöründe çalışan, 
mesleğin başında olan meslektaşları-
ma seslenmek istiyorum.

Bizler yıllarca çalıştık, didindik emek-
lerimizi hiçe saydırdık. Çok yıldızlı 
oteller yoktu. Sizin de anlayacağınız 
üzere seçeneğimiz yoktu. Hak, hukuk-
ta yoktu. Derdimizi sıkıntımızı anlata-
cak bir birimde yoktu. Şimdilerde bir 
nebzede olsa sesimizi duyuruyoruz 
hakkımızı, hukukumuzu arıyoruz.

Turizm çalışanları birbirine destek 
olursa başarı elde edilir. Her çalı-
şan arkadaşlar kendi bölgelerindeki 
bölgesel sıkıntıları biliyor. Genellikle 
sıkıntılar hep aynı. Kim fazla ücret 
verirse çalışanın tercihi orası oluyor. 
Haklılarda maalesef. Bu durum hiç iç 
açıcı değil. Peki neden mi?

İşverenlerde öncelikle birlik beraber-
lik yok. İşverenler ve yöneticiler bir 
araya gelip ortak bir noktada, orta 
yolu bulmaları gerekiyor. Yıllardır ka-
liteli ve kalifiyeli eleman diye sızlanan 
bizler çözüm üretemiyoruz. Kurumsal 
tesisler harici. 2019 yılı sonuna gelin-
di dünyanın en büyük turizm firması 
Thomas Cook iflasını açıkladığı an 
itibariyle çalışan meslektaşlarıma iş 
akdinin feshi yapıldı. 
Sezonun bitmesine 1,5 ay kalmış-
tı tüm çalışan otel ve esnaflar tabii 
ki bu durumdan etkilendi. Tabii ki de 
böyle durumlarda yatırımcılar bu tür 
olasılıklara karşı hazırlıklıdırlar. Evine 
ekmek götüren emekçi kardeşlerimiz 
zor durumda kaldılar. 2020 yılına ge-
lindi işveren ve yöneticilerin zihniyeti 
hep aynı suçlusu sadece işveren ve 
işletmeciler değil bizleriz. Herşeye 

boyun eğdik, birlik ve beraberlik için-
de olmadık bundan sonraki yıllarda 
genç meslektaşlarımız birlik bera-
berlik içinde olurlarsa kimseye boyun 
eğmek zorunda kalmazlar. Eğitim 
dernekleri kuruldu. Birlik beraberlik 
içinde bir şeyler olsun istedik. Eğitim 
şart dedik fakat meslektaşlarımızı bir 
araya getirmekte zorlanıyoruz. Şim-
dilerde bir araya gelinmez ise kendi-
mize işveren ve işletmecilere hiçbir 
katkı sağlayamayız. Genç arkadaşla-
ra ve meslektaşlarıma buradan ses-
leniyorum.

Lütfen birbirimize sahip çıkalım, bilgi 
gücümüz olsun. 2020 hepimize başa-
rı sağlık mutluluk getirmesi dilekle-
rimle. 

Sevgi ve saygıyla kalın. 

Gülsüm Ayar FEKHED Yönetim Kurulu Başkanı
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dernek haberleri

TURİZMİN OLMAZSA OLMAZLARI 
HOUSEKEEPING CAMİASI
FETHİYE’DE BULUŞTU

Ev sahibi FEKHED Yönetim Kurulunun, 
üyelerinin ve gecenin sponsoru Lüks 
Pırıl Pırıl temizlik şirketinin tam kad-
ro hazır bulunduğu geceye protokol ve 
basın mensuplarının yanı sıra, Fethiye 
Belediye Başkanı Alim Karaca adına 
Başkan yardımcısı Oğuz Bolel, Fethiye 
Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bü-
lent Uysal, Muğla Gazeteciler Cemiye-
ti Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye İlçe 
Temsilcisi Fethiye Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Erkan İlik, Alanya Kent Konse-
yi Başkanı Nurhan Özcan, Altın Kepçe 

Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Nail 
Özden, Fethiye Aşçılar Derneği Başkanı 
Onur Arslan, Hotel Kat Hizmetleri Eğiti-
mi ve Dekorasyonu Derneği ve House-
keeping Derneklerinin Kurucusu, Onur-
sal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan 
Halit Yeni, Bodrum KAHDER Başkanı 
Recai Akman, Antalya ANTED Başkanı 
Sümeyra Yılmaz, Alanya HOTED İkinci 
Başkanı Hüsniye Faydacı, HOTED Eği-
tim Komitesi Başkanı Sema Yörütür, 
Housekeeping derneklerinin eğitim ve 
yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda 

davetli katıldı. Gecenin açılış konuşma-
sını ev sahibi FEKHED Yönetim Kurulu 
Başkanı Gülsüm Ayar gerçekleştirdi. 
Ayar, “Gecemize şehir içi ve şehir dı-
şından davetimize tüm nezaketleriyle 
icabet eden saygı değer belediye başka-
nımız, FETOB başkanımız, çok kıymetli 
onur konuklarımız, gecemizin gerçek-
leşmesinde emeği olan, camiamızın, 
Housekeeping derneklerimizin bir araya 
gelmesinde ve çıtasının yükseltilmesi 
yönünde büyük çabalar gösteren, biz-
lere her daim öncülük edip, destek ve-

Fethiye Kat Hizmetleri Eğitim Derneği (FEKHED) Tarafından gerçekleştirilen 
2019 sezonuna veda yemeği ve ödül töreni gecesi, Lüks Pırıl Pırıl Temizlik 
ve insan kaynakları şirketinin sahibi Mahmut Can’ın destek ve katkılarıyla 
Fethiye İksirci Baba Otel’de görkemli bir geceyle gerçekleştirildi.
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ren Onursal Başkanımız, Başdanışma-
nımız Hakan Halit Yeni, gecemizin ana 
sponsoru Lüks Pırıl Pırıl temizlik şirketi 
sahibi Mahmut Can, Housekeeping der-
neklerimizin çok kıymetli başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak 
üzere, değerli üyelerimize ve yanımız-
da yer alıp, derneğimizin çalışmalarına 
desteğini esirgemeyen, katılan, katkı 
sağlayan herkese yönetim kurulumuz 
ve kuruluşumuz FEKHED üyeleri adı-
na sonsuz teşekkür eder, şükranlarımı 
sunarım. Bu gece bizler için çok özel 
bir gece. Çünkü 2019 sezonuna veda 

yemeğimizin ve ödül töreni gecemizin 
bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Önü-
müzdeki yıllarda bu organizasyonu ge-
leneksel hale getirip, dostlarımızla ve 
üyelerimizle bir araya gelmeye devam 
edeceğiz. Gecemize şeref verip, bizleri 
onurlandırdınız. Tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum” dedi.  Geceye onur konuğu 
ve konuşmacı olarak katılan Onursal 
Başkan, Başdanışman, Executive Ho-
usekeeper Hakan Halit Yeni, “Değerli 
başkanım Gülsüm Ayar başkanlığında-
ki tüm FEKHED üyelerine, gecenin ana 
sponsoru kıymetli kardeşim Mahmut 

Can’a bu muhteşem organizasyon için 
en kalbi duygularımla teşekkür ediyo-
rum’’ diyen Yeni, konuşmasına şöyle 
devam etti.

Geri dönüşüm turizminin
yegane teminatlarıyız 
‘’Ülke turizmimizin medeni iftiharları, 
gurur kaynakları, sağlıklı yaşamın ko-
runmasındaki büyük kahramanlar, geri 
dönüşüm turizminin yegane teminat-
ları, housekeepıng mesleğinin yarınları 
adına yapmış olduğunuz çalışmalarınız-
la, çabalarınızla, başarılarınızla, camia- O
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de sizlerle paylaşacağız. İlaveten farklı 
projeler üzerinde, birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmalarımıza en üst sevi-
yeden devam etme kararı aldık” dedi. 

Müşteri memnuniyeti
sizlerle başlar sizlerle biter
Gece de konuşan Fethiye Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Oğuz Bolel, “Bir se-
zonun sonuna geldik. 

Bir tur operatörünün iflası sektörü her 
anlamda etkiledi. Kriz sırasında sivil 
toplum kuruluşları lobi faaliyetleri gös-
tererek, zararların giderilmesi için ciddi 
adımlar attılar. Sizler de bu sektörde en 
zor görevi yerine getiriyorsunuz. Müşte-
ri memnuniyet aslında sizlerle başlayıp 
sizlerle bitiyor. Sektör adına sizlere te-
şekkür ederim” dedi.

Yanınızdayız
Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent 
Uysal, “Eğer iyi bir housekeeping ekibi-
niz yoksa konaklama işletmeciliğinde 
başarılı olmanız mümkün değildir. Siz-
leri kutluyor, başarılı çalışmalarınızın 
devamını diliyoruz. Bizlere düşen ne 

varsa her zaman desteklemeye hazırız, 
yanınızdayız”  dedi. 

Konuşmaların ardından ödül törenine 
geçildi. Başkan Gülsüm Ayar ve yöne-
tim kurulunca, Fethiye Belediye Baş-
kanı Alim Karaca adına Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Bolel, Fethiye Otelciler 
Birliği (FETOB) başkanı Bülent Uysal, 
Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Fethiye İlçe Temsilci-
si Fethiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Erkan İlik, Onursal Başkan Hakan Ha-
lit Yeni, Kent Konseyi Başkanı Nurhan 
Özcan, Altın Kepçe Aşçılar Derneği 
Başkanı Nail Özden, Fethiye Aşçılar 
Derneği Başkanı Onur Arslan, ANTED 
Başkanı Sümeyra Yılmaz, KAHDER 
Başkanı Recai Akman, HOTED İkinci 
Başkanı Hüsniye Faydacı, HOTED Eği-
tim Komitesi Başkanı Sema Yörütür  
ve Gecenin Ana Sponsoru Lüks Pırıl 
Pırıl Temizlik Şirketi Sahibi Mahmut 
Can’a, plaket takdim edilip, teşekkür 
edildi. Gerçekleştirilen ödül töreniyle 
birlikte, ses sanatçılarında yer aldığı 
gece, müzik eşliğinde geç saatlere ka-
dar devam etti.

mıza ve Türk turizmine büyük katkı sağ-
ladığınız kesindir. Bu camiaya naçizane 
emek vermiş, gönül vermiş, zaman har-
camış biri olarak, ülkemiz turizmi ve ho-
usekeepıng mesleğinin sürdürülebilirli-
ği açısından göstermiş olduğunuz üstün 
gayretlerinizden dolayı, sizlerle gurur 
duyuyorum. Değerli başkanlarımız baş-
ta olmak üzere, bu mesleği, meslek ola-
rak görüp, emek veren, çaba gösteren, 
hangi şehirde olursa olsun mesleğimi-
zin kuruluşlarına sahip çıkan tüm sami-
mi meslektaşlarımıza canı gönülden, en 
kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.’’

2 Gün Sürecek Housekeeping
Çalıştayına Hazırlanıyoruz
“Bu gün başkanlarımızla bir toplan-
tı gerçekleştirip, önümüzdeki aylarda 
hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla 
ilgili önemli kararlar alma fırsatı bul-
duk. Bunlardan bir tanesi şubat ayı 
içerisinde tüm başkanlarımızın da ka-
tılımıyla 2. Gün sürecek housekeepıng 
çalıştayı gerçekleştirmeye karar verdik. 
Housekeepıng camiasının sorunlarını ve 
çözüm önerilerini de içeren bu organi-
zasyonun detaylarını ilerleyen günler-
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FEKHED GENEL KURULU YAPILDI

FEKHED ÜYELERİ KAHVALTIDA
BİR ARAYA GELDİ

Fethiye Kat Hizmetleri Eğitim Derne-
ği (FEKHED) 3. Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. Kurucu Üyesi olan ve 
kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten Gülsüm Ayar ve 
ekibi üyelerin oy birliği ile üçüncü kez 

FEKHED Fethiye Yönetim Kuruluna 
seçildi. FEKHED Başkanı Gülsüm Ayar 
seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Bize 
üç dönemdir destek veren ve çalışma-
larımızda her zaman yanımızda yer 
alan üyelerimize teşekkür ederim. Hep 

birlikte mesleğimiz ve Fethiye turizmi 
adına başarılı çalışmalara imza atmaya 
devam edeceğiz. Mesleğimiz ve bu ca-
mianın yarınları adına hep birlikte, birlik 
ve beraberlik içerisinde yolumuza de-
vam edeceğiz” dedi. 

Fethiye Kat Hizmetleri Eğitim Derneği, Kasım Ayında Orka Sunlife Hotel ev 
sahipliğinde 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 

Fethiye Kat Hizmetleri Eğitim Derneği üyeleri 10 Kasım törenlerine 
katıldıktan sonra kahvaltıda bir araya geldi. Ağırlıklı olarak sezonun 
değerlendirilmesinin yapıldığı kahvaltıda, FEKHED üyeleri önümüzdeki 
dönem yapmayı planladıkları eğitim seminerleri ve çeşitli organizasyonlar 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. 



Referans günümüzün gizli ama başlıca en ciddi problem-
lerimizden biridir. Maalesef hepimiz günümüzde kalifiye 
personel bulma, ekip kurma problemlerini, lokasyon fark 
etmeden çok yaşıyoruz. Kimi çalışanlarımız iş türünü be-
ğenmiyor kimi çalışanlarımız çok kısa sürede yükselmek, 
terfi almak istiyor. Ancak bunlara ek olarak biz yönetici-
lerin de yanlış tutumlarından kaynaklı aksaklıklar yaşa-
maktayız. Çalışanlarımızla doğru iletişim kuramamak, 
elemanlarımızın eğitime ihtiyacı olan yönlerini tespit 
edip eğitim programı yapmamak, eğitimsiz personelleri 
eğitecek sabrı göstermemekle birlikte, çalıştıkları ekibi 
geliştirmenin öncelikle kendimizi geliştirmekten geç-
tiğini göz ardı etmek ve sayamayacağım kadar bir sürü 
hatalarımız var.

Genel olarak bizler eleman bulamama gerçekleri olarak, 
şirketin çalışanına kıymet vermeme çalışma şartlarının 
uygun olmaması gibi durumları öne sürerek şirketleri 
suçluyoruz. Turizmde yeni açılan tesis sayısının fazla-
laşması ile kadro kurmak için hiçte şık olmayan maaş 
politikalarıyla personel çekmeye çalışması gibi benzer 
bir sürü problemler yaşıyoruz. Evet, bu durumların hepsini 
yaşıyoruz ancak bunların bizim gözümüzü korkutmaması 
gerektiğinin de bilincinde olmamız gerekiyor. 

Ben bu bilinçle hareket ettiğim için personel konusunda 
kolay kolay problem yaşamıyorum. Çünkü her şeyden önce 
ve hepsinden önce elemanlarımla günümün çoğunu geçi-
riyorum. Kendi ailemden daha çok personelimle zaman 
geçiriyorum. Bu nedenle onları ailem gibi görerek hareket 
ediyorum. 

Son dönemlerde personel alım süreçlerini yönetir ve iş 
görüşmelerini yaparken, aldığım bilgiler genel hayıflan-
malar artık şirket çalışma şartlarından değil, departman 
yöneticilerinden olmaya başladı. Çalışanlar kendilerine 
departman yöneticileri tarafından kıymet verilmediğini, 
sömürülmeye çalışıldığını, psikolojik olarak da baskı al-
tında tutulduğundan bahsediliyor. Affınıza sığınarak söy-
lüyorum, birçok meslektaşımız çalıştığı iş yerindeki mesai 
saatlerinde rahat olabilmek için, kendini ve koltuğunu 
güvende tutmak adına hep tecrübeli eleman istiyor. Tüm 
gününü operasyon başında geçirmek yerine diğer depart-
man müdürü arkadaşları ile sohbet ederek, güncel medya 
konularının olduğu ama mesleği ile hiç alakası olmayan 
işler peşinde olduklarını görüyorum. Personelin adının ne 
olduğundan dahi haberi olmayan meslektaşlarımız bulu-
nuyor. Böyle durumlarda ekip arkadaşlarımızın mesleki 
zorluklarını, ihtiyaçlarını atlıyor ve bize ihtiyaç duydukları 
anda yanlarında maalesef bulunamıyoruz.

Çalışanlarımızın ruhen ihtiyaç duydukları takdir edilme 
ve samimi güncel iletişim paylaşımlarını yapmayarak ara-
mızda ki gönül bağını zayıflatıyoruz. Daha sonra çalışan-
larımız da doğal olarak kendilerine kıymet verilmediğini 
düşünerek yeni iş arayışlarına giriyorlar. Çalışanlarımız 
bizden ayrılmak istediklerinde çatışmaya başlıyoruz. As-
lında o ana kadar personelimizin bizden beklentisi nedir 
bilmiyoruz. Fakat kendi eksiklerimize bakmadan diş bile-
yip bir sonraki iş görüşmelerinde kötü referans vermeyle 
tehdit ediyoruz. Bu nedenle birçok meslektaşlarımızda 
mağdur olmuştur. Provokasyon, yüz kızartıcı suçlar gibi 
durumlar olmadıkça bizleri tercih etmediği için kötü refe-

rans verilmemelidir. Kişilerin gururunu kırmak, geleceğini 
karalamak ve hayatlarını kabusa çevirmekle elimize kesin-
likle bir şey geçmeyecektir. 
Ben sadece insanların sağlık raporu ve sicil sabıka sorgu-
laması yeterli olması kanaatindeyim. Kimsenin geleceği 
ve geçimi ile oynamak, iftira atarak suçlamak, onları zor 
durumda bırakmak kesinlikle doğru bir şey değildir. Biz 
çalışanlara yakışan, mesleğine gereken önemi vermesi, 
personellerini eğitmesi ve yol ayırma noktasına gelindi-
ğinde kişisel çatışmaların bir kenara bırakılarak el sıkışıp 
ayrılmak doğru olandır. 
Marka, kalite hizmet, misafir memnuniyeti, çıtayı yükselt-
mek ve daima zirvede olmak için kemikleşmiş bir kadroya 
sahip olmak önemlidir. İyi hizmet sunabilmek için, yaz kış 
kadroyu elinde tutmaktan geçmektedir. Kaliteli ekip oluş-
turmak, yetiştirmek ve geliştirmek için samimi iletişim 
kurmak büyük önem taşımaktadır. 
Bizler ve en üst yöneticiler dahil hiçbirimiz kim olursa ol-
sun gökten zembille inmedik. Birçoğu çekirdekten yetiş-
miş veya üniversite mezunu olabilir, ama başarı her zaman 
dostane ilişkilerden geçmektedir. 
İyi bir yere gelmek için mükemmel olmasa bile iyi bir 
marka olabilmek adına çalışanların hakkını hukukunu 
savunan, eğitim veren, işini sevdiren, maaş politikasından 
tutun mesai saatine kadar özendirici olmak önceliğimiz 
olmalıdır.

Hele ki bizler yani turizm çalışanları yoğun tempoyla 
mücadelemizden sonra çalışan personelin rahat uyuma-
sı, konakladığı yerlerin iyi olması, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi iyi bir performans almak için önemlidir. 

bodrum başlarken

Recai Akman Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı

BEN DEĞİL, BİZ OLMALIYIZ!
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Bütün sezon boyunca, geçen senenin aksine doluluk oranlarının çok 
iyi gittiği Bodrum’da yüzler gülmeye başladı. Bodrum Kat Hizmetleri 
Yöneticileri Derneği de bu güzel geçen sezonu kutlamak için turizm 
camiasının buluştuğu bir gece düzenledi. Çim Çim Restaurant ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen KAHDER Sezon Sonu Yemeğine üyelerin 
yanı sıra, housekeeperlar, otel çalışanları, yiyecek içecek müdürleri, 
firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Canlı müzik eşliğinde 
gönüllerince bir gece geçiren housekeeperlar, yoğun geçen yaz 
sezonunun yorgunluğunu bir nebze de olsa atma imkanı buldular. 

BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR SEZON 
SONU YEMEĞİNDE BULUŞTU



O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20

33

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bulunan Housekeeper Derneklerini ziyaret 
eden HOTED Kurucu Başkanı, Onursal Başkan ve Başdanışman 
Hakan Halit Yeni, Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği 
üyeleriyle bir araya geldi.  

ONURSAL BAŞKAN HAKAN YENİ, 
BODRUMLU HOUSEKEEPERLARI 
ZİYARET ETTİ

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Der-
neği, Housekeeper Derneklerini ziyaret 
eden HOTED Kurucu Başkanı, Onursal 
Başkan ve Başdanışman Hakan Halit 
Yeni’yi ağırladı. Bodrum KAHDER üye-
leriyle bir araya gelen Başkan Yeni, 
housekeeperlarla görüş alışverişinde 
bulundu. 
Verimli bir toplantı gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Başkan Yeni, “Bodrum 
KAHDER Başkanı Recai Akman, önceki 
dönem başkanları Erdinç Erkan Kekeç, 
Yusuf Yıldırım ve kıymetli yönetim ku-
rulu üyeleri başta olmak üzere, saygı 
değer üyelerine, ziyaretimiz süresince 
bizlere göstermiş oldukları, ilgi alaka ve 

misafirperverliklerinden dolayı en kalbi 
duygularımla ve tüm samimiyetimle, 
canı gönülden teşekkür eder, şükranla-
rımı sunarım. 
İlaveten yapmış olduğumuz toplantıla-
rımız süresince derneklerimizin ve mes-
leğimizin yarınlarına yönelik detaylı fikir 
alışverişinde bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğumun altını özellikle 
çizmek isterim. Tüm derneklerimizle ve 
meslektaşlarımızla, birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmalarımıza, yolumuza 
devam edeceğiz” dedi. 

Onursal Başkan, Başdanışman Hakan 
Halit Yeni’nin kendilerini ziyaret etme-

lerinden dolayı çok memnun olduklarını 
ifade eden Bodrum KAHDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Recai Akman, oldukça 
verimli bir toplantı yaptıklarını ve görüş 
alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. 
Bodrum KAHDER olarak kısıtlı imkan-
larla çalışmalar yaptıklarını ifade eden 
Başkan Recai Akman, bu sezon doluluk 
oranlarının yüksek geçmesi nedeniyle 
yüzlerinin güldüğünü söyledi. Çeşitli 
organizasyonlar ve eğitimler düzen-
leyerek üyeleriyle bir araya gelmeye 
çalıştıklarını belirten Başkan Recai Ak-
man, sezonun bitmesiyle birlikte daha 
sık toplantılar yapmaya çalışacaklarını 
söyledi.



Sümeyra Yılmaz Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı

YENİ BİR YILA BAŞLARKEN
2019 yılı turizm için tüm zorlukları-
na rağmen güzel ve bizim açımızdan 
yoğun bir yıldı. Gelecek yıllardan ve 
sektörden umudumuz beklentilerimiz 
biraz daha arttı.

ANTED (Antalya Temizlik Hizmetleri 
Derneği) olarak 2019 yılını bitirirken 
hayata geçirdiğimiz projelerimizin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Aralık 2019 
tarihinde yaptığımız yıl sonu galamız-

la turizm sektörünün rekorlar kırdığı 
sezonu ve seneyi mutlu ve eğlenceli 
kapatarak tüm yorgunluğumuzu attık. 
2019 yılından beklediğimiz her şeyi 
hem dernek hem de sektör adına faz-
lası ile aldık. Her fırsatta sektör sorun-
larını ve çözümlerini konuştuğumuz 
toplantılarımız geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi yeni yılda da devam edecek. Der-
nek üyelerimizin sayısının artmasıyla, 
fikirlerimiz daha çok gelişmeye başla-

dı. En güzel birliktelik ise diğer dernek-
ler ile yapmış olduğumuz buluşmalar, 
bu birliktelikler sektörde de çok güzel 
yankılar buluyor. Birlikteliğin gücünü 
daha çok hissediyoruz.

2020 yılında tüm Dünya’ya sağlıklı, 
mutlu, huzurlu ve bol bereketli bir yıl 
diliyorum. 

YENİ YILIMIZ KUTLU OLSUN.

antalya başlarken
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dernek haberleri

ANTED ÜYELERİ GALA 
YEMEĞİNDE BULUŞTU
Antalya Temizlik Hizmetleri Derneği üye-
leri sezonu muhteşem bir balo ile kapat-
tı. ANTED üyeleri gala yemeği öncesinde 
Spectrum Scent&Hygiene firması “Güncel 
hijyen ve koku yaklaşımları” paneli dü-

zenledi. Panelin ardından yine Spectrum 
Scent&Hygiene sponsorluğunda gala ye-
meğine geçildi. Housekeeperlar yıl sonu 
galasıyla turizm sektörünün rekorlar kırdığı 
sezonu ve seneyi mutlu ve eğlenceli kapa-

tarak tüm yorgunluğunu attı. Gala yemeğine 
ANTED üyelerinin yanı sıra firma temsilcile-
ri, HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışma-
nı Hakan Halit Yeni, otel müdürleri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
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Pınar Kalkan Çamlar MAHED Yönetim Kurulu Başkanı 

marmaris başlarken

TATSIZ-TUZSUZ TURİZM
Sezon sonunun yorgunluğunu attığımız 
şu günlerde, turizm çalışanlarının da 
sorunlarını dile getireceğim bir yazı yaz-
mak istiyorum. Yine iptaller, yine güya 
batan acenteler… Yine olan gariban 
turizm emekçisine oldu. Devlet teşvik-
lerle, kredilerle zaten işverenin yanında 
bunu biliyoruz ama ya işçinin yanında 
olması gerekenler nerede?

Eskiden sendikalar bu kadar işlevsiz 
halde değilken yine de işçilerin bir sesi 
vardı. Arada da olsa masaya yumruğu 
vurabiliyordu. Nerde şimdi o sendikalar, 
işçinin hakkını yedirmeyen yöneticileri 
ve hak arama devri. Özlem duyduğu-

muz anılar olarak kaldılar. Turizm mev-
simlik işçilerin belki de en rahat hakları-
nın yendiği, sezon sonuna kadar mecbu-
riyetten boyun eğdiği bir sektör olarak 
yoluna devam ediyor. Sezon sonu mem-
leketine dönen “oh be dünya varmış, o 
nasıl bir çileydi, düşmanıma vermesin” 
dediği ve bir daha asla çalışmam denen 
sektör olma yolunda...

Personel sıkıntısı artarken bu yaşanan 
olumsuzluklar da üstüne tuz biber olu-
yor. Ne hikmetse günü kurtarma ça-
basından öteye gitmeyen suni tedbir-
lerle, havası alınan problemler git gide 
patlamaya hazır bomba haline geliyor. 

Herkes konuşuyor, yazıyor ama çözüm 
üreten yok. O zaman ne diyoruz tatsız-
tuzsuz turizm diyoruz. Kalifiye persone-
lin artık neredeyse kalmadığı, kalanla-
rınsa kendini Kaf dağında gördüğü sek-
tör. Balon gazla dolmaya devam ediyor. 
Bakalım ne zaman patlayacak. Ne bir 
ciddi adım atılıyor, ne sorunlar çözülü-
yor, ne patron memnun, ne de çalışan 
memnun.
Nur topu gibi büyüyor turizm sektörü 
evet yatak sayısı olarak, tesis olarak. 
İnşallah personel memnuniyeti de ele 
alınarak, sorunlar çözülür biran önce. 
Yoksa yakında çalışacak kimseyi bula-
mayacağız.
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ENDÜSTRİYEL TEKSTİL
YIKAMADA ÖNCÜ:
Türk turizminin lokomotif markalarından 
Barut Hotels yatırımı olan Buket Yıkama, 
endüstriyel tekstil yıkama ve finishing hiz-
metleri sektöründe, gelişmiş ülkelerdeki 
standartları ülkemize kazandırmak ama-
cıyla 2005 yılında Antalya’da kurulmuştur.

Çalışmalarını ana şirketi Barut grubu ge-
lenek ve kurumsal ilkeleriyle sürdüren 
Buket Yıkama, Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde toplam 12 bin metrekare alan 
üzerine kurulu modern tesisinde, günlük 
80 ton tekstil temizleme kapasitesi ile 
hizmet vermektedir. 200’den fazla çalışa-
nı, teknoloji ve yenilik anlamında sürekli 
kendini geliştiren yönetim anlayışı ve son 
teknoloji ekipmanları ile otelcilik sektö-

rünün kendi branşında en önemli çözüm 
ortaklarından birisidir. Kurulduğu günden 
itibaren hızla gelişen ve hedeflediği kalite 
politikasıyla hizmet veren Buket Yıkama, 
kısa sürede sektörün lider markalarından 
biri haline gelmiştir.

Teknoloji ve yenilik anlamında sürek-
li kendini geliştiren tesis; dünya devi 
Kannegiesser’in yıkama, ütüleme ve kat-
lama makinelerini kullanmaktadır. Kon-
vansiyonel grupta Girbau ve Sailstar, kuru 
temizleme makinelerinde ise BÖWE gibi 
sektöründe lider markalarla çalışan Bu-
ket Yıkama, Antalya’nın en donanımlı ve 
en temiz çamaşırhanesi olmanın gururu-
nu yaşamaktadır.

İnsanı ve doğayı koruyan bir hizmet anla-
yışını benimseyen Buket Yıkama, dünya 
standartlarında verimlilik esasına göre 
tasarlanan makine parkı sayesinde; enerji, 
su ve kimyasalları optimum seviyede kul-
lanabilmektedir. 
Modern teknolojisiyle yılda 130 milyon 
litre su ve 15 milyon kwh enerji tasarrufu 
sağlayan tesis, sürdürülebilir bir yaşam 
için doğanın korunmasına katkıda bulun-
maktadır.

Başarısında çalışanlarının büyük bir rolü 
olduğu inancı ve insana değer veren an-
layışla çalışmalarını sürdüren Buket Yıka-
ma, en iyiyi hedefleyerek 15. Yılında hiz-
met vermeye devam etmektedir.
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MÜRSEL PEHLİVANLI İÇECEK
TEMİZLİK GIDA

Tüm meslek örgütlerinin yanında ve her daim desteğinde olan firma 

2014 Yılında Deniz Endüstriyel ismi ile ku-
rulan firmamız, 2015 yılında ilaveten 
Mürsel Pehlivanlı İçecek Temizlik Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti. firması ile devam edip, 
otel, restoran, hastane, okul, ev dışı tü-
ketim pazarına, temizlik, ambalaj, buklet, 
çöp torbası, sarf malzemeleri, ayrıca, çay, 

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu 
Derneği (HOTED) tarafından turizm şenlikleri 
çerçevesinde, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
Housekeeperlar Bahar Balosu. Dernek eğitimlerine 
verdiği desteklerden dolayı Mürsel Pehlivanlı’ya 
Housekeeping camiası adına plaket verildi.

Er’den teşekkür plaketi
Satranç turnuvasına destek olan Mürsel Pehlivanlı ve İbrahim 
Çavdarcı’ ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 

Alanya’da Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda dereceye 
giren okullar açıklandı. Alanya Kaymakamlığı İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mürsel Pehlivanlı 
katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 
Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’nde 21-23 Ekim 
tarihleri arasında Okullar Arası Satranç Turnuvası 
düzenlendi.

Alanya Yiyecek İçecek Yöneticileri Derneği eski adıyla 
Deniz End, yeni adıyla Mürsel Pehlivanlı İçecek Gıda olan 
Mursel Pehlivanlı’nın ürün tanıtımında bir araya geldi. 
Bünyesinde Hayat Kimya, Focus Kağıt, Deniz Kimya, 
Salvador Kahve, Verdi Konsantre, Of Çay ve Temizlik & 
Sarf ürünlerinin tanıtımının yapıldığı yemekli toplantıda 
Dimçayı Anadolu Köyünde güzel bir atmosferde 
tamamlandı. Oldukça eğlenen üyeler Mürsel Pehlivanlı 
Beye teşekkür ederek günü tamamladılar.

kahve, meyve suyu vs ihtiyaçlarının satışı 
ile turizm sektörüne hizmet vermekteyiz. 
Başlıca markalarımız Hayat Kimya, Focus 
Kağıt, Deniz Kimya, MP Buklet, ENB Kim-
ya, Entem Cafe, Salvador Kahve, Güzel 
Çay, Verdi Meyve Suyu gibi firmalarla da 
iş ortaklığımız bulunmaktadır. 

Ayrıca her sene düzenlenen HOTED Ulus-
lararası Housekeeping Olimpiyatlarının 
içecek sponsoruyuz. 
Sektörümüzde faaliyet gösteren houseke-
eper dernekleri ile her alanda işbirliğimiz 
devam etmekte ve bunu yapmaktan da 
gurur duymaktayız.
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DOĞAL YAŞAMA SAYGI
NATIONAL TURKEY İLE BAŞLAR

GIPM, zararlıların kontrol altına alınması ve 
yönetilmesinde, ilgili, deneyimli, 20 yılı aşkın 
süredir profesyonel olarak hizmet sağlayan, 
konusunda uzman kadrosuyla 4 farklı firmanın 
bir araya gelmesiyle 2017 yılında kurulmuştur. 
Zararlı kontrolünde her bir hizmet alıcımızın 
ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olduğunu biliyo-
ruz. Bu nedenle zararlı kontrol hizmetlerimizi 
hizmet alıcılarımızın gereksinimlerine uygun 
hale getirmek için azami önem gösteriyoruz. 
Zararlı kontrolünde güvenli, kaliteli, zamanın-
da, etkin, çevreye duyarlı çalışma prensipleri-
miz ve hizmet alıcılarımızla iş birliği yaparak 
koşullara tepki vermek yerine süreci yönet-
mek için çalışıyoruz. Gelişen ve değişen dün-
yada çalışmalarımızı dijital ortamda daha di-
namik, daha izlenebilir, stratejik yaklaşımlarla 
standart ve mevzuatlara uygun sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yanında 41 ilinde Entegre 
Zararlı Yönetimi Uzman kadrosuyla sizler için 
çalışıyoruz. 
İşimizi seviyor insan sağlığı, çevre sağlığı ve 
gıda güvenliği için çalışıyor uzmanlığımızı ül-
kemizin her bir ilinde hizmet sunan bir firma 
olarak gücümüzü dünyaya taşımak istiyoruz. 

Kolay, ekonomik ve çevreye
daha duyarlı yaklaşımlar
GIPM uzmanları işletmeniz için; Zararlılar ile 
mücadele de; Dünya çapında gelişen gıda ve 
çevre standartları gereği daha az kimyasal 
içeren ürünler veya gerekmedikçe kimyasal 

ürün kullanmadan çözümler üreten bir yö-
netim sistemi uygulamaktadır. Bu yönetim 
sistemi IPM’dir. (İntegrated Pest Manage-
ment= Entegre Zararlı Yönetimi) IPM yak-
laşımında hedef; öncelikli olarak kültürel, 
fiziksel (mekanik), biyolojik (biyoteknik)ve 
eğitimsel mücadele yöntemlerinin kulla-
nılması ve tek seçenek olana dek kimyasal 
kullanımından kaçınmaktır.

Zararlı popülasyonunun; biyolojisinin, ekolo-
jisinin, davranışlarının ve alışkanlıklarının bi-
linmesi, iyi tanınması işletmenize veya kuru-
luşunuza verebileceği zararının oluşmadan 
önce alınacak basit aksiyon&tedbirler ile 
çok daha kolay çok daha ekonomik ve çevre-
ye daha duyarlı yaklaşımlar sunacaktır.

Bitki, hastalık ve zararlılarına
karşı mücadele
Büyük masraflar yapılıp tesis edilen alanla-
rın Hastalık ve Zararlılara karşı korunması 
gerekmektedir. Hastalık ve zararlılar müca-
dele edilmediği takdirde bahçe bitkilerinin 
zayıf düşmesine hatta ölmesine neden ol-
maktadırlar. Başarılı bir sonuç alınmak iste-
niyorsa bahçenin ve bitkilerin büyüklüğüne 
göre ilaçlama uygun koşullarda, uygun ekip-
man ve uygun ilaçlar ile bilgili ve deneyimli 
kişiler tarafından yapılmalıdır. İlaçlamada 
uygun sonuç alınabilmesi için havanın yağış-
sız ve rüzgarsız olması gerekmektedir.

Yumurta, larva, mantar
ve bakterilere karşı mücadele
Böcekleri (Yumurta, larva, nymph, pupa ve 
ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmen-
leri (Nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek 
amacı ile kapalı bir ortamda (Belli bir ısıda ve 
belli miktarda) gaz halinde kimyasal bir mad-
de (fumigant) vermek ve belli bir süre gazı bu 
ortamda tutma işlemidir.

Fümigasyon Gayesi ve Önemi: 
Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal 
kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı 
etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahri-
batını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar. 

Fümigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücade-
lenin güç veya imkansız olduğu hallerde baş-
vurulan son çaredir. Ancak faydalanma alan-
ları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri 
mevcuttur.

Bahçeler Bakımı
İçinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından 
çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere 
kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserle-
rin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre 
düzenlemesine, evimizin bahçesi ve rengine 
kadar hissettiklerimizin gördüklerimizin tümü 
peyzaj alanlarımızı oluşturur. Firmamız da 
Peyzaj Hizmetleri yapım ve bakım hizmetleri 
olarak iki ana başlık altında ele alınır.

IPMG
GLOBAL INTEGRATED PEST MANAGEMENT

FONT FAMILY:
- Prelo-ExtraBold Italic 
-Verb Extrabold Italic
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LABOORY KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Laboory, profesyonel temizlik ve hijyen 
ürünleri alanında müşterilerin ev dışı tü-
ketim ihtiyaçlarını karşılayarak işletmele-
re mükemmel hizmet ve çözümler sunar. 
Sürdürülebilir bir dünya için insanların 
sağlığı ve mutluluğu bizler için önemli-
dir. Sunduğumuz çözümler konaklama, 
sağlık, eğitim, tesis hizmetleri, perakende 
ve gıda gibi alanlarda işletmelerin per-
formansını, verimliliğini arttırırken su ve 
enerji kullanımını azaltarak temiz, sağlıklı 
ve karlı hale gelmelerine yardımcı olu-
yoruz. Müşteri odaklı uzman satış ekibi, 
geniş dağıtım ağı ve servis hizmetleri ile 
müşterilerimizin memnuniyetini her za-
man üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz.

“CAPSULE” ile daha temiz bir çevre
Dünyada her 1 dakikada 1 milyon plas-
tik şişenin satın alındığı, yılda 500 milyar 
plastik poşet kullanıldığı, okyanusları her 
yıl 8 milyon ton plastiğin kirlettiğini ve 

dakikada okyanuslara karışan atık plastik 
miktarının bir çöp kamyonu büyüklüğünde 
olduğu bir dünyada yaşamın vazgeçilmezi 
olan plastikler, maalesef çevre kirliliğini 
de artırıyor. Her birimiz kullandığımız ve 
attığımız plastikler ile  “Plastik Ayak İzi”ne 
yol açıyoruz. Profesyonel temizlik sektö-
ründe faaliyet gösteren Laboory firması 
olarak sektörde “Plastik Ayak İzinin daha 
da azaltılmasına katkı sağlaması açısın-
dan AR-GE çalışmalarını bitirdiğimiz ve 
2019 yılının ikinci yarısının başında piya-
saya sunmuş olduğumuz suda çözünebi-
len temizlik çözümü “CAPSULE” markası-
nı oluşturduk. Profesyonel temizlik sektö-
ründeki en önemli konulardan biri de am-
balaj atıkları olmakla beraber “CAPSU-
LE” ürünleri ile birlikte tekrarlı kullanım 
imkanı sunan şişeler ve ayrıca ana ürün 
ambalaj atığını en optimum şekilde azal-
tılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu yönden 
otellerin kısıtlı depolama sorununa da çok 
verimli ve etkin bir çözüm sunmaktadır. 

“CAPSULE” ürünleri ile ambalaj atıkla-
rının azaltılmasındaki en önemli neden 
yüksek konsantreli olarak suda çözünebi-
len ambalajlarda direkt kullanıma yönelik 
çözüm sunmaktadır. “CAPSULE” ürünleri 
otellerde uygulanan temizlik süreçlerin-
deki gereğinden fazla kimyasal tüketimi-
nin önüne de geçerek çevre dostu bir ürün 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca temiz-
lik personellerine de kullanım kolaylığı 
sunmakta ve optimum kullanım miktarı 
avantajını da sağlamaktadır. “CAPSULE” 
ürünleri yüksek konsantre ve etkili formü-
lü sayesinde yüksek performans ve kalite 
sunmakla beraber otellerin depolama, 
sevkiyat ve aşırı kullanım maliyetlerini 
çok etkili bir biçimde düşürmektedir. Otel-
lerin ayrıca en önemli sorunlarından biri 
olan ve “Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince 
uygulayacağı atık sınıflandırma sürecinde 
ambalaj atıkları bakımından büyük katkı 
sağlamakla beraber atık maliyetleri açı-
sından avantaj sağlamaktadır.  
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FANTOM PROFESSIONAL

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?
Kurulduğu 1988 yılından beri küçük ev 
aletleri ve profesyonel temizlik sektö-
ründe geniş ürün yelpazesi, çok bilinen, 
tanınmış ve güvenilir markası Fantom ve 
Fantom Professional ile faaliyet gösteren 
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Ltd. Şti. bugün 
dünya çapında 70 ülkeyi aşan ihracat fa-
aliyetleri ile global müşteri beklentilerini 
karşılayan, rekabet gücü yüksek, ulusla-
rarası marka olma yolunda emin adımlar-
la ilerleyen güçlü bir firmadır.

Müşteri portföyünüz ve ürün portfö-
yünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Fantom Professional markası olarak müş-
teri portföyümüz çok geniş olmakla bera-
ber Türkiye’nin büyük otelleri, temizlik fir-
maları, devlet kurumları vb. çeşitli sektör-
lerde müşterilerimiz bulunmaktadır. Bu 
müşteri portföyümüzdeki çeşitliliğinin en 
önemli nedeni çok çeşitli ürün gruplarını 
ve çözümlerini üretiyor olmamızdan kay-
naklanmaktadır.

Fiyat politikanız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Fiyat politikamızı sektörün dinamiklerini 
göz önünde bulundurularak ithal ürünle-
re karşı firmalarımıza avantaj sağlayacak 
şekilde konumlanma olarak tanımlayabi-
liriz.

Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Fanset, son derece modern ve geniş ala-

na yayılmış üretim tesislerinde kalifiye 
insan kaynaklarıyla “0 Hata Payı”, tam za-
manında üretim ve esnek üretim anlayışı 
çerçevesinde yüksek standartta ürünler 
üretmekte olup, müşteri mutluluğunu 
sürekli kılmak için üretim öncesi, üretim 
ve üretim sonrasını esas alarak üretim 
stratejileri ve politikalarını belirlemekte 
ve AR-GE’ye büyük yatırım yapmaktadır.

Sizce, müşteriler neden sizin
firmanızı tercih etmelidir?
Fanset firması olarak müşterilerimiz tüm 
faaliyetlerimizin odak noktası olup katma 
değer yaratan ürünleri ile insan yaşamını 
kolaylaştıran çeşitlilik sunarken, Türkiye 
genelinde 400 yetkili servis destek ağı ile 
satış sonrası da müşterilerimizin arkasın-
da durmaktayız.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizin yerli bir üretici firması olarak 
her daim şirket kültürümüzün inovasyona 
dayalı olmasından ötürü müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek çözümle-
ri üretmekteyiz. Ayrıca sürekli evrilen bir 
dünyada günümüz ihtiyaçlarını takip edip 
ayrıca yeniliklerimizle de sektöre inovatif 
ürünlerimizle ihtiyaç yaratmaktayız. Ay-
rıca Fanset firması olarak ülkemizin ger-
çekleştirmekte olduğu diğer gelişim ham-
leleri ile beraber Sıfır Atık Projesi’ ne de 
Procycle Geri Dönüşüm Sistemleri ile de 
katkıda bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı-
mızın eşi Emine Erdoğan’ ın öncülüğünde 
başlatılmış olan Sıfır Atık Eylem Planı çer-
çevesinde atıkların geri  dönüşümü ve geri 

kazanım sürecinde çeşitli kurum ve ku-
ruluşlara yardımcı olacak “Procycle Geri 
Dönüşüm Sistemleri” üretimine başlamış 
bulunmaktayız. Procycle ürünlerinin uzun 
bir süredir yapılan AR-GE çalışmalarında 
çeşitli durumları da göz önünde bulun-
durmuş olduk. Bunların başında kullanım 
kolaylığı olarak ana gövde yapısındaki bazı 
ayrıntılar ile beraber geçmiş dönemdeki 
geri dönüşüm kutularından daha şık bir 
görünümü sayesinde her alanda kulla-
nıma uygundur. Procycle Geri Dönüşüm 
Sistemleri; Sıfır Atık Eylem Planı’ nda be-
lirtilen yönergelere uygun olarak 11 farklı 
atık çeşidine göre 11 farklı renk koduna 
uygun atık kovaları ve ayrıca yine plan pa-
ralelinde atık torbaları bulunmaktadır.

Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir?
İhtiyaçlarını genel fiyat performans öl-
çüsünde değerlendirip, hizmeti aldıktan 
sonraki geri dönüşlerinin de hızlı ve etkili 
biçimde alabilecek firmalarla çalışmaları 
gerekmektedir. Bunun dışında özellikle 
otel sektöründe çalışanların da kolaylık-
la ve hızlı bir şekilde işlerini karşılayacak 
hizmetlere yönelmeliler.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
Müşterilerimizin geri dönüşleri ve sürege-
len AR-GE çalışmalarımız doğrultusunda 
yeni çözüm önerilerimiz ve katma değerli 
ürünlerimizi üretmeye devam edeceğiz. 
Daha çok da artık Dünya nın daha bilinçli 
olmaya başladığı çevreye duyarlı ürünle-
rin öncüsü olmaya çalışacağız.

 “Bugün dünya çapında 70 ülkeyi aşan ihracat faaliyetleri ile global müşteri bek-
lentilerini karşılayan, rekabet gücü yüksek, uluslararası marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen güçlü bir markayız” diyen firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı.

firma
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KALİTELİ VE GÜVENLİ:       TEKSTİL
Otel tekstilindeki 30 Yıllık tecrübemizi ile-
riye taşımak için 2017 yılında kendi üretim 
tesisimizi kurduk tecrübeli ekibimizle hiz-
met vermekteyiz. Kurulduğu günden itiba-
ren otel tekstili, çarşaf, nevresim, yastık 
kılıfı, yorgan, alez, yastık, masa örtüsü, 
runner, peçete, yatak örtüsü, perde, kır-
lent, baza eteği, bornoz, havlu çeşitleriyle 
üretim yapmaktayız. Lee Faa Tekstilin’in 
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, 
değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılamak 
için çağdaş ve teknolojik çözümler bul-
ması, sorunlara “zamanında” müdahale 
etmesi sektördeki yerini sağlamlaştırmış-
tır. Firmamız kurumsal kimliğinize uygun 
özel konsept tasarımlar oluşturabilmekte, 
mevcut konseptinize uygun tekstil ürünle-
ri üretebilmektedir.

Linen Grubu
%100 pamuk kumaştan ürettiğimiz linen 
grubunu istenilen ölçülerde yapılmakta-

dır. Otel konseptine göre düz renk ya da 
desenli olarak üretilmektedir.

Havlu Grubu
%100 pamuktan istenilen renk ve ebatlar-
da üretilir.

Perde Çeşitleri
Oteller için özel kataloğumuzdan seçece-
ğiniz kumaşlardan üretilen otel perdeleri 
projelerinize değer katacaktır.Yüzlerce 
çeşit otel perdesi firmamızda mevcuttur. 
Ayrıca yüzlerce çeşit tül örneği de bulun-
maktadır. Zebra ve stor perde çeşitleri-
mizde vardır.

Otel Yatakları
Üretimini yaptığımız yataklarda; doğal 
malzemeleri %100 el işçiliğiyle birleştire-
rek sentetik yapıştırıcı, sünger, kanserojen 
ve kimyasal maddeler vs. kullanmadan 
siz değerli müşterilerimizin mevcut otel-

lerine, projelerine en üst seviyede konfor 
ve sağlık sunuyoruz. Kişiye özel doğal ya-
tak üretimini de yapmaktayız.
*Yatak pedi
*Yatak kılıfı

Otel Bazaları
Oteller için özel otel bazaları stoklarımız-
da sürekli olarak mevcuttur.
 
Restaurant Tekstili
Restaurantlar için konsepte uygun üreti-
len masa örtüsü,peçete,runner ve ameri-
kan servisi üretilmektedir.
*Skirt
*Koltuk ve sandalye giydirme
*Minder

Firmamızın vizyonu; doğal, organik, sağ-
lıklı ve en üst seviyede konfor sağlayan 
ürünlerimizi kalitemiz ile harmanlayarak 
siz değerli müşterilerimize sunmaktır.
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ENDÜSTRİYEL KEÇELERDE
SONSUZ ÇÖZÜMLER: ÖZDEMİR KEÇE
Özdemir Keçe Firması 1998 yılında çeşit-
li endüstriyel alanlarda kullanılan teknik 
amaçlı keçelerin imalatı, ithalatı ve ihra-
catını yapmak üzere Makine Mühendisi 
Nusret Özdemir tarafından kurulmuştur. 
Başlangıçta daha çok tekstil ve deri ma-
kinelerinde kullanılan özel keçelerin teda-
riki konusunda çalışan firmamız zamanla 
pek çok sanayide kullanılan keçelerin 
imalatı ve satışına da yönelmiştir.

Bu sektörlerden biri de çamaşırhane sek-
törüdür. Şirketimiz uzun yıllardır çamaşır-
hane silindir ütülerinde kullanılan keçe ve 
bantların Türkiye’deki en önemli tedarikçi-
si konumundadır. 

Firmamız, çamaşırhanelerde kullanılan 
bantlı ütüler ve yataklı ütülerde farklı 
teknik ihtiyaçlara cevap verebilen pek çok 
keçe türünü ürün repertuarında bulundur-
maktadır. Bantlı ütülerde yüksek sıcaklığa 
dayanıklı aramid keçelerimiz, müşterile-
rimizin ihtiyaçlarına göre istedikleri ölçü-
lerde otomatik kesim makinelerinde kesi-
lip uçlarına paslanmaz klipsleri takılarak 
teslimat yapılmaktadır. Yataklı ütülerde 
kullanılan keçelerimiz müşterinin makine-
sinde kullanılan buhar basıncı ve çalışma 
sıcaklığına göre değerlendirilerek keçe 
seçimi yapılmaktadır. Müşteriden alınan 
teknik bilgilere göre en uygun keçemiz 
uzman personelimiz tarafından müşteriye 
tavsiye edilmektedir. Yataklı ütülerde kul-
lanılan keçeler polyester, aramid/polyes-

ter ve 100% aramid olmak üzere teknik 
ihtiyaca göre belirlenmektedir. 

Silindir ütülerde kullanılan keçe çeşitleri-
mizin yanında, son derece kaliteli orijinal 
antlarımızı da müşterilerimize tedarik 
etmekteyiz. Bunlar bantlı ve yataklı silin-
dir ütülerde kullanılan; besleme bantları, 
pamuklu dokuma bantlar, havlu katlama 
bantları, elastik bantlar ve muhtelif kon-
veyör bantlardır. Bantlarımız yine müşteri 
ihtiyacına göre istenen ebatlarda üretilip 
paslanmaz klipsleri takılarak müşterilere 
teslim edilmektedir. Çamaşırhane sek-
törüne tedarik ettiğimiz bir başka ürün 
grubumuz kılavuz şeritlerdir. Bu şeritle-
rimiz makinede kullanılan sıcaklığa göre 
polyester ve aramid ipliğinden üretilmek-
tedir ve 400 metrelik bobinler halinde 
satışa sunulmaktadır. Diğer bir çamaşır-
hane sektörü ürünümüz waxlardır. Wax-
lar silindir ütülerde tekstilin kırışıksız ve 
daha düzgün ütülenmesini sağlayan yar-
dımcı bir ürün grubudur. Silindir ütülerin 
sorunsuz çalışabilmesi için her gün wax 
uygulaması yapılmalıdır. Waxlar da diğer 
ürünlerde olduğu gibi makinenin çalışma 
sıcaklığına bağlı olarak çeşitlilik göster-
mektedir. Sıcaklık değerlerine göre wax 
tipi tespit edilmektedir. Waxların makine-
ye uygulanması için özel wax temizleme 
bezlerimiz ve wax sürme bezlerimiz de 
ürünlerimiz arasındadır. Bu ürünlerde tek-
nik ihtiyaca göre farklı tiplerde mevcuttur.  
Çamaşırhane sektöründe kullanılan, 

keçelerimiz, bantlarımız, kılavuz şerit-
lerimiz, waxlarımız ve wax uygulama 
bezlerimiz, başta Türkiye’de ve Dünya’da 
silindir ütü üreten pek çok makine imalat-
çısına orijinal yedek parça olarak tedarik 
edilmektedir. Makine imalatçıları bizim 
en önemli müşteri grubumuzdur. Makine 
imalatçılarının yanı sıra tüm ticari çama-
şırhaneler ve çamaşırhanesi olan büyük 
oteller ve hastaneler müşteri grubumuz 
arasındadır. Müşterilerimize her zaman en 
yüksek kalitede ve en kısa zamanda tesli-
matlar yapmak en büyük hedeflerimizden 
biridir.
  

Özdemir keçe olarak son 10 yıldır ihracata 
yönelmiş bulunmaktayız. Ürünlerimizi şu 
ana kadar 5 kıtada 60 ülkeye ulaştırmış 
durumdayız. Her geçen yıl toplam sa-
tış içindeki ihracat payımızı arttırmak en 
önemli hedeflerimizden biri olmuştur. Bu 
yıl itibari ile toplam satışımızın %30 unu 
yurt dışına yapmaktayız.  

Bu oranı %50 seviyesine ulaştırmak için 
yoğun bir ihracat faaliyeti göstermekteyiz. 
Bunun için çamaşırhane sektöründeki en 
büyük fuarlara katılarak müşteri sayımı-
zı ve ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. 
Bu fuarların en önemlileri Expodetergo / 
Milano ve Texcare / Frankfurt fuarlarıdır. 
2020 de yine 20-24 Haziran tarihlerinde 
Texcare fuarında uluslararası müşterileri-
miz ile Frankfurt’ta buluşacağız.



O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20

00

ENDÜSTRİYEL KEÇELERDE
SONSUZ ÇÖZÜMLER: ÖZDEMİR KEÇE



52

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20

aktüel

SIRADAN DEĞİL STİL SAHİBİ
MODELLERİN ADRESİ: OTELİS TEKSTİL
Özellikle balayı konseptleri konusunda 
çalışmalar yapan Otelis Tekstil firmasının 
sahibi Nursen Kasapoğlu açıklamalarda 
bulundu.  Her sektörde olduğu gibi turizm-
de de müşteri memnuniyeti ve olumlu geri 
dönüşler sağlamak için müthiş bir rekabet 
ortamı var, bu sebeple oteller her sezon 
bir fark yaratmak için çalışmalar yapıyor. 
Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan bala-
yı çiftlerine yönelik olarak mutlaka özel 
konsept çalışmalar yapılmalı, hiçbir otelin 
bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşü-
nüyorum.

Uzun yıllardır çalışmakta olduğum ev 
tekstili sektöründe yaklaşık 10 yıl önce 
Türkiye’nin önde gelen üretici firmaların-
dan Ağaoğlu Tekstil A.Ş. ile iş birliği yapa-
rak, otel tekstilini Antalya merkezli olarak 
başlattık ve otel beyaz tekstilinde kalite 
algısını yükselttik, her zaman en iyisini 
yapmak hedefi ile hala çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Birçoğunuz beni gerek 

otel ziyaretlerimden, gerek fuarlardan be-
yaz tekstil pazarlama ve satışından dolayı 
zaten tanıyorsunuz. Bu çalıştığım süreç 
içerisinde sektörün eksiklerini ve ihtiyaç-
larını yakından gözlemleme fırsatım oldu. 
Bu gözlem ve tecrübelerime dayanarak, 
otellerin VİP misafirlerine ve balayı çift-
lerine yönelik odaların hazırlanmasında 
yetersiz kaldığını ve bu alandaki çalışma-
larda büyük bir boşluk olduğunu gördüm 
ve bu konuda mutlaka faydalı bir şeyler 
yapmam gerektiğini düşündüm.

Bu görüş ve düşünce bana, 2014 yılında 
Antalya’da turizm sektöründe daha özel 
ve butik tekstil işleri yapmak üzere Ote-
lis Tekstil firmasını kurdurdu. Yaklaşık 5 
yıldır özellikle balayı konseptleri konu-
sunda çalışmalar yapıyorum, hedefim 
her zaman Housekeeping departmanının 
yoğun iş temposu içinde ona en pratik ve 
şık sunumu sağlayacak ürünler tasarla-
mak yönünde oldu. Ancak sıra dışı, fark 

yaratacak göz alıcı şıklığa sahip modeller 
ve renkler üzerinde çalışmayı seviyorum, 
cesur renkler ve kumaşlarla gerçekten 
özel tasarımlar ortaya çıkıyor ve bu fikir-
leri sürekli geliştiriyoruz. 

Bana göre, balayı odaları, hayata yeni bir 
başlangıç yapmış ve öncesinde muhteme-
len çok yorulmuş çiftlerin baş başa kala-
cakları evlilik kavramını ilk tanıyacakları 
yerdir. Bu yüzden odalarında güzel şık bir 
karşılama onları son derece mutlu ede-
cektir. Bu mutluluğa ve de otelinize farklı 
bir değer katacak balayı odalarına önem 
vereceğinize gönülden inanıyorum. Oteli-
nizin konseptine ve imajına uygun olarak 
modelleri birlikte geliştirme şansına da 
sahibiz. 

OTELİS TEKSTİL olarak bu konuda sizlere 
yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Nursen Kasapoğlu
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 PREMIUM

Sık ve Yıka
Press and Wash

HAND LIQUID SOAP
DAY CODE

 SIVI EL SABUNU
GÜN KODU

BECETİ: HİJYENİN MİMARI OLARAK
HER MEVSİMİN KOKUSUNU TAŞIYOR

Beceti; dünyada yenilikçi, zengin ve özgün ürünleriyle 
sağlıklı, hijyenik, minimalist dizayn, sınırsız renk skalası ve 
estetik görünüşüyle, ekonomik yönden de kâr potansiye-
line katkıda bulunan bir marka. 2016 yılında yoğun ARGE 
çalışmalarını başlatan ve pazarda önemli bir aktör olmayı 
planlayan firma faaliyetlerini aktif ve dinamik olarak hızla 
sürdürüyor.   Beceti Sistem Aparatı ile geri dönüşüm sek-
töründe inovatif çözümler ve fikirlerle imalat ve tüketim 
süreçlerine de katkı sağlanmasını hedef aldı.  Nüfus artışı 
ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması 
ve doğaya verilen zararın bir nebze de olsa azaltılması için 
kurumsal sosyal sorumluluk misyonunu taşıyan Beceti 
markası kullanıcılarına olduğu gibi “Beceti Geri Dolum ve 
Beceti Geri Dönüşüm” sistemleri ile ülke ekonomisine de 
doğal bir katkıda bulunuyor. Beceti; ülkemizdeki otellere 
ekonomik katkı sağlamayı, ürünlerinin kalitesiyle ve ka-
lıcı kokularıyla gerek kadınlara ve gerekse erkeklere özel 
kokulu şampuanlar, vücut jelleri, masaj yağları, tuvalet-
lerde sıvı el sabunları, el nemlendiricileri olarak da ürün 
skalasını zenginleştirmiştir. Beceti ürünleri Sağlık bakan-
lığı kayıt sistem altındadır. Sürdürülebilirlik, sosyal pers-
pektif ekosistem dostu yeni nesil yöntemlerle üretimini 
gerçekleştiriyor. Pek çok ülke tek kullanımlık plastiklere 
son verdi. Beceti sıkmalı aparat sistemi tek kullanımlık 
buklet sisteme göre %400 kâr sağlamaktadır. Aparat 
sistemi, israfı azaltır. Yanda Beceti Aparat Sistemin tek 
kullanımlık sisteme göre kâr oranınının örnek hesaplama 
tablosunda verilmiştir.   Beceti şirketi,  %100 yerli üretime 
odaklanarak geleceğimize yatırım yapmayı planlamıştır. 
Yavru vatanımız Kıbrıs başta olmak üzere;  Beceti sıkmalı 
aparat sisteminin tercih edilmesi halinde oteller, kuruluş-
lar, firmalar da ülke ekonomisine katkı sağlayacak, topra-
ğımız, denizlerimiz, hatta havamıza önem vererek evimiz 
dünyayla dost olacaktır. Beceti sizlere ve firmanıza etkin 
çözümler sunar. Tüm hijyen alanlarınıza BECETİ ekleyin. 
Doğaya doğru yaklaşımın bir parçası olun! 
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BECETİ: HİJYENİN MİMARI OLARAK
HER MEVSİMİN KOKUSUNU TAŞIYOR

BAMBİ İLE TEKNOLOJİ YATAĞA GİRDİ

OTEL VE HASTANE 
TERLİĞİ: LANEC

ÇÖZÜMÜN ADRESİ, 
SUN ENDÜSTRİYEL

Geçmişten günümüze değişim gösteren 
yataklar ve sektör, teknolojik gelişmelere 
paralel olarak kendini güncelliyor. Otlar-
dan doldurulan döşeklerden yün döşek-

Firmamızın 5 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 4 yıl 100 met-
rekare alanda kısıtlı imkanlarla hizmet verdikten sonra, 1 yıldır 
da 350 metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Haklı olarak 
otel ve hastanelerimizi maliyetlerini düşürmek için bir takım 
çalışmalar yapıyoruz. Biz de bu çalışmalara cevap verebilmek 
adına elimizden geleni yapıyor, uygun fiyata kaliteli terlik üret-
meye gayret ediyoruz. Adana başta olmak üzere Türkiye geneli 
otel ve hastanelere terlik tedarik ediyoruz. Amacımız imkanla-
rımızı daha da genişleterek pazar ağımızı yurt dışına taşımaktır. 
Firmamız Adana’da hizmet veriyor ve hizmet vermeye devam 
edecektir.

Sun endüstriyel 2018 yılında Nesta Kimya Ürünleri ile birçok 5 
yıldız veya butik otel de başarılı demo çalışması yapmıştır. Bu 
başarılı çalışmalar sonucun da Marmaris de saygın ve referans 
niteliği taşıyan işletmeler ile sözleşme yaparak kaliteli ve müşte-
ri odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine üstün hizmet vermek-
tedir. Güneş yağı lekeleri, Wcler deki ağır kirler ve havuz kenarla-
rındaki ağır kirler konusunda kesin çözüm üretiyoruz.

lere, sünger yataklardan günümüz tekno-
lojik yataklarına evrilen sektör, ergonomi, 
hammadde ve bileşenlere odaklanmış du-
rumda.  Sektörün önemli oyuncularından 

Bambi Yatak, son teknolojiyle donatılmış 
üretim parkurunda günde 800 adet yatak 
üreterek sektörün yükünü omuzladığını 
kanıtlıyor. 
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DK TEKSTİL VE OTEL EKİPMANLARI
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faa-
liyet göstermekte olan “Dk Tekstil Ve Otel 
Ekipmanları San.Tic.A.Ş”; 1984 yılından 
itibaren Otel, Hastane ve Restaurant işlet-
meleri için endüstriyel yıkamaya dayanıklı 
tekstil ürünleri üretmektedir. 30 yılı aşan 
tecrübesini, her geçen yıl sektörün talep 
ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek; 
siz değerli iş ortaklarımıza profesyonel 
çözümler üretmek için çalışıyoruz. 

Firmamız 52 bin metrekare açık, 22 bin 
metrekare kapalı alanda; aylık 160 ton 
havlu ve 220 bin metrekare kumaş üreti-
mi yapmaktadır. 2019 yılında rakamsal ve 
üretim olarak hem yurt içi satışlarımızda 
hem de ihracat olarak yaklaşık %30’luk 
bir büyüme yakaladık.

2019 yılında Yurtdışı Projelerimizi; Kem-
pinski Russia, Rixos Borovoe Kazakistan, 
Hilton Podgorica Karadağ, Conte Otel 

Karadağ, Centre Ville Karadağ, Chaleson 
Luxury Nijerya, Loisum Spa Avusturya, 
Airport Otel Somali, Quellenhof Otel İtal-
ya, Milenij Otel Hırvatistan, Romanita Otel 
Romanya olarak sıralayabiliriz.

Kuruluş amacımızla ortak olarak değer-
lendirdiğimizde kendi sektörümüzde loko-
motif bir üretici ve satış pazarlama firması 
olma yolunda ilkeleri olan emin adımlarla 
yatırımlarını büyüten ve ilerleyen bir DK 
TEKSTİL olarak daha uzun yıllar sektöre 
hizmet vermek amacındayız.

2019 yılında Turizm Otelcilik sektöründe-
ki yatak ve konaklama sayısındaki artış 
doğal olarak otel tekstili sektöründe de 
paralel olarak büyüme yarattı. Biz de DK 
TEKSTİL olarak % 30’luk bir büyüme ile 
sektöre olan katkımızı sürdürdük. 2020 
yılında renovasyona girecek özellikle kıyı 
otellerindeki artış yaşlanan tesislerin ken-

dilerini yenileme imkanı sunarken bizlere 
de ürün portföyünde yenilikler ve üretim 
kapasitesinde artış gerekliliğini kaçınıl-
maz kılmaktadır. DK TEKSTİL’de 2020 yılı 
planlamasını bu yönde hazırlamıştır. 

2019 yılında turizm gelirlerinde görülen 
artış, beraberinde yeni yatırımların, reno-
vasyonların da hız kazanmasını kaçınıl-
maz kılacaktır.

15-18 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlene-
cek olan ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı, 
kendi sektöründeki en büyük fuar olma ve 
gerek ulusal gerekse ithalatçı firmaların 
Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu genel 
ve yenilikçi ürünlerin tanıtılma özelliğini 
sürdürürken DK TEKSTİL de her zamanki 
gibi fuarda yerini alacak ve Otel, Restau-
rant tekstilindeki yenilikleriyle misafir-
lerini ağırlayacak olmanın mutluluğunu 
yaşayacaktır.
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EN HIZLI BÜYÜYEN FİRMA: ROYALDUŞ
Müşteri memnuniyetimiz için güven, ka-
lite, hizmet… 2004 yılında kurulan şirke-
timiz tecrübesi ve birikimi ile Royalduş 
markalı Duşakabin Sistemlerini müş-
terilerinin beğenisine sunan, ürünlerini 
devamlı olarak geliştirmeye odaklanmış 
bir yapı ürünleri firmasıdır. Sektörde ye-
niliğin ve estetiğin öncüsü olan, Royalduş 
kabin, küvet ve duş tekneleri alternatif-
leri ile müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet 

etmektedir. Hizmet ve kaliteden taviz 
vermeyen yaklaşım ve anlayışı ile bütün 
Royalduş ürünlerine, üretim ve malzeme 
hatalarına karşı 24 ay garanti verilmek-
tedir. 
Müşterimize en iyi hizmeti sunabilmek 
için ölçü alımından montaj aşamasına 
kadar geçen bütün aşamalar titizlikle ve 
sistemli bir şekilde takip edilmekte, ta-
leplerin en kısa sürede ve yüksek kalite-

de sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 
Ürünlerin kısa sürede üretilip sevk edil-
mesi firmamızın önemli avantajlarından-
dır. Tüm cam ürünlerimiz, kırılmaya karşı 
dayanıklılığı arttırmak amacıyla üstün 
kalitede temperlenmektedir. Duş kabin-
leri, mikrop ve bakteri üremesini engelle-
yen kapalı ray sistemi ile üretilmektedir. 
Kullanılan fitil ve rulmanlar ileri teknoloji 
malzemeleridir. O
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ECZACIBAŞI PROFESYONEL 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Aslen Kimya Mühendisiyim. 15 yıldır 
FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) sektörün-
de çalışıyorum.  Stratejik iş geliştirme, 
marka ve ürün yönetimi, pazarlama ileti-
şimi, kanal yönetimi, ihracat yönetimi gibi 
alanlarda görev aldım. Yaklaşık 12 yıldır 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde 
görev alıyorum ve son 2 yıldır Eczacıbaşı 
Profesyonel’in Pazarlama Müdürü olarak 
çalışmalarıma devam ediyorum.

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Hızlı tüketim ürünleri, Eczacıbaşı 
Topluluğu’nun hayatında 70 yılı aşkın bir 

süredir var. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
çatısı altında bulunan Eczacıbaşı Profes-
yonel olarak, profesyonel temizlik, hijyen 
ve içecek alanlarındaki çözümlerimizle ev 
dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteri-
yoruz. Otel, yeme içme noktaları, çama-
şırhane, eğitim kurumu, ofis, fabrika, has-
tane gibi ev dışında tüketim yapılan tüm 
alanlara yönelik ürün ve hizmetlerimizle 
işletmelerin en yakın çözüm ortakların-
dan biriyiz. 

Müşteri portföyünüz ve ürün portfö-
yünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Ev dışı tüketim sektöründe 11 bin işlet-
meyle birlikte çalışıyoruz. İş hacmimizin 

büyük bir kısmını “Horeca” kanalı altında 
tanımlanan otel, restoran, kafe ve yemek 
şirketi müşterilerimiz oluşturuyor. Öte 
yandan bizim “özel kurum” olarak tabir 
ettiğimiz ve içinde hastane, fabrika, ofis, 
eğitim kurumları ve çamaşırhaneler gibi 
birbirinden çok farklı nitelikte işletmelerin 
yer aldığı kanalda da ürün ve danışmanlık 
sağladığımız çok sayıda işletme bulunu-
yor. Turizm sektöründe ise Türkiye’de bu-
lunan yaklaşık 11 bin 500 işletme belgeli 
konaklama tesisinin yaklaşık %15’ine hiz-
met veriyoruz. Bunların içinde turizm sek-
törünün etkilediği ev dışı tüketim noktaları 
olduğu düşünülürse, Eczacıbaşı Profesyo-
nel turizmle ilgili 5 bine yakın noktada var.  

 “Sürdürülebilirlik bizim için önemli bir kavram. Bu çerçevede sektörü geri dönüşüm-
lü ürün serisi ile sektörü tanıştırdık. Hammaddeden atığa, ürün döngüsünün her 
adımında çevre dostu olan ürünler geliştiriyoruz. Geri dönüşümlü portföy, ülkemiz 
genelinde başlatılan doğa dostu çalışmaları da destekliyor” diyen Pazarlama Müdü-
rü Pelin Özbilgin sorularımızı yanıtladı.

firma
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Eczacıbaşı Profesyonel çatısı altında dört 
kategori bulunuyor. Kağıt kategorisin-
de Selpak Professional; temizlik ve 
hijyen kategorisinde Maratem, Mara-
tem Bio, Sens, Tana Professional ve 
Dispo; gıda kategorisinde ise Oralet 
ve Oralet Çay markalarıyla hizmet 
sağlıyoruz. Farklı kanallara sunduğu-
muz hijyen çözümlerinin yanı sıra eğitim 
birimimiz EP Akademi ile profesyonel 
işletmelere danışmanlık ve teknik des-
tek de sunuyoruz.

Pazarda güven ve kalitenin adresi ol-
mak için yaptığınız çalışmalar hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Eczacıbaşı ailesinin tüketim ürünleri gru-
buna yatırımları sürüyor. 3 fabrika ile üre-
time devam eden grubun önümüzdeki yıl 
da kapasite artırımına dair yatırımları 
söz konusu. Sürdürülebilir başarı ve 
büyüme için sektörün ihtiyaç ve beklen-
tilerine odaklı yatırım yapan bir grubuz. 
Gerçekleştirdiğimiz projelerle sektörün 
gelişimini sağlamayı ve standartları yük-
seltmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında ev dışı 
noktalarda hijyen konusunda tüketicilerde 
güven ortamı oluşturacak “Hijyende Mü-
kemmellik” projemizi hayata geçirdik ve pek 
çok belediye ile işbirliği yaptık. 

Hizmet sağladığımız 11 bin işletme ile sü-
rekli iletişim içinde olarak, onların ihtiyaç 
duydukları ürünleri sunuyoruz. Bu geribildi-
rimler bizim çalışmalarımıza da yön veriyor. 
Ev dışı tüketimde hijyen bilincinin, güvenli 
ve doğru ürün uygulamalarının artmasını 
sağlamak bizim için çok önemli. Bu amaçla 
2010’da kurduğumuz eğitim ve danışman-
lık birimimiz “EP Akademi” Türkiye’nin her 
yerindeki müşterilerimize sınıf ve uygula-
malı iş başı eğitimleri veriyor. Akademi’deki 
arkadaşlarımız sadece son 4 yıl içinde 30 
bine yakın kişiye yüz yüze eğitim verdi. Ay-
rıca Uzaktan Eğitim Programımız sayesinde 

online platformda da 7/24 eğitim fırsatı 
sunuyoruz. İşimiz ürünü satmakla bitmiyor, 
tam tersine ev dışı tüketimde hijyen özel-
likle satış sonrası hizmetlerinizin çok güç-
lü olmasını gerektiriyor. Biz de bu amaçla 
müşterilerimizle yakın temasa geçen ça-
lışma arkadaşlarımızı teknik açıdan en üst 
seviyede yetkin kılma hedefiyle ilerliyoruz. 

Sektörde faaliyet gösteren diğer firma-
lardan farkınız nedir? Sektöre getirdiği-
niz yenilikler hakkında bilgi 
verir misiniz?
EDT sektörünün öncü firmalarından biri-
yiz. 2018 yılında sektörün iki katı oranında 
büyüdük, turizm sektörünün yükselişi ile 
birlikte 2019 yılı da hedeflerimizi gerçek-
leştirdiğimiz verimli bir yıl oldu. Sektöre 
yeni soluk getirecek ürünler üzerinde 
çalışıyoruz.  Sürdürülebilirlik bizim için 

önemli bir kavram. Bu çerçevede sektö-
rü geri dönüşümlü ürün serisi ile sektö-
rü tanıştırdık. Selpak Professional Doğa 

Dostu seri, yüzde 80 geri dönüşümlü 
kâğıtlar ile üretiliyor. Jumbo 

havlu, Z katlama dispenser 
havlu, sensörlü dispenser 
havlu ve peçeteden oluşan 
serinin üretiminde daha 
az enerji ve su harcanıyor. 
Maratem markamızla yeşil 
ürünler üzerinde çalışıyo-
ruz. Hammaddeden atı-
ğa, ürün döngüsünün her 
adımında çevre dostu olan 
ürünler geliştiriyoruz. Geri 

dönüşümlü portföy, ülkemiz 
genelinde başlatılan doğa dostu ça-
lışmaları da destekliyor.

Otel kanalı için ise yenilikçi pek çok özel 
ürün lanse ettik. Anti-mite ürünü saye-
sinde oteller misafirlerini alerji, nefes 

darlığı ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara kar-
şı koruma altına alıyor. Ultra konsantre 
ürünler olan Hero serisi ile odalarda hij-
yen sağlarken hem depolama avantajı 
hem de kontrollü kullanım sağlıyoruz. 
Bizim için bir diğer önemli konu da ta-
sarruf sağlayan ürünler… Özellikle son 
yıllarda maliyet kontrolü sağlayan ürün-
lerle müşterilerimizi buluşturuyoruz. Bu 
ürünlerin arasında; restoran ve kafelere 
renk katan, fonksiyonel, tasarruf sağla-
yan Picasso masaüstü dispenserlerimiz 
bulunuyor.  Bunun yanı sıra Selpak Pro-
fessional Mekanik Havlu Dispenserimiz 
ise kullanıcının kâğıt havluyu çekmesiyle 
çalışıyor, pil veya elektrik kullanmayarak 
işletmelere enerji tasarrufu sağlıyor.

Sizce, müşteriler
neden sizin firmanızı 
tercih etmelidir?
Müşteri odaklı hizmet bakış açımızı işimi-
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zin merkezine koyuyoruz. Müşterilerimize 
bir ürün satmanın çok ötesinde bir hizmet 
anlayışımız var. Öncelikle müşterilerimiz 
bizim en yakın iş ortağımız. 

Onların ihtiyaç ve taleplerine göre ürün 
geliştiriyoruz. Ayrıca 360 derece hizmet 
anlayışımızla kurduğumuz EP Akademi ile 
de fark yaratıyoruz. EP Akademi endüst-
riyel temizlik sektörüne üst düzey eğitim, 
denetim, danışmanlık ve teknik destek 
hizmetleri sunabilmek amacı ile 2010 yı-
lında kurulmuş bir Eczacıbaşı Profesyonel 
markasıdır. Sektöre her seviyede eğitim, 
teknik hizmet ve danışmanlık sunan EP 
Akademi, konusunda uzman eğitimcileriy-
le İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara mer-
kezli olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet 
vermektedir. 
Ayrıca internet üzerinden tüm sektör pro-
fesyonellerine açık olan Uzaktan Eğitim 
Programımız da sektör çalışanlarına di-
ledikleri zaman ve yerde sürekli mesleki 
gelişim fırsatı sunuyor. 
 
Türk turizminin gidişatını 
ve size yansımasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizin lokomotif sektörlerinden tu-
rizm sektörü her yıl daha fazla büyümeye 
ve daha çok turisti ağırlamaya odaklanı-

yor. 2018 yılında turizm sektörü büyük bir 
ivme yakaladı. Bu yıl da yükseliş artarak 
devam ediyor. Sektörde 10.000’den fazla 
işletmeye profesyonel çözümler sunan 
Eczacıbaşı Profesyonel olarak, büyüme-
sini öngördüğümüz sektöre bu yıl da ya-
tırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 

Ekiplerimizin yeni kategori ve ürünlerle 
ilgili devam eden çalışmaları bulunu-
yor. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve 
trendleri takip ederek müşterilerin ve son 
kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik proje-
ler, farklı ürün ve çözümler geliştiriyoruz. 

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
2020’de de 2019’da olduğu gibi Eczacıba-
şı Profesyonel’in gündemindeki en önemli 
konuların başında uluslararası pazarlar-
daki varlığını güçlendirme geliyor. 

Bugüne dek Türkiye’nin dışında sadece 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, KKTC 
gibi belirli pazarlarda faaliyet gösteren 
Eczacıbaşı Profesyonel, şu an Avrupa ül-
keleri de dahil olmak üzere dünyanın farklı 
coğrafyalarında faaliyet göstermek üzere 
fırsatları değerlendiriyor. Dolayısıyla, artık 
Eczacıbaşı Profesyonel olarak Türkiye’nin 
sınırlarını zorlayacağız.

Hizmet sağladığımız 11 
bin işletme ile sürekli 
iletişim içinde olarak, 
onların ihtiyaç duydukları 
ürünleri sunuyoruz. Bu 
geribildirimler bizim 
çalışmalarımıza da yön 
veriyor. 
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 “Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize, 7’den 70’e her yaşa, 
farklı kültürlere hizmet verdiğimiz için misafir memnuniyeti ve devamlılığı 
sağlamak temel ilkelerimizdir. Sürekli aktif durumda olduğumuz için 
otelimizin genel işleyişine hakim yönetici bir departmanız” diyen Kudret 
Şanlı sorularımızı yanıtladı.

MÖVENPİCK HOTEL İSTANBUL GOLDEN HORN EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER’I  KUDRET ŞANLI

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

İstanbul housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1987 Adana doğumluyum. Mersin Üni-
versitesi Turizm ve Otel işletmeciliği me-
zunuyum. Üniversite yıllarımda başlamış 
olduğum kat hizmetleri departmanında 
14 yıldır çalışmaktayım. 2019 Eylül ayın-
da başlamış olduğum Mövenpick Hotel 
İstanbul Golden Horn’da mutlu ve huzurlu 
şekilde çalışmaktayım.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Doğup büyüdüğüm yerde turizmci pek 
fazla olmadığından çok zorlandım, ama 
bu mesleğe ilkokul yıllarımda sevmeye 
başlamıştım. Belki de en şanslı yanım, ba-
şarılı olacağıma inanan ailemin bana her 
zaman destek olacaklarına inanmamdı. 
2007 yılında mezun olduğumda TMM’de 
kat şefi olarak başlamış olduğum göre-
vimde 1 yıl sonra kat hizmetleri müdürü 
olarak devam ettim ve 3 yıl 7 ay sonra 
görevimi tamamladım.  Divan Gplus ile 
devam eden kariyerim bugün Mövenpick 
Hotel İstanbul Golden Horn ile renklene-
rek ilerliyor diyebilirim.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? 
Meslek içi eğitim adına neler yapıyor-
sunuz?
Lise ve Üniversite yıllarımda aldığım eği-
timdeki teorik bilgilerin üstüne çalıştığım 
işletmelerde, pratik bilgilerimi geliştirdim 

ve aldığım çeşitli eğitimlerle birlikte dene-
yim kazandım. Hayatta hiçbir şey olduğu 
gibi kalmıyor, eğitiminde kesinlikle sonu 
olmadığını düşünüyorum. Sürekli kat hiz-
metleri departmanında neler yapılabilir, 
nasıl geliştirebiliriz diye eğitim ve araştır-
malarım devam ediyor.

Çalışmakta olduğunuz otel hakkında 
bilgi verir misiniz?
Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn, 
Boğazın doğal bir uzantısı olan Haliç’te 
yer alıyor. Şehrin önemli alışveriş bölge-
lerine, iş merkezlerine ve Tarihi Şehir böl-
gesindeki gözde turistik alanlara kolayca 
ulaşım sağlanabilecek konumdadır. İstan-
bul Havalimanı’na sadece 25 dakika, Sa-
biha Gökçen Havalimanı’na 50 kilometre, 
Haliç Kongre Merkezi’ne ve Eski Kent böl-
gesine 10 dakika uzaklıkta yer almakta-
dır. Tamamen Haliç’in tarihi dokusundan 
ilham alınarak çağdaş bir anlayışla yeşil 
bina konseptinde, birçoğu Haliç kıyılarına 
nazır nefes kesen bir manzaraya sahip fe-
rah 136 odası bulunuyor.
Mövenpick dondurmalarının keyfine var-
manın yanı sıra, tamamen Mövenpick 
markasına özgü seçkin kahvaltı, öğlen ve 
akşam yemekleri birbirinden leziz menü-
leriyle misafirlerimize Akdeniz mutfağının 
ruhunu sunuyoruz. Uzun ve hareketli bir 
günün ardından misafirlerimiz rahatlatıcı 
içkilerle lezzetli aperatiflerin keyfini ise 
Haliç’in nefes kesen manzarası eşliğinde 

otelimizin 10. katında bulunan Skydome 
Lounge & Bar’da çıkarabilirler.
    
Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Her meslek alanında olduğu gibi houseke-
eper olmanın avantajları ve dezavantajları 
bulunuyor. Dünya’nın çeşitli yerlerinden 
gelen misafirlerimize 7’den 70’e her yaşa, 
farklı kültürlere hizmet verdiğimiz için 
misafir memnuniyeti ve devamlılığını sağ-
lamak temel ilkelerimizdir. Sürekli aktif 
durumda olduğumuz için otelimizin genel 
işleyişine hakim yönetici bir departmanız. 
Managment bir marka olmamızın avanta-
jından söz edecek olursam, son zaman-
larda birçok işletmelerin yaşadığı perso-
nel sorunlarını, Mövenpick marka güve-
nirliğinden kaynaklı olarak kat hizmetleri 
departmanında yaşamadık diyebilirim.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Öncelikle insanlara değer vermesi, işini 
isteyerek ve severek yapması ilk özellik-
leri arasında yer alması gerekli diye düşü-
nüyorum. Operasyonu ve organizasyonu 
yönetebilmesi adına, planlı olmalı ve bil-
gi birikimi ekibiyle paylaşmalı, motivas-
yon yeteneğine sahip olmalı, personelin 
yaptığı işi taktir edebilmeli, personeli iyi 
tanımalı, iyi bir gözlemleyici olmalı, ileti-
şim kurma ve problem çözme yeteneğinin 
güçlü olması gerekmektedir. 
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Böylece iyi bir ekip kurabilir, eğitimleri ve 
yenilikleri ekibine kolay aktarabilir.

Housekeeping departmanın daha iyi 
noktalara gelmesi için neler yapılabi-
lir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Housekeeping departmanına gerekli 
önem günümüze nazaran geçtiğimiz yıl-
larda verilmediğini üzülerek söyleyebili-
rim. Ama son yıllarda bu önemin giderek 
arttığını görüyorum. Bu beni çok mutlu 
ediyor. Kullanılan kalite yönetim sistemi, 
otellerde uygulanması zorunlu iş sağlığı 
ve güvenliği kesinlikle otelcilik bilincini 
artırmaktadır. Otelin tüm operasyonun 
belirlenmesi ve kayıt altına alınması sağ-
lanmıştır. housekeeping departmanın 
sorumluklarının önemi ise günden güne 
farkındalığı arttırmaktadır. 

Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Öncelikle otelin bünyesinde bulunan tüm 
departmanların önemi çok ayrı. Otelin 
tüm departmanları bir zincir halkasını 
oluşturmaktadır. Bu yüzden tüm depart-
manların üzerlerine düşen görevler tabii 
ki farklılık göstermektedir fakat bence en 
güzel yanı her departmanın amacı birdir. 
Houseekeping departmanının önemin-
den söz edecek olursam, misafirlerimiz 
ilk otele girişin anlarından itibaren ken-

dilerine evlerindeki huzuru ve rahatlığı 
hissettirmek, en az kendi yataklarındaki 
kadar rahat uyuyup dinlenebilmelerini 
sağlamak için gerekli hassasiyete öncelik 
vermekteyiz.  Hijyenik, temiz ve rahat bir 
ortam oluşturmak asıl görevimizdir.

Sizce housekeeping departmanının 
diğer departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır?
Otelciliğin dinamik yapısı gereği tüm de-
partmanlarla birebir etkili iletişim halin-
de olarak işbirliğini ve yardımseverliği ön 
plana çıkarmalıdır.
         
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?
Özellikle her yıl artan oteller sayısı ile iş 
merkezleri ve rezidanslar temizlik sektö-
rün büyümesini sağladı. Sektörün büyü-
mesi personel sıkıntılarına neden oldu. 
2000’li yıllarda personellerin okulları ve 
yabancı dili sorgulanırken şimdi ise oku-
ma yazma bilmesi yeterli, iş bilgisi işlet-
melerdeki eğitim destekleri ile geliştirilir 
diye düşünüyoruz. Bu nedenle turizm 
okulları ve benzeri eğitim kurumlarına 
teşvik arttırmalı ve personel istihdamı 
sağlanmalıdır.
       
Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Kesinlikle olumlu etkisi olduğunu düşü-

nüyorum. Her şeyden önce,  ev hayatım 
da planlı ve son derece düzenli gitmeye 
başladı. Tüm günümü dolu dolu yaşama-
ya çalışıyorum. 

Otelde geçirdiğim zamanı en verimli hal-
de kullandığım için iş ve ev hayatım ara-
sındaki dengeyi her zaman pozitif yönde 
tutmayı sağlamışımdır.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlere 
neler tavsiye edersiniz?
Housekeeping departmanına da çalış-
mak isteyen gençlerimize öncelikle emin 
adımlarla ilerleyebilmeleri için eğitim 
almalarını tavsiye ederim. Aldığı eğitim 
sayesinde mesleğini daha da seveceğini, 
kendine güvenerek “bu işi yapacağım” di-
yeceğine inanıyorum. Sonrasında bilgisine 
pratiğini de ekleyerek hedeflerine ula-
şabileceklerdir. Biliyoruz ki: Başarmanın 
yolu istemekten geçer.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Bugüne kadar, örnek aldığım çok iyi ve ba-
şarılı housekeeperlar var.  Neler yapmış-
lar, kendilerine neler katmışlar diye her 
zaman takip etmişimdir. Bende depart-
manım adına neler yaparım diye kendimi 
geliştirmek için her zaman elimden geleni 
yapmaktayım. Eğitim her şeyin başlangı-
cıdır.

İstanbul housekeeper
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firma

ENDÜSTRİYEL
YIKAMA MERKEZİ

Bursa’daki çamaşır yıkama hizmetlerinde, kaliteli ve üstün hizmet vermeyi kendine 
ilke edinen firmanın, temel anlayışı servis - hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak 
ve devamlı kılmaktır. Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinen Bursa Laundry, birikimi, 
eğitimli ve deneyimli personeli ile teknolojiyi sürekli takip ederek müşteriye en iyi 
hizmeti sunmayı kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.

Bursa LAUNDRY 2011 yılında Nimetsu 
Laundry adıyla kurulmuş ve Bursa’da 
çamaşırhane sektöründe hizmet ver-
meye başlamıştır. Hizmet sektöründe, 
kaliteli ve üstün hizmet vermeyi kendi-
ne ilke edinen firmamız bu doğrultuda 
emin adımlarla ilerleyerek sektörde hak 
ettiği yere kısa sürede gelmiştir. Temel 
anlayışımız, müşteri memnuniyeti çer-
çevesinde servis ve hizmet kalitesini en 
üst düzeyde tutarak bunun sürekliliğini 
sağlamaktır.

Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinen fir-
mamız, birikimini, eğitimli ve deneyimli 
personeli ile teknolojiyi sürekli takip 
ederek müşteriye en iyi hizmeti sunma-
yı kendisine ana hedef olarak belirle-
miştir. Çalı Organize Sanayi Bölgesi’nde 
1250 metrekare kapalı alanda, her yıl 
yenilenen ve kapasitesi artırılan makine 
parkuru, günlük 30 ton çamaşır yıkama, 
kurutma ve ütüleme kapasitesi, tekno-
lojik donanımı ve servis ağı ile Güney 
Marmara Bölgesi’nin en büyük tesisi 
durumundadır.

Çamaşırhanemizde kirli ve temiz kate-
gorileri artı sistemlerde işlem görür ve 
kesinlikle hijyen kurallarına uygun bir 
yöntemle temizlenir. Hijyen zincirinin her 
evresi gerekli önem verilerek titizlikle dü-
şünülmüştür.

Tesisimiz bünyesinde bulunan yataklı en-
düstriyel ütüler, tam otomatik katlama 
makineleri, barkotlu paketleme ve sevk 
sistemleri gibi dünya standartlarındaki 
donanım ve uygulamaları ile müşterileri-
ne yüksek standartlarda iş ortaklığı sun-
maktadır. Yıkama ve temizleme işlem-
lerinde yeni nesil teknolojik makinaların 
otomatik dozajlarına sistemi sayesinde 
ve dünya markası olan Diversey kimya-
salları kullanmakta, kusursuz temizlik ve 
maksimum verimliliği sağlamaktadır. 

YIKAMA SÜRECİ
Güney Marmara Bölgesinin en büyük te-
sisinde siz değerli müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz.

Çamaşır Alımı,
Kirli çamaşırlarınızı & tekstillerinizi adre-
sinizden alıyoruz.
Çamaşır Yıkama
Teslim aldığımız çamaşırlarınızı & tekstil-
lerinizi hijyenik şartlarda endüstriyel ça-
maşır makinalarında yıkıyoruz.

Kurutma
Yıkanan çamaşırlarınız & tekstillerinizi en-
düstriyel kurutma makinalarında kurutuyoruz.
Ütüleme
Ütülenecek çamaşırlarınızı & tekstilleri-
nizi yataklı ve tam otomatik ütülerimiz ile 
ütülüyoruz.
Paketleme
Ütülenen çamaşırlarınız & tekstilleriniz 
otomatik katlama makinarında titizlikle 
katlanıp ambalajlanarak paketlenir.
Sevkiyat
Son işlem olarak paketlenen çamaşırlarınız 

& tekstilleriniz sevkiyata çıkarılarak tarafı-
nıza ulaştırılır. Çamaşırhane proseslerimiz iş 
ortaklarımızdan teslim alınan kirli çamaşır-
ların & tekstillerinizi konteynerlerle çama-
şırhane kirli ayrıştırma bölümüne gelmesi 
ile başlar. Kirli çamaşırlar çarşaf, nevresim, 
yastık kılıfı, yorgan, havlu, üniforma vb. ürün 
sınıflarına ve renklerine göre uygun şekilde 
ayrıştırılır. Ayrıştırılan ürünler temiz kontey-
nerlere yüklenerek yıkama makinasına tartı-
larak yüklenir. 

Yıkama da çamaşırlar her müşteri için ayrı 
hazırlanan özel yıkama programları seçile-
rek yıkama adımları uygulanır. Kimyasal ve 
termal dezenfeksiyon işleminden geçirilip 
hijyenik hale getirilir. Yıkama sisteminden 
geçen çamaşırlar kurutma makinelerinde 
işlem gördükten sonra yine temiz konteyner-
lerle temiz alanda ilgili bölümlere transfer 
edilir. Temiz çamaşırlar minimum kontami-
nasyon ile çarşaf ve nevresimleri yataklı ütü 
sistemlerinden ve otomatik katlama makine 
sistemlerinden, havlular havlu katlama ma-
kinasından geçirildikten sonra barkotlayıp, 
paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir. 
Sevkiyat araçları ile iş ortaklarımıza teslimat 
gerçekleştirilir.

İŞ ORTAKLARIMIZ
Hastaneler
Oteller
Spor tesisleri
Restaurantlar
Kolejler&Okullar
Yemekhaneler
Tekstil Firmaları
Öğrenci Yurtları

HİZMETLERİMİZ
Hijyenik yıkama
Kurutma-Ütüleme
Paketleme
Geniş Sevkiyat Ağı
Zamanında Teslimat
Optimum maliyet ve Sürdürülebilirlik
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“İyi bir housekeeper tüm gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalı. 
Güvenilir, güleryüzlü, misafir memnuniyeti odaklı, sabırlı, çalışma 
arkadaşları ve diğer departmanlarla uyumlu, iş takibi yapabilen, personel 
motivasyonunu sağlayabilen iyi bir gözlemci olmalıdır” diyen Canan 
Özpolat sorularımızı yanıtladı.

AVENA RESORT SPA HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
CANAN ÖZPOLAT

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

alanya housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1968 yılında Antalya’nın Gazipaşa il-
çesinde doğdum. Tahsilimi Gazipaşa 
Lisesi’nde tamamladım.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Antalya bölgesi, turistik bir yer olduğu 
için insan kaynakları bir komşumuzun 
tavsiyesi üzerine turizmde çalışmaya 
karar verdim. İlk mesleğe 1993 yılında 
Antalya Adora Golf Resort Otel’de baş-
ladım. 2006 yılına kadar Antalya’da 5 
yıldızlı otellerde görev aldım. 2006 yılın-
da Alanya’ya taşındım. Yine Alanya’nın 
farklı ve güzel tesislerinde görev aldım. 
2015 yılında ise şu an çalışmakta ol-
duğum Avena Resort Spa Hotel’de işe 
başladım ve halen mesleğime devam 
etmekteyim.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? Mes-
lek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Mesleğimle ilgili edinebileceğim bütün 
sertifikaları, belgeleri aldım. Hala da 
meslekle ilgili tüm programlara, eğitim-
lere katılmaya çalışıyorum. Çünkü dünya 
değişiyor ve bizler de mesleğimizle ilgili 
bu değişime ayak uydurmak zorundayız ki 
hem meslek dinamiğimizi koruyalım hem 
de bizden sonra geleceklere örnek teşkil 
edelim. 

Çalışmakta olduğunuz otel hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Avena Resort Spa Hotel 185 odalı, 650 
yatak kapasiteli, misafir memnuniyeti 
odaklı Alanya Oba Göl bölgesinde bulu-
nan 4 yıldızlı güzel bir Akdeniz otelidir. 
Hava alanına 125 kilometre, Alanya şe-
hir merkezine 2,5 kilometre, denize 140 
metre uzaklıkta kendine ait plajı, resto-
ranı, toplantı salonu ve spası bulunan 
bir tesistir.

Housekeeper olmanın avantaj ve 
dezavantajları nelerdir?
Turizm sektöründeki en hareketli ve yo-
ğun departmanlardan biriyiz ama keyif 
alarak yaptığım bir iş. İşinizi severek 
yaptığınız takdirde hizmet kalitesi daha 
iyi olacaktır. Dezavantajımız ise maale-
sef bu sektörün sezonluk olmasından 
dolayı kalifiye personel bulma konusun-
daki sıkıntıdır.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip 
olması gereken özellikler nelerdir?
İyi bir housekeeper tüm gerekli bilgi ve 
donanıma sahip olmalı, güvenilir, gü-
leryüzlü, misafir memnuniyeti odaklı, 
sabırlı, çalışma arkadaşları ve diğer 
departmanlarla uyumlu, doğru kurulan 
sistemde iş takibi yapabilen, personel 
motivasyonunu sağlayabilen iyi bir göz-
lemci olmalıdır.

Housekeeping departmanının daha 
iyi noktalara gelmesi için neler 
yapılabilir?Geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Housekeeping olarak geldigimiz nokta 
son yıllarda hızlı bir değişim içine girmiş 
olmasıdır. Ancak bu değişim houseke-
eping departmanının öneminin anlaşıl-
masıyla amacına ulaşacaktır.

Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Housekeeping bir otel için önemli bir 
konumdadır. Otelin hijyenini, temizliğini, 
yüzünü güldüren, kalitesini yükselten 
olmazsa olmazıdır. 

Temizlikçi diye bilinen housekeeping 
departmanı, tesiste hijyen ve temizli-
ği en iyi şekilde yaparak güler yüzüyle 
misafir memnuniyetini sağlayan önemli 
bir departmandır.

Sizce housekeeping departmanının 
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl 
olmalıdır?
Bu bir ekip işidir. İletişimin sağlıklı ol-
ması en önemli konudur. 
Özellikle önbüro ve teknik servis de-
partmanıyla housekeeping departma-
nı koordineli çalışmak durumundadır 
ki operasyon daha sağlıklı ve hızlı yü-
rüsün.
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Mesleğinizin geleceği ile ilgili dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Özelikle şunu vurgulamak istiyorum; 
turizm bölgelerinde mesleğimiz hak et-
tiği değeri görmemektedir. Kalifiye per-
sonel istihdam edilen kapasite yeterli 
değil. Bunu hep birlikte derneklerimizle 
ve eğitim birimleriyle seminerler dü-
zenleyerek, çalışacak genç ve dinamik 
kişilere ulaşmalıyız. Vurgulamak iste-
diğim bir diğer konu ise, turizm sektörü 
sezonluk değil de yıla yayılsa yetiştirdi-
ğimiz kalifiye elemanları kaybetmeyiz. 
Bu bizim en büyük sorunlarımızdan bi-
risi diye düşünüyorum.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Biz çalışan bayanlar için, çalışmak ev 
hayatımızı etkilese bile mesleğimizde 
edindiğimiz bilgi ve tecrübe sayesinde 
ev hayatımızın da üstesinden geliyoruz. 
Tabiki ufak tefek terslikler olacaktır 
ama sonuçta bayanız. Pratik çözümler-
le bunun da üstesinden geliyoruz.

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu mesleği kendilerine hedef seçip, 
sevmeleri gerekiyor. İşi bilmek, eğitimi-
ni almak, sabırla ve azimle kendilerine 
bilgi ve beceri katarak pes etmeden yol 
almaları gerekiyor.

Önümüzdeki dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Turizme emek vermiş birisi olarak 
emekli olup bir kenara çekilmek yerine 
severek yapmış olduğum mesleğime 
devam etmek istiyorum.

Hoted Alanya’nın çalışmaları
ve dernekleşmeyle ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Hoted Alanya’nın yapmış olduğu orğa-
nizasyonları gayet başarılı buluyorum. 
Housekeeping mesleği adına yapılan 
kursları, Hoted’in eğitici ve aydınlatıcı 
seminerlerini, eğlenceli gezilerini des-
tekliyor ve böyle deneyimli bir derneğin 
içinde yer almaktan gurur duyuyorum.

HOTED, camianıza ve
Alanya turizmine ne kattı?
Öncelikle altını çiziyorum, HOTED bize 
çok şey kattı. Camiamızı aynı çatı al-
tında toplayarak birlik ve beraberli-
ğin gücünü yansıtarak, housekeeping 
departmanının önemini arttırdığını ve 
Alanya’da konaklama turizmini, daha iyi 
yerlere getirdiğine inanıyorum. 

HOTED ve housekeeping camiasının 
gelişmesinde mesleğimiz adına bü-
yük emek sarfeden başta housekee-
ping derneklerimizin kurucusu, onur-
sal başkanımız ve baş danışmanımız 
Hakan Halit Yeni olmak üzere, HOTED 
başkanı Sevgi Topuzel, geçmiş dönem 
başkanlarımız Sema Yörütür ve Tarık 
Saylar, daha evvel görev almış yöne-
tim kurullarına, yeni yönetim kurulu-
na, üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
Alanyamız için özverili çalışmala-
rından dolayı teşekkür eder, birlik ve 
beraberlik içinde daha nice organizas-
yonlar dilerim.

alanya housekeeper
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ÜNİFORMADA KALİTE:
BENELUX TEKSTİL

Firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz?  
BENELUXTEX Tekstil Tur. San. ve Dış TİC. 
LTD. ŞTİ kökeni otelcilikten gelen 2 ortak 
tarafından kurulmuştur. Alanya ve Antal-
ya merkezli olan şirketin ayrıca İstanbul/
Stockholm/Londra ve Sofya temsilcilikleri 
bulunmaktadır.

2019 yılı firmanız açısından üretim ve 
satış olarak bir önceki yıla göre nasıl 
geçti? Rakamsal açıdan da bir değer-
lendirme yapar mısınız? 
2019’da özellikle yurt içi piyasada turiz-
min de iyi geçmesi sonucu satışlarımız çok 
güçlüydü.2018 de krizden yeni çıkan otel 
sektörü alım yaparken biraz temkinli dav-
ranmıştı,2019 da krizi aşan sektör Tekstil 
alımlarını arttırdı. Genel olarak şirket ciro-
su 2018 e göre %35 artış gösterdi. (yurt içi 
satışlar.)

2019’da yurt içi ve yurt dışında hangi 
otel projelerinde yer aldınız? Yer aldı-
ğınız projeler açısından baktığınızda, 
yurt içi ve yurt dışı projelerin firmanıza 
farklı etkileri ve katkıları nelerdir? 
2019’da yurt içinde toplamda 21 adet 
5 yıldızlı otel projesi ve 6 tane yeni açı-
lış projesinde yer aldık, yurt dışında ise 
İskandinavya’da bütçeli hava yolu şirketi 
(İskandinavyanın Pegasus’u diyebiliriz.) için 
kurumsal üniforma tedariki yaptık.

2020 yılına dönük üretim, satış ve 
büyüme hedefleriniz neler? Tüm bu 
alanlar içerisinde turizm özelinde ne 
kadarlık bir paya ulaşmayı öngörüyor-
sunuz? 
2020 yılında üretimde kapasite artışına 
gitmiyoruz, bazı durumlarda kapasite artı-
rımı, bantları doldurmak için satış kaygısı 
yaratıyor, bizim üretim kapasitemiz olduk-
ça iyi durumda zaten. Bunun yerine ürünün 
değerini koruyarak ve müşterilerimize iyi 
servis vererek ürünümüzün değerini arttır-
mayı hedefliyoruz.
Turizm sektörü bizim ana pazarımız, ol-
mazsa olmazımız, turizm sektörünün bü-
yümesi ile birlikte bizde büyüyeceğiz.

2020 yılında turizm sektörüne özel 
yeni ürün ve hizmetleriniz olacak mı? 
Olacak ise bu ürün ve/veya hizmetler 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 
Ürün yelpazesi çok geniş renkler olsun, 
kumaşlar olsun, modeller olsun sürekli 
güncelleniyor, biz bu trendleri gerekli fuar 
ve tedarikçileri takip ederek ilk öğrenenler-
den oluyoruz. Bu bilgileri müşterilerimize 
özen ile anlatıyoruz.

2019’da diğer sektörlerde daralma ya-
şanırken turizmde önemli bir büyüme 
görüldü. Sektördeki bu büyüme firma-
nıza ne ölçüde yansıyor? 

Ana pazarımız turizm sektörüne yönelik 
olduğu için, sektördeki en ufak olumlu, 
olumsuz gelişme bizi doğrudan etkiler. He-
pimiz bir zincirin halkalarıyız.

2020 yılında renovasyona girmeye ha-
zırlanan, özellikle kıyı otellerinin sayı-
sına bakıldığında, geçtiğimiz yıla göre 
artış olduğu görülüyor. Bu konuda ne 
tür çalışmalar yapmayı planlıyorsu-
nuz?
Biz bu projeleri yakından takip ediyoruz, 
özellikle profil olarak şirketimize uyan pro-
jeleri seçip hemen görüşmelere başlıyoruz. 
Çünkü yeni açılış projelerinde işletmecinin 
çok fazla işle/uygulama ile uğraşması ge-
rekiyor, burada biz devreye giriyoruz otelin 
bütün tekstil ihtiyaçları için anahtar teslim 
iş yapıyoruz. Böylece yatırımcı tekstil alım 
konusunu kafasından çıkarıp diğer işlerine 
daha fazla kanalize olabiliyor.

2019’da turizm gelirlerinde görülen 
artış ve sektördeki yükseliş trendi size 
göre yeni yatırımlara da yansır mı? 
Türkiye için turizm çok önemli, turizm ge-
lişmesi için hepimiz çalışmalıyız. Turizm-
deki yükseliş mutlaka yeni yatırımlara 
gebe olacaktır. Benim temennim kaliteli, 
Türk turizmini daha yukarılara taşıyacak 
belli kriterleri karşılayan projelerin hayata 
geçmesi olacaktır.

“Firmamız her yıl yapılan yeni araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Otel üniforma-
sı, Okul kıyafetleri ve İş kıyafetleri üretimlerinin tüm aşamalarını gerçekleştirebilecek 
olanakları bünyesinde toplamıştır. Satış politikamız müşteri memnuniyetini sürekli 
kılacak, kaliteli ve hızlı üretimi yapacak şekilde, siparişleri tüm birimlere aktarmak, 
araştırmalar yaparak müşteri isteklerine etkin ve kalıcı çözümler bulunmasını sağla-
maktır” diyen firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı. 

firma

BENELUX
ÜNİFORMA - KURUMSAL GİYİM - OTEL TEKSTİLİ
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ÜNİFORMADA KALİTE:
BENELUX TEKSTİL



“Mesleki bilgi ve birikimlerimizi hayatımızın bütün alanlarında 
kullanıyoruz. Ancak personelin kalifiye olmaması, sürekliliğinin olmaması 
ve bizim işlerimiz ile ilgili herkesin fikir sahibi olması çok büyük dez 
avantaj” diyen Musa Önder sorularımızı yanıtladı. 

ANTALYA BELEK SUENO HOTELS GOLF HOTEL  EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER’I  MUSA ÖNDER

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Antalya housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1980 Antalya Manavgat doğumluyum. 
Hayata pozitif bakan, sakin yapılı ve ye-
niliklere açık model bir insanım. Evli ve 3 
çocuk babasıyım. Antalya imam hatip li-
sesinde öğrenimimi tamamladım.19 yıldır 
turizm sektöründe çalışmakta olup son 
17 yılını Sueno Hotels bünyesinde devam 
ediyorum.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Antalya havalimanında çalıştıktan sonra 
otelde çalışma kararı aldım . Otelcilik ile 
ilgili bir tecrübem olmadığı için bir tanıdı-
ğım aracılığı ile meydancı olarak başladı-
ğım Golden Cost otelde hayat arkadaşım  
eşim ile tanıştıktan sonra kariyer hedefle-
rimi belirleyerek bu yolda istikrarla devam 
ettim. 

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? 
Meslek içi eğitim adına neler yapıyor-
sunuz?
Bilinçaltı düzeyde iletişim, Vizyoner li-
derlik, Sosyal davranış becerileri, depart-
mana ait ürünlerin tanıtımı ve kullanım 
teknikleri,TSE eğitimlerinin tamamı, Etkin 

takım çalışması ve en önemlisi Misafir 
memnuniyeti eğitimlerini tamamladım. 
Departmanımdaki bütün proseslerin eği-
timini etkin bir şekilde bütün personelime 
aktarılmasını sağlıyorum. 

Çalışmakta olduğunuz otel hakkında 
bilgi verir misiniz?
1991 yılında kurulan Telerko Kablo Plas-
tik ve Turizm Sanayi A.Ş. iletişim kabloları 
alanında sürdürdüğü faaliyetlerini; 10 Ha-
ziran 2006 da Antalya Side Sorgun bölge-
sinde faaliyete geçen beş yıldızlı otelimiz 
Sueno Hotels Beach Side ile turizm sektö-
rüne taşımıştır.
Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana 
felsefemiz olan; taahhütlerimizi zamanın-
da ve eksiksiz yerine getirmeyi esas alan 
iş anlayışımız, kalite politikamız için de bir 
temel noktasını teşkil etmektedir. Tüm 
çalışma ve faaliyetlerimizde gösterdiği-
miz bu yaklaşımımızın doğal bir yansıması 
olarak şirketimiz TS. EN. ISO 9001 Kali-
te, TS. EN. ISO 14001 Çevre, TS. EN. ISO 
22000 Gıda Güvenliği, TS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistem ve TS. ISO 
10002 Şikâyet Yönetim Sistemi belgesine 
sahip bir şirket olarak çalışmalarını sür-
dürmektedir.

Housekeeper olmanın avantaj ve de-
zavantajları nelerdir?
Mesleki bilgi ve birikimlerimizi hayatımızın 
bütün alanlarında kullanıyoruz. Persone-
lin kalifiye olmaması, sürekliliğinin olma-
ması, kendilerini değersiz hissetmesi ve 
bizim işlerimiz ile ilgili herkesin fikir sahibi 
olması çok büyük dez avantaj.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip ol-
ması gereken özellikler nelerdir? 
Disiplinli, planlı, oteriter ve  fedakar olma-
lıdır.  Eğer bunları iş bilginiz ile birleştir-
mezseniz başarılı olma şansınız yok. Uzun 
vadede personel problemini çözmek için 
personel özlük hakları ile ilgili çalışmalar 
yapması gerekmektedir.

Housekeeping departmanın daha iyi 
noktalara gelmesi için neler yapılabi-
lir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Daha iyi noktaya gelebilmesi  için de-
partmanımız ile ilgili yapılan faaliyetler 
desteklenmeli ve katılım sağlanmalıdır. 
Personel devamlılığı, eğitimlerin anlaşı-
labilir bir seviyede aktarılması, sadakatin 
sadece personelden beklenmemesi, Ka-
riyer hedeflerine erişebilmeleri için dona-
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nımlarının arttırılması, çağın getirdiği ye-
niliklerin yapılan işlerde kullanılması, alt-
tan gelen  fikirlere önem verilmesi, takım 
ruhu geliştirilmesi ve motivasyonu yüksek 
tutulması gerekiyor. 

Sizce bir otel için housekeeping de-
partmanı neyi ifade ediyor?
Yapılan yatırımın amacına hizmet eden 
en önemli departmanlardan biridir. Gerek 
ürünün daha uzun vadede kullanılabil-
mesini sağlayan gerekse misafir mem-
nuniyeti oluşturan en alt kadrosundan 
yöneticisine kadar bir otel için olmazsa 
olmazdır.

Sizce housekeeping departmanının 
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl ol-
malıdır?
İletişimi en üst seviyede  tutmamız ge-
rekmektedir.Oluşabilecek memnuniyet-
sizliğe anında organize olarak ortadan 
kaldırılması bir daha tekrar etmemesi için 

koordinasyonu sağlanması gerekir.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?
Hakettiği değeri göreceği yönde dilekle-
rimiz olmasına karşın maalesef karam-
sar bir tablo bizleri bekliyor. Özellikle ara 
yönetici dediğimiz şeflerimiz ile ilgili ciddi 
sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Gerek 
kendilerini geliştirmede gerekse kariyer 
hedefleri ile ilgili hiçbir çabalarının olma-
ması beni ciddi anlamda kaygılandırıyor.
Yabancı personel politikalarımız kısa va-
dede çözüm gibi görünsede uzun vade için 
içerdeki personellerimizin yetkinliklerinin 
arttırılması elzem bir durumdur.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Elbette temizlik ve düzen hayatımızın ol-
mazsa olmazı , eşim ile aynı meslek gru-
bunu paylaşıyor olmamızda ev hayatımıza 
olumlu etkiler sağlıyor. Zaman zaman fikir 

ayrılıklarına düştüğümüz oluyor.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle bu işi sevmeleri gerekiyor.Bilgiyi 
bekleyen değil ona ulaşmak için çabala-
yan, sorgulayan, öğrenime açık, sorumlu-
luk sahibi, yenilikleri takip eden, iletişime 
açık ve memnuniyet odaklı olmalılar. Za-
manla kendilerini kariyer basamakların-
dan yukarı doğru yükseldiklerini görecek-
lerdir.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Öncelikle çalıştığım otelime ekibim ile 
birlikte katma değer sağlamak. Mesleği-
mizin sürekliliğini en iyi şekilde yukarılara 
taşıyabilecek, karakterli personellerimin 
hedeflerine ulaşabilmesi için bilgi ve biri-
kimlerimi paylaşarak donanımlı, ayakları 
yere sağlam basabilen yöneticiler yetişti-
rebilmek.

Antalya housekeeper
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ÖZTİRYAKİLER 
TEMİZLİK VE 
HİJYEN
SİSTEMLERİ… 

Endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi 
ve projelendirmedeki  60 yıllık tecrübesini 
Temizlik ve Hijyen Ekipmanları oluşumuyla 
da sektöre aktaran Öztiryakiler, “Mutfaktan 
Gelen Tecrübe” sloganıyla otel, Hastane, 
Restoran ve Cafelerin temizlik sistemleri 
içinde profesyonel çözüm ortağı olacak. 
Bugün dünyada 5 kıtada 120’yi aşkın ülkede 
hizmet veren lider firmanın temizlik ve 
hijyen ekipmanları alanına yönelik yeni 
oluşumunu 2019-2020 hedef ve projeleriyle 
Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Kaan 
Ateşoğlu anlattı… Yaklaşık olarak 18 yıldır 
temizlik ve kimyasal sektörüne hizmet 
vermekteyim. Temizlik hizmetleri olarak 
başladığım görevime üretici fabrikalarda ve 
distrübütör markalar da satış yönetiminde 
bulundum. Şu an ise Öztiryakiler’de Temizlik 
Sistemleri bölümünün, Türkiye Pazarlama 

ve Satış Müdürü olarak görevime devam 
ediyorum. Öztiryakiler, mutfak ekipmanları 
sektöründe, Türkiye’nin ilk imalatçı 
firmalarından biri olarak 1958 yılında 
kurulmuştur. Kuruluşunun ilk dönemlerinde 
50 metrekarelik bir atölyede imalat yapan 
firmamız bugün 140 bin metrekare kapalı 
üretim alanında, 1300 çalışanı ile hizmet 
vermektedir. 5000’e yakın ürün çeşidi 
içerisine temizlik ve hijyen ürünlerinide 
katarak anahtar teslim projelere A’dan 
Z’ye tüm ürünler ile tek adresten çözüm 
sunmaktadır. Türkiye’de 4 bölge müdürlüğü, 
75 bayii, 118 yetkili servisi ile yaygın bir 
pazarlama ve satış sonrası hizmet servis 
ağına sahiptir. Yurt dışı pazarda ise 5 kıtada 
100’ü aşkın ülkede dağıtım kanalları ve 
yetkili servisleri ile hizmet vermekte olup 
sektörde dünyada ilk 15 firma arasındadır.

“Pişirmede son nokta; kombi fırın ve
temizliği için yeni tabletlerimiz”
Kombi fırın, konveksiyonel fırının bir 
ileri teknolojisidir. Kombi sistem demek, 
ürünlerin ısılarını kombine ederek, kabin 
içerisine aktarabilen sistem, demek. 
Bunu da içerisindeki bir buhar tankıyla 
yapıyor. Bunu istersek yüzde 100 
buhar fonksiyonunda kullanabiliyoruz, 
istersek kuru ısıyla birlikte nemi de içeri 
verip kombine edip, kombine şekilde 
kullanabiliyoruz. 
Bunun yanı sıra birçok akıllı teknolojiyle 
donatılmış durumda fırın.  Kendi kendini 
yıkayabilmektedir. Fırının kendi kendini 
yıkamasında kullanılacak tablet ve yağ 
çözücüler Öztiryakiler’in üretmiş olduğu 
temizlik sistemleri ve hijyen üretiminde 
mevcuttur. 

Temizlik sistemleri oluşumumuz 
2016’da başlamış ve heryıl ürün 
çeşitliliğini arttırarak büyümüştür. 
2020 yılı  hedeflerimiz için 
öncelikle ürün ve hizmet kalitesini  
türketiciler tarafından bilinirliliğini 
arttırma ve tercihli markaları 
olma yılı olarak geçeceğini 
düşünüyorum.Kaan Ateşoğlu

firma

 Öztiryakiler Endüstriyel Temizlik ve Hijyen Ürünleri
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 “Mensubu olduğumuz iş kolu; uzun yıllardır yapılan ama belki farklı ad 
ve unvanlarla anılan, oldukça güç, detaycı, pek çok dalda ilgili olunması 
gereken, kapsamı ve sınırları yerine göre oldukça geniş ancak o denli de 
saygınlığı olan bir meslektir” diyen Canan Toker sorularımızı yanıtladı. 

FETHİYE GREEN FOREST HOLIDAY VILLAGE HOTEL 
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I  CANAN TOKER

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

fethiye housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1983 Tekirdağ doğumluyum. Balıkesir 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Mes-
lek Yüksekokulu Konaklama İşletme-
ciliği mezunuyum.1996 yılında Fethiye 
Anadolu Otelcilik Lisesinde okurken 
başlamış olduğum kat hizmetleri de-
partmanında 23 senedir çalışmaktayım.
2009 yılında Green Forest Holiday Vil-
lage de çalışmaya başladım ve çalışma 
hayatıma burada gayet mutlu şekilde 
devam etmekteyim.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Housekeeping departmanı okul yılla-
rımda annem kat görevlisi olarak ça-
lıştığı için, içinde olduğum bir depart-
mandı. Kariyer serüvenime 1996 yılında 
Turizm ve Otelcilik Lisesi Uygulama 
Otelinde kat görevlisi olarak başladım. 
1997-1999 yılları arasında Turizm ve 
Otelcilik Lisesi Uygulama Otelinde kat 
şefi olarak, daha sonra Fethiye’de bazı 
otellerde kat şefi olarak devam ettim. 
2009 yılında Green Forest Holiday 

Village’da Housekeeper olarak çalış-
maya başladım ve hala doğayla iç içe 
bulunan otelimizde çalışmaya devam 
etmekteyim.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Lise ve üniversite eğitimimdeki teorik 
bilgilerin üstüne çalıştığım işletmeler-
de, pratik bilgilerimi geliştirdim ve aldı-
ğım çeşitli eğitimlerle birlikte deneyim 
kazandım. Hayatta hiçbir şey olduğu 
gibi kalmıyor, eğitiminde bir sonu oldu-
ğunu düşünmüyorum. Personel eğiti-
minde, diğer departman yöneticilerine 
göre housekeeperların işinin daha zor 
olduğunu düşünüyorum. Yeni otellerin 
açılması ile eğitim almış olan perso-
nelin devamlılığı sağlanamamaktadır, 
bu durum eğitim devamlılığını ön görür. 
Eğitimli personel bulma konusunda ya-
şadığımız sıkıntılardan dolayı değişik 
sektörlerde çalışmış ve bazen meslek 
yaşantısı olmamış insanlarla çalışma-
mıza neden olabiliyor. Buda verilecek 
olan eğitimlerin kişiye ve durumuna uy-

gun olmasına yönlendirir.

Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Housekeeper olarak görev aldığım te-
sisimizin adı Green Forest Holiday Vil-
lage, 23 yıllık bir geçmişe dayanmakta 
olup uluslararası bir misafir kitlesine 
hitap eden 5 yıldızlı bir tatil köyüdür. 
Tesisimizin 171 odası vardır, Ana resto-
ranı yanı sıra 2 A’la Carte Restaurant’a 
sahiptir, havuzlu odalarının doğa ile iç 
içe olması içinizi rahatlatıcı ve huzur ve-
rici eşsiz bir deneyim sunar. Pencerenizi 
her açtığınızda yeşil ve mavinin buluş-
masına hayran kalacaksınız. Sade ve şık 
tasarlanan odalarında hem bedeniniz 
hem de ruhunuzun dinlenme şansı bu-
lacak. Şehir merkezinin gürültüsünden 
uzak ama yürüme mesafesi kadar yakın 
Hisarönü mevkiinde yer alır. 

Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları?
Her meslek alnında olduğu gibi hou-
sekeeper olmanın hem avantajları ve 
hem de dezavantajları vardır. Dünyanın 
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çeşitli yerlerinden gelen,7’den 70’e her 
yaşa, farklı kültürlere hizmet verdiğimiz 
için misafir memnuniyeti ve devamlılığı-
nı sağlamak temel ilkelerimizdir. 
Sürekli hareket halinde olduğumuzdan 
işletmenin genel işleyişine hakim yö-
netici bir departmanız. İşletmedeki en 
büyük departmanlardan biri olmamız 
personel devamlılığına yönelmemizi 
gerektirmektedir. İşletmelerin sezonluk 
olmasından kaynaklanan sürekli değiş-
kenlik gösteren personel arayışı işleri-
mizi zorlaştırmaktadır. Turizm liselerin-
den ve üniversitelerinden mezun olan 
genç arkadaşlarımızın housekeeping 
bölümünü tercih etmemeleri, eğitimli 
geliştirebilir bir kadro kurma çabasını 
boşa çıkarmaktadır.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip 
olması gereken özellikler nelerdir?
Öncelikle insana değer vermesi, işini 
severek ve isteyerek yapmasıdır.
Operasyonu ve organizasyonu yönete-
bilmesi adına, planlı olmalı, bilgi biri-
kimini ekibiyle paylaşmalı, motivasyon 
yeteneğine sahip olmalı, personelin 
yaptığı işi takdir edebilmeli, personeli iyi 
tanımalı, iyi bir gözlemci olmalı, iletişim 
kurma ve problem çözme yeteneğinin 
güçlü olması gerekmektedir. Böylece iyi 
bir ekip kurabilir, eğitimleri ve yenilikleri 
ekibine daha kolay aktarabilir. 

Housekeeping departmanının daha 
iyi noktalara gelmesi için neler ya-
pılabilir? Geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Öncelikle housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelebilmesi için ser-
tifika almayı zorunlu hale getirmeliyiz. 
Nasıl diğer meslek dallarında Kalfalık-

Çıraklık-Ustalık olarak kademeli eğitim 
verilmekteyse bizlere de aynı şekilde 
uygulaması sağlanmalıdır.
Daha önceki yıllarda housekeeping de-
partmanı pek önemsenmiyordu. Son 
yıllarda bu önemin giderek arttığını dü-
şünüyorum. Kullanılan kalite yönetim 
sistemi otellerde iş sağlığı ve güvenliği, 
gıda hijyen yönetimi ve şikayet yöneti-
mi otelcilik bilincini arttırmıştır. Otelin 
tüm operasyonlarının belirlenmesi, ka-
yıt altına alınmasını sağlamıştır. Kalite 
yönetim sistemi böylece housekeeping 
departmanının sorumluluklarının ne 
kadar çok olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Öncelikle otelin bünyesindeki tüm de-
partmanların ayrı bir yeri vardır. Tesis-
teki tüm departmanlar bir zincirin hal-
kasını oluşturmaktadır. O yüzden her 
departman kendine düşen görevi en iyi 
şekilde yerine getirmelidir. Housekee-
ping departmanına gelince ise, Misafi-
rin ilk girişinden itibaren evine gelmiş 
olmanın rahatlık ve huzurunu hisset-
tirmek, kendi yatağında ki kadar rahat 
uyuyup dinlenebilmesini sağlamak için 
gerekli hassasiyeti göstererek hijyenik, 
temiz ve rahat bir ortam oluşturmak 
asıl görevimizdir. 

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşünceleri öğrenebilir miyiz?
Özellikle her yıl artan otel sayısı ile iş 
merkezleri ve rezidanslar temizlik sek-
törünün büyümesini sağladı. Sektörün 
büyümesi personel sıkıntılarına neden 
olmaya başladı.2000’li yılların başın-
da personelin özgeçmişini sorgularken 
şimdi ise okuma yazma bilsin iş bilmese 

de olur, öğretiriz diye düşünmekteyiz. 
Bu nedenle turizm okulları ve benzeri 
eğitim kurumları teşvik edilmeli ve per-
sonel istihdamı sağlanmalıdır.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu ve olumsuz etkileri var mı?
Olumlu etkilerinden söz etmem gere-
kirse plan ve düzen hassasiyetimiz ev 
ortamındaki işlerimizin hızlanmasını 
sağlıyor. Belirli dönemlerde özveri gös-
terilmesi gerekiyor. Planlanan düzen 
sağlandıktan sonra normal rutin haya-
tımıza geri dönebiliyoruz.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere ne tavsiye edersiniz?
Bu bölümde çalışmak isteyen gençleri-
mize öncelikle emin adımlarla ilerleye-
bilmeleri için eğitim almalarını tavsiye 
ederim. 

Aldığı eğitim sayesinde mesleğini daha 
da seveceğine, kendine güvenerek ‘Bu 
işi yapacağım’ diyeceğine inanıyorum. 
Sonrasında ise bilgisine pratiğini de ek-
leyerek hedeflerine ulaşabileceklerdir. 
Biliyoruz ki: Başarmanın yolu istemek-
ten geçer.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Kendime örnek aldığım bir insan var. 
Hakan Halit Yeni kendisini çok yakından 
tanımasam da HOTED Kurucu Başkanı 
ve Onursal Başkanı. Housekeeping de-
partmanının gelişmesi, daha iyi yerlere 
gelebilmesi için yaptıklarını takip ediyo-
rum. İnanıyorum ki bizlerde housekee-
ping departmanının gelişmesi ve daha 
iyi yerlere gelebilmesi için elimizden 
geleni yapabiliriz. Eğitim Her Şey.

fethiye housekeeper
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KALİTENİN ADRESİ: MARKA BUKLET

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?
Marka Buklet 1990 yılında pazarlama 
firması olarak başlayan öyküsü üretim 
deneyimi ile bugün otel buklet malzeme-
lerinden otel konseptine uygun ürün yara-
tılmasına ofset matbaacılık tesislerine ve 
promosyon ürünlerine kadar uzanmakta-
dır. 

Kaliteyi en uygun maliyetlerle aynı za-
manda şık buklet ürünlerinin tesis logosu 
ile demonstrasyonu yaptıktan sonra firma 
yetkililerine sunan ve akabinde uygun gö-
rülen tasarım için seri üretime başlanır.

Müşteri portföyünüz ve ürün
portföyünüz hakkında bilgi
verir misiniz?
Hoteller, boutigue oteller, tüm devlet ve 
özel hastaneler, misafirhaneler, kozmetik 
grubu, tekstil ürünleri satan işletmeler 
müşterilerimiz arasında yer almaktadır. 

Ürün portföyümüz ise şampuan, duş jeli, 
saç kremi, vücut losyonu, banyo köpüğü, 
tek kullanımlık otel terlikleri, sabun çeşit-
leri ayrıca yurtdışı getirttirdiğimiz kozme-
tik ürünleri, kolonyalı ve hijyenik mendil-
ler, stick şeker ürünleri de portföyümüzde 
mevcuttur.

Fiyat politikanız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Fiyat politikamız ürün standartlarından 
taviz vermeden hammaddelerinin en uy-
gun şekilde tedarik edip uygun fiyatlarla 
konumlandırmak hedefimizdir.

Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Özellikle hedefimiz tüm Türkiye’de her 
noktaya ürünlerimizi yerleştirmektir.
Bunu yaparken üretim, pazarlama, satış 
ve dağıtım kanallarımızın bir ahenk ve ko-
ordineli olarak çalışmalarıdır.
En iyi şekilde makine parkurumuzu yeni-
leyerek üst kalitede üretim yapmak hede-
fiyle güvenilir marka olmayı hep gündemi-
mizde tutmaktayız.

Sizce müşteriler neden
sizin firmanızı tercih etmelidir
Bizler müşterimizle önce dost ve iyilikle 
iletişim kurma duygularıyla hareket edip, 
kaliteli ürün değerinde fiyatlandırma ve 
zamanında teslimat ilkesi ile konumlan-
maktayız.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Otel buklet ürünleri sürekli yenilik, kaliteli 

üretim, müşteri memnuniyeti isteyen bir 
sektördür. 

Şirketimiz Marka Buklet A.Ş. de bu konu-
da öncülük yapmayı hedefleyen yapısıyla 
yeni ürünler üzerinde araştırma yapmayı 
ve Ar-Gesi olan bir firmadır. 

Kozmetik ürünlerde koku değişikliği yeni 
ürün oluşturma ve bünyesinde bulunan 
matbaası ile ürün kutularında değişik ta-
sarımlar uygulayan birçok konuda ilkleri 
ile dikkati çeken bir firmadır.

Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir
En öncelik firmanın üretim kalitesinin 
nasıl oluşturduğunu kozmetikle ilgili do-
lum makine parkurunun hijyene uygun 
olup olmadığının, ürünlerin zamanında 
teslim ediliyor olmasını alımı yapılan 
ürünlerin müşteriler tarafından beğenil-
me oranının en önemli unsurlar olduğu-
nu düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemler
hedefleriniz nelerdir
Marka Buklet A.Ş. olarak 2020 yılı atılım 
yılımız olmakla beraber ihracatımızı daha 
çok artırarak ülke ekonomisine katkı sağ-
lamaktır.

Otel buklet malzemelerinin imalat ve pazarlamasını kaliteli hizmet anlayışıyla birleş-
tiren Marka Buklet, turizm sektörünün önde gelen otel buklet ürünleri üreticilerinden 
biridir.

firma
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 “Bizler tatile gelmiş insanların hayal ettikleri ile buldukları arasında 
öyle bir noktada duruyoruz ki; kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz 
birçok şey ile karşılaşıyoruz. Üst yönetimin aldığı kararlar direk olarak bizi 
etkiliyor” diyen Melek Manavgat sorularımızı yanıtladı. 

BODRUM ASTERIA RESORT HOTEL EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER’I  MELEK MANAVGAT

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1966 Uşak doğumluyum. Ailemin me-
mur olması nedeniyle önce Ankara 
sonra İstanbul da ilk-Orta ve lise eğiti-
mimi tamamladım. Daha sonra Lisans 
eğitimimi o zaman ki adıyla Eskişehir İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisinde (şim-
di Anadolu Üniversitesi) tamamladım. 
Çocukluğumdan beri daha çok konser-
vatuarda müzik eğitimi almak gibi bir 
hedefim vardı, Ancak o dönemlerde 
toplumda bu tür eğitimlere mesleki eği-

tim gibi bakılmıyordu. Onun yerine İkti-
sat fakültesinde 4 yıl lisans eğitimi al-
dım ve 1987 de mezuniyetimin ardından 
evlendim. İki çocuk annesiyim. 25 yıldır 
Bodrum da yaşıyor ve bu bölgede hou-
sekeeperlık hayatıma devam ediyorum 

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
1987 yılında mezun olduktan sonra al-
dığım eğitime daha yakın olduğu için 

İstanbul’da büyük bir acentenin mu-
hasebe departmanında işe başladım. 
Eşim ise yine İstanbul’da beş yıldızlı bir 
otelin muhasebe müdürüydü. İki yıl bu-
rada çalıştıktan sonra eşimin işi dolayısı 
ile kıyı maceramız başladı. Önce Fethi-
ye, sonra Ortaca - Sarıgerme’de Magic-
life otellerinin ilk başlangıç serüveninde 
eşimle beraber Güney’e yerleşmiş  ol-
duk. Eşimin işi nedeni ile çalıştığı otele 
ziyarete gittiğimde o zamanın duayen 
dediğimiz isimlerinden bir koordina-

bodrum housekeeper
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tör “seni de otelci yapalım” deyip beni 
mesleğe bulaştırması ile Housekeeping 
maceram başladı. İlk başlangıç noktam 
Meydan Asistan H/K oldu. Birden bire 
20 kişilik bir meydan ekibinin sorumlu-
luğunu almakla beraber bir yandan cila 
atmayı öğrenip diğer yandan halı nasıl 
temizlenir, kumaşlarda, döşemelerde 
lekeler nasıl çıkarılır diye gizli gizli ko-
ordinatörümüzün verdiği kitaplardan 
ya da bulduğum her kaynaktan müthiş 
bir öğrenme açlığıyla işime dört elle 
sarılıyordum. Çünkü bu iş benim hare-
ketli mizacıma çok uymuştu. Her gün 
yeni bir macera gibi geliyordu. Meydan 
işlerinin yanı sıra o dönem otelimize 
başlayan Executive 
Housekeeperımız Se-
zer Arın ki; kendisi 
Türkiye’nin ilk akademi 
mezunu houseekee-
perlarındandır. Bana 
envanter çıkartmayı, 
çamaşırhane işleyişini, 
katlarda da odaların 
hazırlanma süreçlerini 
vs. öğretti. Çok zorlu 
bir öğretmendi, âmâ 
şimdi “iyi ki” dediğim 
bir eğitimi almış oldu-
ğumu görebiliyorum. 
Kendisi ile Sarıgerme 
Magic-life’daki birlikte 
çalıştığımız sürenin ar-
dından beni Uludağ’da 
bir otelin kış operas-
yonunda tek başıma 
housekeeper olarak sen gidiyorsun 
diye gönderen yönetimin emri ile ma-
cera bambaşka bir boyut kazandı. Artık 
bir housekeeperdım. 3 yıl gibi kısa bir 
sürede kendimi bulduğum yerde his-
settiğim şey, dolu dolu bu işi çok sevdi-
ğimdi. Sevgili Hocam Sezer Arın ve eski 
koordinatörümüz de her anlamda beni 
destekliyor ve önümü aydınlatıyorlardı. 
Her zaman için hayatıma dokundukları 
için teşekkür ederim. İyi ki bu mesleği 
seçmişim diye.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Mesleğim ile ilgili aldığım eğitim için 
aslına bakarsanız iş başı eğitimi demek 
daha doğru olur. 1989’dan bahsediyo-
ruz. Ara kademe yöneticileri turizm de 
genelde alaylı dediğimiz bir süreçten 

yetişip geliyordu. Ben ise birden bire 
belki bir ihtiyaçtan; zira o dönemde 
Marco-Polo otelleri belki bilirisiniz ilk 
her şey dahil sistemin kurucularıdır. 
Aynı sistemi Magic-Lifelara getirmeleri, 
ilk o kadroda yer almam, hızlı bir büyü-
me süreci vs derken birden bire zaten 
orta kademe yöneticisi olarak, işin için-
de buldum kendimi. Aslına bakarsanız, 
yüzme bilmezken okyanusa atılmış gibi 
öğrendim her şeyi. Bu nu yöneticileri-
min öngörmesine ve ben de gördükleri 
potansiyele borçluydum ve ben de bu-
nun hakkını vermek adına sahiden çok 
çalıştım. Mesaim biter, ben eve gitmez 
öğrenebilmek adına her türlü kaynağı 

sömürürdüm. Meslek içi eğitim adına, 
gerek bakanlığın gerekse özel firmala-
rın, çalıştığım kurumların sertifikalı eği-
timlerine katıldım birçok kez. 1989’dan 
bu yana 29 yılı aşkın çalışma hayatımda 
hem yöneticilik hem de mesleğim ile 
ilgili birçok eğitim sürecinde bulunma 
şansını da elde ettiğimi söyleyebilirim.

Çalışmakta olduğunuz otel hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Şu an çalışmakta olduğum otel, bir zin-
cirin Bodrum oteli. Beş yıldızlı her şey 
dahil bir sistem. 528 odadan ve çama-
şırhanesinden sorumluyum. Tesisin 
bina olarak eski olmasından kaynaklı, 
tesisin fiziki zafiyetlerini kapatmak için 
yüksek seviyede hizmet veriyoruz. Bu 
anlamda yatırım renovasyon gerektiren 
bir takım dezavantajlı konuları iyi bir 
hizmet ile tolere etmeye çalışarak, bu 

misyona hizmet edecek şekilde yöneti-
yorum houseekeping projesini.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip 
olması gereken özellikler nelerdir?
Bizler tatile gelmiş insanların hayal 
ettikleri ile buldukları arasında öyle 
bir noktada duruyoruz ki; kimi zaman 
olumlu kimi zaman olumsuz birçok 
şey ile karşılaşıyoruz. Burada tesislerin 
fiyat-fayda-kalite ile ilgili verdikleri yö-
netimsel kararlar bizi direkt olarak etki-
liyor. Yönetimin fiyat politikası, konsept 
için belirlenen hizmet politikası, perso-
nel stratejisi tüm bu üst yönetim karar-
ları direkt olarak bizi ve karşılaştığımız 

sorunların belirleyicisi olabili-
yor. Çoğunlukla ekibimizdeki 
elamanları bizler buluyor ve 
yetiştiriyoruz. 12 aylık bir iş 
garantisi veremeyişimiz ise 
en büyük kısır döngümüz.

Housekeeping departma-
nın daha iyi noktalara gel-
mesi için neler yapılabilir? 
Geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Her iş için iyi olmanın en be-
lirleyici özelliği bana göre 
işini severek yapmaktır. Çoğu 
zaman stresli bir işimiz var. 
Bizler fabrikalarda ya da ma-
mul üreten firmalarda değil, 
hizmet üreten bir alanda ça-
lışıyoruz, kısacası çıkan ürün 

somut ve net bir algıya izin 
verecek şekilde değil. Daha çok algı yö-
netiyoruz. Elbetteki ölçülebilir hijyenik 
ölçümlemeler, swaplar vs gibi somut 
veriler de sunabiliyoruz, ancak; daha 
çok algı yönetiyoruz diyorum ben. Misa-
firlerin güven duyabilecekleri bir temiz-
lik hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak bu 
bizim işimiz. Sevmeden yapılabilecek 
bir iş değil. Birçok duygu durumuna ma-
ruz kalabilirken aynı standartta devam 
edecek bir hizmet süreci için personelin 
eğitimi ve sizin liderliğinize güvenen bir 
ekibin olması için sürekli kendinizi ye-
nilemeniz ve motivasyonunuzu yüksek 
tutmanız gerekir. Ne yaşarsanız yaşa-
yın işinizi yaparken kullandığınız araç 
“ insan” , hizmeti verdiğiniz de “insan” 
dolayısıyla bu hiç de kolay bir iş değil. 
Kendine ve becerilerine -bilgisine gü-
venen yöneticiler olmak zorundayız. 
Sürekli kendimize, donanımlarımıza Bir O
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şeyler katmalıyız. ‘Ben oldum’ diye bir şey 
yok maalesef. Örneğin yabancı dil, davranış 
psikolojisi gibi eğitimler bence bizim depart-
manımız için çok faydalı eğitimlerdir. Onun 
dışında zaten işin teorik kısmı çok öğrenil-
meyecek şeyler değil. Biraz pratik zeka ve 
proaktif bir düşünce şekli için kendimizi yeni 
bilgilere ve gelişime açık tutmalıyız. Aynı 
zaman da ekibimiz içinde tüm bu söyledik-
lerimiz için bir öğretmen edasıyla yetiştirme 
gayreti içinde olmalıyız. 

Sizce bir otel için housekeeping de-
partmanı neyi ifade ediyor?
Bir otel için Housekeeping departmanı 
bana göre en önemli faaliyet alanından 
sorumlu departmandır. Düşünsenize te-
miz bir oda ve genel kullanım alanları, 
eğlenmek, güzel yemekler yemek, zaten 
çoğu insanın tatilden beklentisi bu. Bura-
da hepsi birbirini tamamlayan hizmetler 
zincirinin en başında housekeeping de-
partmanının hizmetleri var. Bu depart-
manda yanlış yapılan bir iş geri dönüşü 
mümkün olmayan zararlar verebilir hem 
işletmeye hem misafire. Kullandığımız 
kaynakları  doğru yönetmek; bunu hem 
personel ayağında hem de kullandığımız 
araç-gereç-kimyasallar anlamında 24 
saat devam eden bir süreçte  üstelik;  bu 
bir otelin başarısına atılan imzaların en 
başında gelir. Bir yere gittiğimizde yeme-
ğin ve kaldığımız yerin temiz olup olma-
dığı ilk sırada belirleyici olurken  diğerleri 
bu ikisini ardından gelir. Önemsizdir demi-
yorum. Tüm otelcilikle ilgili departman-
ların yaptığı her şey birbirine bağlı, biri 
olmadan diğeri de olmaz.

Sizce housekeeping departmanının 
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl 
olmalıdır?
Bizim bir de iç müşterimiz var;  otelleri-

mizde çalışan tüm diğer personelin çalı-
şırken kullandıkları ortak alanların temiz-
liği, kıyafetlerinin hazırlanması gibi her-
kesle muhatap olduğumuz bir alanın yanı 
sıra diğer departmanlarla iç içe geçmiş 
bir işimiz var, birinin bittiği yerde birinin işi 
başlıyor, hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla 
sadece benim işimin içinde bu yer almıyor 
diye üzerine basıp geçebileceğimiz konu-
lar olmamalı. 

Aksi takdir de taraflar oluşuyor, olum-
suzluklar da aman benim departmanımın 
üstüne kalmasın da gibi bir tavır oluşuyor. 
Bir kere bu anlayışı yenmeyi becerebilsek 
her şey çok daha güzel olacak. Bunu da 
ekiplerin birbirini anlayışla diğerinin yap-
tığı işe saygı duyması anlamında yönlen-
dirmek biz yöneticilerin işi. Onlara sık sık 
empati kurmaları gerektiğini hatırlatmak 
bizim işimiz.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz? 
Gelecekte daha çok makine kullanıp bazı 
işlerimizi daha az zamanda bitirebiliriz 
belki ama sanırım ne kadar gelişirse ge-
lişsin bazı işlerimizi daha az zamanda 
yapmanın dışında bizim işimizin çok faz-
la otomasyonunun olması, bu işin yapısı 
gereği mümkün değil. Henüz yatak yapa-
bilen robotlar gelişmedi mesela. Dileğim 
şu; bize misafirlerin talepleri ile ilgili bilgi-
yi veren resepsiyon yada misafir ilişkileri 
yerine (ki bu çoğu zaman yanlış anlaşıl-
malar ve zaman kaybı demek)  misafir ta-
leplerini bizim alabileceğimiz bir sistem. 
Bunun için hali hazırda ilk elden bilgiyi 
alabileceğimiz iletişim ağları henüz otur-
madı. Bu birçok yanlış anlamayı engeller, 
daha hızlı bir hizmet geri dönüşü sağlardı. 
Yurt dışında böyle bir kadrosu olan house-
keeping oluşumları var.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Aslında yaptığımız işin ev hayatımızla il-
gili, öyle diğerlerinden çok fazla artısı ek-
sisi olduğunu düşünmüyorum. Belki bazı 
sorunlarda daha pratik bilgilere sahip ol-
duğumuz için bazı sorunları ev hayatında 
daha çabuk çözebiliyor oluruz en fazla. 
Çalışma saatlerimizin bazı durumlarda 
belirsizliği ise diğer mesleklerden de-
zavantajlı yanı. .Zira bazı meslekler gibi 
sadece belirli saatlerde yapılabilen bir 
iş değil. Ev hayatımız düzensiz olabiliyor 
bazen.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Popülaritesi hiç azalmayacak bir iş derim. 
Hangi işi yaparsak yapalım içinde bulun-
duğumuz çağda ilerlemek için bir rekabe-
tin içinde yer alıyoruz. 

Bu anlamda otelcilik çok büyük bir istih-
dam yarattığı için mesleğimizin çok bü-
yük bir şansa sahip olduğunu düşünü-
yorum. Dünyanın neresine giderse git-
sin otelcilik tecrübesi her zaman işine 
yarar. İllaki bu anlamda diğerlerine göre 
daha fazla iş bulma imkanına sahip olur. 
Kalifiye eleman açığı hiç bitmeyecek bir 
alanda çalışıyoruz zira.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Uzun zamandır, bu işin operasyonunda 
geçen zamanımda edindiğim bilgileri 
eğitim ve danışmanlık gibi daha fay-
dalı olabileceğim alanlara doğru ak-
tarmak isterim. Son olarak sizlerle bu 
platformda buluşma şansı veren bu 
dopdolu Housekeeper Dergisine ve bu 
dergi için emeği geçen herkese binlerce 
teşekkürler.

bodrum housekeeper
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KLEO MİNİBAR 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız faaliyetlerine 2006 yılında 
Antalya’da başladı. MiniBar ve Oda Ekip-
manları konusunda ihtisas edinen KLEO, 
yurt içi ve yurt dışında bir çok zincir ve te-
darikçileri ile çalışmalar yapmaktadır. 

Müşteri portföyünüz ve ürün portfö-
yünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Müşterilerimiz arasında Sadece otel ve 
hastaneler değil, kamu kurumları , sendi-
ka misafirhaneleri, fabrika ve şantiye mi-
safirhaneleri, gemi ve tren gibi toplu taşı-
ma kanalları, ilaç firmaları, gıda ve içecek 
firmaları yer almaktadır. Minibar dışında, 
Kettle set, oda kasası ve valiz sehpası ko-
nularında üretim ve satış yapmaktayız. 

Fiyat politikanız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Fiyat politikamız içerisinde sadece üre-
tim maliyetleri , pazarlama maliyetleri ve 
ürün geliştirme yatırımları dışında, hizmet 
sektöründe bulunmamız nedeni ile satış 

sonrası hizmetler, yedek parça ve bakım 
maliyetlerini de barındırmaktadır. Dolayısı 
ile fiyat kalite oranı her ne kadar ön plan-
da olsa da bunlara ek olarak satış sonrası 
maliyetleri de planlamak gerekir. Rekabet 
içerisinde ucuz veya pahalı algısının son 
yıllarda önem kazandığını üzülerek gör-
mekteyiz. 

Oysa satış odaklı planlanan fiyat politika-
sı, satış sonrası kullanıcıyı unutma, terk 
etme, ilgisiz davranma şeklinde sonuç-
lanan bir seviyede olmaktadır. Kleo’nun 
fiyat politikası ise müşterileri ile kullanım 
ömrü boyunca iyi bir birliktelik ve başlan-
gıç anlamına gelmektedir.

Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalış malar
hakkında bilgi verir misiniz?
Kullanıcılar ile sürekli iletişimde olan 
KLEO, ürün ve hizmet gelişimlerinde Kul-
lanıcı geri bilgilendirmelere çok önem 
vermektedır. Sadece fuar, workshop vb. 
günlerle değil, müşteri ziyaretleri ile ürün 

geliştirmede kullanıcıların katılımlarını 
sağlıyoruz. Kurumsal müşteri yetkilimiz 
marka ve ürün gelişimi için ziyaretlerde 
bulunurken, teknik servis ve eğitim yetki-
limiz ise kullanıcılara yeni bilgiler ve gün-
cellemelerde bulunuyor. 

Sizce, müşteriler neden
sizin firmanızı tercih etmelidir?
Kleo’nun en büyük yeni müşteri kaynağı, 
mevcut müşterilerimizin tavsiyeleri ve 
olumlu referanslarıdır. Ürün performans 
ve işletme imkanlarının verimli olması 
tercih sebebidir. 

Sektörü getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Kleo son 10 yıldır neredeyse her sene 
yeni bir ürün ya da yeni bir gelişimi kulla-
nıcılarına sunmaktadır. 2020 yılında Dün-
yada ilk ve tek sunduğu Inverter Minibar 
ürününü kullanıcılar ile buluşturmuştur. 
Inverter Minibar A+++ enerji sarfiyatı ile 
kullanıcıların işletme maliyetini temiz ve 
çevreci çözümlerle desteklemektedir.

 “Fiyat kalite oranı her ne kadar ön planda olsa da bunlara ek olarak satış sonrası 
maliyetleri de planlamak gerekir. Kleo’nun fiyat politikası ise müşterileri ile kullanım 
ömrü boyunca iyi bir birliktelik ve başlangıç anlamına gelmektedir” diyen Ticaret 
Müdürü Evrim Gür sorularımızı yanıtladı.

firma
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“Housekeeper yenilikçi, gündemi takip eden, eğitime önem veren, 
iletişimi kuvvetli biri olmalıdır. Personel ilişkilerine, departmanlar arası 
ilişkilere önem veren, işine hakim, yaptığı işin bilincinde ve çalıştığı 
kurumun amaçları doğrultusunda hareket etmelidir” diyen Gülveren Gürz 
sorularımızı yanıtladı. 

MARMARİS TUI BLUE OTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
GÜLVEREN GÜRZ

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

marmaris housekeeper

94

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

20



Çalıştığım şirketler turizm de tanınmış 
eğitime önem veren gurup otelleriydi bu 
nedenle de İber Akademi ve Magiclife 
Akademi de eğitimler aldım Bunun yanı 
sıra yurt dışındaki otellerde deneyimle-
me şansım oldu halende otelcilikle ilgili 
veya departmanımla ilgili yeni gelişme-
leri takip eder ve uygulamaya yönelik 
çalışmalar yaparım, öğrenmeyi bıraktığı-
mız gün nefesimizin bittiği gündür derim.

Çalışmakta olduğunuz
otel hakkında bilgi verir misiniz?
Yaklaşık olarak 10 yıldır yalancı boğaz 
Tui Blue Otelde görev aldım, aynı za-
manda bu yıl Grand Azur Otelinde mü-
dürlüğünü yaptım. 2020 yılında Gand 
Azur Otelde devam edeceğim. Otelimiz 
Marmaris merkeze 1 kilometre uzaklıkta 
olup, tamamı ana binadan oluşmaktadır. 
Muhteşem bir konum ve sahile sahiptir. 
Misafirlerimize her türlü konforu sağ-
layabilecek Tui Blue konseptini uygula-
maktayız. Soft animasyon ve çeşitli res-
torantlarımızla hizmet veriyoruz. Bu yıl 
tamamen yenilenecek olan otelimizde 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Gülveren Gürz, Tunceli doğumluyum. 
Beş kardeşin en küçüğüyüm. Uçak hos-
tesliği mezunuyum. Tam bir hayvan se-
verim. İki kedim ve köpeğim var. Spor 
yapmayı, kitap okumak ve seyahat et-
meyi severim.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Otelciliğin her dalında çalıştım. Bar, 
animasyon, katlar, restoran ailemde 
turizimci olduğu için benimle konuşup 
housekeeping departmanının benim için 
uygun olduğunu ve denemem gerekti-
ğini söylediklerinde 19 yaşındaydım. İlk 
deneyimim Mares Otel oldu, sonrasında 
Bodrum Mavi Otelde kat şefi olarak baş-
ladım. Ardından tui gurubunda devam 
ettim ve halende devam etmekteyim 
tam olarak 24 yıldır aynı şirketteyim

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? 
Meslek içi eğitim adına neler yapı-
yorsunuz?

2020 yılını heycanla karşılamaya hazır-
lanıyoruz. 

Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Avantaj olarak düşünebileceğim şey 
sosyalleşme adına çeşitli firmalar, lo-
kal çalıştığınız esnaflar ve personelden 
dolayı çok çevre edinmeniz diyebilirim. 
Dezavantaj diye bileceğim herhangi bir 
şey yok. 

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Housekeeper yenilikci, gündemi ta-
kip eden, eğitime önem veren, iletişimi 
kuvvetli olmalıdır. Diğer departmanlar-
la ilişkilerde aksaklık yaşanmamasına 
özen göstermelidir. Ekibini en iyi şekilde 
motive etmeli, onları gerekli gördüğü ko-
nularda eğitmelidir.  

Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Operasyon ekibinin temel taşlarından 
biridir. Dünyada yapılan araştırmalar 
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göstermiş ki, insanlara gideceğiniz oteli 
nasıl seçersiniz dediklerinde çoğunluk 
temizlik puanlarına bakarım diye cevap 
vermiştir. Sanırım bu sonuç, housekee-
ping bölümünün önemini yeterince an-
latıyor. 

Sizce housekeeping departmanının 
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl 
olmalıdır?
Bizi diğer departmanlardan ayıran şey, 
tüm departmanlarla ortak çalışmamızı 
gerektiren faktörlerin olmasıdır. Bu ne-
denle iletişimi kuvetli ve dirsek tema-
sıyla çalışıyor olmamız gerekir. 

Aksi taktirde ortak çabamız olan misafir 
memnuniyetini sağlamakta güçlük çe-
keriz. Bir departmanda yaşanan aksilik 
diğerini etkileyeceği için güçlü bir ileti-
şimin olması gerekmektedir. 

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Şuanki mevcut durumumuz maalesef ki 
çok iç açıcı değil. Etrafımızda eğitimsiz, 
mesleğinin farkında olmayan houseke-
eperlar var. Bu nedenle mesleki prestij 
ve otelcilikle ilgili uyum kayboluyor. He-
nüz bir yıl kat şefliği veya asistan olarak 
çalışmış kişilerin otellerde housekee-
per olarak çalıştırılıp, verim alınmaması 
sonucu maddi ve manevi olarak mesle-
ğimize zarar verilmektedir. Umuyorum 
ki işverenler bu konuda daha dikkatli ve 
bilinçli işe alımlar gerçekleştirirler. 

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Şunu söyleyebilirim ki herkes sizin çok 
temiz olduğunuzu, eviniz her daim çicek 
koktuğunu düşünüyor. Kendi adıma diye 
bilirim ki herkes kadar temizim. İyi tarafı 

ise  birçok şeyin pratik yapılışını biliyoruz 
bu da bize zaman tasarrufu sağlıyor 

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Doğru kurumlarda çalışmalarını, daha çok 
kurumsal çalışan ve eğitim alabilecekleri 
otelleri tercih etmelerini, mesleklerinin 
önemini kavramalarını ve mutlaka olabili-
yorsa yurt dışında  bir yerde çalışmalarını 
tavsiye ederim. Her zaman bir adım önde 
olmalarını ve bilgiyi sonuna kadar almala-
rını tavsiye ederim

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Herzaman dinamik ve yenilikci olursan he-
deflerin sizi sizden önce bulur. Çok sevdi-
ğim sözlerden biri hayatımda her anlamda 
hedeflerime ulaştım. Umuyorum ki herkes 
bunu gerçekleştirebilsin.

marmaris housekeeper
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İnsanın kendini ifade etmesinin, duygularını anlatmasının 
bir yoludur ahşap oymacılığı. Ağaç yeni hayatında farklı 
görevler üstlenir, İnsanlara beşik olur, kucaklayan koltuk olur, 
yatak, çerçeve, sandık olur. Son yolculuğunda bile eşlik eder 
insanoğluna. İnsanın bu kadar yanında yaşayan ahşap, daha 
güzel daha değerli daha hoş kılınmak istendiğinde ahşap 
oymacılığı ortaya çıkar.

Hayal gücünün, fiziki imkan ve ka-
biliyetlerin el verdiği ölçüde insanın 
kendini ifade etmesinin, duygularını 
anlatmasının bir yoludur ahşap oyma-
cılığı. Ormanda büyüyen bir ağacın ke-
sildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, 
yeniden başlar ahşap oymacılığı sana-
tıyla. Ahşabı işlerken ona dokunduğu-
muzda hissettiğimiz sıcaklık, işlenirken 
çıkardığı sesler ve kokusu ile ağacın 
hala canlı olduğunu bile hissedebilirsi-
niz. Parçalara ayrılır, kesilip, biçilir, yeni 
hayatında, yeni şeklinde yeni görevler 
üstlenir. İnsanlara beşik olur, kucakla-
yan koltuk olur, yatak, çerçeve, sandık 
olur. Son yolculuğunda bile eşlik eder 
insanoğluna.
İnsanın bu kadar yanında yaşayan 
ahşap, daha güzel daha değerli daha 
hoş kılınmak istenir her zaman. Ahşap 
süsleme ve oymacılığı işte bu aşama-

da ortaya çıkar.  Ahşap oymacılığının 
örneklerini sandıklar, küçük kutular, 
bibloluklar gibi hediyelik eşyalarda 
görürüz çoğu zaman. Malzemesi ağaç 
olan duvar ve masa saatleri, üzerlerine 
uygulanan ahşap oymacılığıyla geçen 
zamanı ayrı bir güzellikte sunmakta-
dır. Tezhip, hat, ebru, resim gibi birçok 
sanatta icra edilen eserleriyse ahşap 
oyma çerçeveler taşımaktadır kimi 
zaman. 
Ahşap oyma; masa, sehpa, dolap gibi 
mobilyalara uygulandığındaysa günlük 
hayatımıza estetik bir boyut kazandır-
makta, eşyaları adeta bir sanat eserine 
dönüştürmektedir.
Çocukluğundan beri ahşapla uğ-
raşmakta olan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin emektar hocalarından 
Şehmus Okur ile keyifli bir sohbete 
başlıyoruz. “Hayatım ahşapla kitaplar 

arasında gidip geldi” diyen Şehmus 
Hoca, “Urfa doğumluyum. Çocuklu-
ğumdan beri hayatım ahşapla kitaplar 
arasında gidip geldim. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Türk Dili dersleri ver-
mekteyim. Bunun yanında 6 yaşından 
beri sanatla uğraşıyorum. İlkokula git-
meden önce atölyeye giderdim, ahşap-
ların arasında uyurdum. Dayımın atöl-
yesinde yetiştim. Üniversite yıllarında 
kendi atölyemi kurdum. Yazın sürekli 
çalışıyordum, kışın okul zamanı atölye-
mi kapatıyordum. Şubat tatilinde tekrar 
açıyordum ve okul başlayınca yine ka-
patıyordum. Teknik Üniversite’de öğre-
tim görevlisi olduktan sonra da sanata 
olan ilgim devam etti. Bu sırada Türk-
İslam eserlerinin yok olup gitmekte 
olduğunu, bakımsızlıktan çürümekte 
olduğunu, eridiğini fark ettim. Perişan 
halini görüp çok üzülüyordum. Atöl-
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sanat

yemden geriye kalanları birkaç sandık-
ta balkonumda muhafaza ediyordum. 
Evimin bir odasını da atölye olarak 
kullanıyordum. Bu şekilde çalışmaları-
mı sürdürürken gelen talepler üzerine 
artık eve sığmamaya başladım. Tekrar 
atölye açtım. Fatih Camii’nin resto-
rasyonu sırasında atölyemi caminin 
içerisine kurarak çalıştım. Yine talepler 
artınca, gereken vergiyi ödeyebilmek 
ve birlikte çalıştığımız arkadaşların 
sigortalarını yatırabilmek için şirket 
haline geldik. 1998 yılında kardeşim ile 
birlikte, Tarihi Eserler Bakım Onarım 
Ltd. Şti. (TEBO) isimli bir şirket kurduk” 
ifadelerini kullanıyor.
Ahşabın sanat için çok hoş bir malze-
me, belki de “Tanrı’nın bize bir lütfü” ol-
duğunu belirten Şehmus Okur, ahşabın 
öncellikle insanın gündelik ihtiyaçları-
nın karşılanmasında kullanıldığını be-
lirtiyor. Estetik duygusunun da hesaba 
katılmasıyla işin içine sanatın girdiğini 
sözlerine ekleyen Şehmus Hoca, “Te-
melde birinci kaygı gündelik ihtiyaçların 
karşılanmasıdır. İkinci merhalede, bu 
ürünler meydana getirilirken insandaki 
estetik duygusu da hesaba katılmaya 
başladığında işin içine sanat giriyor. Tek 

boyutlu çalışırken 3 boyutlu çalışmaya 
başlıyorsunuz. Bu defa buna oymacılık 
deniliyor. Mesela ahşapla ilgili bir insan 
düz tahtaları bir araya getirir ve kapı 
yapmış olur, ona ahşap ustası denir. 
Fakat bu sizi tatmin etmemeye başlar 
ve çalışmanıza 3. bir boyut getirmek is-
terseniz, tabiatta gördüğünüz 3. boyutu 
ahşaba aktarırsınız, oymacılık olur. Bu 
da insanı tatmin etmiyor, çalışmanızın 
içerisine sedef, yakut, inci, zebercet 
gibi değişik taşlarla beziyorsunuz, bazı 
yerlerine altın ve gümüş koyarak ahşa-
bın üzerinde sanatın türlü alanlarında 
bir gösteri yapma imkanı oluyor. Siz 
ahşapla uğraşan ciddi bir sanatçıysanız 
sadece oyma yapmak, sedef yapmak, 
cila yapmak sizi tatmin etmez. Bunlar 
birbirini tamamlayan şeyler” diyor ve 
ahşap oymacılığının bağlantılı olduğu 
diğer sanatlara da dikkat çekiyor.
Sanatın, insanın tabiattan algıladıkları-
nı kendine göre yorumlaması ve bunu 
eserlerine yansıtmasıyla doğduğunu 
aktaran Şehmus Okur, “Aslında sanat 
insan denilen varlık, kainat karşısında 
önce kendini bir yere konumlandırır. O 
konumlandığı yerden evrene bakar. Ev-
rende gördüğü nesne ve olayları insan 

kendi idrakine göre algılar. Her sanat-
karda, her kültürde bu farklıdır. Bir Türk 
insanının kainata bakışı ve onu algılayı-
şı farklı, bir Arap, Fransız veya Alman’ın 
bakışı farklıdır. Farklı kültürlerden 
insanlar aynı kainata bakar, fakat aynı 
şeyleri görmezler. Sanatkar tabiattan 
algıladıklarını kendine göre bir sentez 
yapar. Sonra onu elinden dilinden eseri-
ne yansıtır. İnsanın kainatta gördükleri-
nin hisleriyle harmanlanmasıyla sanat 
doğar. Sanatın bütün dalları, kainatta 
gördüğümüz veya duyduğumuz şeyle-
rin zihnimizde, kültürümüzle yeniden 
sentezlenerek eşyaya nakşedilmesidir. 
Mesela Türk insanı kainatta bakar pa-
patyayı görür, koçbaşını görür, kartal 
kanadını görür ve bunları zihninde idrak 
eder. Daha sonra bu idrakini herhangi 
bir alanda tasarlar ve kurgular. O pa-
patyayı, koçbaşını, kartal kanadını bir 
araya getirerek bir kompozisyon oluş-
turur. Bunu 3 boyutlu yapmak isterse 
oyma ve rölyefler yapar. Ya da sadece 
resim yapar, renklerle gölge verir. Belli 
bir süre sonra o materyallerin olduğu 
gibi yansıtılması da sanatçıyı tatmin 
etmez ve sanatçı ondan stilize motifler 
çıkarır. Ve yeni desenler, tabiatta ol-
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mayan motifler de ortaya çıkmış olur. 
Oymacılık sanatında, Türk nakış ve 
çinilerinde, camilerde, tavanlarda, ev 
eşyalarında, kumaşlarda görülen pek 
çok motif, aslında hayvan veya bitki 
motiflidir. Hayvan motifli olanlara rumi 
desenler, bitki motifli olanlara hatai 
desenler denir. Ehil olanlar ayrıntıla-
rı görür. Sanat, insanın zaten içinde 
olan güzellik duygusunun 
eşyaya, elinde çıkan nes-
neye yansıması demektir. 
Zaten kainat yaratılırken 
sıradan bir şekilde yara-
tılmamış, yaratılan her 
şey bir sanat oyunuyla 
beraber olmuştur. Dü-
şünün, yağmur hiç ses 
çıkarmadan yağsa, or-
manda rüzgarın melodisi, 
yaprak hışırtıları olma-
saydı ne kadar korkunç 
bir şey olurdu. Gördüğü-
müz her şeyde bir sanat 
vardır. En büyük sanatçı, 
kainatın yaratıcısı yüce 
Tanrı’dır. Sanat; insanın 
Tanrı’nın yarattığı şeyleri 
yorumlayıp, kendi içinden 
gelen duygularla birlikte, 
mensup olduğu milletin 
tarihten gelen birikimlerinin 
penceresinden bakarak yeni bir sentez-
le işlemesidir” ifadelerini kullanıyor.
“Türk oyma sanatlarına baktığınız za-
man muhteşem bir bilgi, görgü ve tec-
rübe birikimi görürsünüz” diyen Şeh-
mus Hoca, bunun sebebinin Türk’ün 
tarih içinde yaşadığı macera olduğunu 
vurguluyor. Türklerin çok geniş bir 
coğrafi alana yayıldıkları için türlü 
medeniyetlerle sentez yapma imkanı 
bulduğunu belirten Okur, bu sebeple 
bizdeki sanat zenginliğinin dünyanın 
hiçbir milletinde olmadığını söylüyor.
Sanatın, gelişmiş ya da ilkel tüm 
toplumlarda var olduğunu, herkesin 
kendi bakış açısıyla sanatını icra etti-
ğini vurgulayan Şehmus Hoca, Türk 
ahşap oyma sanatının kökeni ile ilgili 
olarak da şu bilgileri veriyor: “Bizim 
ahşap oyma sanatımızın kökenleri Orta 
Asya’ya kadar uzanıyor. Selçuklu’dan 
geriye doğru gitmeye başlarsanız 
heykel görmeye başlarsınız. Hatta 
Selçuklunun da ilk dönem eserlerinde 
heykel vardır. Müslüman olduktan 
sonra Türk’ün kainata bakışı değiştiği 
için eserlerine artık heykel koymaz, 

heykelin stilize olmuş hallerini koyar. 
Dolayısıyla Türk’ün macerasını da ah-
şap oyma sanatında görmek mümkün. 
Yaşadığınız tüm coğrafyalardan ve ora-
da var olan tüm medeniyetlerinden de 
payını alıyor, karıştırıyor ve yeni sentez 
yapıyor.” Toplumda sanata, sanatkarla-
ra ve sanat eserlerine olan ilginin az ol-
duğunu, bunun da kökeninde ekonomik 

sıkıntılar ve eğitimsizliğin yattığını ifade 
eden Şehmus Hoca, insanların sanat 
eserleriyle ilgilenebilmesi için öncelik-
le temel ihtiyaçlarını karşılamış olması 
gerektiğini belirtiyor. Refah toplumu 
olmayan toplumlarda olan sıkıntıların 
daha fazlasının bizim toplumumuzda 
bulunduğunu kaydeden Şehmus Hoca, 
“Bir defa bir insanın sanat eseriyle 
ilgilenmesi, ona talip olması için temel 
ihtiyaçlarını karşılamış olması gerekir. 
Bunlar barınma, beslenme ve sağlıktır. 
Bir insanın bu unsurlarla ilgili sorunu 
olmamalı ki sanata yönelebilsin. Karnı-
nız tok değilken, evinizde kullandığınız 
bir objenin sanatlı olmasını isteyemez-
siniz. Refah toplumu olmayan cemiyet-
lerde insanlar sürekli bir koşuşturmaca 
içerisindedir. Mesela benim bir Japon 
dostum, ‘Türkiye’de en çok dikkatini çe-
ken şey nedir?’ diye sorduğumda, ‘Siz 
Türkleri çok gergin görüyorum’ yanıtını 
vermişti. Bunun nedenini anlayama-
dığını söyledi. Bunların tamamı temel 
ihtiyaçları karşılayamamaktan kay-
naklanıyor. Sanat için önce insanların 
temel ihtiyaçlarının giderilmiş olması 

lazım. Sadece para ve refah seviyesi 
de yeterli değildir. İnsanlarım eğitilmiş 
olması gerekir. Eğitilmemiş insanlar 
maddi anlamda bir seviyeyi yakalasa-
lar da görgüsüz, ruhen kaba ve zevksiz 
olurlar. İnsanın insanlaşması denilen 
hadise ancak sanatla olmaktadır. Fakat 
onun için de görgü ve bilgi gerekir. Bazı 
insanlar para sahibi olabiliyor ama 

görgü ve bilgi sahibi 
olmadıkları için yine 
yatak odası, mutfak, 
tuvalet üçgeninde 
yaşıyor. Onun için 
sanat eseri onun 
için bir anlam ifade 
etmiyor. Sergime 
çok lüks bir ara-
bayla gelen bayan, 
işlemeli bir rahlenin 
fiyatını çok buluyor 
ama o rahlenin fi-
yatı arabasının bir 
tekerinin fiyatının 
yarısı kadar, bunu 
hiç düşünmüyor. O 
eser torunlarının 
torunlarına kalacak. 
O eseri evine koy-
duğu zaman orada 
büyüyen çocukların 

ondan alacağı feyz ya 
da duvardaki bir yazının eve gelen mi-
safirlere yapacağı etkiyi hesaplayacak 
alt kültüre sahip değil. Sadece para 
sahibi olmak yeterli değil, görgü, bilgi 
ve tefekkür sahibi olmak gerekiyor. 
O da eğitim yoluyla olur. Mesela biz 
açtığımız sergilerde bunu görüyoruz. 
Sergide yer alan eseri gören Japonlar, 
gördükleri eser karşısında büyük bir 
saygı ile duruyorlar ve bazıları hayretle 
çığlık atıyor. Eserin sahibi olarak bizim-
le tanıştıklarında önce bizi alkışlıyorlar, 
sonra eğilerek geri geri gidiyorlar. Çün-
kü eğitilmiş insanlar. Maalesef bizim 
insanlarımız eğitilmiyor. Eğitilmemiş 
insanların da sanat eserlerine ihtimam 
göstermesi beklenemez. Bizim gibi sa-
natçılar Türkiye’de hak ettiği yeri göre-
memektedir. Dünyada mastır kelimesi 
her şeyden öncedir. Bir şeyin mastırı, 
yani ustası olursanız (Uzak Doğu’da da 
sensei denir) herkes önünüzde eğilir. 
Önemli olan mesleğinizin ustası ol-
maktır ama bizim toplumumuzda bu 
hafife alınır. Bunun sebebi ise bizim 
millet olarak kendi kültüründen istifa 
etmiş, kendi kültürümüzle kavgalı O
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olmamızdır. Kendi kültürünü redde-
den bir milletin çocukları olduğumuz 
için insanlar bu halde. Bugün medya 
kültürümüze savaş ilan etmiştir, eği-
tim kurumları kendi kültürümüzü yok 
saymaktadır. Türk insanın mazisiyle 
irtibatı kopmuştur. Onun için insanlar 
bir yığın gibi etrafta dolaşmaktadır. 
Aslında biz açık hava müzesi olan alan-
larda yaşamaktayız. Sadece İstanbul 
değil, Türkiye’nin hemen her şehri ve 
kasabası sanat eserleriyle doludur ama 
insanımızın bunu görecek hali yoktur. 
Çünkü insanımız geçmişi ile kavgalıdır. 
Eğitim kurumlarında da kültürümüzün 
öğelerinde yer verilmiyor. İnsanların 
kendi kültürüyle, kendi mazisiyle ba-
rışık olması lazım ki ondan feyz alsın. 
Bugünkü insanımızın tek kaygısı her 
şeyin ucuz olması. Bu mantıkta olan 
insanları sanatı anlatmak oldukça güç. 
Henüz temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yan kitlelerin bu şekilde olmaları belki 
mazur görülebilir ama burjuvazinin, 
belli bir gelir seviyesinin üzerinde olan 
aristokrat kesimin böyle olması, çok 

acıdır. Bunun da sebebi bizim milli zen-
ginlerimizin olmayışıdır. Osmanlı’nın 
son zamanı ve Cumhuriyet yıllarında 
devlet milli zenginler oluşturmak için 
çaba göstermiştir. Ama bunların çoğu 
görgüsüzdür. Bunların ancak 2. ve 3. 
kuşakları sanat ve kültürün farkına 
varacaktır. O zaman sanatkarlar hak 
ettikleri bulacak” diyor.
Bugüne kadar yaptığı çalışmalarından 
da kısaca bahseden Şehmus Hoca, yur-
tiçi ve yurtdışında çalışmalar yaptığını 
belirtiyor. Fatih Camii’nin ahşap oyma 
işlerini, Tokyo Camii’nin tüm sedef işle-
rini ve vaiz kürsüsünü, Kur’an muhafa-
zasını yaptıklarını aktarıyor. Boğaz’daki 
yalılar için bazı çalışmalar yaptıklarını 
da vurgulayan Şehmus Hoca, Berlin 
Camii’nin kapılarındaki süslemeleri 
de yapmış. Şehmus Hoca ayrıca, yurt 
dışındaki bazı ailelere ve devlet başkanı 
statüsündeki insanlara özel koleksiyon-
lar hazırladıklarını da ifade ediyor.
Mesleğin gelecek kuşaklara aktarılma-
sı, yeni ustalar yetiştirilmesi konusun-
da sorular yönelttiğimiz Şehmus Okur, 

bu konuda biraz karamsar. “Maalesef 
gençler ahşap oymacılığına rağbet et-
miyor” diyen Okur, “Yetiştirecek öğrenci 
bulamıyoruz. Çünkü bir sanatkar 3-5 
günde yetişmiyor, insanların sabrı yok. 
‘Haftada 2 saat geleyim bana bu sanatı 
öğret’ diyenler çıkıyor ama bu mümkün 
değil. Bir sanatı öğrenmek için yıllarını-
zı vermeniz, o ortamın tozunu yutmanız 
gerekiyor. İnsanlar çabuk köşeyi dön-
mek istiyor. Halbuki biz derslerimizde 
‘kolayın tuzağına düşme’ diyoruz. Sana-
tın kestirme yolu yok. Herkes sanatkar 
olamaz. Sanatkar olan kişinin gönlünde 
aşk olmalı. Aşk olmadan meşk olmaz 
lafı buradan gelir. Meşk aslında bir 
sanatın öğretilme metoduna denir. Us-
ta-çırak öğretim sistemine meşk denir. 
Meşk yapmak için aşk lazım. Bana 
Amerika’dan, Kanada’dan ‘bizi yetiştir’ 
diyen insanlar geldi ama biz Türkiye’de 
yetiştirecek insan bulamıyoruz. 

Türkiye’de her geçen gün ahşap oyma-
cılığıyla uğraşan insan sayısı azalıyor” 
ifadelerini kullanıyor.

sanat
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SELGÜN TEKSTİL

Selgün Tekstil kuruluşu hakkında kı-
saca bilgi alabilir miyiz?
Selgün Tekstil Denizli’de 1996 yılında otel 
ve hastane sektörü için başladığımız top-
tan kumaş ve havlu üretimine 11 adet bez 
dokuma, 6 adet havlu dokuma tezgahı ile 
devam etmektedir. 2012 yılından itibaren 
müşterilerimize sahada direkt hizmet ver-
meye devam eden üretici bir firmayız.   

1996 yılından itibaren otel ve hastane 
sektöründe tekstil konusunda hizmet 
verdiğinizi biliyoruz. Peki, hastane ve 
otel tekstil üretiminde nelere dikkat 
ediyorsunuz? Hijyen konusundaki 
yaptırımlarınız nelerdir?
Hastane sektöründe hijyen, kullanım sü-
resi ve ürün spectlerinin teknik detayları-

na müşterilerimizle karşılıklı analitik çö-
zümler uygulayarak, geliştirerek devam 
ediyoruz.
Sağlık sektöründe; hijyen için antibakte-
riyel ürünler önem kazandı. Bu konuyla 
ilgili Ar-Ge çalışmalarımız mevcut ürünle-
rimizi geliştirerek devam etmektedir. Otel 
sektöründe; spectler müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda imalattan gelen 
gücümüzle hizmetlerimizi yenileyerek de-
vam etmektedir.

Personel seçimlerinde dikkat ettiğiniz 
unsurlar nelerdir? Yüksek kalitede 
hizmet verebilmek adına personelle-
rinize ne gibi eğitimler veriyorsunuz?
Personel alınımında en önemli kriterimiz, 
imalatçı olarak müşterilerimize karşı so-

rumluluklarımızı bizimle birlikte taşıyan 
ve önem veren, kendini entegre ederek 
geliştiren arkadaşlarımızla birlikte çalış-
mayı önceliğimiz olarak kabul ediyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı
çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Yurt içi olarak, tüm Türkiye’ye çok ürün 
satmak veya çok müşteri hedefi değil de, 
kaliteden taviz vermeden müşteri mem-
nuniyeti odaklı ve doğru zamanlama ile 
hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. 
Yurt dışında; Malta, Kazakistan, Hollanda, 
Özbekistan pazarında devam eden müş-
terilerimizle ve proje aşamasında olan 
Almanya ile olan çalışmalarımız devam 
etmektedir.

1996 yılında başlayan otel linen üretimimize kaliteden ödün vermeden, amacı
çok ürün satmak değil, mümkün olduğunca portföyümüze yeni müşteriler
ekleyerek alıcı memnuniyeti odaklı, daha kaliteli üretebilmek için kendimizi daima
geliştiren bir firma olmak istediklerini dile getiren Selgün Tekstil Genel Müdürü,
Tekstil Mühendisi Cemalettin Yılmazer sorularımızı yanıtladı.

firma
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EŞEK DİKENİ 
Tohumları “devedikeni tohumu” adıyla aktarlarda satılır. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına iyi geldiği bilinir. 

Tohumlarından yapılan çayı da şifalıdır.

Haziran ayından itibaren enginar çiçeklerine 
benzer pembemsi, morumsu çiçekler açan 

bu dikenli bitki yol kenarlarında mutlaka dikka-
tinizi çekmiştir. Çünkü dikenleri ve çiçekleriyle 
çok heybetlidir. Bir yol kenarı bitkisinden çok 
kraliçenin serasında yetişmiş gibi dimdik durur. 
80 santimetreye kadar uzayabilir. Anavatanı 
Akdeniz olan eşekdikeni, Türkiye’de genellik-
le Batı Anadolu’da bulunur. Bu bitki Ege’deki 
adalarda, Güney Avrupa’da ve Kıbrıs’ta da bol 
miktarda yetişir ve sevilerek kullanılır.  Di-
ğer Onopordum türlerine ise İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu’da da rastlanır. Kimsenin ayak 
basmadığı çorak arazileri sevdiği gibi yol ke-
narlarında, kayalık yerlerde ve çalılıklarda da 
bulunur. Bitkiyi diğerlerinden ayırmak dene-
yimli olmayan bir göz için pek kolay olmasa 
da, çiçeklendiğinde mutlaka tanıtır kendini.  
Tohumları “devedikeni tohumu” adıyla aktar-
larda satılır. Karaciğer ve safra kesesi hasta-
lıklarına iyi gelen bu tohumlar balla karıştırılıp 
yutulabildiği gibi çay olarak da tüketilebilir. 
Bu tohumlar yaz sonu, sonbahara doğru top-
lanırken dalları ilkbahar aylarında pazarlarda 
satılır. Bodrum’da eşekdikenine “kenker” denir 
ve bu bitkiyle yapılan yemekler arasında “Ken-
ker Dolması” önemli bir yer tutar. Ev hanımları 
kenkeri genellikle bu amaçla alır. Eğer bitkiyi 
satın almayıp da kendiniz toplayacaksanız, 
aman kalın eldivenler bulundurun yanınızda. 
Çok dikenli olduğu için, pişirmeye geçmeden 
önce ayıklarken canınız yanarsa, bu çok lezzet-
li yemeği yapmaktan vazgeçmeye kalkmayın. 
Dişinizi sıkın ve mutlaka işi sonuna kadar götü-
rün. Sonuçta yiyeceğiniz yemeğin lezzeti çekti-
ğiniz zahmeti unutturacaktır. Yine aynı bitkiyle 
yapılan terbiyeli bir yemek vardır. Bu da tıpkı 
terbiyeli kereviz gibi pişirilir. Bir başka pişir-
me yöntemi de, diğer pek çok otta olduğu gibi 
haşlanıp zeytinyağı, limon ve sarımsak sosuyla 
karıştırılıp yenilmesidir. Eşekdikeni ayrıca bul-
gur ve pirinç pilavına, çorbalara ve baklagilli 
yemeklere koyulabilir. Ot kavurmalarında ve 
börek harçlarında kullanılabilir. Özellikle Girit 
göçmenlerince çok sevilen eşekdikeni, pazar-
da bulunduğu dönemlerde mutlaka satın alınıp 
değişik şekillerde hazırlanır. Yukarıda adlarını 
verdiğimiz diğer eşekdikeni türleri “kangal”, 
“sıyırma”, “sıyırma dikeni”, “sıyırtma” gibi adlar 
alırlar. Bu adlar da (özellikle sıyırma, sıyırtma) 
kabukları soyulduktan sonra çiğ olarak yendiği 
için bu bitkiye verilmiştir.
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F MALZEMELER 
250 gram eşekdikeni, 500 gram iri mantar, 3 diş dövülmüş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 40 gram 
kepekli ekmek,  1 çay kaşığı karabiber, 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 

adet olgun domates.

F YAPILIŞI
Eşekdikenlerini temizleyip yıkayın. Kaynar suda 5 dakika haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince ince kıyın. 
Mantarların saplarını çıkarın. Bir tepsiyi hafifçe yağlayın ve mantarların yuvarlak kısımları alta gelecek şekilde fırın kabına dizin. 
Ayırdığınız mantar saplarını incecik kıyın. Bit tavada zeytinyağını kızdırın. Doğranmış mantar sapları ve dövülmüş sarımsağı ilave 

edin, kısık ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. Ateşten alın, kıyılmış eşek dikenlerini, ekmek kırıntısı ve kekiği ekleyin. Tuz, 
karabiber ve kırmızıbiberle tatlandırın. Hepsini güzelce karıştırın. Tepsiye dizdiğiniz mantarları bu karışımla doldurun. Üzerine 
rendelenmiş peyniri de serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üzeri kızarıncaya kadar (10-15 dakika) pişirin. Domatesi 

rendeleyin ve kaynatın. Bu sos ile sıcak olarak servis edin.

EŞEK DİKENLİ MANTAR DOLMASI
(4 kişilik)
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KİŞNİŞ
Eski Mısır papirüslerinde, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil’de Kişniş’in sağlığa yararlı etkilerinden 

övgüyle söz edilir.

Bir maydanoz ailesi üyesidir. Bu geniş aile-
nin aromatik bitkilerinden olan kişniş, 

tohumundan kolaylıkla yetiştirilebilirse de özel-
likle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yabani olarak 
bulunur. Maydanoza gerçekten çok benzeyen 
kişnişi ancak tadarak ayırt edebilirsiniz; özellik-
le de çok keskin bir gözünüz yoksa. Kişniş may-
danozdan biraz daha açık yeşildir, yaprakları da 
daha yuvarlaktır. 

Yaz aylarında pembe ve beyaz çiçekleriyle sak-
sıda bile yetiştirebilirsiniz kişnişi. 60 santimetre-
ye kadar boylana bilen tek yıllık otsu bir bitkidir. 
Çiçekleri olgunlaşınca, 2-7 milimetre çapında 
yuvarlak, açık kahverengi tohum kılıfını taşıyan 
kokulu, kuru meyvelere dönüşür. Bitkinin tümü-
nün tahtakurusunu andıran bir kokusu vardır. 
Yabani olarak Doğu Anadolu’da (başta Erzurum 
ve Kars olmak üzere) yetişir. Bol güneşli yer-
leri, geçirgen ve hafif toprakları seven kişnişin 
tohumları sonbaharda ekilir. Baharatçılarda 
satılan kişniş tohumlarından alıp bahçenizde 
veya saksılarda yetiştirip yoğun aromasından 
yararlanabilirsiniz. Çiçeklenme devresi önce-
sinde toplanır. Ektiğiniz döneme göre çoğu mev-
simde kullanma şansınız vardır.  Kars’ta “Geşniş 
Aşı” adı verilen bir kişniş çorbası yapılır. Doğu 
Anadolu’da pek çok yemeğe maydanoz gibi doğ-
ranır. Kişniş şekeri eski dönemlerden günümü-
ze kalmış bir keyiftir. Van’da buğdayla yapılan 
“Ayran Aşı” kişnişsiz düşünülemez. Trabzon’da 
“kinzi” denir kişnişe ve aynı adla anılan cevizli 
ezme lahana yemeklerinin yanında garnitür 
olarak sunulur. Gaziantep’te ise kişniş, et ve et 
suyuyla hazırlanan yemeklerde ve bazı pilavlar-
da kullanılır.  Kişniş antik çağ yemeklerinde de 
çok kullanılan aromatik bitkiler arasındadır. İran 
Türkleri kişnişi yemeklere rayiha vermesi için 
kullanırlarmış. Gövde ve kökü sebze gibi pişiri-
lip yenebilir. Meyveleri baharat olarak kullanılır. 
Kişniş tohumları mideyi uyarır. Dolayısıyla, mide 
rahatsızlıklarında, hazımsızlıklarda kullanılır ve 
sindirimi kolaylaştırır. Özellikle çocuklarda is-
hali kesici etki yapar. Hafif yatıştırıcı özelliği de 
vardır. İştah açıcı, gaz söktürücüdür. Bunun için 
yapraklarından hazırladığınız çayı içebileceğiniz 
gibi salatalara koyarak da tüketebilirsiniz. 
Doğu ve Güney Asya’da çok aranılan bir baha-
rattır kişniş. Köri baharının temel malzemesidir. 
Eski Mısır’da afrodizyak olarak da yararlanılan 
bu bitkiyi eski Yunanlılar şaraplarını lezzetlen-
dirmede kullanmışlardı.
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F MALZEMELER 
4 adet ufak doğranmış havuç, 1 adet doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı 

2 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş,  4 su bardağı et suyu, 100 gram krema, 1 çay kaşığı tuz ve 1/2 çay kaşığı karabiber.

F YAPILIŞI
Tereyağını eritip havuç ve soğanı 5-10 dakika kavurun. Önceden ısıtılmış et suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte, 

havuçlar yumuşayana kadar pişirin. Biraz soğuduktan sonra mutfak robotunda püre haline getirin. Tekrar tencereye alın. Kremayı 
ilave edip bir taşım kaynatın. Çorba arzu ettiğinizden koyu ise biraz daha su ilave edin. Taze kişnişleri, tuz ve biberini koyun. Karıştırın 

ve servis edin. 

KİŞNİŞLİ HAVUÇ ÇORBASI
(4 kişilik)
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“Sokaklarında dolaşan herkesin birbiriyle selamlaştığı, özlenen eski İstanbul 
mahalleli kavramı ve komşulukların yaşandığı, akıllarımızda hep kalacak 
olan boğazın en güzel semti. Bir eski Üsküdar Mahallesi. Geçmişte tam 
bir İstanbul mozaiğini bünyesinde barındıran semt tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmış, Rum, Ermeni, Yahudi, Musevi ve Türklerin 
barış içinde kardeşçe yaşadıkları semt Kuzguncuk” diyen İstanbul ve kültür 
aşığı Ahmet Nadir Utkan ile birlikte tarihe tanıklık eden Kuzguncuk Semtini 
gezip, sizlere aktarmaya çalıştık.

Fotoğraf Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com • Yazı:  A. Nadir Utkan

Kuzguncuk İstanbul’un Anadolu yaka-
sında Üsküdar ilçesinde yer alan bir 
semttir. Boğaziçi’nin Anadolu kıyısında, 
Üsküdar, Paşalimanı ile Beylerbeyi ara-
sındaki yerleşim Boğaziçi’ne açılan bir 
vadi içinde gelişmiştir.  Kuzguncuk, şeh-
rin içinde şehirleşmeden kalmış olan 

masalsı bir yerdir. İçinde gezdiğiniz za-
man, size çok eski zamanlarda yaşıyor-
muşsunuz hissi veren, İstanbul’un gö-
beğinde olan ama dokusu hiç bozulma-
mış, hâlâ mahalle kültürünü yaşayan ve 
yaşatan, buram buram nostalji kokan, 
şirin mi şirin bir mahalledir. Evleri ile 

eskiye özlem, günümüzün yık-yap-sat 
kültürüne yenilmemiş çarşısı ile huzur 
vaat eden bir semt. Üsküdar’dan kalkan 
boğaz vapurunun ilk durağı. Kuzguncuk 
sokaklarında dolaşan herkesin bir biriy-
le selamlaştığı, özlenen eski İstanbul 
mahalleli kavramı ve komşulukların ya-

İSTANBULUN TARİHİ SEMTİ: 

KUZGUNCUK 

kültür



şandığı, akıllarımızda hep kalacak olan 
boğazın en güzel semti. Bir eski Üskü-
dar Mahallesi. Geçmişte tam bir İstan-
bul mozaiğini bünyesinde barındıran semt 
tarihi boyunca farklı kültürlere (Dinlere) 
ev sahipliği yapmış, Rum, Ermeni, Yahu-
di, Musevi ve Türklerin barış içinde kar-
deşçe bir arada yaşadıkları semt…

1914’te Kuzguncuk’ta 70 Müslüman, 
250 Rum, tepede İcadiye’dekiler de da-
hil 1.600 Ermeni, 400 Yahudi, 4 yabancı 
uyruklu hane tespit edilmişti. 1933’te 
başta Yahudiler, sonra Rum, Türk ve Er-
meniler olmak üzere 580 hane ve 4.000 
nüfus vardı.

Kuzguncuk İsmi 
Kuzguncuk’un eski adının “Hrisokera-
mos” olduğu ve “Altın Kiremit” anlamı-
na gelen bu adın yerleşmeye, II. İustinos 
(565-578) tarafından yaptırılmış olan, 
çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir 
kiliseden geldiği yazılmaktadır. Kuzgun-
cuk adının kökeniyle ilgili görüşlerden 
biri, eskiden “Kosinitza” adıyla anılan 

semtin, bu adının bozularak “Kuzgun-
cuk” olduğu şeklindedir. Evliya Çelebiye 
göre ise bu ad, II. Mehmed (Fatih) za-
manında (1451-1481) buraya yerleşmiş 
“Kuzgun Baba” adlı bir veliden kaynak-
lanmıştır. 

Kuzguncuk Musevilerin
İlk Yerleşim Bölgesi
Üç semavi dinin ve hoşgörülü cemaatin 
buluştuğu Kuzguncuk Avrupa Musevi-
leri için önemlidir. Musevilerin buraya 
geliş tarihleri bilinmemekle birlikte, 17. 
yüzyıl kaynaklarında Kuzguncuk’un bir 
Musevi köyü olarak anıldığı görülmekte-
dir. Kuzguncuk’un Avrupa Musevileri ta-
rafından “Kutsal topraklara varmadan 
önceki son durak” olarak kabul edildiği 
ve herhangi bir nedenle vaat edilmiş 
topraklara gidemeyenlerin hiç değilse 
Kuzguncuk’a yerleşip orada ölmeyi ve 
gömülmeyi vasiyet ettikleri bilinir. 

Bu nedenle de, yerleşmede geniş bir 
Musevi mezarlığı olduğu 17. yüzyıldan 
itibaren sık sık vurgulanır. 

Ayios Panteleimon
Rum Ortodoks Kilisesi
Üsküdar Kuzguncuk’ta İcadiye Caddesi 
üzerinde bulunan Ayios Panteleimon 
Rum Ortodoks Kilisesi, 1831 yılında iba-
dete açılmıştır. 1872 yılında yanan kilise 
Mimar Nikola Ziko’nun hazırladığı pro-
je ile 1890 yılında inşasına başlanmış 
1892 yılında tekrar ibadete açılmıştır. 
Kapalı Yunan Haçı planında olan kili-
senin orta mekanını örten kubbe, dört 
sütuna oturmaktadır. Zarif bir mimari 
yapıya sahip olan mermerden avlu gi-
riş kapısı üzerinde 1911 yılında Andon 
Hüdaverdioğlu tarafından yaptırılan 
çan kulesi vardır. Kilisenin yanında yol 
üzerinde kare planlı küçük bir ayazma 
bulunmaktadır.

Surp Krikor Lusavoriç
Ortadoks Ermeni Kilisesi
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında 
Kuzguncuk Çarşı caddesinde 1835 tari-
hinde Kayserili Mimar Ohannes Amira 
Servenyan tarafından inşa edilmiştir. 
18 yüzyılda semte yerleşmeye başla-



kültür

yan Ermeniler burada bir Basmahane 
açmışlar ve zengin nakışlı kumaşlar 
üretmişlerdir. Basmahane daha son-
ra Üsküdar’a taşınmış ve Sarkis Kalfa 
Basması ile ünlendiği bilinmektedir. 
Zamanla Kuzguncuk’taki Ermeni sayı-
sı artınca 1835 yılında Kayserili Mimar 
Ohannes Amira Serveryan’a ahşap bir 
kilise yaptırılmıştır. Günümüzde iske-
lenin karşısında bulunan yapının 1861 
yılında kagir ve kubbeli olarak yeniden 
inşa edildiği bilinmektedir.

Cami ile yan yana bulunan yapı, kozmo-
polit yaşam ahenginin adeta bir göster-
gesidir.

Üryanizade Cami 
Üryanizade Ahmet Esat Efendi, 1813 
yılında doğmuştur. Osmanlı padişahı 
Sultan II. Abdülhamit döneminde 1878-
1889 yılları arasında 11 yıllık bir süreyle 
Osmanlı Devleti’nin şeyhülislamlığı gö-

revini yapmıştır. Üryanizade Ahmet Esat 
Efendi 1813 yılında İstanbul’un Eyüp 
semtinde kendi adıyla anılan Üryaniza-
de Yalısı’nda dünyaya geldi.1866-1867 
yılları arasında İstanbul Kadısı, 1870-
1871 yılları arasında Anadolu Kazaskeri 
oldu. Üryanizade caminin mimari planı 
dikdörtgendir. Cami etrafını çevreleyen 
avlunun kuzeydoğusunda yer alır. Avlu-
ya güneydoğuda cadde üzerinden giriş 
düzenlenmiştir. İki yanı tuğla örgülü 
üstte kırma çatılı bu giriş kapısı üzerin-
de Latin harfli bir kitabe yer alır ki bu-
rada caminin yapım yılı için yazan 1860 
yılı dikkati çeker. Ancak bazı kaynaklar 
da caminin yapım yılı olarak 1889 yılı 
gösterilir. Girilen avludan camiye yönel-
diğimizde cami girişinin önünde bulu-
nan dikdörtgen sundurmaya merdiven-
le çıkarak ulaşırız.

Avludan beş basamak kadar yükseltil-
miş olan bu sundurmanın üzeri tek yöne 

eğimli ahşap bir çatı bulunur. Üzeri sıva-
lı ve beyaz badanalı olan bu bölüm, düz 
bir silme ile bitirilmiş. Hemen üzerinde 
yükselen mescit bölümü ise açık sarı 
boyalıdır. Cami, giriş cephesi ve denize 
bakan cephede yer alan pencereler va-
sıtasıyla aydınlatılmış. Giriş cephesinde 
düz atkılı yüksek üç pencereye karşılık 
denize bakan cephesinde iki kat şek-
linde üçer pencere mevcut. Gerek mih-
rabın yer aldığı güneydoğu ve gerekse 
kuzeydoğu cephesinde ise pencere bu-
lunmaz.

Kuzguncuk Evleri
Bir gökkuşağını andırırcasına renga-
renk Kuzguncuk evleri, mahallenin o 
tarih kokan otantik havasını oluşturan 
en önemli yapılardır. Cumbalı tarzda 
yapılan Osmanlı evlerinin büyük bir kıs-
mı tarihi yapısını koruyarak günümüze 
kadar gelmeyi başarmıştır. Farklı renk-
lerde boyanan evlerin kat sayısı dörde 
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kadar çıkmaktadır. Ahşap olarak inşa 
edilen evlerin alt katlarında ise mahalle 
esnafları bulunmaktadır. 

Kuzcuncuk Bostanı
(nam-ı diğer ilyanın bostanı)
Bugün Kuzguncuk şenliğine ev sahipliği 
yapan, kuzguncuk halkının göz bebeği, 
sadece Kuzguncuk’un değil, İstanbul’un 
son kalan yeşilliklerinden olan bostan, 
İspiro Oğlu İlya Şore’den yadigâr, yaşı 
700’leri geçkin Kuzguncuk semtinin 
son bostanı, nam-ı diğer İlya’nın bos-
tanı. Her mevsim Kuzguncuk’u ayrı bir 

renge, keyfe ve muhabbete boyayan 
bostan. Burası Kuzguncuk halkının 
nefes aldığı, sosyalleştiği, akşamları 
sinema izledikleri, özel günlerini kutla-
dıkları bir yaşam alanıdır. Aynı zamanda 
da İstanbul’un içinde son kalan bostan-
lardan biridir. İçinde huzur bulduğunuz 
şahane bir mesire alanıdır.

Cemil Molla Köşkü
Üryanizade Ahmet Esad Efendi’nin to-
runu Cemil Molla tarafından 1885’te 
yaptırılmış bu yapı birçok ilke imza at-
mış bir yapı olarak çıkıyor karşımıza. 

Saray dışında ilk kez elektrik, telefon ve 
kaloriferin kullanıldığı köşk olan Cemil 
Molla Köşkü, dedesi Üryanizade Ahmet 
Esad Efendi tarafından yapılan caminin 
hemen üstünde yer almaktadır.

Marko Paşa Köşkü
Marko Paşa Padişah Abzülaziz’in dok-
toru olarak bilinen 1824-1888 yılları 
arasında yaşamış Rum bir doktordur. 
Marko Paşa ayrıca Paşalık rütbesine 
yükselen ilk doktor olarak bilinmekte-
dir. Marko Paşa Köşkü ise Kuzguncuk 
Baba Nakkaş Sokağı’nda inşa edilmiştir. O
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Köşk şuan Kuzguncuk İlköğretim Okulu 
olarak kullanılmaktadır. 

Fethi Ahmet Paşa Kökü
Geleneksel Osmanlı mimarisine göre 
inşa edilen Fethi Ahmet Paşa Yalısı 
Kuzguncuk Paşa Limanı mevkiinde yer 
almaktadır. Fethi Ahmet Paşa Yalısı’nın 
yapılış tarihi kesin olarak bilinmemek-
tedir. Yalı haremlik ve selamlık olmak 
üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca 
yalı 2 katlı olup 16 odası ve 2 büyük so-
fası mevcuttur. Yalının haremlik kısmı 
1925 yılında yanmış olup selamlık kısmı 

halen bakımlı bir şekilde varlığını sür-
dürmektedir.

Kuzguncuk İskele Çeşmesi 
Kuzguncuk’ta vapur iskelesi yanındaki 
(Çarşı caddesi) açıklıkta bir binanın du-
varına yapışık bulunan bu çeşme, mer-
mer söveler arasında kabartma nakışlı 
bir ayna taşı ile önündeki yuvarlak ya-
laktan ibarettir.  
Ayna taşının üzerindeki kitabe bozul-
muş, okunamaz hale gelmiştir. “İstan-
bul Çeşmeleri’nde” bu kitabe şöyle kay-
dedilmiştir.

“ Hüveş-şâfi”
“ Ab-ı nâb iç nûş ola subh-ü mesâ”
“ Sahib-ül hayrata idin hayr dûa”
Üsküdar Tarihi’nde çeşmenin yapılış 
tarihi 1247 olarak geçmektedir. Kimin 
tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 

Velhasıl Kuzguncuk, sahile doğru inen 
bir kıyı kasabasıdır. Sokakları bağla-
yan dik yokuşlardan bazıları rengârenk 
merdivenlerle kaplıdır. Bican Efendi 
Sokağı’nın başındaki merdivenlere otu-
rup Boğaz’ı seyre dalmak gibisi yok.
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