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Gülsüm Yılmaz

FEKHED Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevgili Okurlar, Değerli Meslektaşlarım
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Meslek hayatımızın inişli çıkışlı yollarından hepimiz yorulmadık mı? Yıllardır çalıştık, didindik, eğitimler aldık,
halada devam ediyoruz, devamda edeceğiz. Turizm sektörü nankör, mesleğimizin ise yorucu ve yoğun olduğu
aşikârdır. Bunu hepimiz sorgusuz biliyoruz.
Son yıllarda meslekte eğitimli olmuşsun, olmamışsın ne
fark eder. İşverenler ve işletmeler için 2015 yolundan bu
zamana kadar eğitimli çalışanın bir önemi kalmadı. Bütçe
kısmak adına zorlanıyoruz ve kalifiye çalışan kayıpları yaşıyoruz. Bunların sorumluları belli ve bizler beraber yürümedikçe sonuca ulaşamıyoruz. Bir taraftan sendikacılar,
bir taraftan çalışan kesimler çarşaf çarşaf medyalara yazıyorlar. Tekrar dönüp baktığımızda bir şeyin değişmediği-

ni hep birlikte görüyoruz. 2018 sezonun başında turizmde
umutsuzluk yaşanırken tüm oteller %100 doluluk yaşadı
ve çoğu sektör personel sıkıntılarıyla sezonu kapattı. Peki
2019 yılına girmek üzereyken hangi işletmeci ve çalışan
ya da çalışacak olanlar ileriyi güvenle görebiliyorlar. Ortada görünün şu, kanayan yaralar var.
Bu yaraları hangi sektörler saracak bu da düşünülür. Son
günlerde sıkça söz edilen asgari ücret konusu da önemli
bir durum. Umuyoruz ki devletimiz bu konuda duyarlı olur.
Mutlu çalışan mutlu misafir tablosu gerçekleşir.
Umutlarımız hiç eksilmesin esen kalın, sevgiyle kalın. Hepinize sağlıklı, mutlu yeni bir yıl diliyorum. Saygılarımla
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bodrum başlarken

Recai Akman

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı
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Bodrum ve Kat Hizmetleri
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Kat hizmetleri otellerin olmazsa olmaz, 24 saat çalışan departmanlarından biridir. Tüm otelin temizliğinden ve hijyeninden sorumludur. Odalar, restoranlar, lobby, genel alanlar, bütün tuvaletlerin temizlik işlerini yapan bir departmandır. Kat hizmetleri otellerde
en çok personeli bulunan, operasyonel anlamda en aktif çalışan departmanlardan bir tanesidir. Fakat Bodrum’da operasyon yönünden
ve eleman yetersizliği yüzünden genel olarak otelcilik ya da turizm
yapılamamaktadır. Sezonun çok kısa sürmesi nedeni ile eğitimli
personeli kadroda tutmak çok zor olmaktadır. Altı ay çalıştıktan
sonra personel ve yöneticilere maalesef kapı gösterilmektedir. Sürekli yönetim değiştiğinden dolayı herkes kendi tanıdığı departman
müdürleriyle çalışmak istiyor. Yaşanılan bu durumlar nedeniyle kat
hizmetleri departmanında her sezon yeniden başa dönülmektedir.
Yaşanılan bu durumda hizmet kalitesini düşürmektedir.
Buradan tüm meslek taşlarıma söylemek istediğim diğer konu ise
ego. Biz bu mesleği yapıyorsak bunun biri, ikisi, beşi isterse on yıldızı
olmamalıdır. Hepimiz aynı işi yapmaktayız. Büyük otellerde çalışan
bazı meslektaşlarımız egoları tavan yapmış durumda. Kalite ve hizmet nerede olursa olsun misafirin memnuniyeti daima insanların
egolarının önüne geçer ve egoları tavan yapmış arkadaşlarımızın
bu mesleği seçmemeleri kanaatindeyim. Birleşip güçlenmektense,
güçlenerek birleşmek daha etkili olacağımızı düşünmekteyim. Yaşamın kaynağı sevgi ise sevgi bir tutkudur. Tutku bir amaç, amaç bir
şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk birlik
beraberliktir. Bunu unutmamamız gerekir.
Diğer konu ise bir türlü önüne geçmediğimiz çöplerimiz. Geri dönü-

şüm konusunda çok yetersiz kalmaktayız. Otellerde dökülen yemeğin haddi hesabı bilenmemektedir. Dışarda; sokakta yatan insanlardan tutun hayvanlara kadar açlık ve sefalet var. Bütün birimlerin
çok iyi organize olup, sıfır atık konusunda çok iyi eğitimler alıp, geri
dönüşüm konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Geri
dönüşüm konusunda herkes elini taşın altına koymalıdır. Atıkların
geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeleri,
çok iyi tespit edilip zayi olmasını engellemek, hem maddesel hem
de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünyada nüfusu hızlı bir şekilde artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmaktadır.
Sıfır atık düzenlemesiyle sağlanacak avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
Verimliliğin artması,
Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
Çevre koruma bilincinin, kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması gibi.

Saygı ve sevgilerimle
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alanya başlarken

Hakan Halit Yeni HOTED Onursal Başkanı - Başdanışman

BİR DURUŞU OLMALI İNSANIN!
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Bir kemik için köpek, menfaat için
çakal, inat için başkalarına karşı, bir
başkalarına paspas olup, kendini
ayaklar altına aldırmayan, işine gelmediği anda ikiyüzlü satışçı, kimlik ve
karakter yoksunu olmayan bir duruşu
olmalı insanın...
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Bir duruşu olmalı insanın, sevemediklerimin, sevmedikleri dostumdur
demeyecek kadar, karakteri ve kişiliği
sağlam bir duruşu olmalı insanın...
Bir duruşu olmalı insanın, nerede olduğunu, nerede, durduğunu, nerede
olması ve durması gerektiğini, neyi
savunduğunu, neyi savunması gerektiğini bilecek karaktere ve kişiliğe
sahip, sağlam bir duruşu olmalı insanın...

Bir durusu olmalı insanın, kendisiyle
özdeşleşmiş tavırları, davranışları, ilkeleri ve çizgileri olan, nev-i şahsına
münhasır, neye, nereye, kime hizmet
ettiğini bilen ve hep öyle anılan bir
duruşu olmalı insanın...
Bir duruşu olmalı insanın, karşı taraftan bakıldığında acabalarla dolu,
her şey beklenir dedirttirmeyecek,
zikzaklarla dolu, bugün başka, yarın
başka, sabah başka, akşam başka
olmayan, güvenilir bir duruşu olmalı
insanın...
Bir duruşu olmalı insanın, gelmişini, geçmişini ve kim olduğunu unutmayan, nerede durması gerektiğini,
nerede susması gerektiğini, saygı ve
had kavramlarını idrak edecek kadar

asil ve asaletli bir duruşu olmalı insanın...
Bir duruşu olmalı insanın, dost, düşman, haram, helal, günah, sevap, iyi
ve kötü kavramlarının ne anlama geldiğini bilen, yeri geldiğinde duruşunu,
çizgisini bozmamak için menfaatlerini, çıkarlarını, egolarını, kişisel kin ve
hırslarını bir kenara bırakabilecek kadar sağlam ve ilkeli bir duruşu olmalı
insanın...
Bir duruşu olmalı insanın, adama,
adam gibi adam, beyefendi, Kadına,
kadın gibi kadın, hanımefendi diyebilmek için, daha doğrusu insana insan
diyebilmek için, gerçekten, gerçekçi,
sahiden, sahici bir duruşu olmalı insanın... Sevgilerimle
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dernek haberleri

HOTED ULUSLARARASI 6. HOUSEKEEPING
OLİMPİYATLARI TÜM ZAMANLARIN
REKORUNU KIRDI VE MUHTEŞEM BİR
FİNALLE SONA ERDİ
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği, Uluslararası Antalya ANFAŞ
Fuarında, TOLKAR Çamaşırhane ekipmanlarının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen
Uluslararası 6. Housekeeping Olimpiyatları bu yıl bir rekora imza attı ve tüm zamanların
katılım rekorunu kırdı.
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen fuarında 6. Housekeeping Olimpiyatları eğlenceli, bir o kadar da renkli
görüntülere sahne oldu. Bu yıl bir
değişiklik yaparak sadece Turizm ve
meslek okullarının yarıştığı olimpiyatlarda, okulları adına öğrenciler;
hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı, towel origami (havluyla figürler
oluşturma) mop’la süpürme, basket
atma, mumya adam gibi çeşitli kategorilerde yarışarak hünerlerini sergi-

lediler. Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve titizlikle hazırlanan
olimpiyatların Jüri üyeliklerini ise,
Alanya turistik işletmeciler derneği
ikinci başkanı Hızır Bozdoğan, Profesyonel otel yöneticileri derneği yönetim kurulu üyesi Şefik Ketres, Özgül
termal otel genel müdürü Süleyman
Çınaroğlu, İstanbul Housekeeping
eğitim ve dayanışma derneği başkanı
Musa Yurdakul, Kent konseyi başkanı Nurhan Özcan, Alanya gazeteciler

cemiyeti ikinci başkanı ve Kanal A
müdürü Gaye Coşkun Aygen, Tolkar
yönetim kurulu üyesi Cenker Karece
ve Hakan Halit Yeni gibi turizmin, sektörün duayenleri ve tanınmış renkli
simaları üstlendi.
Yarışma Öncesi Yeni,
Olimpiyatlarla İlgili
Bir Basın Açıklaması Yaptı
HOTED Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Hakan Halit Yeni, yarışma

Fuar Direktörü Arzu Yungul’a Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

Olimpiyatların Birincisi Yalova Şaban Temüge Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Oldu

Olimpiyatların Üçüncüsü İse Alanya, Ümit Altay Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Oldu

Tanınmış Simalar Olimpiyatlarda Jüri Üyesi Olarak Görev Alıp Katkı Sağladı

öncesi medya mensuplarına yaptığı basın açıklamasında, farkındalık
yaratmak adına olimpiyatların Housekeeping mesleği ve Türk turizmi
adına çok önemli olduğunu söyledi.
Yeni; “Housekeeping ( Kat hizmetleri )
departmanı konaklama sektörünün,
yüzü aynasıdır. Sağlıklı yaşamın korunması ve geri dönüşüm turizminin
yegane teminatıdır. Son yıllarda Housekeeping, özellikle çalışanlar konusunda hızla kan kaybetmektedir.
Bir şeyler yapılıp, önlem alınmazsa,
iki yıl içerisinde istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle sahil turizminde sürdürülebilirlik
adına, Housekeeping ‘in her yönüyle
geliştirilmesi, çıtasının yükseltilmesi

Olimpiyatın Ana Sponsoru Tolkar Yönetim Kurulu
Üyesi Cenk Karece’ye Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

sadece bu mesleğin mensupları için
değil, işletmecilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm turizm camiamız için de
çok büyük önem arz etmektedir. Bu
anlamda çalışmalarımızda desteğini
esirgemeyen herkese canı gönülden
bir kez daha teşekkür eder, saygı ve
şükranlarımızı sunarız. Dostlarımızın da destek ve katkılarıyla yapılan
bu ve benzeri çalışmalar sayesinde,
özellikle gençlerimize Housekeeping
departmanını sevdirmek ve mesleğe
tercih edilirliği arttırmak adına, çalışmalarımıza en üst perdeden devam
edip, özellikle okullarımızı ön plana
çıkararak bu departmanın önemini
anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Yeni,
“Turizm okullarının yarışmalara gös-

termiş oldukları ilgi alaka ve katılımları başta olmak üzere, ülkemizin
dört bir yanından gelen Housekeeping derneklerimizin başkanları, üyeleri ve meslektaşlarımızın katılımı ve
ilgisi bu yıl tüm zamanların rekorunu
kırmıştır. Çalışmalarımızın amaç ve
hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğini görmek bizi ziyadesiyle memnun
ediyor. Sponsorlarımız başta olmak
üzere, katılan, katkı sağlayan, mesleğimiz adına çalışıp, çabalayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Dernek Başkanı Saylar, Turizmin Geleceği İçin Gençleri Ön Plana Çıkarmalıyız
Dernek başkanı Tarık Saylar , “Bu yıl

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

Olimpiyatlarda Kullanılan Yatak ve Tekstillerin Sponsoru
Sabah Yataklarına Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

Olimpiyat İkincisi Ordu, Sakin Şehir Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Oldu
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dernek haberleri
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Türkiye Genelinde Faaliyet Gösteren Hk Derneklerinin 20 Yılını
Doldurmuş, Emek Vermiş Üyelerine Onursal Başkan Takdir ve
Teşekkür Plaketi Verdi
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tir bile. Olimpiyatlara gösterilen ilgi
ve alakadan son derece memnunuz.
Bu güne kadar olduğu gibi bu günden
sonrada çalışmalarımıza ara vermeden, tüm hızıyla devam edeceğiz.
Ayrıca olimpiyatlar başta olmak üzere, HOTED’in çalışmalarına, etkinliklerine destek veren, katkı sağlayan
dostlarımıza tüm camiamız adına
teşekkür ediyoruz” dedi. Daha önceki
olimpiyatlarda 5 okula yer verilirken,
bu yıl bu sayı 15 okula çıkarıldı. Dereceye giren okullar ise şu şekilde;

1’ci, Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (YALOVA) 2. Sakin Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu
Sisesi ( ORDU ) 3. Ümit Altay Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi (ALANYA)
olarak açıklandı.
Yarışmalar Görkemli
Bir Ödül Töreniyle Sona Erdi
Bu yıl bir değişiklik yapılarak, yarışmalara katılan ve dereceye giremeyen tüm okullara plaket, öğrencilerin
tamamına ise katılım sertifikası tak-
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olimpiyatlara okullarımızdan olağan
üstü bir talep geldiği için otellerimizi
iptal edip, okullarımızı üç katına çıkardık ve sadece okullarımızı yarışmalara davet ettik. Bunun sebebi ise
Onursal başkanımızın da sık sık dile
getirdiği gibi bu bölümde kan kaybını önlemek için gençlerimizin ön
plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sadece bizle bitecek bir iş
değil, özellikle işletmecilerimizin de
bu bölümle ilgili ellerini taşın altına
koyma zamanı gelmiş, hatta geçmiş-
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dim edilip, olimpiyat tişörtü hediye edildi. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından
gelen İstanbul, Alanya, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Van gibi Housekeeping
derneklerine emek veren, görev yapan
ve meslekte yirmi yılını dolduran Housekeeping müdürlerine onursal başkan
ve başdanışman Hakan Halit Yeni tarafından, teşekkür plaketi takdim edildi.

Dereceye Giren
Öğrenciler Ödüllendirildi
1.2. ve 3.üncü olarak dereceye giren öğrenciler, kupa, madalya ve tatille ödüllendirildiler. 1’nciye, ödül avcısı olarak
medyada sık sık yer alan Alanya Serius
Delüx Otel’de iki gün. 2’inciye, Afyon
Özgül Termal Otel’de iki gün, 3’üncüye
ise, Alanya Turistik İşletmeciler Derne-

ği (Altid) İkinci başkanı Hızır Bozdoğan
tarafından iki gün tatil hediye edildi.
Housekeeping ve turizm camiasının
rekor katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona destek veren, katkı sağlayan
firmalara plaket takdim edilmesiyle
birlikte, toplu hatıra fotoğrafı çekilerek
yarışmalar muhteşem bir finalle sona
erdi.
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dernek haberleri
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HOTED 2018’E MUHTEŞEM BİR GALA İLE VEDA ETTİ
HOTED tarafından Sezona Veda Gecesi, DİVERSEY Kimya’nın ana sponsorluğunda
ve Alaiye Resort Otel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Veda Gecesine sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, otel müdürleri, firma temsilcileri ve housekeeperlar katıldı.

Geceye, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) İkinci Başkanı Hızır Bozdoğan,
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim
Soylu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Basın, Halkla İlişkiler Şube Müdürü ve Alanya
Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Necati Şatana, Alanya Yiyecek İçecek Derneği
(AYİYDER) Başkanı Mehmet Erat, Akdeniz
Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi
Karanlıkoğlu, Anadolu Teknik Yöneticiler
ve Çalışanlar Derneği (ATYD) Başkanı Eren
Kötenci, Ayfon Özgül Termal Otel İşletme
Müdürü Neriman Sarı, sektörde faaliyet
gösteren firmaların temsilcileri, HOTED’in
en büyük destekçilerinden gecenin ana
sponsoru Diversey Kimya’nın bölge yöneticileri, Yiğithan Erkut, Yasin Karsan, Alper
Demirörs, Evren Selvi ve HOTED üyelerinin
yanı sıra birçok seçkin davetli katıldı.

ALTİD İkinci Başkanı Turizmci Hızır Bozdoğan’a, HOTED’e
destek ve katkılarından dolayı plaket takdim edildi

Afyon Özgül Termal Müdürü Süleyman Çınaroğlu adına
plaketi, Yardımcısı Neriman Sarı aldı

Nurhan Özcan’a, HOTED’in çalışmalarına vermiş olduğu
destek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi

Gecenin ana sponsoru Diversey’in Akdeniz ekibi

Alaiye Otel Genel Müdürü Selim Soylu’ya plaket takdim edildi
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HOTED Başkanı Tarık Saylar’ın Diversey

Kimya yönetimi ve davetlilere teşekkür konuşması ile başlayan gece, Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni’nin
konuşmaları ve sunumu ile devam etti.
Hakan Halit Yeni yaptığı konuşmada, “Bu
gece, meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve camiamızın mensuplarını bir araya getirerek,
iş ortaklarımızla, dostlarımızla beraber
dayanışma, kaynaşma başta olmak üzere,
HOTED’e destek ve katkılarını hiçbir zaman
esirgemeyen saygıdeğer turizmcilerimize,
dostlarımıza teşekkür etmek, amacıyla, bir
kez daha bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz
ve eğitim komitemiz hedef ve amaçlarımıza uygun bir şekilde çalışmalarına devam
etmektedir. Kasım 2018’in ilk haftasında
olağan genel kurul seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. 2007 yılında yeğişmeyen tek
şey değişimdir sloganıyla çıktığımız bu yolda, yönetim kurullarımızda zaman zaman
değişiklikler olsa bile, kuruluşumuzun ça-

17

dernek haberleri

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

lışmaları ve üyelerimizin, camiamızın dayanışması, birlik ve
beraberliği asla değişmeyecektir. Her zaman söylediğim gibi
biz gücümüzü dostlarımızdan alıyoruz iyi ki varsınız” dedi.
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Gecede, Alanya turistik işletmeciler derneği ikinci başkanı, turizmci Hızır Bozdoğan ve Alaiye Resort Hotels Genel
Müdürü Selim Soylu kısa birer konuşma yaptılar. Özellikle
meslek örgütlerine verdikleri önemin altını çizip, bu anlamda HOTED’in başarılı çalışmalarını her zaman yakından takip
edip, taktirle karşıladıklarını ve desteklerinin her daim devam
edeceğini söylediler. Konuşmaların ardından Hızır Bozdoğan,
Selim Soylu, Neriman Sarı, Yigithan Erkut, Yasin Karsan,
Nurhan Özcan ve Muzaffer Arı’ya HOTED’e yapmış oldukları
destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Konuşmaların ve plaket töreninin ardından renkli görüntülerin kaydedildiği gecede davetliler müzik eşliğinde geç saatlere kadar doyasıya eğlenip, sezonun stresini attılar.

HOTED’DE KAN DEĞİŞİMİ
HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi Ve Dekorasyonu Derneği, gerçekleştirdiği genel kurul
ile yeni başkanını seçti. Seçim sonuçlarına
göre HOTED ‘in yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Topuzel oldu. Genel Kurul öncesi açılış konuşmasını Dernek Başkanı Tarık Saylar
yaptı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte, divan başkanlığına, teamüller gereği derneğin yaşça en
ileri olan üyesi olan Eğitim Komitesi Başkanı
Sema Yörütür. Katip üyeliklerine ise Filiz Ersoy ve Fatma Saylar’ın seçilmesiyle birlikte,
divan başkanı ve üyeleri öncülüğünde Atatürk ve Türk şehitlerinin manevi huzurunda
1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tarık Saylar tarafından faaliyet ve denetleme kurulu adına Kerim Özcan tarafından
mali raporlar okundu. Divan Başkanı okunan her iki rapor genel kurula sundu. Genel
kurulca raporların ibra edilmesiyle birlikte,
yeni yönetim ve denetleme kurulu asıl ve
yedek üye seçimlerine geçildi. Divan başkanı
önce aday belirlemesi yaptı. Adayların isim-

lerini mevcut tahtaya yazdırdı. Oylamanın
blok liste şeklinde yapılmasına karar verildi.

ve proje, iletişim kurulları divan başkanı tarafından şu şekilde açıklandı.

Onursal Başkan Yeni,
Dernekçiliğin Önemine Değindi
Oylama işleminin hemen öncesinde söz
alan, onursal başkan ve başdanışman Hakan Halit Yeni, “Bu güne kadar derneğe katkı
sağlayan, dernekçilik, sivil toplum ve meslek örgütü bilinciyle hareket eden, emek veren, çalışan, çabalayan, başta başkanlarım
olmak üzere tüm üyelerimize ve destekçi
dostlarımıza teşekkür ediyorum’ ’dedi. Yeni,
derneğin akademik bir özelliğinin olmasının
altını çizerek, eğitim komitesi, istişare ve
proje kuruluna da teşekkür edip, housekeeping mesleğinin bu kuruluşun sayesinde
geliştiğinin altını özellikle çizerek, Hoted ’in
anlamını faydalarını anlatan detaylı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni Yönetim ve Üyeleri
Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan
Halit Yeni , Yönetim Kurulu Başkanı , Sevgi
Topuzel, Yönetim kurulu 2. Başkanı Hüsniye
Faydacı, Genel Sekreter Ayşe Aksoy, Muhasip Mahmut Tosun, Veznedar Üye Günay
Demirer, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Ersoy,
Yönetim Kurulu üyesi Fadime Gökçe’den
oluştu. Denetleme Kurulu; Kerim Özcan,
Huriye Günen, Hatice Saral Özcan’dan oluştu. HOTED Akademi Eğitim Komitesi’nde
ise, Sema Yörütür, Cemile Sayar, Emine Özden yer aldı. İstişare ve Proje Kurulu’nda da,
İlknur Çetin, Sevcan Karataş, Sevgi Altın yer
aldı. Genel kurulun sona ermesiyle birlikte
divan başkanı Sema Yörütür, geçmiş yönetimlere ve emeği geçen tüm üyelere genel
kurul adına teşekkür edip, yeni yönetimin
Housekeepıng camiasına hayırlı olmasını
diledi.

Akabinde genel kurul seçim sonuçlarına
göre yeni yönetim, denetim, eğitim, istişare
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Genel Kurulu Kasım ayı içerisinde
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu,
komite ve kurul üyeleri belirlendi.
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HOTED, YENİ YÖNETİMİNİ
İŞ ORTAKLARIYLA BULUŞTURDU
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HOTED Kasım ayı içerisinde gerçekleşen kongre sonrası belirlenen yeni yönetim kurulu
üyeleri ile derneğe destek verip, katkı sağlayan firma yöneticilerinin tanışması için
kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi.
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Kasım ayı içerisinde
gerçekleşen kongre sonrası belirlenen yeni
yönetim kurulu üyeleri ile derneğe destek
verip, katkı sağlayan firma yöneticilerinin
tanışması için, haşere ile mücadele firması Akdeniz Hijyen’in katkılarıyla kahvaltı
organizasyonu gerçekleştirdi. Anadolu
Köyü’nde gerçekleştirilen kahvaltıya HOTED geçmiş dönem yöneticileri, derneğe
katkı sağlayıp, destek veren firma yöneticileri ve derneğin geçmiş dönem başkanları

katıldı. HOTED ’in kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni’nin
sunumu ile yeni yönetim ve iç kurulların
tek tek tanıtıldığı organizasyonda, Yeni
Başkan Sevgi Topuzel’de kısa bir teşekkür
konuşması yaptı.
Topuzel “Geçtiğimiz ay devraldığımız bu
bayrağı, siz saygı değer iş ortaklarımız ve
dostlarımızın da destek ve katkılarıyla, layıkıyla en güzel şekilde taşıyabilmek için,
yönetim kurulumuz, eğitim komitemiz, iç

kurullarımız ve geçmiş dönem başkanlarımızın da destekleriyle birlikte elimizden
gelen tüm çabayı göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile başta kurucumuz, onursal başkanımız ve baş danışmanımız olmak üzere, kuruluşumuza emek
vermiş geçmiş başkanlarımız Sema Yörütür, Tarık Saylar ve kuruluşumuzda görev
alıp katkı sağlayan tüm üye ve meslektaşlarımıza, HOTED dostlarımıza, şahsım ve
yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkür
eder, şükranlarımı sunarım. Birlik ve bera-

berlik içerisinde, turizmin ve mesleğimizin
yarınları için yolumuza devam edeceğimize
hiç kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.
Yeni, HOTED’in Yol Haritasını Anlattı
Yeni, sponsor firma Akdeniz Hijyen Duran
Yılmaz’a ve katılımcılara teşekkür etmesiyle başladığı konuşmasına şöyle devam
etti. “Bugün burada her zaman yanımızda
yer alıp desteğini esirgemeyen siz kıymetli
dostlarımıza HOTED’in yeni yol haritasını
ve yeni yönetimimizi tanıtmak için bir araya
gelmiş bulunmaktayız. Eğitim komitemiz
tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen kat şefliği kurslarımızın 6.sı 10 Aralık
2018 Pazartesi günü başlayacak. 16-19
Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan Uluslararası Anfaş Otel Ekipmanları
Fuarında gerçekleştireceğimiz 7’ci Housekeeping olimpiyatlarımızın hazırlıkları
devam ediyor. Değişmeyen tek şey değişimdir sloganıyla başlayıp, her ay gerçek-

Onursal Başkan, Başdanışman ve Yönetim Kurulu Başkanı

leştirdiğimiz farklı başlıklar altında ki eğitim seminerlerimiz devam edecek. İlaveten
sosyal sorumluluk projeleri ve housekeepıng istihdamıyla ilgili üzerinde çalışmaya
başladığımız yeni projeler var, bunlarla ilgili detaylar üzerinde başkanımız ve yönetim
kurulumuz çalışmalarına devam ediyorlar.
Bu çalışmalar netleştikçe İlerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız. Biz, gerek
turizm adına, gerek housekeeping camiası
ve mesleğimiz adına üzerimize düşen tüm
görevleri housekeepıng çalışanlarına yönelik eğitimler dahil, gücümüz yettiğince,
imkanlarımız dahilinde dostlarımızın da
destek ve katkılarıyla yerine getirebilmek
için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
Meslekte eğitim, bilgi, birikim, tecrübe ve
donanıma çok önem veriyoruz. Hijyenin olmadığı bir yerde sürdürülebilir bir turizmin
olması da mümkün değildir. Dolayısıyla
bizler geri dönüşüm turizminin yegâne teminatlarıyız.

Galeri Krıstal Ve Deniz Perde Temsilcileri

Housekeeping Çalışanlarının
Gereğinden Fazla İş Yükleniliyor
Geçtiğimiz günlerde Çin’de birçok otelde
odalara yerleştirilen gizli kameralarla tespit edilen hijyen skandalının, istisnalar kaideleri bozmamakla beraber ülkemizdeki
konaklama tesislerinin birçoğunda yaşandığına eminim. Sebebine gelince, siz iki kişinin işini bir kişiye yaptırmaya çalışırsanız,
yani bir kat görevlisinin standartlara uygun
yapabileceği oda sayısı en fazla on sekiz
olmasına rağmen, 20-25 hatta 30’lara
varan oda verirseniz ki veriliyor. İsteseniz
de istemeseniz de sonuç aynı olacaktır. Ç/
OUT odalarındaki, çıkış yapan konukların
kullandıkları kirli tekstillerle, havlularla odanın tozu da alınacaktır, bardakları
da kurulanacaktır, camlar da silinecektir.
Aksi takdirde gereğinden fazla yüklediğiniz işleri zamanında yetiştirebilmeleri,
zamanlama açısından mümkün değildir,
imkânsızdır. İlaveten her çalışanın başına

Derneğin En Büyük Destekçilerinden Şevki
Türktaş, Tolkar ve Lever Temsilcileri

Organizasyonun Sponsoru, Akdeniz Hijyen Sahibi Duran Yılmaz’a Teşekkür Edildi

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

Hakan Halit Yeni, Sevgi Topuzel, Ayşe Aksoy Ve Galeri Krıstal Temsilcileri
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da bir yönetici dikip, takip edemeyeceğinize
göre bu sonuç kaçınılmaz olacaktır.
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Buna itirazı olan işletmecilerimiz varsa denesinler ve görsünler. Kimse kendini kandırmasın, bu gibi durumlarda suçlanması
gereken housekeepıng yöneticileri ve çalışanları değil, tam tersine onlara kaldıramayacağı kadar iş gücü yükleyen, az insan
çok iş mantığı ile hareket eden işletmecilerimizdir. Unutmamak gerekir ki, her şeyin
kabul edilebilir bir sınırı, herkesin kaldırabileceği bir yükü vardır.”
Turizm Emekçilerinin,
Sorunları Anlatmakla Bitmez
Turizmde çalışanların sorunları anlatmak-

la bitecek gibi değil... Örneğin, sürdürülebilir olmayan sınırlı iş imkanları, yani
6 ay iş, 6 ay yat, enflasyonun altında
eriyip, yok olan 1603 TL asgari ücret
problemi, ülkemizdeki dört milyon Suriyeli yetmezmiş gibi, adeta ateşe benzin
döküp, yangına körükle gidercesine orta
Asya’dan sezonluk dört, beş aylığına ithal edilerek, turizm bölgelerine getirilen
binlerce yabancı eleman…
Bu ve benzer nedenlere bağlı olarak,
evlerine ekmek götüremeyen, kiralarını
ödeyemeyen, çocuklarını okutamayan,
elektriğini, suyunu ödeyemeyen milyonlarla ifade edebileceğimiz kendi vatandaşımız olan, bu ülkenin, bu şehirlerin

öz be öz kendi evlatları… Dolayısıyla aile
içi geçimsizlikler, tartışmalar, hırsızlıklar,
cinayetler, dilencilikler gibi sorunlar çığgibi büyüyor. Sosyal yap ve toplumsal
barış çitti anlamda zarar görüyor.
Karmakarışık neresinden tutarsanız
tutun elinizde kalan ama sorunları kendinden büyük olan ve bir türlü rayına
giremeyen dev bir sektör… Anlat anlat
bitmez. Bu sektörün sorunları nasıl düzelecek anlayamadım gitti” dedi.
Daha sonra HOTED’in, eğitim, etkinlik ve
faaliyetlerine destek veren firmalar başta olmak üzere, tüm HOTED dostlarına
teşekkür edildi.

dernek haberleri

HOTED ALANYA 6’INCI KAT ŞEFLİĞİ KURSLARI BAŞLADI
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Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni ve eğitim komitesi başkanı Sema
Yörütür tarafından, HOTED Alanya 6’ıncı kat şefliği kurslarının startı verildi. HOTED
Alanya eğitim ve etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.
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Kuruluşundan bu yana üyelerine yönelik her biri farklı konularla 145 eğitim
semineri, tekstil, ekipman gibi şehir
dışında bulunan entegre fabrikalara 13
eğitim gezisi, kat hizmetlerinde istihdam projesi gibi bir çok çalışmanın yanı
sıra, beş yıldan bu yana her yıl kat şefliği kursları düzenleyen Hoted, eğitim,
etkinlik ve faaliyetlerine ara vermeden
devam ediyor.
20 Aralık 2018 tarihinde Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni
ve eğitim komitesi başkanı Sema Yörütür tarafından, HOTED Alanya 6. kat
şefliği kurslarının startı verildi.

Konuyla ilgili açıklama onursal başkan
ve başdanışman Hakan Halit Yeni’den
geldi. Yeni, ‘’ 2006 yılından bu yana
mesleğimiz, Alanya’mız, meslektaşlarımız için, daha kaliteli, daha bilinçli,
daha verimli hizmet için, aynı zamanda
geri dönüşüm turizmi için, üyelerimiz
başta olmak üzere, geriden gelen yeni
nesil kardeşlerimize yönelik, eğitim,
etkinlik ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz.
Bilindiği üzere her yıl düzenli olarak
kat şefliği kursları gerçekleştiriyoruz. Eğitim komite başkanımız Sema
Yörütür’ün eğitmenliğinde, yeni neslin
önünü açmak adına gerçekleştirdiği-

miz mesleki eğitimlerimize her yıl 15
ila 30 kişi arasında değişen kursiyerlerimiz katılıyor. Yaklaşık bir ay sürüyor akabinde bir süre uygulamaya
geçiliyor ve işledikleri konularla ilgili
sınava tabi tutuluyorlar. Başarılı olan
kardeşlerimizi, eleman açığı olan üyelerimizin otellerine yönlendirerek, hem
istihdama katkı sağlıyoruz, hem de
otellerimizle koordine olarak açıkların
kapanmasına vesile oluyoruz. Bu ve
benzeri çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğitim komitesi başkanımız Sema
Yörütür ve eğitimde görev alan komite
üyelerimize özverili çalışmalarından
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.

HOTED, 7. ULUSLARARASI HOUSEKEEPING
OLİMPİYATLARINA HAZIRLANIYOR
16-17-18-19 Ocak 2019 Tarihlerinde 30. ‘su gerçekleştirilecek olan Antalya Anfaş Otel
Ekipmanları Fuarında yerini alan Hoted ’in düzenleyeceği olimpiyatların, her yıl olduğu
gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.
etmeye hazırlanıyoruz. 2019 yılında
30. kez sektör profesyonelleriyle buluşacak olan ANFAŞ Hotel Equipment
Fuarı’nda hem Alanya’mızı, hem de tüm
Housekeepıng (Kat Hizmetleri) camiasını temsilen sektördeki iş ortaklarımızla
ve turizm dünyasından siz saygı değer
dostlarımızla yedinci kez bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız. Her zaman önemle vurguladığımız
gibi, Housekeepıng camiası olarak olimpiyatlarımız başta olmak üzere eğitim,
etkinlik ve seminerlerimizin yanı sıra
ülkemizin dört bir yanında aktif faaliyet
gösteren derneklerimizle de çalışmalarımıza uyum içinde en üst seviyelerde
devam ediyoruz.
Bilindiği üzere HOTED olarak ANFAŞ
Hotel Equipment Fuarı gibi büyük ve
uluslararası bir fuarda Alanya ve Housekeepıng ismini neonlara yazdıran tek
kuruluş olma özelliğine sahibiz. Geçtiği-

miz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yarışmalar ve sürprizlerle dolu 7. Uluslararası
HOTED Housekeepıng Olimpiyatları’nı
kıymetli iş ortağımız ve kendi alanının
en iyilerinden biri olan Tolkar Çamaşırhane Ekipmanları ’nın destek ve katkılarıyla gerçekleştireceğiz.
Yarışmalara Türkiye genelindeki otellerimizin Housekeepıng (Kat Hizmetleri)
Departmanlarından ve turizm okullarımızdan ekiplerle katılmaları bizler için
önem arz etmektedir. Bu bağlamda tüm
turizm camiamızı ve turizm okullarımızı
yarışmalarımıza davet ediyoruz.
Yönetim kurulu başkanımız ve üyelerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam
etmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için, sosyal ağlarımızdan
ve www.hotedalanya.org.tr resmi web
sitemizden bizleri takip edebilirler’ dedi.
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HOTED’in kurucu üyesi, Onursal Başkanı ve Baş danışmanı Executive Hk
Müdürü Hakan Halit Yeni sosyal medya
hesabında konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yeni; Hotel Kat Hizmetleri
Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) olarak üyelerimizi ve meslektaşlarımızı sektördeki sürekli değişen ve
gelişen yeniliklerden haberdar etmek
ve yeni teknolojilerden yararlandırmak
adına yedinci kez Antalya ANFAŞ Expo
Center’da buluşmaya hazırlanıyoruz.
Hiç şüphe yok ki ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı Türkiye’nin en çok ziyaret
edilen ve ülkemizin yanı sıra dünyanın
da son derece kaliteli markalarını bir
araya getiren en büyük ve kapsamlı fuar
olma özelliğine sahiptir. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da tüm HOTED ve Housekeepıng dünyasının buluşma noktası olan
böylesine büyük bir organizasyonda
bir kez daha camiamızı gururla temsil
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İstanbul başlarken

Musa Yurdakul

HEDD Yönetim Kurulu Başkanı

2018 Biterken, 2019’dan Beklentilerimiz
Tüm dünyada yaşanılan siyasi belirsizlikler, ekonomik sıkıntılar ve güvenlikle ilgili endişeler, bölgeler bazında kısa
süreli düşüşlere neden olsa da büyük resme bakıldığında,
dünya genelinde seyahat rakamlarının bu güne kadar bir
seyir izlediği görülmekte ve bundan sonrası içinde aynı
şekilde devam etmesi beklenmektedir. 2030 yılında yıllık
seyahat eden kişi sayısının 1 milyar 800 milyon civarında
olması beklenmektedir.
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Ülkemiz, turizm alanında 2018 yılında hedefledi 40 milyon ziyaretçi sayısını ilk 10 ayda aştı. Yurtdışında ikamet
eden yurttaşlarımızla birlikte bu rakam 41 milyonun üzerinde gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında;

26

- Rusya Federasyonu yüzde 16,9 artışla ilk sırada,
- Almanya yüzde 11,68 artışla ikinci sırada,
- İngiltere yüzde 6,07 artışla üçüncü sırada yer aldı.
İngiltere’yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi. Rusya’dan 5
milyon 725 bin, Almanya’dan 4 milyon 156 bin, İngiltere’den
ise 2 milyon 159 bin yabancı ziyaretçi gelmiştir.
OECD verilerine göre, ülkemizde ki turizm gelirinin ekonomik büyümeye katkısı yüzde 4,3 olarak görülmüştür. Turizmin ekonomik büyümeye en fazla katkı sağladığı yüzde
11,1 oranla İspanya olarak saptanmıştır. İspanya’yı yüzde

9,2 ile Portekiz takip ederken, üçüncü sırada yüzde 8,6 ile
Meksika yer almıştır.
Bu veriler ışığında, genel bir değerlendirme yapacak olursak, sektör çalışanları olarak zor günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum. En önemli sorunumuz iş bilen, eğitimli personel eksiğimizi tamamlayamamak ve sektörde
devamlılığı sağlayacak eleman bulamamak olacaktır.
Turizm sektöründen umudunu kesen personelin büyük bir
kısmı AVM, ev işleri, yaşlı bakımı, çocuk bakıcılığı, mağazalar, hastaneler, restoranlar, okullar, kreşler, fabrikalar
gibi sürekliliği olacak ve daha rahat edebilecekleri, stressiz yerleri tercih ederek sektör değiştirdiler.
Sektörde büyük bir eğitimli personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Ülkemizde özellikle gençler arasında işsizlik oranı
bir hayli yüksek olmasına rağmen bu gençlerimizi sektöre
çekemiyoruz. Bu nedenle başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere yabancı uyruklu personele yöneliyoruz. İşi aldığımız kişilerin büyük bir kısmının eğitimi yok. İşsiz olan
gençlerimizi nasıl turizm sektörüne kazandırırız bunun
çalışmasını yapmamız gerekir.
Gençlerimize turizm alanında eğitim verip, sertifikalandırıp, kendilerini geliştirmelerini sağlayarak sektöre kazandırmamız gerekir.
Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. İyi seneler.
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HEDD ÜYELERİ ŞUBAT AYINDA ROX HOTELDE EĞİTİM ALDI
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri Şubat Ayında Yenibosna’da
bulunan Rox Hotel ev sahipliğinde bir araya gelerek, Uğur Kimya Makine yetkilileri
tarafından verilen eğitime katıldı.
Şubat ayında Rox Hotel ev sahipliğinde bir araya gelen Housekeeping
Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD)
üyeleri, Uğur Kimya Makine tarafından Zemin Bakımı ve Kullanılan Kimyasallar konulu eğitime katıldı.
Eğitim öncesi kısa bir konuşma yaparak açılış yapan HEDD Yönetim Kuru-

lu Başkanı Musa Yurdakul, Rox Hotel
Yöneticilerine, Executive Housekeepera ve Eğitimi veren Uğur Kimya Makine Sorumlusu Kahraman Çebişli’ye
teşekkür etti. Zemin Bakımı ve Temizliğinde dikkat edilecek konular hakkında bilgi veren Kahraman Çebişli,
zemin temizliğinde kullanılacak makinaların ve kimyasalların özellikleri

hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
Eğitim sonunda HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, eğitimi
veren Uğur Kimya Makine Sorumlusu
Kahraman Çebişli ve Rox Hotel Executive Housekeeper’ı Kudret Hanıma
plaket takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı son buldu.

HEDD ÜYELERİ MART AYINDA ORKA ROYAL HOTEL’DE TOPLANDI
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği Mart Ayı Aylık Toplantısı Orka
Royal Hotel ev sahipliğinde gerçekleşti. Ayrıca toplantı da SKY Makine firması
tanıtım yaptı.
imalatı, satışı ve satış sonrası teknik
desteğinin verilmesi amacıyla kurulmuş bir firma olduklarını ifade etti.
Deneyimli ve güçlü bir teknik kadroyla yola çıktıklarını belirten Ümit Gök,
“Sky Makina ozon jeneratörlerini sürekli yenilenen modelleri ile en düşük
kapasiteden en yüksek kapasiteye
kadar üretim yapabilecek şekilde geliştirmiştir. Oksijen Jeneratörlerinde
çok daha az maliyetle sürdürülebilir
oksijen üretimini pratik hale getirme-

yi kendine bir görev edinen Sky Makina müşteri ve hizmet odaklı çalışma
anlayışıyla faaliyet gösterdiği sektörlerde daima en ileriyi ve en iyiyi hedef
olarak seçmiştir” dedi.
Eğitim sonunda HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, Mayıs
ayı içerisinde yapılacak Yaz Balosuyla ilgili üyelerin görüşlerini aldı. Yaz
Balosunun Tekne’de yapılması kararlaştırıldı. Görüş alışverişinin ardından
toplantı bitirildi.
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Mart ayında Sirkeci’de bulunan Orka
Royal Hotel ev sahipliğinde bir araya
gelen Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD) üyeleri, SKY
Makine Firması tarafından Ozon Sistemleri konulu eğitim seminerine katıldı. Sky Makinenin Ozon sektöründe
faaliyet gösteren, değişen ve gelişen
teknolojiyi üretimine yansıtmayı hedef edinen bir firma olduğunu belirten
firma sorumlusu Ümit Gök, Ozon Jeneratörleri, Oksijen Jeneratörleri ve
Su Soğutma Sistemleri makinalarının
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HEDD ÜYELERİ İLETİŞİM EĞİTİMİ ALDI
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri Nisan ayında Taksim Grand Öztanık
Hotel ev sahipliğinde bir araya gelerek eğitim aldı. Hülya Konar tarafından verilen
Eğitim Seminerinin Konusu İş Geliştirmede, İç Yönetim, Dış İletişim oldu.
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Nisan Ayında Grand Öztanık Otel ev
sahipliğinde bir araya gelen Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği
(HEDD) üyeleri, İşletme ve Marka Yönetim Uzmanı Hülya Konar tarafından
verilen İş Geliştirmede, İç Yönetim,
Dış İletişim eğitim seminerine katıldı.
Eğitim Semineri öncesi kısa bir konuşma yaparak Grand Öztanık Hotel Yöneticilerine, Executive Housekeeper’ı
Yıldız Kaplan ve Eğitimci Hülya
Konar’a teşekkür eden HEDD Yönetim
Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, dernek olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti. Daha sonra eğitime
geçildi. İç Yönetim ve Dış İletişimin
tanımını yaparak eğitime başlayana

Hülya Konar, “Organizasyon içindeki
bütün hedef kitlelerin örneğin, üretim
hattında çalışanlar, yöneticiler, idareciler ve benzerleri ile ilişki oluşturma
ve bu ilişkiyi sürdürme anlamına gelen iç iletişim, çalışanların işlerine,
arkadaşlarına veya şirkete yönelik
tutum, davranış ve duyguları ve duyarlılıkları gibi para ile ölçülemeyen
şeylerle ilgilidir. Çalışanlar “ne olup
bittiği” konusuna dahil edilmezlerse
kendilerini dışlanmış hissedeceklerdir ve organizasyonun içinde hissedilenler dış imaja yansıyacak ve organizasyon da bu imajı yansıtacaktır. Bu
nedenlerle iyi yönetim için bir zorunluluk olan iç iletişim eğitiminin amacı;

Çalışanların kültürlenmesi ya da kültür ve değerlerini içselleştirmelerini
ve anlamalarını sağlamak. Kurumsal
gelişmeler, haberler ve kurumda ne
olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmek. Kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme ve
öğrenme yolunu sağlayabilmektir”
dedi. Keyifli ve bir o kadarda bilgilendirici geçen eğitimin ardından, HEDD
üyeleri Mayıs ayında yapılacak Yaz
Balosuyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu. HEDD Başkanı Musa Yurdakul ev sahipliğinden dolaya Executive
Housekeeper Yıldız Kaplan’a teşekkür
plaket taktim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı noktalandı.

dernek haberleri

HEDD YAZA MERHABA BALOSU
TEKNEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği Yaza Merhaba Balosu Boğazda teknede
gerçekleştirildi. Teknede gerçekleştirilen Yaza Merhaba Balosuna HEDD üyeleri,
housekeeperlar, tedarikçi firma temsilcileri ve davetliler katıldı. Tekne yemeğinde bir
araya gelen housekeeperlar ve davetliler keyifli bir gece geçirdi.
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ğinde bir araya gelen HEDD üyeleri ve
davetliler, nice şairlere, bestekârlara
ilham kaynağı olan İstanbul Boğazının
serin suları üzerinde, fasıl dinleyip bol
bol sohbet ederek keyifli bir gece geçirdiler.
Kurulduğu yıldan itibaren çeşitli
yemekli organizasyon düzenleyen

HEDD, hem housekeeperların hem
sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerin bir günlükte olsa yoğun iş
temposundan ayrılarak gönüllerince
bir gece geçirmelerini sağladı.
Yemeğe katılanların ortak görüşü yemeğin çok güzel, eğlenceli, keyifli bir
gece olduğu yönünde oldu.
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma
Derneği (HEDD) tarafından düzenlenen Yaz Balosu İstanbul Boğazında
gerçekleştirildi. Teknede gerçekleştirilen yemeğe housekeeperların yanı
sıra sektörde faaliyet gösteren çok
sayıda firma temsilcisi, otel yöneticileri ve davetliler katıldı. İstanbul
Boğazının muhteşem manzarası eşli-
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Yemeğin açılış konuşmasını yapan
HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa
Yurdakul, bu güzel günde HEDD üyelerini yalnız bırakmayan Otel Müdürlerine, firma yetkililerine ve katılan
herkese üyeler adına teşekkürlerini

sundu. Yurdakul, konuşmasının ardından HEDD’e yaptıkları maddi manevi
katkılardan dolayı tedarikçi firmalara
teşekkür etti.
HEDD Yönetim Kurulu Üyeleri masaları tek tek dolaşarak bu güzel gecede

kendilerini yalnız bırakmayan firma
yetkililerine teşekkür etti.
Canlı Müzik eşliğinde renklenen yemeğe katılanlar gönüllerince eğlendiler.

dernek haberleri

HEDD ÜYELERİ İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri BSK Endüstriyel Ürünler ve
KRL Kimya sponsorluğunda, Samatya’da bulunan Marine Et Balık Restoran ev
sahipliğinde İftar Yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine HEDD üyelerinin yanı sıra
housekeeperlar, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma
Derneği İftar yemeği BSK Endüstriyel Ürünler ve KRL Kimya sponsorluğunda, Samatya da bulunan Marine Et Balık Restoran ev sahipliğinde
İftar Yemeğinde bir araya geldi. İftar
yemeğine HEDD üyelerinin yanı sıra
housekeeperlar, firma temsilcileri ve
davetliler katıldı. İftar yemeğinin düzenlenmesine katkı sunan BASK Yet-
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kilisi Suna Çağman’a ve KRL Kimya
Satış Müdürü İzzet Göçülü’ye üyeler
adına teşekkür eden Başkan Musa
Yurdakul, “BASK ve KRL Kimya ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz”
dedi. Başkan Musa Yurdakul ayrıca
ev sahipliğini üstlenen Ramada Encore Bayrampaşa Hotel Executive
Housekeeper’ı Gürsel Bağcı ve Yöneticilerine de nazik ev sahipliklerinden

dolayı teşekkürlerimizi sundu. Kısa
konuşmanın ardından iftar yemeğine
geçildi.
BASK Yetkilisi Suna Çağman’a ve KRL
Kimya Satış Müdürü İzzet Göçülü’ye
verdikleri destekten dolayı üyeler
adına teşekkür eden Başkan Musa
Yurdakul Suna Hanım ve İzzet Beye
yemek sonunda plaket taktim etti.

HEDD ÜYELERİ EYLÜL AYINDA HAŞERELERLE
MÜCADELE EĞİTİMİ ALDI

Eylül ayında Aksaray’da bulunan
Grand Ant Hotel ev sahipliğinde bir
araya gelen Housekeeping Eğitim ve
Dayanışma Derneği (HEDD) üyeleri,
Bilim İlaçlama yetkilisi Canan Yılmaz
tarafından sunulan Haşerelerle Mücadele Eğitim Seminerine katıldı.
BM İlaçlama olarak 1992 yılından beri
otelcilik sektöründe ilaçlama alanında faaliyet gösterdiklerini belirten
Canan Yılmaz, “Bu dönemden beri
ilaçlama haricinde hiçbir alan düşünmedik ve uzmanlık alanımız haşere
ilaçlama alanı diyerek bu alanda uzmanlaşmayı seçtik. Yirmi yılı aşkın bir

dönemde turizm sektöründe yer alınca bu alandaki birçok kişi ve oteller ile
aileden farksız olduk” dedi.
Havyanlar aleminin en başarılı canlıları olan böceklerin karada, havada,
suda her ortamda yaşayabildiğini söyleyen Canan Yılmaz, “Bilinen bir milyonun üzerinde türleri vardır ve dünyayı kelimenin tam anlamıyla istila
etmişlerdir. İçinde yaşadığımız dünya,
milyonlarca biyolojik çeşitliliğe sahip
canlı türünü barındırmakta, besin zinciri ilişkisi ile canlı türlerinin varlıklarını kendi doğa koşullarında birbirine
karşı dengelemektedir. Doğanın se-

çici, ayırıcı ve dengeleyici özelliği çok
zaman insanlar tarafından bilinçsizce
yapılan eylemler ve işlemler sonucu
bozulmaktadır. Doğal dengenin bozulması sonucu sayıları insan toplumuna zarar verecek şekilde artan haşerelere karşı yapılacak mücadelede
temel prensibimiz; Doğal Yaşamın ve
Doğal Dengenin Korunmasıdır” dedi.
Eğitimin ardından HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, ANT Hotel Genel Müdürü Tarkan Akyüz’e ve
BM İlaçlama Canan Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Eğitim semineri toplu fotoğraf çekiminin ardından
son buldu.
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği Üyeleri Eylül ayında Grand Ant Otel
ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda Bilim İlaçlama yetkilisi Canan Yılmaz,
Haşerelerle Mücadele Eğitimi verdi.
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HEDD ÜYELERİ İLETİŞİM DAVRANIŞ BİÇİMLERİ EĞİTİMİ ALDI
Veznecilerde bulunan Ramada İstanbul Hotel ev sahipliğinde bir araya gelen
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, İş Hayatında İletişim Davranış
Biçimleri, Empati ve Beden Dili konulu eğitim seminerine katıldı.
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma
Derneği (HEDD) Ekim Ayı toplantısı,
Veznecilerde bulunan Ramada İstanbul hotel ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda İşletme ve Marka
Yönetim Uzmanı Hülya Konar’ın sunumuyla İş Hayatında İletişim Davranış
Biçimleri, Empati ve Beden Dili konulu eğitim semineri düzenlendi.
İletişim ne demek olduğunu anlatarak eğitim seminerine giriş yapan
Hülya Konar, iletişimin ‘Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber
alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve
haberlerin, akla gelebilecek her türlü
biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması’ olduğunu ifade
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etti. Birbirimizi anlamanın yolunun en
başta doğru iletişim kurmaktan geçtiğini belirten Hülya Konar, “İletişim
dediğimiz olay sadece iki dudağımız
arasından dökülen kelimeler değildir.
Bir hayvanın canının acıdığını söylemesi için gözlerinden akan yaşlar ve
acı bir ses tonu ile bağırması, bir bebeğin karnının acıktığında ağlaması
ve telefona kurmuş olduğumuz alarmın sabah çalması ile uyan sinyalini
vermesi, bunların hepsi bir iletişim
biçimi olarak kendini göstermektedir. Bazı işaretler, sesler bizlerde
konumlandırılmış bir hale gelmiştir.
Gök gürlemesi ile birlikte yağmurun
yağacağı, korna sesleri ile üzüntü

ve sevincimizi belli etmemiz bu izlenimler ile olayları görmeden, sadece
işiterek ne olacağına dair aklımızda
bir şeylerin belirmesi de, bize bir iletişim biçimi olarak da göstermektedir”
dedi. Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim
türleri hakkında da bilgi veren Hülya
Konar, eğitime katılanlardan gelen
soruları da yanıtladı. Eğitimin bitmesinin ardından HEDD Yönetim Kurulu
Başkanı Musa Yurdakul, kendilerine
yapmış oldukları ev sahipliği nedeniyle Ramada İstanbul Hotel Yöneticilerine teşekkür ederek Executive
Housekeeper Berrin Kanar’a plaket
taktim etti. Toplu fotoğraf çekiminin
ardından eğitim semineri bitirildi.
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HEDD VE BM İLAÇLAMADAN EĞİTİME TAM DESTEK
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı ile Housekeeping Eğitim ve
Dayanışma Derneği ve BM İlaçlama tarafından düzenlenen eğitim seminerleri büyük
ilgi gördü. Eğitimler sonunda yapılan sınav sonucunda katılımcılara Kültür ve Turizm
Bakanlığı onaylı sertifika verildi.
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tarafından verildi. Eğitimler sonunda
yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.
Eğitimde Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitmeni Dönüş Koçak Yolbilir tarafından “Konaklama ve yeme-içme
sektöründe kat hizmetleri bölümünün

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği
ve BM İlaçlama tarafından düzenlenen eğitim seminerleri, turizm camiası tarafından büyük ilgi gördü. Altı
gün süren Kat Hizmetleri Eğitimleri,
Aksaray’da bulunan Grand Ant Otel
ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitmeni Dönüş Koçak Yolbilir
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yeri ve önemi, Oda ve genel alan temizleme ve düzenleme görevlisinin
nitelikleri, görev ve sorumlulukları,
Kat hizmetlerinin diğer bölümlerle
ilişkisi, Mesleki ahlak kuralları, Kişisel görünüm ve hijyen, Kat hizmetleri hijyeni, Kat hizmetleri bölümünde kullanılan temizlik ürünleri ve

araç gereçleri, Kat ofisi düzeni, Kat
arabasının tanıtımı ve hazırlanması,
Konuk odası tipleri, Oda temizleme
ve düzenleme görevlisi, Konuk odalarının temizlenmesi, Yatak yapımı,
Banyo temizliği, Genel temizlik, Kat
hizmetleri bölümünde iş güvenliği ve
güvenli çalışma yöntemleri” detaylı

olarak katılımcılara anlatıldı.
Teorik ve uygulamalı olarak verilen
eğitimin ardından sınav düzenlendi.
Sınavda başarılı olan kursiyerlere
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek sertifika verilecektir.

HEDD ÜYELERİ ARALIK AYINDA ORKA ROYAL’DE TOPLANDI
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri Aralık Ayında Orka Royal Otel ev
sahipliğinde bir araya gelerek 2018 yılının değerlendirmesini yaptı. Toplantıda ayrıca
2019 Ocak ayında yapılacak Genel Kurul ile ilgili üyelerinin görüşleri alındı.
Musa Yurdakul, Orka Royal Hotel
Yönetimine, Executive Housekeeper
Güler Kaplanoğlu’na ve toplantıya
katılan üyelere teşekkür etti. 2018 yılında düzenlenen organizasyonlar ve
eğitimler hakkında bilgi veren Başkan
Musa Yurdakul, mali konular hakkında da üyelere bilgi vererek “2019 yılında yapılması düşünülen eğitimler
ve organizasyonlar hakkında herkes
düşüncelerini ifade edebilir. Üyeleri-

mizin özellikle eğitim konusundaki isteklerine büyük önem veriyoruz” dedi.
Başkan Musa Yurdakul’un konuşmasının ardından üyeler söz alarak 2018
yılında yapılanlar hakkında görüşlerini dile getirerek yeni yılda yapılmasını
istedikleri eğitim ya da organizasyonlar hakkında düşüncelerini ifade ettiler. Üyelerin konuşmasının ardından
toplu fotoğraf çekimiyle toplantı noktalandı.
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Orka Royal Hotel ev sahipliğinde Aralık Ayı toplantısı için bir araya gelen
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma
Derneği (HEDD) üyeleri, 2018 yılının değerlendirmesini yaparak görüş
alışverişinde bulundu. Toplantıda
ayrıca 2019 Ocak Ayında yapılacak
Genel Kurulla ilgili, yönetimde yer almak isteyen kişiler belirlendi.
Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı
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marmaris başlarken

Pınar Kalkan Çamlar

MAHED Yönetim Kurulu Başkanı

SORUNLARI ÖTELEMEK YERİNE ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ
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Marmaris tüm Türk turizminin yaşadığı sıkıntıları sonuna kadar
hissettiği 3 senenin sonunda bu yıl yaralarını sarmaya başlamıştır. Bunun en güzel örneğini bu sene turizmde yaşadığımız dolulukların artması olarak gördük lakin asıl önemli olan dolulukların yakalanmasıyla birlikte bunun ilerleyen dönemlerde fiyatların eskiden olduğu gibi yüksek kazançlarında daha üst seviyede
olacağı stratejisiyle birleştirilmesidir. İşte o zaman Türk turizmi
istediği yerlere gelebilecektir. Yoksa şu an sadece dolulukları
yakalayıp geçmiş olabiliriz fakat ucuz satışlar hala istediğimiz
gelirleri ülke olarak yakalamamıza engeldir. Şimdi dolulukların
artarak devam etmesine fiyatlarında yükseltilmesi eklenmelidir.
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Peki, bunun biz turizmcilere, personele ne gibi katkıları olacaktır? Tabi ki gelir arttıkça otellere yapılan ve personele yapılması
gereken yatırımlar çoğalacaktır. Personel kalitesi arttıkça turizm kalitesi, turist kalitesi de artacaktır. Bunlar hep zincirleme
reaksiyona girecektir. Biraz daha sabretmemiz gerekmektedir.
Bu sezonun en önemli sorunu housekeeping departmanında
yaşanan personel eksikliği, eğitimsiz personellerle yaşadığımız
sorunlar, sürekli eleman sirkülasyonu olmasının otellere zararları vb... Yani personel bulmakta zorlanılması en önemli sorun
olmaktadır. İlerleyen dönemlerde bir çözüm bulunmazsa ve gerekli önlemler alınmazsa bu sorun daha da büyüyecektir.

Sosyal hakların yetersizliği, sezonun kısa olması, çalışma saatleri veya şartlarının yetersizliği, personel lojman ve ulaşım sorunları, müdür-yöneticilerden kaynaklanan sorunlar vb... birçok
konunun konuşulması ve acilen çözümlenmesi gerekmektedir.
Personelin önemi son dönemlerde daha iyi anlaşılmıştır. Eğitimli personel açığı bir türlü doldurulamamaktadır. Artık işletmeler
personele yatırım yapması gerektiğinin farkına vardı özellikle şu
son kriz döneminde turizme küsen personelin yerinin eksikliği
bu önümüzdeki seneler turizm düzeldikçe, personel açığı daha
çok hissedildikçe ortaya çıkacaktır. İşte o zaman eğitimli personelin önemi kat kat anlaşılacaktır. Pek çok turizme küsüp başka
sektörlere giden arkadaşımız oldu ve olacaktır. Fakat yapılacak
en önemli yatırım insandır. İşte işletmeler bunu anladığı anda
turizm gerçek kalitesine ulaşacaktır.
Personeline sahip çıkan, onu koruyup kollayan, sorunlarına insani çözüm arayan işletmeler başarılı olacak ama personeline
yatırım yapmayan, onları küstüren işletmeler bir müddet sonra
personelsiz kalacaklardır. Umarım tüm işletmeler personeline
gereken değeri verir ve turizmin insansız olamayacağının farkına varırlar.
Herkese bol kazançlı bir 2019 turizm sezonu dilerim.

05
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MAHED’DEN KONYA ÇIKARMASI
Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği MAHED, araştırma-geliştirme ve üretim
merkezi Konya’da olan Sektör Kimya’yı ziyaret etti.
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Eğitim amaçlı bu geziye Marmaris’te
bulunan MAHED Dernek üyesi 25 housekeeper katıldı.
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İlk gün Sektör Kimya’nın merkez ofisinde üretilmiş olan marka ve deterjanlar
tanıtıldı. Fabrikada yenilen öğlen yemeğinden sonra yapılan bu deterjanların
her aşaması uzmanların açıklamalarıyla yerinde gözlemlenerek anlatıldı. Fabrika ziyaretinde Sektör Kimya sahibi ve
Kimyager Yusuf Bodur, eğitimleri kendisi verdi. Housekeeperlarla tek tek ilgilenen Yusuf Bey gerek kullanım gerek
imalatla ilgili tüm sorulara cevap verdi.
Fabrikada AR-GE aşamasından paketlenmesine kadar her bölümü tek tek anlattı ve tanıttı. Yaklaşık 4 saat süren bu
geziden sonra ürün lansmanına geçildi.
Fabrika üretilen ve henüz geliştirme
aşamasındaki bazı deterjan ve kimyasallar hakkında eğitimler yapıldı. Henüz
Ar-ge aşamasında olup, bu yeni çıkacak ürünlerin özellikle housekeeperlar

tarafından tercih edilebilirliğini arttırıcı
unsurlar konuşuldu. 3 farklı koku demosu yapılarak yeni ürünlerle ilgili fikir
alışverişinde bulunuldu. Marmaris’ten
katılan MAHED Derneği üyesi olan housekeeperlar eğitimi oldukça faydalı buldular. Böyle fabrika gezilerinin mesleki
bilgilerine çok büyük fayda sağladığını
söylediler. Verimli geçen eğitim ve toplantının sonunda MAHED Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkan Çamlar Sektör Kimya yöneticisi Yusuf Bodur beye
teşekkür plaketi takdim etti.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Pınar Kalkan Çamlar “Mesleğimizin olmazsa olmazları deterjan ve kimyasalların nasıl üretildiği, geliştirme ve yapım
aşamaları, ürün dolum ve paketlenmesi
gibi konuları detaylı bir şekilde tekrardan görmüş olduk. Çok büyük emeklerle üretilen bu kimyasalların bilinçli olarak tüketilmesi, eğitimli housekeeper
arkadaşlarla mesleğimizin daha sağlıklı
yol alması için bu eğitim gezimizin ne

kadar önemli olduğunun altını çizmek
isterim. Böyle eğitimlerle teknolojisi
her geçen gün gelişen kimya sektörünü
takip etmemiz kolaylaşıyor. Deterjanlar
sürekli daha doğaya dost daha insanlığa kolaylık sağlayan maddeler olarak
hayatımızda yer alıyor. İyi bir housekeeperın deterjan teknolojisini yakından
takip etmesi gerek. Buradan bize bu eğitimi hazırlayan Marmaris Sektör Kimya
temsilcisi Yıldırım Karahitay ve Reha
Cibigöz’e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve bu eğitimlerimizin devamını
diliyorum. Sektör Kimya Sahibi Yusuf
Bodur Beye de huzurlarınızda tekrar
teşekkür ederiz. MAHED olarak bu tür
eğitim faaliyetlerine her zaman destek
oluyoruz ve katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü mesleki eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.
Tören sonunda fotoğraf çekimi ile
sona erdi. Dernek üyeleri ertesi gün
Hz. Mevlana türbesini ziyaret ederek
Marmaris’e döndüler.

MAHED EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ
Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği, Jullian Hotels ve Güney
Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin katkılarıyla düzenlenen
eğitime çok sayıda kat hizmetleri çalışanı katıldı.
teşekkürlerimi, saygıyla sunarım. Otellerde çalışan kat görevlisi bayanlarımızın mesleğini geliştirmek ve yeni başlayanlara mesleğimizi sevdirmek, doğru
hizmeti verebilmek için gerçekleştirdiğimiz bu eğitimimize katılan herkese teşekkür ederim. Bugün otellerde çalışan
ya da yeni başlamış olan 34 bayan arkadaşımıza kat hizmetleri yönetimini ve
uygulamalarını anlattığımız, uygulamalı
olarak yatak nasıl yapılır, banyo temizliğinde nelere dikkat edilir, kullanılan
kimyasalların özellikleri, kişisel hijyen
ve güvenlik konuları gibi temel konularda yoğunlaştırılmış bir eğitimin sonuna
geldik. Hepiniz özveri ile mesleğinizde
doğru eğitimi almak ve bu yolda yükselmek için katıldığınız bu eğitimi başarı ile
tamamlayarak belgelerinizi almaya hak
kazandınız.
Bu gurur günümde bende sizlerin sayesinde derneğimizin kuruluş amacı

olan Kat Hizmetlerinde daha bilinçli ve
kalifiye personel için eğitim sağlamak
düsturunu uygulamaya geçirmiş oldum. Her eğitimimiz de bu amacımıza
uygun eğitimlerimiz olmuştur ve devamı gelecektir. Mesleğimiz adına burada
yarattığımız heyecan ve gurur haftaya
2.kursumuzla artarak devam edecektir.
Katılan ve emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürler” dedi.
Dernek yönetiminde bulunan diğer housekeperlar da mesleklerini sevmeleri
gerektiğini, dernek olarak her zaman
yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz
diye konuşma yaptılar. İlk önce Jullian
Otellerine eğitime bulundukları katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Tören Dernek Yönetimindeki housekeeperların eğitime katılanlara belgelerini
vermeleriyle ve toplu fotoğraf çekimiyle
son buldu.
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MAHED-GETOB-JULLIAN HOTELS işbirliği ile otellerde çalışan Kat Görevlerine verilen “Kat Hizmetlerinde Oda
Temizliği ve Bakımı” eğitimi sonunda
kursiyerlere belgeleri törenle verildi.
Jullian Hotels de gerçekleştirilen törene kursiyerlerin yanı sıra basın ve
kursiyerlerin aileleri de katıldı. Törende
MAHED Derneği yöneticileri de hazır
bulundu.
Eğitimi veren MAHED derneği kurucusu
ve yönetim kurulu başkanı Pınar Kalkan
Çamlar törende yaptığı konuşmada:
“Bugün benim mesleğimiz adına gurur
duyduğum, mesleğimizin geleceği adına umutlarımın kat be kat arttığı muhteşem bir gün. Ortak proje hazırlayarak
bizlere destek olan başta GETOB Başkanı Sayın Bülent Bülbüloğluna, GETOB
Müdürü Sayın Cahit Sarıbey’e, Jullian
Hotels Yönetimi ve Jullian Hotels Müdürü Sayın Özkan Özbek beyefendiye
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MAHED ÜYELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU
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MAHED Üyeleri ve Marmaris Housekeeping Müdürleri Sezon Sonu Kahvaltı
Organizasyonunda bir araya geldiler. Marmaris’te bir restoranda yapılan etkinlikte bu
sezon yaşanan en büyük sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.
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Kahvaltıda yaptığı konuşmada sezonun
yoğun geçtiğini belirten Marmaris Kat
Hizmetleri Eğitim Derneği (MAHED) Kurucusu ve dernek başkanı Pınar Kalkan
Çamlar, ‘’Marmaris’te geçtiğimiz 3 yılın
turizmdeki yaralarını sarmaya başladığı
bir sezon geçirmiştir. Oldukça yoğun ve
doluluk oranlarının istenen seviyeyi yakaladığı, tüm turizm camiası için hayırlı
bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki
sene yapılan anlaşmalar gösteriyor ki
oldukça güzel ve yoğun bir sezon daha
bizleri beklemektedir. Bu sezonun yorgunluğunu bir nebze atmak ve yaşadığımız sorunları masaya yatırmak amacıyla tüm Marmaris housekeeping camiası
olarak bir araya gelmek ve gerekli istişareleri yapmak istedik. Amacımız birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve
sorunlarımıza birlikte çözüm bulmaktır.
Bu sezonun en önemli sorunu housekeepıng departmanında yaşanan personel
eksikliği, eğitimsiz personellerle yaşadığımız sorunlar, sürekli eleman sirkülasyonu olmasının otellere zararları
vb... yani personel bulmakta zorlanılması en önemli sorun olmaktadır. İlerle-

yen dönemlerde bir çözüm bulunmazsa
ve gerekli önlemler alınmazsa bu sorun
daha da büyüyecektir. Sosyal hakların
yetersizliği, sezonun kısa olması, çalışma saatleri veya şartlarının yetersizliği,
personel lojman ve ulaşım sorunları,
müdür-yöneticilerden kaynaklanan sorunlar vb... birçok konunun konuşulması
ve acilen çözümlenmesi gerekmektedir.
Marmaris’te kiraların yüksek olması ve
sezonun kısalığı, kışın tesislerin yeterli
personel istihdamı sağlayamamaları
gibi konularda personel kaybını hızlandırmaktadır. Marmaris’te bulunan tüm
turizmden katkı sağlayan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek bu sorunların çözümlenmesi için gerekli tedbirleri
almaları gerekmektedir. Yoksa sorun
daha da büyüyecek ve yeterli kalitede
hizmet sunulması imkânsızlaşacaktır.
Biz dernek olarak elimizden geleni
yapmaya gayret gösteriyoruz ve tüm
kurum ve kuruluşlarla da gerekli görüşmelere gerek eğitimci olarak gerek
personel yönlendirmek adına destek
veriyoruz’’ dedi. Bir araya gelen Marmaris Housekeeping müdürleri yoğun

zamanda tüm tesisin temizliğinden sorumlu olan, misafir memnuniyetinde ve
sağlığında en önemli departmanlardan
biri olan mesleklerine gereken önemin
verilmesini ve her sezon personel sirkülasyonu yaşadıklarını bu sorunların
işletmelerin zararına olduğunu, kalifiye
personel bulunmasının ise neredeyse
imkansız olduğunu belirttiler. Güvenilir
ve işini hakkıyla yapan personellerin
her sezon maaşı en yüksek olan yere
gittiğini, sezonda geç açılan ve personel
bulamayan otellerin maaşları arttırdıklarında ise yetişmiş personelin bırakıp
oralara gittiğini, referans bile aranmaksızın işbaşı yaptırıldıklarını, personel
bulamadıkları için zor durumda kaldıklarını konuştular. Personel ile ilgili tüm
sorunların sadece housekeeping değil
tüm departmanların ortak sorunları olduğunun altını çizen housekeeperlar aldıkları önlemlerin ise yetersiz olduğunu
belirttiler.
Kahvaltı sonrası MAHED Derneği üyeleri atacakları adımlarda beraber hareket
etme kararı aldılar.

aktüel

Son iki yılın oldukça sıkıntılı geçtiği bir turizm
sezonundan sonra 2018’e girerken tüm turizmle uğraşanlar gibi biz de tedirgindik. Ancak
beklenenin aksine çok daha verimli bir sezonla
karşılaştık. Zamanından geç gelen siparişler
bizleri çok zorlasa da firma olarak verdiğimiz
sözleri yerine getirmeyi başardık ve 2018 sezonunu önceki dönemlere oranla % 30 artışla
kapattık. 2018’de bünyemizde bulunan otel
mevcutlarımız üzerine bazı grupları da dahil
ederek portföyümüzü genişlettik. En önemli
kazanımımız Cornelia Hotels ve Calista Hotel

oldu. Tabi ki hedeflerimiz bunlarla sınırlı değil.
2019 için satış hedefimiz 2018 mevcutlarını da
içine alarak %25 oranında arttırmak olacaktır.
Üretimle ilgili olarak bu senenin tüm sertifikaları yasalar gereği yenilenmiş olup daha kaliteli ürün için çalışmalarımız başlamış durumdadır. Yaptığımız satışlarda bu sene Almanya
pazarına açılarak ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz.
2019 yılında geçen sene otel sektörünün beğenisine sunduğumuz Lazarus markamızın serisinin içine bir de bebek setini ilave ederek çok

ihtiyaç duyulan bir konsepti de otel camiasına
sunmuş oluyoruz. Son zamanlarda naturel
ürünlerin öne çıktığını düşünerek Lazarus Zeytinyağlı serisini de ilave ettik.
Son iki yıldır mevcutlarla ilerlemeyi hedefleyen
otelciler 2018 çıkışından sonra rönovasyona
girerken 2019 ‘a daha güvenle girmeyi hedeflemiş görünüyorlar.
Turist sayısının artmasını ancak bu oranda da
kaliteli turistin ülkemize gelerek tüm turizm
camiasının yüzünü güldürmesini diliyoruz.
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SİSTEM BUKLET BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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TORAMANOĞULLARI DAYANIKLI
TÜKETİM MALZEMELERİ
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1975 yılında kurulan ve gün geçtikçe büyüyen Toraman Day. Tük. Mlz. Ltd. Şti.’nin
bünyesinde 2005 yılında faaliyete geçen
Toramanoğulları Day. Tük. Mlz. Ltd. Şti.;
her türlü plastik - ahşap iç mekan ve dış
mekan masa, sandalye ürün grupları, çocuk grupları, şehir mobilyaları ve oturma
gruplan ile Akdeniz ve Ege Bölgesindeki
otel, kafe, restoran, spor kompleksleri,
eğitim alanları ve her türlü cazibe merkezlerinde faaliyet göstermektedir. Açık
ve kapalı mekân ürünleri Türkiye’nin ve
Avrupa’nın birçok önde gelen markalarını toptan ve parekende olarak müş-

terilerinin hizmetine sunmaktadır. Otel
grupları için özel olarak oda mobilyaları
ve sabit mobilyaları projelendirerek hayata geçirmektedir. Konfor, sağlamlık,
rahatlık, modern ve estetik yaşam tarzı
ile fonksiyonelliğin birleştiği şık tasarımları beğeninize sunmaktadır.
VİZYON
Toramanoğulları’nın vizyonu; gelişen
sektördeki istek ve talepleri değerlendirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kaliteli ve modern çizgilere sahip ürünler ile
dış mekan, mobilya, bahçe, teras, havuz

başı gibi mekanların ithal ve yerli ürün
ihtiyaçlarının sektöre temin edilmesi ve
Türkiye genelinde dağıtılmasıdır.
MİSYON
Toramanoğulları’nın misyonu, yurtdışındaki ürün tedarikçileri sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu ürün gamını uluslararası kalite standartlarında özel üretim
yaptırmak ve Türkiye’ye ihraç etmek.
Bu sayede gerek sektörün ihtiyaçlarını
karşılamak gerekse gelişen teknolojiye
ayak uydurarak sektöre kaliteli hizmet
vermeyi ilke edinmiştir.

aktüel
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YALNIZCA SİZE ÖZEL:
KEVSER ÜNİFORMA & TEKSTİL
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Arzunuz; Kendinize özel, kaliteli kumaştan üretilen, özenle dikilmiş, ölçülerinde
sıkıntı yaşamadığınız, zamanında teslim edilen, kumaş-fiyat analizi düzgün
yapılmış ve her probleminizde, ürünün
arkasında durabilen bir çözüm ortağı ile
çalışmak.
İşte bu anlayışla Kevser Üniforma &
Tekstil 2004 yılından bugüne hizmet
veriyor. Antalya merkezli ve tamamen
milli sermaye ile kurulmuş olan firmamız, yaklaşık 1500 m2 kapalı alanı sizin
talebinizi karşılamak üzere kendini ge-

liştiriyor. Bilgisayarlı tasarım, kalıplama,
kesim, dikim, paketleme, kalite kontrol
süreçlerinin hepsi, aynı üretim bandından geçerek hizmetinize sunuluyor.
Tüm ürünlerimizi görebileceğiniz www.
kevsertekstil.com.tr web sayfamızdan
seçim yapabilir ve değişiklik taleplerinizi
ürünler üzerinden değerlendirebilirsiniz. Tüm modeller münhasıran Kevser
Üniforma &Tekstil ekibi tarafından tasarlanmış, kalıplanmış ve üretime hazır
olarak sizin beğeninize sunulmuştur.
Size düşen sadece renkler ve arzu et-

tiğiniz kumaşları belirlemek olacaktır.
Web Kataloğumuz dışında arzu ettiğiniz
ve sadece size özel olmasını dilediğiniz
ürünler için ekibimiz size özel tasarımları beğeninize sunacaklardır. Kurumsal
bakışınız, renkleriniz, çalışanlarınızın
huzurunu önde tutan ve onların aidiyet
duygularını artıran kıyafet tasarımlarını
sizinle beraber oluşturmaktan büyük bir
mutluluk duyacağız.
Sonuç olarak üzerine kıyafet giyen tüm
çalışanların huzuru ve rahatlığı hepimizin mutluluğu olacaktır.
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KİMYASAL YANIK LEKELERİNE KESİN ÇÖZÜM
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UĞUR HALI YIKAMA DA
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1958 yılında halı yıkama sektöründe İstanbul
Kapalı Çarşıda çalışmaya başlayan ve bu sektörün Türkiye’deki öncülerinden olan Babamız
Hacı Yılmaz 1976’da kendi işletmesi olan Uğur
Halı Yıkamayı İstanbul’da kurmuştur. Sektörde
başarısı ile bilinen babamız işleri büyüterek
Antalya’da da bir tesis yapmış, Antalya’nın En
Büyük Halı Yıkama fabrikasını kurmuştur.

2000’li yıllara kadar meşhur olan el halı yıkamacılığında, Antalya’da bölgesinde bulunan
Döşemealtı ve Milas halılarını ve Türkiye’nin En
Büyük Halı Toptancılarının değişik Bölgelerde
ürettirdikleri ham el halılarını yıkamaktaydı.
Ayrıca güneşleme dediğimiz halıların yaz bo-

yunca tarlalarda güneşin altında bekletilerek
eskitme işlemi yapılmaktaydı. 2000’li yıllarda
tüketicinin daha renkli, daha modern, daha
ucuz halılara yönelme ile el halısı sektörü yavaşlamış ve durma noktasına gelmişti.
Bu yıllardan sonra bizim için kolay, fakat deneyimsiz işletmeler için zor olan ev halısı yıkama
işine, fabrikamızda yenileme yaparak girdik.
Müşterinin Halısını müşteriye en temiz ve hijyenik biçimde götürmek için, piyasadaki diğer
firmalardan hep bir adım önde olduk. Bunun
için yıllar içinde büyük yatırımlar yaptık.
Daha sonra evlerdeki koltuk, yatak ve yerinden
kalkmayan halılar içinde atılım yaparak dün-

yadaki son teknoloji olan Amerikan Rotovac
firması ile anlaşma yaptık. Bu makinalarla evlere, otellere, yurtlara, camilere, resmi kurumlara, kafelere, restoranlara hizmet vermeye
başladık.
En son olarak bununla da yetinmeyip otellerin
en büyük sorunu olan halılardaki kimyasal yanıklara çözüm ürettik. Otel halılarındaki kimyasal yanıkları orijinaline uygun şekilde boyamaya başladık. Böylece otelleri büyük maliyetlerden kurtarmış olduk.
Babamızın bizlere Sektörün Lideri olarak bıraktığı UĞUR HALI YIKAMA LTD. ŞTİ.’ni yine
Sektörün Lideri olarak kalması en büyük Misyonumuz ve Vizyonumuzdur.

aktüel
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Otel tekstilindeki 26 yıllık tecrübemizi ileriye
taşımak için 2017 yılında kendi üretim tesisimizi kurduk tecrübeli ekibimizle hizmet vermekteyiz. Kurulduğu günden itibaren otel tekstili,
çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, yorgan, alez, yastık, masa örtüsü, runner, peçete, yatak örtüsü,
perde, kırlent, baza eteği, bornoz, havlu çeşitleriyle üretim yapmaktayız. Lee Faa Tekstil’in
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, değişen
ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için çağdaş
ve teknolojik çözümler bulması, sorunlara “zamanında” müdahale etmesi sektördeki yerini
sağlamlaştırmıştır. Firmamız kurumsal kimliğinize uygun özel konsept tasarımlar oluşturabilmekte, mevcut konseptinize uygun tekstil
ürünleri üretebilmektedir.
Otel Nevresim Takımları
Oteller için üretilen nevresim takımları
%100 pamuktan üretilmekte ve stoklarımızda onlarca çeşit bulunmaktadır. İsteğe bağlı
olarak özel otel nevresimleri üretilebilir.
Otel Çarşafları
%100 pamuk kumaştan ürettiğimiz otel

çarşafları çift kişilik ve tek kişilik olmak
üzere iki farklı boyda üretilmektedir. Otel
konseptine göre düz renk ya da desenli
olarak üretilebilmektedir. Otel çarşaf fiyatları hakkında bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Otel Perdeleri
Oteller için özel kataloğumuzdan seçeceğiniz kumaşlardan üretilen otel perdeleri
Amerikan pile ya da boru pile olarak üretilmektedir.
Yüzlerce çeşit otel perdesi firmamızda
mevcuttur. Ayrıca yüzlerce çeşit tül örneği
de bulunmaktadır. Zebra ve stor perde çeşitlerimizde vardır.
Otel Yatakları
Ortopedik otel yataklarımız için bizimle irtibat kurabilirsiniz. Kaliteden ödün vermeden satışa koyduğumuz otel yataklarının
fiyatları da uygundur.
Otel Bazaları
Oteller için özel otel bazaları stoklarımızda
sürekli olarak mevcuttur.

Restaurant Tekstili
Restaurantlar için konsepte uygun üretilen
restaurant masa örtüleri, restaurant peçeteleri, runnerlar ve Amerikan servisler
restaurant tekstili bölümümüzde üretilmektedir.
Restaurant Masa Örtüleri
Restaurant masa örtüleri desenli ya da desensiz olarak yapılabildiği gibi restaurantınızın konseptine uygun restaurant logonuz
ve markanız masa örtüsü üzerine nakış
yapılarak da üretilebilir.
Restaurantlar için Amerikan Servisler,
Runnerlar, Peçeteler
Restaurantınız için logo nakışlı yada değişik desenlerde Amerikan servisler, runnerlar ve peçeteler restaurant tekstili bölümünde bulunmaktadır.
Restaurant Sandalyeleri için Minderler
Restaurant koltuk ve sandalyeleri için üretilen rengarenk desenli minderler restaurant tekstili bölümümüzde bulunmaktadır.

aktüel
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DOĞRU ADRES: SEKTÖR KİMYA
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Endüstriyel temizlik ürünleri alanında
faaliyet gösteren Sektör Kimya Deterjan
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi İstanbul’da
bulunan, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip
fabrikasında 20 bin ton toz deterjan, 30
bin ton sıvı deterjan kapasitesi ile son teknolojik donanım ve ekipmanlar ile üretim
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Kalite belgeleri, Türk Standartlarına Uygunluk belgelerine sahip firmamız,
dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri ve
yeni trendleri takip ederek oluşturduğu
geniş ürün yelpazesiyle bulunduğu sektörde öncü konumunda olan bir şirkettir.
Oxy, Nano, Prohijyen, Proson ve Line Clean markaları ile yüksek kaliteli ve çözüm

odaklı ürünler sunmaktadır.
Benimsemiş olduğumuz etkin kalite ve
hizmet anlayışı ile Türkiye iç pazarında
yıllık 30 bin tonluk bir satış pazar payına
sahip olarak, rekabetçi yapısı ile uluslararası firmaların karşısında en büyük yerli
firma olmaya hak kazanmış ve ilk sıralara
yükselmekte, sektöründe sürekli büyüyen
bir şirket haline gelmektedir.
Mutfak, çamaşır, bina bakım ve zemin hijyeni, kişisel hijyen, özel endüstriyel ürünler gibi farklı gruplar altında geniş bir ürün
yelpazesine sahip olarak, ARGE çalışmalarıyla yeni ürünler geliştirerek, gelişime
açık ve planlı yapısı ile müşterilerine hizmet vermekte ve müşteri memnuniyetini
arttırmaktadır.
Sektör Kimya Deterjan Sanayi ve Ticaret
A.Ş. olarak İstanbul ili Anadolu ve Avrupa
yakası olmak üzere Ankara, Adana ve Antalya Bölge Müdürlüklerimiz ve depoları-

mız, Türkiye genelinde tüm illerimizde var
olan geniş bayi ağımız, 450 adet toptan
satış noktalarımız ve güçlü satış-lojistik
yapımız ile Türkiye’nin her noktasına 48
saat içerisinde hizmet sunmakta olup, etkin ve kaliteli hizmet anlayışımız ile satış
sonrası her türlü teknik servis, ekipman
desteği ve ürün eğitimleri sağlayan güçlü
altyapımız ile müşteri ihtiyaçlarına özel
çözümler üretmeyi ilke edinen bir prensibe sahibiz. Sektör Kimya ailesi olarak
iş ortaklarımız ile beraber üstün kalite
ve uygun fiyatta, güvenilir ürünler ve hizmetleri ile paydaşlarımızın beklentilerini
aşarak; rekabetçi, gelişen ve sürekli yenilikleri takip eden; insan ve çevre bilincini
ön planda tutarak, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile her zaman en iyi sürdürülebilir
hizmet ve kaliteyi sunacağımıza söz veriyor ve bu misyonumuzun altına imzamızı
atıyoruz.

Kärcher’DEN, SU TASARRUFU
Alman temizlik devi Kärcher, 2014 yılında kabul edilen “Sürdürülebilirlik
Mükemmeliyeti” programı çerçevesinde kendini ürün geliştirmeden üretime,
lojistikten enerji verimliliğine birçok
alanda geliştirdi. Kärcher, program
kapsamında belirlenen 2020 hedeflerinin yüzde 89’unu hayata geçirmeyi
başardı. 2014 yılında yüzde 100 sürdürülebilirlik hedefiyle yola çıkan Alman
temizlik devi Kärcher, 2020 yılına ulaşmadan “Sürdürülebilirlik Mükemmeliyeti” programındaki 14 genel hedefin
sekizini tam olarak uygulayarak program kapsamında koyduğu hedefleri
tamamlamak adına hızla ilerlemeyi
sürdürüyor. Sürdürülebilirlik hedefle-

rinin yüzde 89’unu hayata geçirmeyi
başaran Kärcher, ürün geliştirmeden
ambalajlamaya, üretim faktörlerinden
çevreye birçok alanda önemli adımlar
attı. Tüketici ürünlerini geliştirirken
malzeme azaltımı ve enerji verimliliği
olmak üzere, temel iki konuya odaklanan Kärcher’in sadece 2017 yılında satılan cihazları sayesinde, 140 olimpik
yüzme havuzunu dolduracak sudan ve
dünyanın çevresini 124 kez otomobille
dolaşmaya yetebilecek kadar elektrikten tasarruf sağlandı. 2016 yılının başlarında Paris Eylem Taahhütü’nü imzalayan Kärcher, küresel ısınma artışının
2°C’nin altında tutma amacını taşıyan
küresel iklim korumasına da bağlı.

Yerel İçin Yerel konseptiyle
lojistikte tasarruf
Satın almada, tedarikçi denetimini katı
sosyal ve ekolojik kriterleri de içerecek
şekilde genişleten Kärcher, “Yerel için
Yerel” konseptini uygulamaya başladı.
Bu çerçevede satın alımları daha fazla
bölgesel hale getiren Kärcher, bölgesel tedariki Çin’de yüzde 90, Avrupa’da
ise yüzde 70 oranında gerçekleştirmeyi
başararak lojistikteki gereksiz kaynak
tüketimini azalttı. Ayrıca kamyonlar
ve konteynerlerde daha fazla yükleme
için başlatılan yeni yük planlama sistemi, yerin boşa harcanmasını önlediği için nakliye gerçek ihtiyaç oranında
kullanılıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük
temizlik ve kişisel bakım ürünleri
şirketlerinden Procter&Gamble
(P&G), “Avrupa’nın en yeni Ar-Ge
merkezi” olarak tanımlanan Gebze Geliştirme Merkezi’ni açtı. P&G
Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu
Başkanı Tankut Turnaoğlu, “ Gebze’de
açtığımız bu merkez, Türk tüketicilere
daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak
pek çok inovatif çalışmayı gerçekleştirecek” dedi.
Türkiye’de 31 yıldır faaliyet gösteren
ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle Türk tüketicilerin
yaşamlarını iyileştiren dünyanın ve
Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden
Procter&Gamble (P&G), Gebze’de yeni
bir Ar-Ge merkezi kurdu. Gebze Geliş-

tirme Merkezi adı verilen Ar-Ge merkezi; Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi
olarak tanımlanıyor.
Merkezde, kumaş, bebek, ev ve kadın
sağlığı ürünlerine yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G olarak, Türkiye’de satılan
ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de ürettiklerini hatırlattı. “ Gebze Geliştirme
Merkezi’nde 3 ana odağımız olacak.
Bunlar, tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi ve
açık inovasyon ile tedarik zincirindeki
paydaşlarla üretim lokalizasyonu” diye
konuşan Turnaoğlu, bu ana odakların,
merkezi, benzer Ar-Ge merkezlerinden
ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu vurguladı.
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P&G, AVRUPA’NIN EN YENİ AR-GE MERKEZİNİ TÜRKİYE’DE AÇTI
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GÜNSU PROFESYONEL
“Havuz kimyasalları, endüstriyel ve teknik kimyasallar, profesyonel temizlik ürünleri
üretimi yapmaktayız. Özellikle profesyonel temizlik ürünleri grubunda %60’ın üzerinde
büyüme gerçekleştirdik” diyen firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı.
Firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz?
30 yılı aşkın senedir turizm sektörüne
ürün ve hizmet sunan bir şirketiz. Antalya OSB’de 20 bin metrekare alana kurulu
fabrikamızda havuz kimyasalları, endüstriyel ve teknik kimyasallar, profesyonel
temizlik ürünleri üretimi yapmaktayız.
Ayrıca Türkiye’nin en büyük
yüzme havuz projelerini ve
taahhütlerine imza atmış
lider yüzme havuzu proje
taahhüt firmasıyız.

2019 yılına dönük üretim, satış ve
büyüme hedefleriniz neler? Tüm bu
alanlar içerisinde turizm özelinde ne
kadarlık bir paya ulaşmayı öngörüyorsunuz?
Bizim tüm paydaşımız turizmden geliyor.
Turizm üzerinden gelen şu kadar demek
yerine biz turizme ne vereceğiz O bize ne
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2018 yılı firmanız açısından üretim ve satış
olarak bir önceki yıla
göre nasıl geçti? Rakamsal açıdan da bir
değerlendirme yapar
mısınız?
2017 yılına göre işlerimiz
çok daha iyiydi. Rakamsal
telaffuz etmek gerekirse
özellikle profesyonel temizlik ürünleri grubunda
%60’ın üzerinde büyüme
gerçekleştirdik ve havuz
kimyasallarında %100 satış hedefi tutturduk.
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2018’de yurt içi ve yurt
dışında hangi otel projelerinde yer aldınız? Yer
aldığınız projeler açısından baktığınızda, yurt içi ve yurt dışı projelerin
firmanıza farklı etkileri ve katkıları
nelerdir?
Yurtiçi ya da yurtdışı projelerde taşeron
kullanmıyoruz. Kendi ekibimizde özel yetiştirilen makine mühendisleri ve ustalarımız mevcut.
Bu sebepten yurtdışı projelerde ekipten
bir mühendis lider ve uzman kadroyu proje olan yerde konaklatıp, proje boyunca
müşterinin yanında oluyoruz. Bu durum
ekip için zor olduğu gibi bizler için de iş
gücü kaybına neden oluyor. Maldivlerden
tutun da Kıbrıs’a kadar hatta Dubai’de bile
havuz projelerine imza attık.

verecek demek daha doğru. Biz 30 yıldır
en iyisini yapmaya çalıştık ve bundan sonra da buna devam edeceğiz. Turizm de
ağaç gibidir iyi bakarsan iyi meyve verir.
2019 yılında turizm sektörüne özel
yeni ürün ve hizmetleriniz olacak mı?
Olacak ise bu ürün ve/veya hizmetler
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Yeni ürün bu dönemde çok zor çünkü
günümüz dünyasında niş ürün üretmek
imkânsız hale geldi. Her şeyi sizden önce
denediler. Biz de bu yüzden müşterilerime şu motto ile ulaşıyoruz “Biz en kalitelisini yapıyoruz.” Bakın sektörde ucuz,
merdiven altı ürün bulmak kolay ama biz

TSE ve sağlık bakanlığı onaylı ürünler
üretiyoruz. Hem de ISO belgelerine sahip
yerli üretim yapan fabrikamızda yapıyoruz bunu. 150’ye yakın çalışanımız var.
60’a yakın mühendis her gün araçları ile
yüzlerce müşteri geziyor. Ucuz mal alacak kadar zengin olamazsınız değil mi?
2018’de diğer sektörlerde daralma yaşanırken turizmde önemli
bir iyileşme görüldü.
Sektördeki bu büyüme
firmanıza ne ölçüde
yansıyor?
Turizm güçlendikçe Günsu AŞ de güçlenmeye
devam edecek. Genç ama
uzman bir ekibimiz var.
Kilit noktalarımızda çok
yetenekli profesyoneller
ile çalışıyoruz. 2019’da
profesyonel endüstriyel
deterjan grubumuz ile
tüm Türkiye’de tanınmak
istiyoruz.
2019’da renovasyon yatırımlarındaki (özellikle
kıyı otellerinde) yüzde
50’nin üzerindeki artışın firmanıza yansıması nasıl olacaktır? Bu
konuda ne tür çalışmalar yapmayı
planlıyorsunuz?
Proje bazlı çalışmalarımızda yüzme havuzu ve aquaparklarını yenileyen birçok firma
ile çalıştık. Su parkları olmazsa olmaz hale
geldi ve her geçen sene daha büyükleri,
daha eğlenceli olanları için oteller değişim
talep ediyorlar. Biz de en iyisini sunmaya devam ediyoruz. 2018’de turizm gelirlerindeki
artış ve sektördeki yükseliş trendi size göre
yeni yatırımlara da yansır mı? Yeni yatırımlara yansımasını umut ediyoruz. Otel dolulukları bu sene mükemmel denecek kadar
iyi durumdaydı. Yeni oteller açılması hem istihdam açısından hem de ekonomi açısından
büyük katkılar sağlar.

TERLİK , ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Otel ve hastane terlikleri üretiminde
Türkiye’nin öncü firması olan GİYAT 2011
yılından beri Antalya’da faaliyetlerine devam etmektedir.
1500 metrekare kapalı alan üzerinde günlük 16 bin adet tek kullanımlık terlik üretim
kapasitesine sahip olan Giyat üretim sek-

töründe güvenilir, kalitesinden ödün vermeyen hızlı ve esnek çözüm ortağıdır.
Ürün kalitesinden zamanında teslimine kadar olan tüm süreçlere son derece
önem vermekle beraber, her otelin logo
ve müşteri portföyüne göre yeni tasarım-

lar ile Turizm’de kalitenin artması adına
kendi payına düşen katkıyı sağlamak için
azami özen göstermektedir. GİYAT fikirleri, kapsamlı ve yenilikçi ruhu, profesyonel
ekibiyle her zaman müşteri memnuniyetini
kendine hedef seçmiştir. Giyat bir Kuadro
Group markasıdır.

Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan stratejik konumu ve güçlü ekonomisi ile Türkiye, endüstriyel temizlik sektöründe yıllık ortalama 22
milyar dolar pazar payına sahip Ortadoğu’nun
önemli bir parçası. Üstelik 2020 yılında bu rakamın 80 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Sektör yaklaşık 5.000 firma ile kamu binaları
da dahil edildiğinde 1.5 milyon kişiyi istihdam
ediyor. Buna aileler de dahil edildiğinde ortalama 6 milyon kişinin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine yılda ortalama 14 milyar Avro katkı
sağlıyor.
70 ülkeden 4.500 profesyonel ziyaretçi ve 40
ülkeden 150 marka katılımı bekleniyor…
INTERCLEAN İstanbul, Orta Doğu, Kuzey

Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu
bölgesindeki Endüstriyel Temizlik Sektörünü iki yılda bir İstanbul’da bir araya getiriyor. INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel
Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve
Konferansı’nın temizlik endüstrisinin Avrasya’daki en önemli uluslararası etkinliği olduğunu söyleyen Interclean İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, “INTERCLEAN İstanbul Fuar ve Konferansı’nda geçtiğimiz yıl 65
ülkeden 3200 sektör profesyonelini ağırladık.
Bu yıl 70 ülkeden 4.500 profesyonel ziyaretçi
ve 40 ülkeden 150 marka katılımı bekliyoruz.
Endüstriyel temizlik sektöründe bulunan tüm
alt sektörleri INTERCLEAN İstanbul’da tek
çatı altında buluşturacağız” dedi.

Endüstriyel Temizlik Sektörü 1,5 Milyon
Kişiye İstihdam Sağlıyor…
İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen endüstriyel temizlik sektörünün dev buluşması INTERCLEAN İstanbul’u desteklediklerini belirten Tesis Hizmetleri
Yönetimi İşadamları Derneği TESHİAD
Başkanı Zafer Mumcular: “TESHİAD
olarak pek çok üye firmamızla 10-12
Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek
Türkiye’nin tek endüstriyel temizlik fuarı
ve konferansı INTERCLEAN İstanbul’da
yer alacağız. Fuarın, sektörümüze ihtiyacı olan yeni işbirliği fırsatlarını sunacağına inanıyoruz.” dedi.
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firma

“Kärcher, hizmet verdiği birçok sektör için temizlik ekipmanı sağlayan marka rolünden
daha fazlasını üstlenmektedir. Müşterilerinin sadece ekipman sağlayıcısı değil, temizlik
danışmanı olarak birçok konuda sorumluluk alıyoruz” diyen Profesyonel Ürünler
Doğrudan Satış Kanalı Ülke Satış Müdürü İsmail Korkmaz sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Üniversite mezuniyetim sonrası iş hayatına ilk adımı 2003 yılında Alman menşeli bir firmanın Otomotiv kanalında satış
temsilcisi pozizyonunda başlayarak start
verdim. Farklı poziyonlarda 5 yıl görev
aldıktan sonra 2008 yılından temizlik endüstrisinin devi KÄRCHER ile tanıştım.
O dönemden bu güne kadar KÄRCHER
içinde gerek saha gerekse yönetim kademelerinde bir çok farklı görevlerde bulundum. Şuan Profesyonel Ürünler Doğrudan
Satış Kanalı Ülke Satış Müdürü görevini
sürdürmekteyim.
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Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Kärcher, 1935 yılında Almanya’da Alfred
Kärcher tarafından kurulmuştur. Temizlik
makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı
sıra, temizlik kimyasalları ve deterjanlarını da üretmekte olan; dünya üzerinde
190’ı aşkın ülkede 40.000 satış noktasından kullanıcılara hizmet sağlayan bir
sanayi devidir. 10 binin üzerinde çalışanı
ile Kärcher, 80 yılı aşkın bir süredir tüm
dünyada hem profesyonel kullanıcılara
hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunmaktadır.
Kärcher, hizmet verdiği birçok sektör için
temizlik ekipmanı sağlayan marka rolünden daha fazlasını üstlenmektedir. Müşterilerinin sadece ekipman sağlayıcısı değil,
temizlik danışmanı olarak birçok konuda
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sorumluluk alıyoruz. Örneğin, makinelerinin bulunduğu otellere gerek rutin temizlik ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekse
özel istekleri doğrultusunda programlı ziyaretler düzenliyoruz. Sektördeki müşterilerine eğitim, demo uygulamaları ve teknik sunumlarla bilinçli bir temizliğin nasıl
yapılacağı konusunda da bilgiler veriyoruz. Bu sayede otel bütçelerine katkı sağlayarak otellerde gereksiz kimyasal tüketiminin de önüne geçmiş oluyoruz. Turizm
sektörünün kalifiye personel sıkıntısına
da çözüm yaratarak yardımcı olmayı hedefleyen KÄRCHER, eğitimler sayesinde
otellerde bulunan temizlik ekipmanlarının
kullanım ömürlerini uzatıyor. Kärcher, temizlik çözümleri ve eğitimleriyle kimyasal
temizlik maddesi kullanımını azaltarak
çevreye ve insan sağlığına da katkı sağlamayı amaçlıyor.
Müşteri portföyünüz ve ürün
portföyünüz hakkında bilgi
verir misiniz?
Sektörümüzde öncü, sektöre yön veren
inovatif bir firmayız. Dolayısıyla yeni otel
yatırımları, renovasyonlar ya da temizlik
ekipman yenileme dönemlerinde markamız akla ilk gelen firmadır. Bağlantılı
olarak sadece konaklama sektöründeki
müşterilerimize özel olarak konumlandırdığımız uzman saha personellerimizin her
zaman HK - Otel Müdürü - Yatırımcı ya da
Mimarlar ile koordinasyon içinde olmaları

da projelere ulaşmamızı sağlamaktadır.
Elbette bu kaynakların dışında başka
kaynaklardan da yararlanıyoruz. Yatırım
Teşvik belgesine sahip olan ya da çıkartan
firmalar da potansiyel müşterilerimiz arasında yer alıyor.
Ürün portföyü konusuna gelecek olursak, hem dış hem iç alan temizliğinde
kullanılabilecek çok çeşitli ürünlerimiz
var. Buharlı temizlik makinesinden, cam
ve yüzey temizleme makinesine, basınçlı
yıkama makinesinden, dış alan süpürücüsüne çok kapsamlı bir ürün gamımız var.
Üretmiş olduğunuz temizlik
makineleri daha çok hangi
alanlarda kullanılmaktadır?
Bir önceki soruda belirttiğimiz gibi iç ve
dış alanların yanı sıra yatay ya da dikey
yapılar, sert zeminler, tekstil yüzeyler,
ıslak alanlar da dahil olmak farklı bir
çok alan ve yüzeylerin temizlenebileceği,
farklı saha performans ve hacimlere sahip makineleri müşterilerimize sunuyoruz. Sektöründeki en geniş ürün gamına
sahip olan en yenilikçi firma konumundayız. Otel kanalında, en sık kullanılan ürünlerimizden biri, mükemmel performansı
ile T 7/1 Classic elektrikli süpürgedir. Kullanımı oldukça basittir, kompakt tasarımı
sayesinde her yerde kolayca saklanabilir
ve fazla yer kaplamaz. Mükemmel motor ve emiş gücü, sessiz çalışma avantajı
sayesinde fiyat-performans karşılaştır-

Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Profesyonel kanaldaki tüm müşterilerimiz için yalnızca makine tedarikçisi değil,
aynı zamanda çözüm ortağı olma misyonu üstleniyoruz. Temizlik maliyetlerini
minimuma indirmek amacıyla iş ortaklarımızla düzenli görüşmeler gerçekleştiri-

yoruz. Önleyici temizlik nedir, önleyici temizlik bilincinin oluşması işletmeler için
neden hayatidir, konularına sıklıkla değinmeye çalışıyoruz. Örneğin 20 gün içerisinde, günde ortalama 1000 kişinin uğradığı
bir binaya 11 kg’lık toz girebiliyor ve bu
tozun sadece 1 kg’ını temizlemek 1000
Euro’dan fazlaya mal olabiliyor. Binanın
önünün süpürülmesi içeriye giren tozun
miktarını % 66’ya kadar azaltıyor. Turizm
tesislerinde, temizlikle ilgili karşılaşılan
en önemli sorunlardan birini “toz” oluşturuyor. ISSA tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir tesisteki tozun % 94’ü yaya
trafiğiyle geliyor. Alman temizlik devi
Kärcher olarak, önleyici temizlik ile tozun
tesise girmeden durdurulmasının, içeride
daha az temizlikle sonuçlanacağının altını
çiziyoruz. Kärcher olarak, turizm tesislerinde önleyici temizlik ile zaman, emek
ve maliyetten önemli miktarda tasarruf
yapılabileceğine dikkat çekiyoruz. “Temizlik, bir zorunluluk değil mülk değerinizi
yüksek tutmak için bir varlık yönetimidir.”
diyerek, temizlik masraflarını minimuma
indirmek için iş ortaklarımıza önerilerde
bulunuyoruz.
Sizce, müşteriler neden
firmanızı tercih etmelidir?
Öncelikle iş ortaklarımıza Alman Mühendisliğinin garantisini sunarak, pazardaki
bilinirliğimizi ve oluşturduğumuz güveni
aktarıyoruz. Zemin temizleme otomatın-

dan, buharlı temizlik makinesine; dış alan
süpürücüsünden basınçlı yıkama makinesine çok geniş bir ürün gamımız var. Tamamen “temizlik” alanına odaklanıyoruz,
daha öncede belirttiğimiz gibi bu alanda
makine tedariği sorumluluğundan çok
daha fazlasını üstleniyoruz.
Satın alma aşamasından sonra her etapta
iş ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz.
Türkiye genelinde kapsamlı bir servis ağımız bulunuyor. Kärcher Türkiye’nin; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere
4 merkeze bağlı, 12 bayilerine bağlı satış
ve servis noktası dışında, 67 sadece servis hizmeti veren noktası bulunmaktadır.
Kärcher, 200 ‘e yakın eğitimli teknisyeni
ile Türkiye genelinde, ürünlerin arıza ve
bakım hizmetlerini mümkün olan en kısa
sürede gerçekleştirmektedir.
Kärcher Türkiye olarak filonuzdaki makinelerden ve markalardan bağımsız olarak,
her türlü servis desteği verebilir, global
pazar lideri olarak uzmanlığımızla, tüm
filonuz için mümkün olan en iyi hizmeti
sağlayabiliriz. Bakım ve onarım hizmetine
ihtiyaç duyduğunuz makinenin markası ne
olursa olsun, profesyonel destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Makinanızın
ekonomik ömrünü uzatmak ve kullanım
verimliliğini arttırmak için elimizden gelen tüm desteği iş ortaklarımıza veriyor ve
uzmanlığımızı kendileri ile paylaşıyoruz.
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masında rakiplerine kıyasla fark yaratır.
Profesyonel T 7/1 Classic, muadili ürünlerden %50 daha hafiftir. Minimum enerji
kullanarak Maksimum emiş gücü sağlar.
Profesyonel T 7/1 Classic, büyük motorlar kullanmak yerine, optimize edilmiş
hava debisi ve maksimum emiş gücü sunar. Rakip makineler ile karşılaştırıldığında, motor gücü ve güç tüketimi yaklaşık
%25 daha düşüktür. Daha düşük bir güç
tüketimine rağmen, zemin başlığının kullanımındaki emiş gücü rakiplerine göre
yaklaşık %25 daha yüksektir. Bunun dışında BRS 43/500 C halı temizleme makinesi, yine otel kanalında sıklıkla satışını
yaptığımız ürünler arasındadır. Kärcher’in
halı temizleme makinesi BRS 43/500 C
ile birlikte kullanılabilen iCapsol Deterjan,
uygulama yüzeyine püskürtülerek kirlerin
kristalleşmesini sağlar. Kristalleşen kirler
daha sonra BRS 43/500 C ile temizlenir.
Böylece uygulamadan sadece 20 dakika
sonra halılar ve kaplamalar yeniden kullanılabilir hale gelir.
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ATALIAN TESİS YÖNETİMİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANIYOR
Entegre Tesis Yönetimi, Temizlik, Güvenlik, Enerji Yönetimi ve Otomasyon, Teknik
Bakım, İnşaat ve Renovasyon, Resepsiyon ve Peyzaj gibi tamamlayıcı hizmetler sunan
ATALIAN Global Servis yetkilileri sorularımızı yanıtladı.

ATALIAN olarak otellere hangi
alanlarda hizmet veriyorsunuz?
Bu hizmetlerin içeriği ile ilgili
bilgi verebilir misiniz?
Otellerde hizmet kalitesini arttırmak
için dışarıdan alınan destek hizmetlerinin kalitesi müşteriye yansıdığı için bu
noktada çok önemli bir fonsiyonumuz
bulunuyor. Otellerde tesis
ve enerji verimliliği hizmetleri ile lobi,
mutfak alanı, varsa otel içinde kuaför

gibi ticari işletmeler ile konferans salonu gibi ortak alanların temizlik hizmetlerini sağlamaktayız. Teknik bakım
hizmetlerimizin kapsamı ise oldukça
geniş; tüm klima ve VRF sistemlerinin
kurulum ve bakımı, endüstriyel mutfak
ekipmanları ve soğutucuların, pişirme
ekipmanlarının tamir ve bakımı gibi çok
çeşitli destek hizmetleri vermekteyiz.
Otellere verdiğimiz “Enerji Yönetimi”
ve “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi” danışmanlığımız ile otellerde müşterilerde konfordan taviz verilmeden,
çevreye karşı duyarlı olunduğunun hissettirilmesi konusuna önem veriyoruz.
Verimlilik artırıcı çalışmaların bir kısmı
yatırım maliyeti gerektirmemektedir.
Bir kısmı ise yatırım miktarı ve geri dönüş sürelerine bağlı olarak %30’lara
varan tasarruf oranları sağlamaktadır.
Bizlere kısaca müşteri
memnuniyeti tekniklerinizden
bahseder misiniz?
İç denetimler ve yerinde personel eğitimleri yaparak, mevcut durumun iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları ATALIAN Yönetim
Sistemleri Plan ve Programları dahilinde yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde tüm
projeler ve müşteri lokasyonlarında
yapacağımız çalışmalarıönceden planlıyoruz. Yönetim sistemini kurmuş ve
işletiyor olmamız, sürdürülebilirlik anlamında bize ve müşterilerimize önemli

avantajlar sunuyor. Verdiğimiz hizmetin operasyondan bağımsız uzmanlarımız tarafından gözden geçirilmesi,
gelişme alanlarına derhal müdahale
edilerek iyileştirmelerin yapılması, bütün sistemin yazılı ve kayıt altında izlenebilir olması, en önemli kaynağımız
olan çalışma arkadaşlarımızın eğitimler vasıtasıyla geliştirilmesi, yapılan
çalışmaların müşterilerimizle paylaşılıyor olması bu avantajlardan birkaçı.
Bu çalışmalar, müşteri memnuniyetini
arttıran etkenler olarak süreklilik adına
yaptığımız çalışmalardır.
Sürdürülebilirlikte önemli
konulardan biri de personel
devamlılığını sağlamak. Bu konuda
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
ATALIAN olarak bir şirkette en önemli
kaynağın insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Çalışan haklarına saygılı,
adil, şeffaf, uygun işe uygun profilin
yerleştirilmesine gayret eden, işi ehline teslim eden, herkese yetenekleri
ölçüsünde eşit şanslar veren, kurumsal bir yönetim tarzımız var. Bu ilkeler
çalışan memnuniyetini ve sürekliliğini
arttıran faktörler.
Bir şeyi elde etmekten çok onun
devamlılığını sağlamanın zor olduğu günümüzde ‘sürdürülebilirlik’
daha fazla önem kazanmaya devam ediyor. Peki, siz sürdürülebi-
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ATALIAN olarak Türkiye’ye
ne zaman geldiniz, ülkedeki
yapınızla ilgili bilgi verir misiniz?
ATALIAN Global Services, Türkiye pazarına, alanında uzman firmaları satın
alarak 2013 yılında giriş yaptı. 4 yılda
çok hızlı bir büyüme ile 5.000’in üzerinde çalışana ulaştı. ATALIAN, Türkiye’de
müşterilerine tesis yönetimi alalında
proje danışmanlığından başlayan, daha
sonra projenin yaşam süresi boyunca
devam eden tüm tesis yönetim alanlarında hizmet sunmaktadır. Bunlar,
Entegre Tesis Yönetimi, Temizlik, Güvenlik, Enerji Yönetimi ve Otomasyon,
Teknik Bakım, İnşaat ve Renovasyon,
Resepsiyon ile Peyzaj gibi tamamlayıcı hizmetlerden oluşmaktadır. Anlaşılacağı üzere aslında birçok sektör
için kendi çekirdek işleri dışında kalan
tüm işleri yapıyor, böylece işletmelerin
kendi çekirdek işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz.
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lir olmak ve yönetimi verimli hale
getirmek adına ne gibi stratejiler
izliyorsunuz?
Sürdürülebilirlik, en genel anlamda,
gelecekle ilişkili konuları riske atmadan, bugün yapılan faaliyetlerin doğru
şekilde kurgulanmasıdır bunu en ucuz
insana, çalışanımıza yapabiliriz. Piyasada sadece kar amaçlı bir firma olup
anlık yatırımlar dönemi geçmiş olup
yerini insan, finans, yönetim konularında sürdürebilir olmak için organizasyonlara bırakmıştır. Birinci olarak yürüttüğümüz projeler olup öncelikle bu
zor dönemde operasyonel ve diğer birimlerde tasarruf üzerinden maliyetleri
düşürüp, karlılığı arttırıp, rekabet ortamında kalıcı sürdürebilirliği sağlamak.
İkinci olarak birimler arası raporlama
süreçlerini yazılım ve programlarla
desteklemek, güçlendirmek. Üçüncü
olarak pazarlamada bölümünde yeni iş

alanlarına odaklanma ve çeşitliliği artırmak olmuştur ve olacaktır.
İş süreçlerine teknolojiyi ne kadar
dahil ediyorsunuz? Bu konudaki
çalışmalarınız hakkında da bilgi
verir misiniz? Temizliği kolaylaştıran ve sürekli takip gerektirmeyen
yeni nesil ürün ve teknolojiler
konusunda yorumlarınız nelerdir?
Standartların oluşturulması ve iş süreçlerinin kayıt altına alınarak şirket
sürekliliğinin devamı için teknoloji
önemli bir araç. Bu konuda eğitim ve
denetim en önemli başlık olması yanında hızla ilerleyen zamanda uygun teknolojik gelişmelerini de yorumlamamız
gerekmektedir.
Bu konuda çalıştığımız projelerde ORBIO teknolojisi ve geleceğin ürünü olan
Enzimatik ( BİOORG) kullanımları için

süreçleri başlattığımızı söyleyebilirim.
Gelecek için operasyonel olarak bunlar bir seçenek değil bir zorunluluktur.
Bu teknolojiler yalnızca hizmet iyileştirmeleri değil, aynı zamanda hizmet
sunduğumuz son kullanıcının çalışma
ortamını da geliştirecektir.
ATALIAN ile birlikte, Türkiye’de temizlik pazarının geleceğinin mevcut insan
gücü tabanlı pazardan ziyade daha iyi
ve kalite odaklı bir model içinde olduğuna inanıyoruz.
Sadece operasyonel değil diğer tüm
birimlerde yazılım, program ve bilişim
yatırımlarımızla birimler arası tıkanıklığı giderip verimliliği arttırıp çalıştığımız
kurumlara bekledikleri kaliteli hizmeti
vermektir. Sonuç olarak bakış açım;
sadece iş değil her alanda, ilerlemenin
öncüsü değil, değişimin öncüsü olmak
diyebilirim.

firma

Bursa LAUNDRY

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.
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Bursa LAUNDRY 2011 yılında Nimetsu
Laundry adıyla kurulmuş ve Bursa’da
çamaşırhane sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet sektöründe,
kaliteli ve üstün hizmet vermeyi kendine ilke edinen firmamız bu doğrultuda
emin adımlarla ilerleyerek sektörde
hak ettiği yere kısa sürede gelmiştir.
Temel anlayışımız, müşteri memnuniyeti çerçevesinde servis ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutarak bunun
sürekliliğini sağlamaktır.
Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinen
firmamız, birikimini, eğitimli ve deneyimli personeli ile teknolojiyi sürekli
takip ederek müşteriye en iyi hizmeti
sunmayı kendisine ana hedef olarak
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belirlemiştir. 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, teknolojik donanımı ve servis ağı ile Güney Marmara Bölgesi’nin
en büyük tesisi durumundadır.
Çamaşırhanemizde kirli ve temiz kategorileri artı sistemlerde işlem görür ve
kesinlikle hijyen kurallarına uygun bir
yöntemle temizlenir. Hijyen zincirinin
her evresi gerekli önem verilerek titizlikle düşünülmüştür.
Tesisimiz bünyesinde bulunan yataklı
endüstriyel ütüler, tam otomatik kat-

lama makineleri, barkotlu paketleme
ve sevk sistemleri gibi dünya standartlarındaki donanım ve uygulamaları ile
müşterilerine yüksek standartlarda iş
ortaklığı sunmaktadır.
Yıkama ve temizleme işlemlerinde yeni
nesil teknolojik makinaların otomatik
dozajlarına sistemi sayesinde ve dünya markası olan Diversey kimyasalları kullanmakta, kusursuz temizlik ve
maksimum verimliliği sağlamaktadır.
YIKAMA SÜRECİ
Güney Marmara Bölgesinin en büyük
tesisinde siz değerli müşterilerimize
hizmet vermekteyiz.

Çamaşır Yıkama
Teslim aldığımız çamaşırlarınızı & tekstillerinizi hijyenik şartlarda endüstriyel
çamaşır makinalarında yıkıyoruz.
Kurutma
Yıkanan çamaşırlarınız & tekstillerinizi endüstriyel kurutma makinalarında
kurutuyoruz.
Ütüleme
Ütülenecek çamaşırlarınızı & tekstillerinizi yataklı ve tam otomatik ütülerimiz ile ütülüyoruz.
Paketleme
Ütülenen çamaşırlarınız & tekstilleriniz
otomatik katlama makinalarında titizlikle
katlanıp ambalajlanarak paketlenir.
Sevkiyat
Son işlem olarak paketlenen çamaşır-

larınız & tekstilleriniz sevkiyata çıkarılarak tarafınıza ulaştırılır.
Çamaşırhane proseslerimiz iş ortaklarımızdan teslim alınan kirli çamaşırların & tekstillerinizi konteynerlerle
çamaşırhane 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 konteynerlere yüklenerek yıkama makinasına tartılarak yüklenir. Yıkama da çamaşırlar
her müşteri için ayrı hazırlanan özel
yıkama programları seçilerek yıkama
adımları uygulanır. Kimyasal ve termal dezenfeksiyon işleminden geçirilip hijyenik hale getirilir. Yıkama sisteminden geçen çamaşırlar kurutma
makinelerinde işlem gördükten sonra
yine temiz konteynerlerle temiz alanda
ilgili bölümlere transfer edilir. Temiz
çamaşırlar minimum kontaminasyon

ile çarşaf ve nevresimleri yataklı ütü
sistemlerinden ve otomatik katlama
makine sistemlerinden, havlular havlu katlama makinasından 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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Çamaşır Alımı,
Kirli çamaşırlarınızı & tekstillerinizi adresinizden alıyoruz.
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Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

ALANYA WHITE CITY RESORT OTEL
EXECUTIVE HOUSEKEEPERI

SEVGİ TOPUZEL
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“Turizmde çıtanın yükselebilmesi, sektördeki kalifiye elemanın çoğalması ve dolayısıyla
hizmet anlayışının daha kaliteli hale gelebilmesi için personellere de yatırım yapılması,
çalışanların emeklerinin karşılığını her anlamda alması gerekiyor. İnsana insanla hizmet
ancak bilinçli, iyi eğitimli ve emeklerinin karşılığını görebilen personelden geçer” diyen
Sevgi Topuzel sorularımızı yanıtladı.
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1972 Mersin/Silifke doğumluyum. Evli
ve 2 çocuk annesiyim. 1989 yılından
bu yana turizm sektöründe aktif olarak
yer almaktayım.
Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
1989 yılında Mersin Hilton Otel’de
başladığım turizm serüvenim, mesleği
sevmem üzerine housekeeperlık alanında devam etti. Daha sonra eşimin

işi dolayısıyla Alanya’ ya geldik. Meslek hayatım burda da farklı otellerde
devam ettikten sonra, şu an Alanya
Türkler beldesinde bulunan White City
Resort Otel ve Konaklı’da bulunan White City Beach Otel’de görevime devam
etmekteyim.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Bu işe gönül verdikten sonra, gerekli
meslek içi eğitimlere ve iş başı eğitim

programlarına katılarak sertifikalar
aldım. Hala da öğrenmeye devam ettiğim gibi, öğretmek ve bu anlamda
yol gösterici olmak adına hem kendim
hem başkanlığını yaptığım derneğimizle birlikte şeflik kursları düzenleyerek
eğitimli, nitelikli personeller yetiştirmek için ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Alanya Türkler beldesinde bulunan

Housekeeper olmanın avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
Bu mesleğin benim için en güzel yanı,
insana insanla hizmet vermek, insan
yetiştirmek ve sürekli yeni yüzlerle birarada olmaktır. Olumsuz yanı demesek de, bazen bizi zorlayan tarafı, çok
fazla sabır gerektiren ve zaman açısından fedakarlık yapmamızı isteyen bir
meslek dalı. Ancak böyle bile olsa bu
işi severek yapmak her şeyin üstesinden gelmemizi sağlıyor.
Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
En başta yaptığı işi, bu mesleği çok sevecek. Ekip ruhunu bilecek ve daima
ekip ruhuyla hareket edecek. Kendine
mesleğine saygı duyduğu gibi kendini
geliştirmek adına yeniliklere de açık
olacak. Çalıştığı tesisi bir okul gibi görüp personellerini yetiştirecek, “ben”
olarak değil ‘’biz’’ bilinciyle hareket
edecek ve nitelikli bilinçli personeller
yetiştirecek.

Housekeeping departmanının daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
En başta bu alanda çalışan personellerin
eğitilmesi gerekmektedir. Biraz önce de
söylediğim gibi nitelikli ve bilinçli personeller yetiştirmemiz lazım. Bunların olabilmesi için de bu departmanın turizmde,
otelcilik sektöründe ne ifade ettiğini anlatmak gerekiyor. Burda sadece bizlere
değil yatırımcılara ve işletmelere de iş
düşüyor. Turizmde çıtanın yükselebilmesi,
sektördeki kalifiye elemanın çoğalması ve
dolayısıyla hizmet anlayışının daha kaliteli hale gelebilmesi için personellere de
yatırım yapılması, çalışanların emeklerinin karşılığını her anlamda alması gerekiyor. Yukarıda da ifade ettiğim gibi insana
insanla hizmet ancak bilinçli, iyi eğitimli
ve emeklerinin karşılığını görebilen personelden geçer.
Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Ben bir otelde housekeeping departmanının ev sahibi olduğunu düşünüyorum.
Odalardaki hijyenden, konfordan genel
alanlardaki temizliğe kadar bir misafirin
ilk dikkat ettiği yerdir. Bu anlamda housekeeping için bir otelin aynası da diyebiliriz.
Sizce housekeeping departmanının diğer departmanlarla ilişkisi
nasıl olmalıdır?
Bir zincirin halkası gibi düşünürsek,
housekeeping departmanı en önemli
halkalardan biridir. Çünkü burda ya-

şanacak en ufak bir aksaklık misafiri
etkilediği gibi diğer departmanları da
etkiler. Bu yüzden diğer departmanlarla sağlıklı ve yardımsever bir iş bilinciyle hareket etmek, ortak bir amacımızın
olduğunu birbirimize hissettirmek, misafirlerimizin tatillerini, konakladıkları
süre boyunca en iyi şekilde geçirmelerini sağlayacak ve geri dönüşüm turizmine de katkıda bulunacaktır.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bizim mesleğimizle ilgili en büyük sıkıntı maalesef personel sıkıntısı. Turizmin birçok yerde sezonluk olması,
personele gerekli yatırımın yapılmaması özellikle gençleri bu sektörden
uzaklaştırmaya başlamıştır.
Buna son yıllarda yabancı uyruklu personel çalıştıran işletmeler de eklenince sektördeki personel sıkıntısı giderek büyümüştür. Acilen yatırımcısıyla,
işletmesiyle, turizmcisiyle, dernekleri,
kuruluşlarıyla bunun önüne geçilmeli
ve çözüm bulunmaya çalışılmalıdır.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza olumlu olumsuz etkileri var mı?
Açıkçası eve zaman ayırmakta zorlanabiliyoruz bazen. Çünkü housekeeping
departmanı kesintisiz hizmet vermesi
gereken, her an aktif olan bir departman ve dolayısıyla vaktimizin çoğunu
işimize ayırıyoruz. Ancak ben elimden
geldiğince evime ve aileme de vakit
ayırmaya çalışıyorum.
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White City Resort Otel 8 dönüm arazi
üzerine kurulu, denize sıfır 205 odalı,
spası, toplantı salonları, alakart restoranları, kendine ait plajı ve iskelesiyle
misafir memnuniyeti odaklı hizmet
veren bölgenin önemli tesisleri arasındadır. Aynı şekilde Konaklı’da bulunan
White City Beach Otel de aynı hizmet
anlayışı içinde devam eden, 115 odalı,
%70 Avrupa ağırlıklı, misafir memnuniyetini ön planda tutan bölgenin önemli
tesislerinden biridir.
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Bu alanda çalışmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu alandaki altın kural bana göre sabır ve insan odaklı çalışmak. Aslında
hayatın her alanında sabırlı olmalıyız
ancak housekeeping departmanında
başarı sağlayabilmek için bilgi, nitelik ve tecrübeden evvel o işe ne kadar
vakit ayırıp, olumsuzluklar karşısında
ne kadar sabır gösterdiğimiz, ne kadar
çözüm odaklı çalışıp özveriyle hareket
ettiğimiz önemlidir. Bunları iş yaşamına empoze edip, bu doğrultuda hareket
eden gençlerimiz uzun vadede daima
başarılı olacaklardır.
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Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
Şu an yönetim kurulu başkanı olduğum
HOTED derneğimizin çatısı altında birçok çalışmaya imza atmak için hazırlıklar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızın
başında nitelikli ve bilinçli turizm çalışanları yetiştirmek adına şeflik kurslarımız vardır.
Diğer taraftan ocak ayında düzenleyeceğimiz olimpiyatlarımız için sıkı bir
hazırlık içine girmiş bulunmaktayız.
Seminerlerimiz, eğitimlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle ilgili de
haftalık istişare toplantılarımızda neler
yapabileceğimiz, housekeepingle ilgili
nasıl bir farkındalık oluşturabileceğimiz konusunda da aktif olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Hoted Alanya’nın çalışmaları ve
dernekleşmeyle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Biraz önce de söylediğim gibi bizim için
çok önemli olan Uluslararası Housekeeping olimpiyatlarına hazırlanmaktayız. Diğer taraftan şeflik kurslarımıza
devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk
projelerimiz ve eğitim seminerlerimiz
de düzenli olarak devam edecektir.
Ben dernekleşmenin, o meslek dalının gelişimi için çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü dernekler ya da
buna benzer sivil toplum kuruluşları,
üzerinde titizlikle durulması gereken
meslek dallarıyla ilgili bir farkındalık
oluşturarak o işi yapan insanların da
bir çatı altında toplanmasını sağlayıp
birlik oluşturabilmekte ve mesleğin
gelişimine katkı sağlamaktadır.
HOTED, camianıza ve Alanya turizmine ne kattı ?
HOTED, başta kurucusu, Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Hakan Halit
Yeni ve onun özverili çalışmaları olmak üzere, bu mesleğe ve bu derneğe
emekleri geçmiş ve halen geçmekte
olan geçmiş başkanlarımız Sema Yörütür ve Tarık Saylar aracılığıyla çok
büyük işlere imza atmıştır. Bunun en
büyük kanıtı her yıl düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz uluslararası housekeeping olimpiyatlarımız, kalifiye

personel sıkıntısını gidermek amacıyla
yapılan şeflik kursları ve housekeeping
istihdam programlarımızdır.
HOTED sayesinde housekeeping departmanı sadece temizlik yapan personel bilincinden çıkmış, Onursal
Başkanımız ve Baş Danışmanımızın
da her zaman dile getirdiği gibi aslında
geri dönüşüm turizminin teminatı olan
personelleri yetiştirmiş, yetiştirmeye
de devam etmektedir. İşletmeler housekeepingin sadece temizlikten ya da
hijyenden ibaret olmadığını; ve bir tesisin aynası, görseli olduğunu, misafir
memnuniyetiyle doğrudan bağlantılı
olduğunu anlamışlardır.
HOTED, housekeepinge bakış açısını
değiştirmiş ve değişen bu bakış açısını
uluslararası housekeeping olimpiyatları sayesinde de her yere aktarmaya devam edecektir. Ben bu anlamda başta
Onursal Başkanımız ve Baş Danışmanımız Hakan Halit Yeni olmak üzere,
geçmiş başkanlarımıza, yönetiminde
yer almış herkese çok teşekkür ederim
ve elimden geldiğince bu çıtayı daha da
yükseltmek için yönetim kurulumuzun,
denetleme kurulumuzun, proje kurulumuzun, eğitim komitemizin, bu çatı
altında bulunan tüm meslektaşlarımızın ve kıymetli dostlarımızın desteğiyle
gereken çalışmaları yapacağımızı da
belirtmek isterim.
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KLEO MİNİBAR
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“Oteller son yıllarda güvenlik açığı olmayan, yeşil enerjili, kolay temizlenebilen ve
hijyenik ürünlere yönelmeye başladı. Bu yönelimin gelecek yıllarda da gündemde
olacağını düşünüyoruz” diyen Bölge Müdürü Hüseyin Rüzgar sorularımızı yanıtladı.
Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
KLEO MiniBar; 90’lı yılların başından
beri konaklama ve sağlık sektöründe
en çok bilinen markalar arasındadır.
Dolayısıyla Ulusal ve uluslararası tüm
firmalar ile çalışıyoruz. Seyahatlerde
neredeyse her otelde bir Kleo ürünü ile

karşılaşmak mümkün. KLEO MiniBar
müşterilerine sadece satış aşamasında
fiyat odaklı hizmet vermek yerine satış
öncesi ve sonrası geri dönüşler alarak
ürünlerini sürekli güncellemektedir.
Yenilikler satışı amaçlar ancak eskiyi
de güncellemek müşterinin kullanım
memnuniyetini artırır. KLEO MiniBar,

her otel odasında bir ürün amacını taşır. KLEO, sektörel basılı yayın ve sosyal medya reklamlarının tam frekanslarda bütçeleyerek yeni faaliyetleri ve
ürünleri hakkında sürekli bilgilendirme
yapmaktadır. Dolayısı ile mevcut kullanıcı referansları ve reklamların iletişim
etkisi ile kullanıcı tarafından iletişim

daha çok kurulmaktadır. Proje yapısına
göre iletişim mimar, proje müdürü ya da
yatırımcı ile iletişim kurulabilir.
Müşteri portföyünüz ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verir misiniz?
KLEO; Otel, öğrenci yurtları, misafirhaneler ve hastane odaları başta olmak üzere
kişisel kullanım gerektiren ofis, taşıtlar,
yaşam destek konteynerleri, askeri projeler gibi birçok özel projede yer almaktadır.
Ürün gamımız içerisinde MiniBar, kettle,
ahşap sunum tepsisi, valiz sehpası bulunmaktadır.
Fiyat politikanız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de rekabet doğrudan fiyat anlamına geliyor. “Oysa ilk yatırım maliyeti kadar
işletme maliyeti de önemlidir.” Otellerin
işletme sürecinde, enerji ve garanti sonrası bakım maliyetleri, personel etkinlikleri
ve müşteri memnuniyeti çok önemlidir.Bu
sebeple rekabette özellikle bu kavramları
ön planda tutmaya çalışıyoruz.
Son yıllarda bazı büyük markalar da dahil
olmak üzere, ana ürün gruplarının piyasaya girişini hızlandırmak amacı ile kişisel
perakende kullanıcıları için tasarlanmış,
buzluklu ve Çin’den ithal edilen mini buzdolabı ürünlerinin sektörde minibar olarak
sunulduğunu ve satışının yapıldığını söyleyen rüzgar, “Özel ve kamu hastanelerindeki ürünlerin buzluksuz olması özellikle
hepatit virüsünün barınmaması açısından
önemlidir. Minibar ile mini buzdolabı arasındaki en önemli farklardan biri de budur.
Mini barlarda buzluk yoktur. Yatırımcılara
bununla ilgili aradaki çok önemli farkları

anlatmak için çaba gösteriyoruz. ‘Kesinlikle fiyat odaklı değil kalite odaklı ürünler tercih edilmelidir. Yatırım maliyetleri
yerine işletme maliyetleri de göz önünde
bulundurulduğunda ürünlerin uzun ömürlü olmasının yanı sıra ciddi tasarruflar da
sağlanmaktadır.’
Pazarda güven ve kalitenin
adresi olmak için yaptığınız
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
“Pek çok ilke imza attık”
KLEO Minibar Dünya’da Realtime Clock
(RTC Sistem) özelliğini müşterilerine ilk
kez sunan firma olma özelliğine de sahip.
Aynı zamanda RTC sistemle Ekovat Sistem A+++ enerji sınıfındaki minibar modellerimizin hem sıcaklık aralıkları (fresh
mod / kiler mod) hem de otel ya da hastanenin mevsim / sezon durumuna göre çalışma saat aralıkları, USB slot yardımıyla
programlanabiliyor. Bu sistemle dünyada
bir kez daha adımızdan söz ettirdik ve
söz konusu sistem hala başka bir üretici
tarafından üretilemedi. Müşterilerimizin
geri dönüşleri bizim için çok önemlidir,
taleplerini anında değerlendirir, gerekirse
anında yerinde müdahelelerde bulunuruz.
Sektörü getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Uluslararası zincir ve şehir otellerinden gelen talepler doğrultusunda yine
Türkiye’de bir ilki başararak 20 Litre Mini
Barımızı tedarikçilerimizin beğenisine
sunduk. Oldukça beğenildi ve ilgi gördü.
Absorbe sistem ve A+++ Ekovat sistem
olarak üretimlerimiz devam ediyor. Ayrıca
mevcut Absorbe sistem minibarlarımız da

yeniliğe giderek otomatik defrost özelliği
ekledik. Bu sayede tüm MiniBarlarımızda
Led iç aydınlatma ve otomatik defrost
özelliklerini standart olarak sunmaya
başladık. Yine 20 litre olan fakat bir tablo
gibi duvara asılan MiniBarımızı sergiledik,
geliştirme çalışmalarımız Akdeniz üniversitesi ve Devlet destekli olarak devam
etmektedir.
Ekonominin gidişatı ve size
yansımasını nasıl
eğerlendiriyorsunuz?
Geçtiğimiz son 3 yılda ki her şey dahil
sahil turizminde kriz; yeni yatırımları ve yenilemeleri erteledi. Ancak bu yıl
konaklama sektöründe yatırımların ve
renovasyonların tekrar başladığını görüyoruz. Beklediğimiz seviye de olmasa da
sevindirici bir durum. Sahil kenarlarında
arsa fiyatlarının artmış olması zaten yatırımların azalmasına neden olmaktadır. Bu
yıl daha çok kapasite artışı ve yenilemeler
daha ön plana çıkmaktadır. Öte yandan
şehir otelciliği ve butik otel yatırımları
daha da artış gösterdi. Oda kapasiteleri
açısından düşük kalsa da bu projelerde
yer almak için elimizden geldiğince yatırımcılar ile görüşmeleri hızlandırdık. Yatırımcıların özellikle oda ekipmanlarında
fiyat algısından uzaklaştığını ve ürün
kullanım kolaylığı, temizlik ve hijyen
standartlarının önemsendiğini görüyoruz. Enerji verimliliği de ilk talepler
arasında. Ayrıca odaların küçülmesiyle daha küçük modellere ilgi artmış
durumda. Ürünlerimiz sabit demirbaş
olmaması nedeni ile mobilya projesinin
tasarlanması için ilk önce düşünülen
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ama en son satın alma kararı alınan
ürün grubunda. Bu nedenle havalandırma projelendirmesi konusunda mobilya imalatı sonrası uyarılar yapmak zorunda kalıyoruz. Mobilyada revizyonlar
yapılması gerekebiliyor. Havalandırma
projesi için ara sürece katılmamız gerekiyor.
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Müşterilerinizin hizmet alırken nelere dikkat etmesi gerekir?
Ulusal ve uluslararası zincir otellerden
gelen talepler doğrultusunda 20 litre
serisini Türkiye’de üreten ilk firma olan
KLEO’nun KEB20C modelinin 3. jenerasyonu, yüzde 100 milli tasarımla son
şeklini aldı. 4. jenerasyon çalışmalarını ise Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirdiklerini söyleyen KLEO MiniBar
Bölge Müdürü Hüseyin Rüzgar, “Bu
konuda devlet teşviki ile yol almak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu
ürün, dünyada ilk KLEO tarafından üretildi. Avrupa’da bir üretici bu modelin
benzerini üretmeye başladı, ancak ürünümüz rekabet noktasında konumunu

korumaya devam ediyor.” dedi.
“A+++ düşük enerji sarfiyatlı ve düşük
hacimli modeller tercih ediliyor”
Minibar projelerinde özellikle A+++
düşük enerji sarfiyatlı ve düşük hacimli modellerin tercih edildiğini aktaran
rüzgar, bunun nedeninin, odaların daha
kullanışlı ve oda ekipmanlarının kolay
kullanımına yönelik tasarımlar yapılması olduğunu söyledi.
Türkiye turizminin gidişatını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye turizmi, sektörün dışında oluşan çeşitli olumsuz etkenlere ve konjonktüre bağlı dalgalanmalara, kriz
dönemlerine rağmen hızlı büyüme
trendini son 10 yılda da sürdürdü. Bu
süreçte turizm alanında en hızlı büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden biri
olan Türkiye, uluslararası sıralamada üst pozisyonlara doğru ilerleyerek
dünyada ilk on ülke arasında yer aldı.
Türkiye turizminde, temel göstergeler
itibariyle son on yıldaki gelişmelere bakarak daha umutluyuz. Daha iyisini ya-

pabilme gücümüz var, bu gücü verimli
hale getirerek, değişen piyasa koşulları
ve teknoloji daha aktif olarak kullanarak bir adım öteye götürüyor olabilmemiz için herkesin taşın altına elini koymasını gerekiyor.
Ancak bu şekilde diğer ülkeler arasından sıyrılıp farkındalık yaratabilir Pazar
payımızı arttırabiliriz. Önümüzde uzun
bir yol olduğu doğru ancak; Biz ülke
olarak bu güce sahibiz ve başarabileceğimiz konusunda herhangi bir şüphem yok.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Kleo olarak biz daima; kalitemizi ve hizmetimizi bir basamak daha ileriye nasıl
çıkarabiliriz mottousuyla hareket ediyoruz. Kleo her zaman ar-gesiyle yeni
geliştirdiği ürünlerle bu geliştirdiğimiz
ve üretmiş olduğumuz ürünlerin kalitesiyle sektörde; yeniliklerin tek adresi
olmaya devam edecektir. Şu an geldiğimiz noktada ki yerimiz, bunun en büyük
göstergesidir.
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BODRUM GÜMBET CLUB SHARK HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I

ZÜLEYHA GÜLEÇ

“Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın mesleğini severek yapması, pratik
çözümler getirebilmesi, çözüm odaklı çalışması, işletmenin sunduğu imkan ve
olanaklar dahilinde eğitimi önemsemesi ve gelişime açık biri olması gerekir” diyen
Bodrum Gümbet Club Shark Hotel Executive Housekeeperı Züleyha Güleç sorularımızı
yanıtladı.

Housekeeperlik serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Ailem de kardeşlerimin hepsi Turizm
ile uğraştığı için benim de turizm ile
tanışmam bu şekilde oldu. Kendime
en uygun “Housekeeping” departmanını uygun gördüğüm için. Bu sektörde
kendimi en yüksek düzeye getirmeyi
hedefledim.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
ISO- Kalite Kontrol ve HACCP eğitimleri aldım. Aktif olarak personel yöneticiliği ve eğitimi hakkında çeşitli etkinliklere ve kurslara katıldım. Eğitimin
hayat boyu devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle de özellikle firmalar tarafından verilen eğitimlere katılıp
kendimi her geçen gün geliştiriyorum.
Ekibimde yer alan personellere de be-

lirli periyotlarda misafir memnuniyeti,
kimyasallar ve özellikleri, oda düzeni
ve temizlik konusunda eğitimler vermekteyim.
Çalışmakta olduğunuz OTEL hakkında bilgi verir misiniz?
Çalışmakta olduğum Club Shark Hotel
105 odalı, 195 yataklı bir konaklama
tesisidir. Club Shark Otel, Bodrum’un
en popüler yerlerinden biri olan
Gümbet’in merkezinde bulunmaktadır.
Gümbet Barlar Sokağına yürüyüş mesafesi ile 1 dakika, denize ise sadece
400 metre uzaklıktadır. 2011 yaz sezonunda hizmete açılan 4 yıldızlı ve güler yüzlü servis anlayışı ile kısa sürede
misafirlerin gönlünde yer alan otelimiz
Bodrum merkezine sadece 2 kilometre
mesafededir. Misafirlerimize yaz sezonunda “Her şey Dahil” konaklama imkanı sunan otelimiz,12 ay hizmet vermektedir.
Sizce iyi bir housekeeperin olması
gereken özellikler nelerdir?
İyi bir housekeeper önetici vasfına sahip, düzgün ve eğitimli personeller
yetiştirebilen, disiplin ve ekip ruhuna
önem veren, işinin inceliklerini bilmesi önemlidir. Personel yetiştirirken, ilk
başta bu mesleği severek, pratik çö-

zümler getirebilen, çözüm odaklı çalışabilecek, işletmenin sunduğu imkan
ve olanaklar dahilinde eğitime önem
veren ve gelişime açık biri olması gerekir. İyi bir yönetici sürekli kendini geliştirmeli, yenilikleri öğrenmeli, öğrendiklerini ekibiyle paylaşarak onların da
gelişimine katkı sunmalıdır.
Housekeeping departmanın
daha iyi noktalara gelmesi için neler
yapılabilir? Geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bence bu departmanın önemini başta
kabul ettirmek gerekir. Housekeeping
dernekleri gibi sivil toplum örgütlerine eleman eğitimi ve bilinçli personel
yetiştirebilmesi için her türlü destek ve
imkanların sağlanması, okullarda eğitimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir.
Eğitimli personelin çalışma hayatına
atılmasıyla birlikte nitelikli hizmetin
artacağına inanıyorum.
Geldiği nokta ise henüz gelmesi gerektiği noktada değil. Maalesef eğitim
konusu ile ilgili henüz tam anlamı ile
personellere yeterli olanakta bilgi aktarılamıyor.
Bu meslek önemsenmediği sürece de
tam anlamı ile bilinçli elemanlara sahip olunamayacaktır.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

Kendinizi Kısaca tanıtır mısınız?
1974 Almanya doğumluyum 15 yıldır
bu sektördeyim. 2000’li yılların başında turizm sektöründe çalışmaya karar
verdim. Karar vermemin ardından da
housekeeping bölümünde çalışmaya
başladım ve ilk günkü heyecan ile çalışmaya devam ediyorum.
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Sizce bir hotel için housekeeping
departmanı neler ifade ediyor?
Bence housekeeping departmanı işletmenin hedeflediği standartlara ve
mali portreye sağdık kalarak, otelin temizlik, bakım, hijyenik ve estetik işlevlerini yerine getiren bir departmandır.
Her ne kadar perde arkasında destek
bölümü olarak görülse de konukların
yatak odalarına kadar giren bir sorumluluk taşımaktadır. Housekeeping departmanının verdiği hizmet ne kadar
nitelikli ve kaliteli olursa, misafirlerimizde o ölçüde otelimizden memnun
kalacaktır ve sonraki yıl tekrar otelimizi tercih edebilecektir. Bu nedenle
bizim verdiğimiz hizmet büyük önem
taşımaktadır.
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Sizce Housekeeping departmanın
diğer departmanlar ile ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Housekeeping departmanında çalışan
personelin öncelikle kendi aralarında
iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Departmanımız öncelikle ön büro
ve resepsiyonla devamlı kontak kurmalıdır. Konaklama tesislerini bir bütün olarak düşünmek gerekir. Tesiste
bulunan bütün bölümlerin ve kişilerin

birbiriyle iletişim halinde olması önemlidir. Otelde bulunan bütün departmanlar zincirin halkası gibi iç içedir.
Bu nedenle halkaların birinin kopması
bütün olarak oteli etkileyecektir. Bütün
departmanların saygı ve sevgi çerçevesinde birbirleri ile iletişim halinde kalması gerekmektedir.
Mesleğinizin Geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Şu an için önünün kapalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve seminerleri sıklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Housekeeping departmanına gerektiği
önem verilirse ve turizm sektörü sekteye uğramadığı sürece gelecekte bu
mesleğin daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu, olumsuz etkileri var mıdır?
Mesleğimizin en başta gelen olumlu
etkisi, ev hayatımızda da her geçen
gün daha da bilinçli hareket etmemizi
sağlıyor olmasıdır. Farklı kültürdeki
insanlar ile tanışarak diyalog halinde
olmanın vermiş olduğu bir enerji ile
evinize dönmeniz gerçekten olumlu
bir durum. Olumsuz etkileri olarak ise

sosyal aktivitelerinize çok fazla zaman
ayıramamamız gelmektedir.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere neler tavsiye ederseniz?
Öncellikle bu mesleği yapacak kişilerin
işini severek ve isteyerek yapması gerekmektedir. Günü kurtarmak için ya
da maaş çalışmak belirli bir süre sonra
çekilmez hale gelecektir. Bu bölümde
çalışacak gençlerin gelişmeye açık,
eğitime önem veren, öğrenme arzusunda olması önemlidir. Başarılı olmak
isteyen genç arkadaşlarımızın sabırlı
olması, yeniliklere açık olması, saygı,
sevgi kuralları çerçevesinde hareket
etmeleri gerekmektedir.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Meslek olarak hedeflerimizi yükseltip,
housekeeping ile ilgili eğitimlerin verilmesini sağlayıp, turizm sektörüne
deneyimli, eğitimli personeller yetiştirmeyi amaçlamaktayım. Sivil toplum
örgütlerinde yapılacak her türlü eğitimle ilgili etkinliklerin içinde yer almayı hedefliyorum. En önemli hedefim ise
her zaman başarılı bir şekilde meslek
hayatıma devam etmektir.

firma

DENİZ BUKLET
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Faaliyetimize 2007 yılında başladık.
Antalya başta olmak üzere ülkemizin
turizmin geliştiği bölgelerde kendi satış ekimiz ve belli bölgelerde de bayilerimiz aracılığı ile ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Şuan itibariyle
Akdeniz Bölgesinde kapasitemiz, teknolojimiz ve günlük üretim sayılarımız
dikkate alındığında lider konumdayız.
1500 m2 kapalı alanda işinde uzman
personellerimizle otel buklet ürünlerini üretimine devam etmekteyiz. Artık
günümüzde teknoloji ve makine parkurunun çeşitliliği çok önemlidir. Bizde
bunun farkında olarak makine parkurumuza çok önem verdik ve geliştirdik.
Hala güncel teknolojileri takip ederek
gerekli yatırımlarımızı yapmaktayız.
Üretim kalitesini düşürmemek müşterilerimize zamanında ürünlerimizi
teslim etmek için, üretimimizi kendi
fabrikamızda çözmek ana prensibimiz
olmuştur. Fabrikamızda da teknoloji
yatırımlarımızı hız kesmeden devam
etmekteyiz.
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Müşteri portföyünüz
ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verir misiniz?
Müşteri portföyümüz turizm ağırlıklı
olmak üzere sağlık ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel,
hastaneler, tatil köyleri, lüks dinlenme
tesisleri ve misafirhaneler diye sıralayabiliriz. Buklet sektöründe Antalya’da
ve bölgemizde lider konumda olduğumuz için, şimdiye kadar çok geniş bir
portföy oluşturduk ve müşterilerimizin memnuniyetini kaybetmeden her
sene portföyümüz arttırmaya devam
ediyoruz.

Ürünlerimiz, sektör itibariyle çok geniş
bir yelpazeye sahip. Birçok ürünümüzü
fabrikamızda, bizim kalite standartlarımızda üretilmektedir. Çok fazla ürün
çeşitliliğine rağmen kaliteden ödün
vermeden, zamanında ürünlerimizi
müşterilerimizin hizmetine sunabilmekteyiz. Bunun sonucunda oluşan
müşteri memnuniyeti, bizim için en büyük motivasyon kaynağı olmaktadır.
Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Buklet piyasasında Deniz Buklet olarak, bölgemizde en büyük kapasiteye
ulaşmış buklet firması olarak, yaptığımız işlerin kalitesi ve zamanında yapılan teslimatlarımız sayesinde müşterilerimizde güven duygusu sağlamış bulunmaktayız. Bizim için çok önemlidir.
Ürünlerimiz kalitesi, Ürettiğimiz ürünlerin arkasında durmamız bu duyguyu
pekiştirmiştir.
Sizce, müşteriler neden
sizin firmanızı tercih etmelidir?
Öncelikle Deniz Buklet olarak önceliğimiz işimiz ve müşterilerimiz. Sonrasında yaptığımız işi çok önemsiyoruz.
Kalitemizden hiç bir şekilde ödün vermemek ana prensiplerimizden.
Bin 500 metrekare kapalı alanda sektörümüzün gerektirdiği üretim kalitesini sağlamak için gerekli makina,
ekipman ve teknolojileri bünyemize
kazandırmak için projelerimizi hayata
geçiriyoruz. Yılın 12 ayı, 3 vardiyaya kadar çıkabilen üretim kapasitemiz, gelişmiş makine parkurumuz ve yetişmiş
uzman personellerimizle yaptığımız
işi çok iyi biliyoruz. Ve yaptığımız işte

çok büyük bir iddiamız var. Bu da bizi
devamlı olarak kendimizi geliştirmeye
yöneltiyor. Sonuç olarak da müşteri memnuniyetiyle tanışıyoruz. Bütün
bunlar müşterilerimizin bizi tercih etmesinin nedenidir, diye düşünüyorum.
Sektöre getirdiğiniz
yenilikler hakkında
bilgi verir misiniz?
Sektörü getirdiğimiz en önemli yeniliğin, güncel teknolojileri takip edip gerekli gördüğümüz ekipmanları bünyemize katmak olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca kendimize özgü yeni tasarımları,
3D modellemeler ve yeni şişe modellemeleri yapan, geliştiren geniş bir ARGE
ekibine sahibiz. Sonuç olarak da daha
estetik ve görsel ürünlerimizi müşterilerimizle paylaşmaktayız.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerimiz; Müşteri memnuniyeti
prensibimizden ödün vermeden iş potansiyelimizi ve müşteri sayımızı arttırmak. Ayrıca yurtdışı müşteri sayımızı
ve ihracatımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Kalitemiz dünya standartlarında
olduğu için, yurtdışında da pazar bulabilmekteyiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizde ve Türkiye’de ana
tedarikçi konumundayız.
Bulunduğumuz noktayı korumak ve
daha iyi noktalara gelmek için gerekli
gördüğümüz yatırımlarımızı düzenli
olarak yapmaktayız. İmkanlarımızı her
geçen sene artırmak, gelişim sürecimizi de hızlandırmak ana hedeflerimiz
diyebiliriz.
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FETHİYE ÖLÜDENİZ BEACH RESORT BY Z HOTELS
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I

HÜLYA ÖNER

“Housekeeperlık korumak kollamak olduğundan sadece tesisi değil, doğayı, hayvanları,
çevreyi de koruyup kolluyorsunuz. Temizliğe, düzene o kadar alışıyorsunuz ki bütün
dünyanın temiz olmasını istiyorsunuz” diyen Fethiye Ölüdeniz Beach Resort By Z Hotels
Executive Housekeeperı Hülya Öner sorularımızı yanıtladı.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
1993 yılında büyük bir tatil köyünde
housekeeping departmanın da order
taker olarak başladım. Tatil köyüne o
yıl bilgisayar kurulmuştu ve bende bilgisayar kullanmayı housekeeper ve kat
şeflerine öğretip ayrılacaktım. Açıkçası
Turizm sektöründe çalışmayı hiç düşünmüyordum. Sezon sonu ayrılmayı
beklerken kış kadrosuna kabul edilip
kat şefi olarak görevime devam ettim.
Aynı tesiste 2 yıl kat şefliği yaptım.
Daha sonra kendimi geliştirmek için
başka bir tatil köyünde kat şefi görevine başladım. Bir yıl da orada kat şefi
olarak çalışıp 1997 yılında kat hizmetleri müdürü olarak başka bir tesiste
görevime başladım. Kat şefi olarak çalıştığım süre içinde birçok eğitim aldım
ve seminerlere katıldım. Bu mesleği
sevdiğim ve saygı duyduğum için seçtim hiçbir zaman da bu meslek ve görevde olmaktan pişman olmadım.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Birçok eğitim aldım. Daha önceki yıllarda internet çok yaygın olmadığı için
mesleğimizle ilgili bilgileri ancak yüz

yüze eğitimle, deneyerek, uygulayarak,
öngörüyle ediniyorduk. Bilgi ve becerilerinizi aktardıkça paylaştıkça başarının yolu açılır düşüncesi içindeyim.
2015 yılında Fethiye’de kat hizmetleri
derneğini kurduk. Derneğimiz adına
birçok eğitim ve seminer verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Ölüdeniz Beach Resort By Z Hotels
dünyaca ünlü Ölüdenize sıfır konumdadır. 19 dönümlük bir arazi üzerinde
230 odalı olup 2 katlı bloklardan oluşmaktadır. Güneş, deniz kum ve doğayla
iç içe görülmeye değer bir tesistir. Yine
dünyaca ünlü yamaç paraşütü yapılan
Babadağ eteklerindedir. 1986’dan beri
her yıl kendini yenileyerek hizmet vermektedir ve tam bir aile otelidir.
Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Housekeeper olmanın avantajı her
daim kendinizi geliştirebileceğiniz bir
meslek olmasıdır. Eğer öğrenmeye
açıksanız her gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz ve buda hayatınıza renk
katıyor. İnsan ilişkileriniz gelişiyor, 25
yıllık meslek hayatımda hiç gidip görmediğim şehirlerden arkadaşlarımla
çalışma imkânı buldum, buda her bölgenin, şehrin kültürünü, zenginliğini
öğrenmenizi sağlıyor. Housekeeperlık
korumak kollamak olduğundan sadece
tesisi değil, doğayı, hayvanları, çevreyi
de koruyup kolluyorsunuz. Temizliğe,

düzene o kadar alışıyorsunuz ki bütün
dünyanın temiz olmasını istiyorsunuz.
Dezavantajı ise çalıştığınız tesisin her
yerini aynı anda görme imkânınız yok,
dolayısıyla sürekli bir kontrol etme
ihtiyacı doğuyor. Doğru bir ekiple ekip
ruhuyla bu dezavantajı avantaja çevirebiliyorsunuz. Başınıza ne gelirse gelsin,
ne kadar üzücü olay olursa olsun, yüzünüz değişmez ve görevinizi aksatamazsınız. Hizmet sektörü olduğundan
herkesin tatili bizim ise yoğun çalıştığımız zamanlardır.
Housekeeping departmanın
daha iyi noktalara gelmesi için
neler yapılabilir? Geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle tesislerin housekeeping
departmanının bir otel için ne kadar
önemli olduğunu bilmesi lazım. Evet,
bizim işimiz temizlik, maide ve meydancıda aranan özellik yok gibi görünüyor. Yani okul bitirmesine, usta olmasına, deneyimli olmasına bakılmıyor.
Hâlbuki biz insanların özel hayatına
giriyoruz, yatak odalarını temizliyoruz.
Sırf bu yüzden güvenilir elemanla çalışmak zorundayız. Gençler artık houskeeping departmanında çalışmayı tercih etmiyor. Hem sezonluk olmasından,
hem maaşının tatmin etmediğinden,
hem de en az lise mezunu olmasından
dolayı farklı iş arayışı içinde oluyorlar.
Bir Üniversitenin turizm bölümünde
düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılmıştım. Gençlere housekeeping departmanını anlattım ve kim ho-
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1967 Kırşehir Mucur doğumluyum.
Liseyi Ankara’da bitirdim. 33 yıldır
Fethiye’de yaşıyorum. 25 yıldır turizm
de çalışıyorum. Bir kızım var.
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usekeeper olmak istiyor diye sordum
ve hiç kimse el kaldırmadı. Neden düşünmüyorsunuz? Dedim. Karşılığında
sizin işiniz çok zor diye cevap aldım.
Evet, zor ama bir o kadarda keyifli bir
iş yapıyoruz. Acaba biz housekeeperlar
çok mu dert yanıyoruz? Çektiğimiz sıkıntıları daha çok mu anlatıyoruz diye
düşündüm ve o günden sonra mesleğimin güzel yanlarından bahsetmeye
başladım. Gençleri özendirmek için her
halde bunu yapmamız gerekiyor. Her
turizmin olduğu yere dernek kurulmalı.
Sadece teoride kalan değil.
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Çalışanların hakkını savunan, eğitim
veren, housekeeping departmanını
sevdiren işletmelere önemini anlatan,
maaş politikasından tutunda, mesai
saatine, üniformasına kadar özendirici
olunan bir meslek haline acilen getirilmesi lazım.
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Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Otelde her departman kendini otelin
bel kemiği diye ifade eder. Bütün birimler zincirin halkasıdır. Bence housekeeping departmanı otelin her şeyidir. Yeri
gelir beyni, yeri gelir gözü, kulağı, yeri
gelir ev sahibi, yeri gelir eli, ayağı, annesi, ablası, kardeşidir. Tesisi sırtlayan,
omuzlayan birimdir. Housekeeping temizlik, saflık, şeffaflık, dürüstlüktür.

Sizce housekeeping departmanının diğer departmanlarla ilişkisi
nasıl olmalıdır?
Bütün departmanlarla bağlı çalışan bir
birimdir housekeeping. Diğer departmanların yaptığı her yanlış ya da hata
dolaylı yoldan housekeepingin iş akışını etkiler. Şöyle ki ön büronun yanlışı iş
planınızı, tekniğin yaptığı yanlış misafiri
dolayısıyla sizi restorandın kırdığı döktüğü bile sizi bulur bu nedenle bütün
departmanlarla aynı dili konuşmanız
birbirinizi anlamanız gerekir.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Turizm sektörü var oldukça housekeeping departmanıda var olacaktır. Housekeeping departmanının olmadığı bir
otel düşünebilir miyiz? Bu yüzden bu
depertmanı gençlere sevdirmek için
uğraşmamız emek vermemiz gerekiyor. Birde otel sahiplerinin genel müdürlerin housekeeping departmanının
yükünü biraz hafifletmeleri gerekir.
Yeterli sayda personel almak gibi Tabi
ki de pamuk ipliğine bağlı bir sektör olmasından ve ülkemizde yaşanan kriz
maliyet hesabı da etken faktörlerdir.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza olumlu olumsuz etkileri var mı?
Her ev hanımı ev temizliğini bilir ama
eğer housekeepersanız ayrıntıları da

biliyorsunuz. Hangi deterjanın nerde
kullanıldığını nelerin leke çıkardığını
öğreniyorsunuz ve daha bilinçli temizlik yapıyorsunuz.
Temizlik ve düzen konusunda daha
hassas oluyorsunuz Temizliğin sadece
kiri temizlemek değil hijyeni de sağlamanızın önemini anlıyorsunuz.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?
Evet, zor bir meslek ama bir o kadarda
keyifli, monoton bir akışı olmayan nadir
mesleklerdendir. Her daim kendinizi
geliştirerek yenileyeceğiniz bir alan.
Turizmin hangi dalında çalışırsanız çalışın, özveriyle, severek, keyif alarak,
çalıştığınız sürece hedeflerinize ulaşma imkânı bulursunuz.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Sorunsuz huzurlu mutlu kazasız belasız dolu dolu bir sezon geçirdik. Emeği
gecen herkese teşekkür ederim. Sizi
anlayan, dinleyen, sorunlarınızı çözen
bir yönetimle çalışmak da bir ayrıcalıktır. Başta genel koordinatörümüz Ferudun Ergün ve İşletme Müdürümüz Yücel Avşar’a ailenin bir ferdi olduğumuzu hissettirdikleri için ayrıca teşekkür
ederim. Bütün meslektaşlarıma sağlıklı, huzurlu nice sezonlar diliyorum.
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Özden VURAL
Genel Müdür

Tayfun TATAR
Satış Müdürü

KALİTE VE GÜVENİN ADRESİ: MARKA BUKLET
Otel buklet malzemelerinin imalat ve pazarlamasını kaliteli hizmet anlayışıyla
birleştiren Marka Buklet, turizm sektörünün önde gelen otel buklet ürünleri
üreticilerinden biridir.
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi verir misiniz?
Marka Buklet 1990 yılında pazarlama
firması olarak başlayan öyküsü üretim
deneyimi ile bugün otel buklet malzemelerinden otel konseptine uygun ürün
yaratılmasına ofset matbaacılık tesislerine ve promosyon ürünlerine kadar
uzanmaktadır. Kaliteyi en uygun maliyetlerle aynı zamanda şık buklet ürünlerinin tesis logosu ile demonstrasyonu
yaptıktan sonra firma yetkililerine sunan
ve akabinde uygun görülen tasarım için
seri üretime başlanır.
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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 çeşitleri ayrıca yurtdışı getirttirdiğimiz kozmetik ürünleri, kolonyalı ve
hijyenik mendiller, stick şeker ürünleri
de portföyümüzde mevcuttur.

Fiyat politikanız
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Fiyat politikamız ürün standartlarından taviz
vermeden hammaddelerinin en uygun 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 koordineli olarak
çalışmalarıdır. En iyi şekilde makine parkurumuzu yenileyerek üst kalitede üretim yapmak hedefiyle güvenilir marka olmayı hep
gündemimizde 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 konumlanmaktayız.
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 konuda 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 tasarımlar 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 dolum makine parkurunun hijyene
uygun olup olmadığının, ürünlerin zamanında teslim ediliyor olmasını alımı
yapılan ürünlerin müşteriler tarafından
beğenilme oranının en önemli unsurlar
olduğunu düşünüyoruz
Önümüzdeki dönemler hedefleriniz nelerdir?
Marka Buklet A.Ş. olarak 2019 yılı atılım yılımız olmakla beraber ihracatımızı daha çok artırarak ülke ekonomisine
katkı sağlamaktır.
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Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

SİRKECİ RAYMOND VE RAYMOND BLUE HOTEL
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I

ESMA BİROL
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“Housekeeping departmanı otelin bel kemiğidir. Çünkü misafir otele sadece kahvaltıya,
yemeğe, çay içmeye ya da eğlenmeye gelmiyor. Rahat bir odada kalmaya geliyor.
Housekeeping departmanı insanların özel hayatı içinde yer alıyor, diğer departmanlar
tamamlayıcı unsurdur. Bu nedenle konaklama tesislerinin vazgeçilmez bölümüdür”
diyen Esma Birol sorularımızı yanıtladı.

94

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1973 Adana doğumluyum, 8 yaşımdan
beri İstanbul’da yaşamaktayım. Dünyalar güzeli 1 kızım ve en az onun kadar
güzel 3 torunum var. Lise mezunuyum,
maalesef mesleki eğitimlere katılma
nedeniyle üniversiteyi bitiremedim.
Yenilikleri takip etmeyi çok severim.
Sosyal faaliyet ve uzun zamandır fırsat
bulamasam da spor salonuna gitmeyi
severim. Dini sohbetleri severim, konferanslara konuşmacı olarak katılmayı
ve dinlemekten keyif alırım. Daha önce

birçok dizide rol aldım, okul arkadaşlarımla bir araya gelip faaliyetlerde
bulunmayı severim. Aile içi doğum
günleri kutlamak ve sık sık bir araya
gelmekten büyük keyif alırım. Aile her
şeyden önemlidir
Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
Housekeeperlık serüvenim, komşu kızı
İstanbul Hilton da çalışıyordu, bir gün
karşılaştığımızda otel eleman alıyor,

gel çalış dedi. Bende evde oturmak yerine başvuru yapmaya karar verdim ve
birkaç gün sonra iş başı yaptım.
1992 yılında İstanbul Hilton da staj
eğitimi, Hyatt Regency Otelde eğitim
şefliği, Divan Oteli, Sabancı Center
Personel Şefliği, THY A.O’ya hizmet
veren temizlik firmasında 4 yıl İşletme
Müdürlüğü yaptım. Azerbaycan Hyatt
Regency (Bakü) Otelde 3 hafta otel
personeline eğitim, Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğüne temizlik hizmeti veren
firmada planlama ve organizasyon-

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Benim otelciliğe başladığım dönemde
çok alternatif yoktu. Büyük oteller okul
görevini üstleniyordu. Benim içinde İstanbul Hilton bir okuldu, işime yönelik ve kendimi geliştirmek adına birçok
eğitim aldım. Hijyen eğitimi, problem
çözme teknikleri, bina bakım eğitimi,
ilkyardım eğitimi, meslek standartları
eğitimi, meslek analiz çalışması (Ankara), Maçka Teknik Üniversitesi profesör
hocaların katılımıyla Turizm Otel Eğitimi, Tekstil ürünleri eğitimi aldım. Haşereler ile mücadele, halı leke çalışması,
yangın eğitimi, Kagem-ISO 9001:200
ve Haccp genel bilgilendirme, Diversey
Çamaşırhane leke çıkarma teknikleri
ve deterjan kimyası, Proses danışmanlık eğitimi, ÜTÜ Vakfı Turizm ve Otelci-

lik Okulu Meslek edindirme ve Yönetim
Teknikleri geliştirme eğitimi ve daha
birçok eğitim aldım. Bazı eğitimleri birkaç kez farklı kurum ve kuruluşlardan
aldım. Aldığım eğitimleri her daim personellimle paylaştım.
Personelin kendini geliştirmesi için,
işlerini en iyi şekilde yapabilmesi için
elimden gelen katkıyı sundum. Çalıştığım kurumlarda belirli periyotlarla
personelle toplantılar yaparak, uygulamalı olarak anlatarak onlarında
aldığım eğitimlerden faydalanmasını
sağladım.

Kırmadan, dökmeden küçük sesler olmalıdır. Raymond’da Hayat var.

Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Sirkeci Raymond ve Raymond Blue
Butik Otelde çalışmaktayım, Otel İşletmecimiz sayın Merve Bilgin işinde
başarılı, yeniliklere açık, vizyon sahibi
olması nedeniyle benim işim psikolojik
olarak kolaylaşıyor. Zamanla tüm çalışanlar aile bireyi gibi oluyor. Ama zaten
tüm çalışanlar bir bütünün parçası değil midir? Bütün olmak, sahip çıkmak
sahiplenmektir. Ancak bu doğrultu da
başarı kaçınılmazdır, tüm çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Ses olmayan
iş yerlerinden hasarlı problemler çıkar.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Housekeeper sorumluluk sahibi olmalı, anlık karar alabilmeli, öz güveni yüksek, iş bilgisi ve disiplinli olmalıdır.

Housekeeper olmanın avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
Housekeeping olmanın avantajını bilmiyorum, otele giriyorsunuz günaydın
deyip raporunuzu alıyorsunuz, ufaktan
bir göz atarken hayatınız sadece otele
dönüşüyor. Ancak ev hayatında daha
bilinçli hareket edilmesini avantaj olarak söyleyebiliriz. İnsanlarla ilgilenip,
onlarla uğraşmak zevkliyken, bir yandan da yorucu olabiliyor.

Housekeeping departmanın
daha iyi noktalara gelmesi için
neler yapılabilir? Geldiğinoktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Housekeeping departmanının iyi yere
gelebilmesi eğitim ve çalışan personelin işini sevmesiyle olur. Personeli
eskitmek gerek, şifre sadece bu. Günü
kurtarmak için personel çalıştırmak ne
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la birlikte personele eğitim verilmesi,
Sarı Konaklar Sitesinde housekeeperlık, Çamlıca Medicana Hastanesinde
Proje Müdürlüğü, Tedaş Taşlık Otelde
3,5 yıl housekeeperlik, Temizlik şirketi
bünyesinde Eğitim Müdürlüğü ve Emlak Konut Başbakanlık’ta Proje Müdürlüğü yaptım.
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bize ne de işletmeye fayda sağlamayacaktır.
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Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Bir otel için housekeeping departmanı
bel kemiğidir. Çünkü misafir kahvaltıya,
yemeğe ya da çay içmeye, eğlenmeye
değil oda için kalmaya geliyor. Housekeeping departmanı insanların özel hayatı içinde yer alıyor, diğer departmanlar tamamlayıcı unsurdur. Bu nedenle
konaklama tesislerinin vaz geçilmez
bölümüdür.
Sizce housekeeping departmanının diğer departmanlarla ilişkisi
nasıl olmalıdır?
Yalnızca housekeeping departmanı
değil, oteldeki tüm çalışanlar birbirine
saygı çerçevesinde iletişim içinde ol-

malıdır. Housekeeping departmanı ön
büro ve teknik bölümle daima iletişim
halinde olmalıdır. İletişimin güçlü olması yaşanılan aksaklığın hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Mesleğimde aslında gençliğimde para
ve mevki arasında yıllarca gidip geldim. Mevki isterdim maaş düşük, maaş
istiyorum mevki düşük. Şu anda öyle
bir problemim yok. En güzel mevkide
en güzel yerlerde çalıştım, belki daha
ileriki dönemde otel işletmeciliği yapabilirim.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza olumlu olumsuz etkileri var mı?
İş yerinde yaşanılan sıkıntıları ev hayatınıza yansıtmadığında olumsuz bir

etkisi bulunmuyor. Çalışma ortamında
yaşanılanların orada kalması taraftarıyım. Olumlu açıdan baktığımızda ise
mesleki olarak öğrendiklerimizi, bilgi
ve birikimimizi ev yaşantımızda da uygulayabiliyoruz.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışmak isteyen gençlerin
öncelikle fedakarlık göstermesi gerekir. Fedekarlık ise sevgi istemektedir.
Hangi alanda çalışırsanız çalışın işinizi
severek yapmadığınız da başarı gelmeyecektir. Eğitim olmazsa olmazımızdır.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Hedef herhalde bana uygun bir kelime
değil, çünkü hayat planladıkların değil
yasadıklarındır...
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MD DURU, MAXI HOME

ÇÖZÜMÜN ADRESİ

Kurumsal yapılanmasından daha eskilere uzanan iş deneyimi ve mesleki birikimle,
mobilyadan perdeye, havludan aksesuara dek kişiye özel tasarımlarla, A’dan Z’ye
mekan tefrişi ve tekstili alanında hizmet veren firma, kumaşı sanatla yoğurarak adından
söz ettiriyor.

Kurumsal yapılanmamızdan daha eskilere uzanan iş deneyimimiz ve mesleki birikimimizle, mobilyadan perdeye,
havludan aksesuara dek kişiye özel tasarımlarımızla, A’dan Z’ye mekân tefrişi ve tekstili alanında pek çok seçkin
mekânın estetiğinde kıvanç duyduğumuz katkılarımız bulunmaktadır.
Üstlendiğimiz bağımsız projelerin yanında, bize gereksinim duyulan kimi
projelerde de, daha geniş bir ekibin
parçası olarak, yurt içi yurt dışında, çözüm ortağı olarak yer almaktayız.
Hizmet üretimimizde dünyanın ve
Türkiye’nin seçkin koleksiyonlarını
kullanarak, kumaşı sanatla yoğurup,
mekânlara perde, döşeme ve aksesuar
olarak uyguluyor, işlevi uyum ve estetikle buluşturuyoruz.
Otel, Hastane, Spa Tekstili…
Oda Tekstili (çarşaf, nevresim,
yastık, alez)
Yatak, Baza
Banyo ve Spa Tekstili (havlu, bornoz)
Buklet Malzemeleri
Havuz Başı Dış Mekan Uygulamaları
Konferans ve Balo Salonu Düzen, Sah-

ne-Perde Uygulamaları
Masaj Odaları ve Özel Toplantı Odaları
Tasarımları
Masa Üstü Tefrişi(masa örtüsü, peçete, runner vs.)
Perde ve Döşemelik (dimaout, blackout trevira, cs alev almaz perdeler, yatak örtüleri)
Hastane Yatak Ara Bölme Özel Uygulama Kumaşlar
Cruise, Yat, Uçak…
Yat, uçak ve vip araçların dekorasyonu
tasarımcılar için oldukça zaman alan
ve bir o kadar da keyif veren, özen ve
deneyim gerektiren özel çalışma alanlarındandır. Bu tür mekanların öncelikle ferah ortamlara dönüştürülmeleri
ve içerisinde huzurla yaşanabilir boyuta dönüştürülmesi gerekir. İşlevin
sanatlaştırılması gereken bu alanlarda
tasarım estetiğiyle birlikte, uluslararası kalite standartlarında malzeme kullanımı ise tasarımın ayrılmaz bir parçasına dönüşür.
Standart kabin uygulamaları
Yolcu gemisi tekstil ürünleri
Yat dekorasyonu
Kabine özel tasarım yatak, çarşaf ve
oda tefrişi düzenlemesi
Exclusive tasarımlar
Özel deri kaplama perdeler
Dış mekan, açık alan
Kendi kendini temizleyen kumaşlarda
nilüfer çiçeğinin kendi kendini temizleme özelliği nano teknolojinin esin kay-
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Maxi Home olarak 1997 yılından bu
yana, yurt içinde ve yurt dışında; konut,
otel, spa, hastane, cruise, yat-tekne,
uçak tekstili ve vip araç içi giydirmesi
gibi alanlarda, bir mekânın gereksinim
duyacağı her tür projelendirme ve yeniden yapılandırma hizmetleri üretmekteyiz.
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naklarından biri olmuştur. Açık alan
kullanımına sunulan kumaşlar; milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki yapılara inerek yeni sentez özellikleri
kazandıran nano teknoloji sayesinde,
pürüzsüz kumaş yüzeyindeki nano moleküllerle, kirin kumaşa yapışmasını
engelleyecek özellikte üretilen, yüksek
nitelikli kumaşlardır.

• Paspas havlular
• Peştamal
• Pike bornoz
Buklet grubu
• Kendi markamız olan
pureclean buklet kiti
• (şampuan-duş jeli-vücut losyonu-saç
kremi-sabun-traş seti-diş seti-bakım
seti-terlik vs.)

Teknolojik ve
Dekoratif Kumaşlar…
Aynı zamanda Maxi Home olarak yüksek teknoloji ürünü olan ve “Teknolojik
Dekoratif Akıllı Kumaşlar” olarak adlandırılan ürünler hastanelerde, otel
odalarında, özel vip odalarda, teknelerde, uçak tekstilinde ve birçok özel
alanlarda kullanılabilen teknik özelliklere sahip dekoratif kumaş gruplarıdır.

Mobilya proje grubu
• Mekan proje ve giydirme
• Döşeme tadilat ve yenileme
• Özel tasarımlar ve uygulamalar
• Oda projelendirmeleri

FR One, PT, Fibre Guard,
Drapilux, Markilux, Swela
vb Teknolojik kumaşlar;
Alev Almayan Kumaşlar
Mikrop Barındırmayan Kumaşlar
Havayı Temizleyen Kumaşlar
Gürültü Kirliliğini Azaltan Kumaşlar
Swela Su İtici Ve Solmaz
Dış Mekan Kumaşları
Drapilux Black Out ve Dim Out
Kumaşlar olarak
tanımlanmaktadır.
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Müşteri Portföyü
Oteller
Hastaneler
Spa Merkezleri
Ürün Portföyü
Oda Ve Yatak Tekstili;
• Çarşaf
• Nevresim
• Yastık kılıfı
• Yastık elyaf ve kaztüyü
• Yorgan elyaf ve kaztüyü
• Alez sıvı geçirmez havlu ve kapitone
• Pike
• Throw ve yatak örtüsü
• Battaniye
• Yatak ve baza
• Perde ve döşemelik kumaş ve uygulama
Banyo grubu
• Havlu
• Bornoz

REFERANSLARIMIZ
Intercontinental İstanbul
Crowne Plaza Oryapark İstanbul
Hilton Double Tree Kadıköy
Divan Otel Elmadağ
Aria Butik Otel Marmaris / Selimiye
Sabrinas Hous Butik Otel Marmaris /
Bozburun
Hotel Lesottomans İstanbul
The Marmara İstanbul
Remall Suites Butik Otel İstanbul
W Hotel İstanbul
Limak Thermal yalova
Mid Town Hotel
The Pera Cıty Suıtes
Ağva Asmalı Garden
Ağva Günay Hotel

housekeeper

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com
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MARMARİS HAWAİİ OTEL
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I

NEZAHAT MÜFETTİŞOĞLU
“Housekeeping departmanı, öncelikle misafirin özel alanı olan odalar başta olmak
üzere, konaklama tesisindeki bütün alanların hijyenik ve temiz olmasını sağlayan,
kullanılan tekstil malzemesinden tutun demirbaşlara kadar koruyup, kollayan bir
bölümdür. Bu nedenlerle konaklama tesislerinin vazgeçilmez bölümüdür” diyen
Nezahat Müfettişoğlu sorularımızı yanıtladı.
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Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
Emekli olduktan sonra Marmaris’e tatile geldik. Marmaris’i çok beğendik.
Eşimle buraya yerleşmeye ve pansiyon
kiralamaya karar verdik. 3 yıl işletmecilik yaptıktan sonra özel nedenlerden
dolayı bırakmak zorunda kaldık. Housekeeping departmanını kendime yakın
gördüğüm için, turizme housekeeper
olarak devam etmeye karar verdim. 18
yıldır housekeeper olarak çalışıyorum.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Mesleğimle ilgili eğitimimi MEKSA
Meslek Edindirme Kurslarından aldım.
Ayrıca hijyen eğitimleri, çamaşırhane
eğitimlerine katılıp gerekli belgelerimi

aldım. Halende eğitimlere fırsat buldukça katılıyorum. Hizmet içi eğitimlerle de eğitimlerimiz devam etmektedir. Çalıştığım Tüm otellerde personellerime gereken eğitimleri teorik ve pratik olarak bizzat kendim vermekteyim.
Çalışmakta olduğunuz otel hakkında bilgi verir misiniz?
Otelimiz Marmaris’te 4 yıldızlı butik
otel özelliğindedir. Gerek alakart gerekse her şey dahil olarak çalışmaktadır. Denize 10 metre mesafede 96
odalıdır. Standart, connect, aile odaları
bulunmaktadır. Genellikle orta yaş ve
üstü misafirler, balayı çiftleri, çocukluçocuksuz aileler tarafından oda konforu ve temizlik, yemek kalitesi- çeşitliliği, denize yakın olması, servis kalitesi,
ortamın sakinliğinden dolayı tercih
edilmektedir. Spa, spor salonu, hamam, sauna gibi hizmetleriyle misafir
memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Misafir memnuniyetinin en üst seviyede tutulduğu Marmaris’in şirin otellerinden biridir.
Housekeeper olmanın avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
Mesleğimizin avantajları daha çok çalışma saatlerin belli, fiziksel yorgunluğun kısıtlı olduğu, aldığınız her eğitimin
iş yerinde olduğu kadar evde de işinize

yarayan eğitimler olmasıdır. Dezavantajları aldığınız eğitimleri yöneticinizin
vasıfsızlığı, işletmecilerin paraya önem
vermesi, yetişmiş personelin bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tam
uygulayamamak, gereken önemin verilmemesi olarak sıralayabiliriz.
Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Öncelikle mesleki eğitimini alması
gerekmekte, kılık kıyafeti düzgün, dış
görünüşüne önem veren biri olmalıdır.
Türkçeye hakim, yöneticisiyle ve personeliyle diyalogları düzgün olmalıdır.
Mesai saatlerine uymalı, iş planlamasını doğru, iş takibini düzgün yapmalı.
Tasarruf tedbirlerini uygulatmalı, çünkü işimiz ev yönetiminden farksız bir
meslektir.
Housekeeping departmanın daha
iyi noktalara gelmesi için neler yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eğitim seminerleri sıklıkla yapılmalı,
haftalık toplantılar mutlaka yapılmalıdır. İşverenlerin işin içine dahil olup, tüketimleri bizzat görerek, uygulamasını
görerek alım yapılmasını öğrenmeliler.
Uygun tekstilin alınması, ekipman ve
malzemelerin tercih edilmesi vb bizzat yöneticilerin uygulamaları görerek
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1958 Kastamonu doğumluyum. Emekli
eğitimciyim. Millî eğitimden emekli olduktan sonra Marmaris’te 3 yıl turizm
işletmeciliği yaptım. Daha sonra housekeeping müdürü olarak çalışmaya
başladım. 21 yıldır Turizm sektöründeyim. Halen severek housekeeper mesleğimi yerine getirmeye uğraşıyorum.
20 yıldır Marmaris’te oturuyoruz. Evliyim, 1 kızım var.

103

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2019

housekeeper

alması gerekmektedir. Housekeeping
departmanın gereken yerlere gelmesi için otel yöneticilerinin ve işletme
sahiplerinin oda-genel alan vb bizzat
yaşayıp uygulamasını yapması gerekmektedir.

yaklaşılması. Hepimizin ücretli çalışan
olarak aynı yöneticiye bağlı çalıştığımızın anlayışıyla çalışmalıyız. Paylaşımcı
olmalıyız. Gerek hijyen gerek malzeme
ve bilgi paylaşımı açısından paylaşımcı
olunmalıdır.

Olumlu etkileri aldığım hijyen eğitimlerini evimde uygulayabiliyorum. Deterjan ve tekstil tercihlerimizde faydası
dokunmaktadır. İş stresini evimize getirmediğimiz sürece olumsuz bir durum olmadı hiç.

Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Misafirlerin özel yaşam alanı öncelikli
olarak, daha sonra tüm otelin hijyenik
olması için gerekli olmazsa olmaz departmanıdır. Her yerde yemek yiyebilirsiniz ama her yerde yatıp uyuyamazsınız.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Yeni yetişen nesil tarafından tercih
edilmesini isterim. Yönetici vasfında
kendilerini yetiştirerek Housekeeper
olarak devam etmelerini, gelecekte
tercih edilebilirliğinin artmasını isterim. Turizm okullarında housekeeping
departmanına yönelik daha çok ders
programı olmalı ve tercih edilebilirliği
arttırılmalı.

Bu alanda çalışmak
isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Kesinlikle eğitimlerini almalarını, yöneticilerine saygı duyarak öğrenime açık
olmalılar. Mesai kurallarına, iş ahlakına
uygun davranışlara sahip olsunlar.

Sizce housekeeping
departmanının diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Tüm departmanlarla yöneticilikten
çok meslektaş olarak paylaşımlarla
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Housekeeper olmanın ev hayatınıza olumlu olumsuz etkileri var mı?

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Mesleğimde zaten son noktasında olduğum için turizmin daha iyi olacağı
ümidiyle kaliteli hizmet vermeye devam etmek isterim.
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KUMAŞLARIN
KARDEŞLİĞİ
KIRKYAMA
Yaratıcılık gücünü istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir sanat dalıdır kırkyama. Dikiş
dikme tekniğini bilmeyen için zor olmakla beraber başarmak isteyen için hiçbir şey
engel değildir. Farkını ortaya koymak isteyenler için ise biçilmiş bir kaftandır kırkyama.
Temel malzemesi olan kumaşlarla istenilen model blokları üretilip puzzle gibi üretim
yapılabilmektedir. Kırkyama hakkında siz okuyucularımıza detaylı bilgi vermek için bu işe
gönül vermiş biri olan Özlem Özçelikel Köse ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Y

üzyıllar öncesinden ufak parça kumaşları değerlendirmek amacıyla
kumaşların birleştirilmesiyle çeşitli örtüler üretilmiştir. Ortaya çıkarılan örtülere zamanla desenler, şekiller verme
ihtiyacı duyulmuş ve daha sonra emek
isteyen bu iş bir sanata dönüşmüştür.
Savaş ve yokluk zamanlarının getirdiği
bir psikoloji ve etkileşim ile şekillenen
bu çalışmalar, tüm ülkelerde farklı sentezlerle uygulanan ve yamadan sanata
uzanan bir gelişim süreci izlemiştir.
Günümüze kadar ulaşan bu sanat kırkyamayla ilgili yabancı yayınlardan dolayı patchwork adıyla dilimize geçmiştir.
Kırkyama kumaş birleştirme tekniklerinin tümüdür. Yabancı bir isimle anılsa
da kırkyama büyük annelerimizin elinde
gelişen bir sanattır. Adına kırkyama,
kırkpare veya yamalı bohça da denilen
sanat dalı günümüzde yeniden ve es-

kisine nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Kırkyama günümüzde hiç kullanılmamış kumaşlarla yapılan, yaşam
standardına ve son gelişmelere ayak
uyduran modern bir sanat görünümündedir.
Çeşitli kumaş parçalarının belli motifler oluşturacak şekilde dikilmesi veya
aplike edilmesidir. Günümüzde gerek
Anadolu’da gerekse birçok şehirde uygulanmaktadır. Fakat başta Amerika
olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri bunu
bir tür sanayi haline getirdiğinden bizlere yabancı bir sanat gibi lanse edilmektedir. Kullanılan malzemeler, model
kitaplar hatta kumaşlar dışardan temin
edilmiş olarak piyasada satılmaktadır.
Kırkyama hakkında siz okurlarımıza detaylı bilgi vermek için bu işe gönül vermiş biri olan Özlem Özçelikel Köse ile

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Yüksek Mimar olan Özlem Özçelikel
Köse, 20 yıldan fazla bir süre mimarlık
alanında, daha çok dekorasyon işleriyle ilgilenmiş. Her orta yaşa gelen kadın
gibi çoçuklar, hayatın koşuşturması, işin
stresi derken kendime meşkul olacağı
bir hobi aradımış ve çeşitli alanlarda
küçük çalışmalar yaptıktan sonra kırkyama ile tanışma fırsatı bulmuş. Ailede,
özellikle anneanne önceden bu işi yaptığı için Özlem Hanımın da aklına bu alanda uğraş vermek yer etmiş. Bu alanda
kendini geliştirmeye karar verdikten
sonra İSMEK’in açmış olduğu kursa giderek kırkyamanın detaylarını öğrenme
fırsatını bulmuş.
Dört yıl kadar hobi olarak bu işe devam
ettikten sonra, birkaç arkadaşıyla bir
araya gelerek Atölye40yama’yı açtıklarını belirten Özlem Hanım, bu işin evde
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sanat
bir odaya kapanarak yapılacak bir uğraş
olmadığını ifade ediyor. Yapılan işlerin
büyük ve öz veri isteyen şeyler olması
nedeniyle evin dar gelmeye başladığını
ifade eden Özlem hanım, “Kırkyama bir
iki saat çalışıp, daha sonra kaldırılacak
bir iş değil. Yapılan işlerin sergilenmesi
ve titiz bir çalışma yapmak gerekiyor.
Bu nedenlerle Atölye40yama’yı açtık.
Daha sonra aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve işlerimiz büyümeye başladı. Amacımız ortaya biraz daha ürün
koyduktan ve güzel işler çıkarttıktan
sonra sergi açmak. Bu konuda uğraş
veriyoruz” diyor.
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Tarihçe
Kırkyama ilk olarak MÖ 3000 yıllarında
Uzak Doğu, İpek yolu üzerinde ve Anadolu civarında görülmüştür. Kırkyama
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sanatının Anadolu kültüründeki temeli
Selçuklular zamanına dayanır. Selçuklular zamanında geçme işi olarak adlandırılan bu çalışmalar, daha sonraları
Osmanlı toprakları içerisinde yer alan
Bosna bölgesinde gelişim göstermiştir.
Bosna’nın başşehri Banyaluka’da icra
edilen bu sanat, uzun yıllar o bölgenin
adıyla anılmıştır.
Patchwork’ün Avrupa’da ilk örnekleri
yatak örtüsü olarak ortaya çıkmıştır.
1477 tarihli bir belgede bu bilgiye rastlanmaktadır. Bugünkü şekliyle Patchwork, 1600 yıllarında Hindistan’dan
Avrupa’ya değerli kumaşların getirilmesiyle doğmuştur. Elbise, mobilya döşemesi ve örtü yapılan bu kumaşlar çok
değerli olduklarından parçaların bile
değerlendirilmesi gerektiği sonucunu

ortaya çıkarmıştır. Bu anlamdaki ilk örtü
1708’de Kuzey İngiltere’de yapılmıştır.
Bu çalışmaların Amerika’daki gelişim
süreci Avrupa’dan Amerika’ya göçlerle
giden insanlar tarafından başlatılmıştır.
Amerikalılar ise bu sanatı kendi kültürlerine katıp, sanayisini kurmuşlardır.
Kullanıldığı alanlar
Yatak örtüleri, pikeler, yorganlar, minderler, yastıklar, koltuk şalları, salon takımları, mutfak ve banyo takımları, bebek takımları, çantalar, yelekler, ceketler…Günümüzde kırkyama (patchwork)
ile çeşitli örtüler, yastıklar, minderler,
çantalar, giysiler, gözlük ve telefon kılıfları vs. gibi günlük yaşamdaki ihtiyaçları
karşılayan birçok eşya yapılabilmektedir. Bizim kültürümüzde yakın bir zamana kadar kırkyama sanat olarak kabul

Yapılışı
Yapım aşamalarını kesme, dikme, bordür, ütüleme, katmanlama, yorganlama, biye, saklama, yıkama, sergileme
olarak sayabiliriz.
Kesme; aplike haricinde bütün kumaşlar kesme panosu üzerinde cetvel yardımı ile kırkyama makası kullanılarak
kesilir. Kumaşlar daima boy ipliğine
katlanır ve kesilir. Bir enine bir boyuna
kesilmiş kumaşlar birbirine dikilirken
mutlaka enine kesilen kumaş esneyecektir. Met üstünde birkaç kat kumaşı
aynı anda kesebilirsiniz. Şerit keserken
makine ayağınız dikme payı olarak hesap edilir. Kalıplı çalışmalarda pay vererek kesilir. Blok ölçülerinin tutması
kenar ve köşelerinin tutması için parçaların düzgün kesilmesi gerekir.
Dikme; elde kağıtlı çalışma çırpma
sistemiyle, aplike elde gizli baskı tekniği ile veya makinede sarma tekniği ile
diğerleri de makinede düz dikiş olarak
dikilir. İplik rengi çeşitli kumaşlar birleştiği için ortak uygun bir renk olmalıdır.
Kırkyamada teğelleme yapmayız. Bizim
için teğel toplu iğnelerimizdir. Toplu iğ-

neler kumaşa, makineye dikey gelecek
şekilde tutturulur. Blok birleşimlerinde kumaş kat yerleri bir bloğunki sağa
bakıyorsa diğeri sola yatırılmalı ki dikiş
çizgileri birbirini tutsun. Dikilen parçalara daima tırnak ütüsü yapılır.
Bordür; hazırlanan bloklar istenirse
bordürlerle birleştirilir. Düz şeritler
veya parçalarla birleştirilmiş şeritler
blokları ayırır ve çerçeveler. Ayrıca ebat
büyütmekte de kullanılır. Şeritlerde
önce karşılıklı iki kısa kenar, sonra karşılıklı iki uzun kenar dikilir. Kenar bordür
çeşitleri çoğaltarak kullanma zevkinize
bağlıdır.
Ütü; minik bloklara tırnak ütüsü yapılır.
Dikilen bloklar önce tersinden dikişler
dışa gelecek şekilde daha sonra yüzünden kuvvetli ütülenir.
Katmanlama; düz bir satıha ütülenen
astar kumaşı düzgün bir şekilde serilir.
Üstüne kullanacağınız elyaf yerleştirilir.
Daha sonra yaptığınız kırkyama örtünüzü elyafın üstüne yerleştirilir. Sıkıca
üstünden çengelli iğnelerle iğnelenir,
yorganlamaya hazırlanmış olur.
Yorganlama; örtünüzün katlarını bir
arada tutmaya ve modelinize desen
vermede gelinen aşamadır. Yorganlama

çizilen desen veya blok birleştirmelerinin etrafından olmak üzere minik teğeller halinde yapılır. Ayrıca makinede
yorganlama ayağı ile de yapılabilir.
Yorganlama örtünün ya orta yerinden
başlar ya da kenar kısmından başlayarak devam edilir. Potluk yaptığında çengelli iğneler çıkartılır, tekrardan düzeltilerek işleme devam edilir. Yorganlama
on iki numaralı nakış ipliği veya bulunabilinirse yorganlama ipi ile yapılır.
Başlangıç ipliğini düğümlemeden başlanır ve ilk ipliği sabitlenir. İpliği astara
geçecek şekilde yorganlanır. Bitirirken
düğümlemeden sabitleyerek bitirilir.
Üstteki yorganlama ile alttaki yorganlama deseni aynı olmalıdır.
Biye; yorganlama işi bittikten sonra
kenarları düzgün kesilerek biye ile kapatılmasıdır. İster alttan üste çevirebilir,
isterseniz üstten alta çevirip dikebilirsiniz.
Saklama; rulo halinde düzgün katlayıp
kuru, rutubetsiz bir ortamda yaptığınız
çalışmayı saklayabilirsiniz.
Yıkama; düzgün ve sağlam dikilen örtüleriniz yıkandığında fazla yıpranmaz.
Ama elde yıkama ya da makinenin narin
programında yıkama tercih edilmelidir.
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edilmezken, son dönemlerde gidişat
değişmiş, bu işi sanatsal ifadelerle yansıtan sanatçılar yetişmeye başlamıştır.
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Sergileme; örtülerinizi sergilemek için
duvara tablo gibi asmak gerekir. Örtünüzün ağırlığını taşıyacak cinste eşit
aralıklarla şeritler hazırlayıp dikin ; bunlardan asın.
Kumaşlar, dikiş malzemeleri, astar, elyaf ve kırkyama modeli olduktan sonra
istenen modelin uygulamaması söz konusu değildir. Kumaşların bu sanatsal
birleşimi, bir tablo gibi ihtişamı yansıtabilirler...
Kullanılan Malzemeler
Kumaşlar: Sentetik olmayan kumaşlar
kullanılmalıdır. Poplin, patiska, pazen,
tafta ve keten türleri, sık dokunuşlu
kumaşlar kullanılır. Kumaşlar kesinlikle yıkanıp ütülendikten sonra kullanılır.
Boyayan ve içi ekoseli kumaşlardan
randıman alınmaz.
Diğer Malzemeler: Makas, toplu iğne,
çeşitli renklerde dikiş iplikleri, mezura,
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kesme panosu, döner bıçak, cetvel, makas, kağıt, dikiş makinesi, met , kırkyama makası , kırkyama cetveli. Ayrıca dikiş kutusu malzemeleri, çeşitli kumaşlar, elyaf, astar, nakış ipliği, çeşitli kurdele, dantel gibi süsleme malzemeleri…
KIRKYAMA TÜRLERİ
Elde Kağıtlı Çalışma: Genellikle geometrik şekiller kullanılır.Kağıtdaki
modellerin kalıp olarak kullanılarak
kumaşları birbirine kaynaştırarak elde
dikme tekniğidir.
Kalıplı Çalışmalar: Modellerin kalıplarının çıkartılması ve makinede dikilmesiyle oluşur.
Şerit Çalışmaları: Belli ölçüde kesilen şeritlerin modele uygun bizimde
dikilmesi.
Kare ve Üçgen Çalışma: Kesilen

kare ve üçgenlerin birleştirilmesiyle
oluşturulan modellerdir.
Aplike Çeşitleri: Çiçek desenleri, hayvan desenleri, havai, celtic, vitray ve İran
aplikesi gibi çeşitli aplike dikim çeşitleri vardır. Bu modellerin zemin kumaşa
monte edilmesi ve biye ile bezenmesi
ile oluşur.
Makinede Kağıtlı Çalışma: Modelli
kağıdın üzerine kumaş konarak makinede dikilir.
Kırkyamanın desenlerine göre de kendi
içinde grupları vardır. Genellikle dışardan gelen kitaplardan yararlanıldığı için
çoğu desen ismi yabancı dildedir.
Bunların Türkçe’ye çevirisi olarak kullanılanlardan bazıları nine patch – dokuzlu parça, crazy – çılgın gibi şekillerine
bakılarak isim verilen desenlerdir.

kültür
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İSTANBUL’UN TARİHİ YERLEŞİM YERİ:

ZEYREK
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Günümüze kadar bütün olarak gelebilmiş şanslı bir semt olan Zeyrek, Arnavut
kaldırımlı dar sokakları, dik yokuşları, cumbalı ahşap evleri, kiliseleri, hamamları ve
camileriyle tarihe ışık tutuyor. İsmini, kiliseden camiye çevrilmiş tarihi değere sahip
Zeyrek Camii’nden almaktadır.

İstanbul, yüzyıllardır farklı kültürlerin,
toplumların ve bireylerin yerleşim alanı olmuş bir dünya kenti, medeniyetler
şehridir. İstanbul, hayat tarzı, eğlence
anlayışı ve değerleri ile bugün sahip olduğu tarihi mirasıyla gelecek tarihin bir
kültür bileşenidir. İmparatorluklar kenti
olması sebebi ile mimariden; musikiye
ortak paydaların hiçbir dünya şehrinde görülemeyeceği bir şekilde kültürel
anlaşmayı başarabilmiş tek kenttir. İstanbul, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağ-
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layan stratejik konumu nedeniyle tarihi
boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar için daima çok önemli olmuştur. Bu
özellikleri ile kent, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük İmparatorlulara başkentlik yapmıştır.
Osmanlı dönemi şehirlerinin fiziki yapısını belirleyen en önemli etkenlerden
biri, eski bir Türk geleneği olarak, yeni
mahalleler oluşturmaktır. Böylece şehirde mahalle karakterinin bütünlüğü-

nün oluşması, etnik ve dinsel kökenleri
ayrı toplulukların oluşturduğu mahallelerin kurulması, yeni oluşturulan mahallelerle konut alanlarının gelişmesi
ve yeni bir şehir görünümü kazanması
sağlanmıştır. Semtin ismi, Fatih Sultan
Mehmet (1451-1481) tarafından burada
kurulan medresenin başmüderrisi Molla Zeyrek’ten gelmektedir. İstanbul’u
fethettikten sonra önde gelen sekiz kiliseyi camiye çeviren Fatih Sultan Mehmet, Unkapanı ile Saraçhane arasında,

Semtin mimari özellikleri
Zeyrek’te bulunan ahşap konutların
çoğunluğu, 1800-1840 yılları arasında
inşa edilmiş sıra-evlerdir. Parmaklık
oturan, ortalama 2-3 kat ve toplam brüt
alanı 100-150 m2 olan bu sıra evlerin
parsel genişliği 5-10 m arasında değişmektedir. Konaklarda ise, ortalama taban alanı 100 m2’dir. Yaşama mekanları
cadde tarafına bakan, arka taraflarında
küçük bahçelere sahip bu ahşap evlerin
bir diğer ortak özellikleri de, hepsinin
farklı yükseklik ve genişlikte cumbalara
sahip olmalarıdır. Konaklarda görülen
haremlik-selamlık bölümleri, sıra evlerde görülmez. Ahşap sıra evlerin yan-

larında diğer sıra evler bulunur. Konaklar da iki cepheye sahip sıra evlerden
farklı olarak, dört cephe bulunur. Bahçe
içinde yer alan konakların bir cephesi
yol sınırı oluşturacak şekilde örnekleri
de mevcuttur. Konaklar üç tam, bir de
çatı katından oluşmaktadır. Süslemeler,
konaklarda daha yoğun olarak görülmektedir. Konağın planı, oldukça geniş
bir yaşama alanı ve bu alanı çevreleyen
odalardan oluşmaktadır. Servis alanları
ise giriş katında ya da alçak olan bir ara
katta yer alır.
Zeyrek semti Sokak dokusu
“Serçeden başka kuş, Zeyrek’ten başka yokuş bilmez” şeklinde söylenen
bir deyime girmiş olan, sokak dokusu
ve yokuşlarıyla meşhur olan bir semttir Zeyrek. Nevşehirli İbrahim Paşa
Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na kadar
inen ve 16 m’ye ulaşan kot farklarının
doğurduğu zorunluluk nedeniyle, kıvrımlı, dik, yer yer bulunan merdivenlerin
oluşturduğu sokak dokusu, günümüzde
İstanbul içindeki mevcut geleneksek
sokak dokularının en iyi durumda bulananıdır.
Pantokrator Kilisesi/
Zeyrek Camii Tarihçesi
Grekçe PAN: Her şey ve AFROKRATOR:
Hükmeden kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Her şeye gücü yeten/
Evrenin hâkimi gibi anlamalara gelmektedir. Orta Bizans döneminin sonlarında yapılan Pantokrator Kilisesi’nin

yapımına, 1118 ve 1124 tarihleri arasında Komnenos hanedanının ikinci hükümdarı olan II. Ioannes Komnenos’un
(1118-1143) ilk eşi Bizans imparatoriçesi İrene Komnena tarafından başlanılmıştır. Manastır kompleksinde önce
Güney Kilise tamamlanmış, daha sonra kuzey bölümü eklenmiştir. 1136’da
yazıldığı bilinen, kilisenin Typikon adı
verilen kuruluş yönetmeliği, kilise ile
birlikte manastırın diğer belli başlı yapılarının bu tarihte tamamlanmış olduğu
bilgisini vermektedir. İrene 1124 yılında
öldüğüne göre, bu dinî kuruluşun imparator İoannes tarafından bitirildiği anlaşılıyor.
Zeyrek Cami
İstanbul’un fethinden sonra, manastır medrese, kilisesi de cami haline
getirilmiştir. Manastırın üçlü kilisesi,
medresenin ilk müderrisi Molla Zeyrek Mehmed Efendi dolayısıyla Zeyrek
Medresesi ve Camii olarak meşhur olmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesinde ismi de bu şekilde geçmektedir:
“Osmanlı devri boyunca kullanılan ve
korunan yapı 1766 depreminde büyük
zarar gördü, III. Mustafa döneminde
yapılan esaslı onarımla bugünkü halini
aldı. Onarımlar sırasında yapının bütün
kalem işi bezemelerinin dönemin beğenisine göre yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı barok süslemelerinin kompozisyon ve işçilik bakımından
başarılı örneğinin yanı sıra duvarların
alt kısmı boyunca görülen mermer tak-
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bugünkü caminin batısında kalan bir
yerde 55 odası bulunan Pantokrator
Kilisesi’ni medreseye dönüştürerek
Molla Mehmed Zeyrek Efendi’nin yönetimine vermiştir. Medresenin, İstanbul Üniversitesi’nin başlangıç tarihini
oluşturduğu düşünülmektedir. Molla
Mehmed’e, Farsça’da “anlayışlı, uyanık, zeki” anlamlarına gelen “Zeyrek”
lakabının çocukluğunda hocası Hacı
Bayram Veli tarafından takıldığı sanılmaktadır. Daha evvelinde Bursa’da II.
Murad Medresesinde müderrislik görevinde bulunan Molla Zeyrek’in buraya
atanmasıyla, önce yaklaşık 20 yıl kadar
hizmet veren medrese, sonra da bütün
bir semt onun adıyla, Zeyrek olarak,
anılmıştır. Bugünkü Zeyrek Camii, Bizans döneminde Pantokrator manastırı
ve kilisesiydi.
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kültür
lidi düzenlemeler ayrıca dikkat çekici
durumdadır.
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Caferağa Medresesi
Kanuni Sultan Süleyman döneminde
sanat ve sanatçıyı korumasıyla tanınan devlet adamı Cafer Ağa tarafından
1559 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cafer Ağa medrese tamamlanmadan vefat edince kardeşi Gazanfer
Ağa tarafından tamamlanmıştır. Sirkeci
ve Gülhane arasında yer alan Caferiye
Sokağı’nda inşa edilmiş olan medrese,
dönemin öğrencilerinin eğitim alabileceği bir mekan olarak tasarlanmıştır.
Bu dönemde inşa edilen medreselerin
külliye yapısı içerisinde inşa edilmesi yaygın olsa da, bu yapı bağımsız bir
medrese binası olarak yapılmıştır. Bu
özelliğinden dolayı İstanbul’un diğer
medreselerinden ayrılmaktadır. İnşa
edildiği tarihte 15 dershaneden oluşmaktaydı. Dikdörtgen bir plan şemasına göre inşa edilmiş olup dörtgen bir
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avluya sahipti. Giriş yuvarlak kemerli
bir kapıyla sağlanmıştı. Bu kapının üzerinde üç tane kitabe yerleştirilmiştir.
Kitabelerden üstte olanında, Yerebatan
Sarnıcından Kanuni Sultan Süleyman’ın
izniyle bu medreseye su bağlanmasına
izin verildiği notu düşülmüştür. Diğer
kitabelerde ise medreseye yardımda
bulunan hayırsever vatandaşlar ile ilgilidir. Dershane odaları avlunun etrafına
dizilmiş eyvanlardan oluşmaktaydı. Mimar Sinan bu medreseyi inşa ederken
mimari bilgisini oldukça başarılı uygulamıştır, çünkü arazinin eğiminden dolayı
bu alanı kullanmak oldukça zordu.
Bozdoğan (Valens) Su Kemeri
İstanbul tarih boyunca su sıkıntısı çeken
bir kent oldu. Bilhassa Roma İmparatorluk başkenti olduktan sonra inşa edilen birçok büyük kamu binası, saraylar,
nüfusun artması ve tabi hamamlar, su
ihtiyacını had safhaya çıkardı. İmparator Konstantin bu durumdan mütevel-

lit, şehri başkent yapmasıyla birlikte
bir su kemerinin inşasına da başladı.
İnşaatın başlangıç zamanı kesin olarak
bilinemiyor. Bu nedenle Konstantin’in
hüküm sürdüğü 306 ve 337 yılları arasında bir tarih olduğu kabul ediliyor
zira inşaatı onun başlattığından tarihçiler eminler. Emin oldukları bir diğer
husus ise Konstantin’in ömrünün bu
kemeri bitirmeye vefa etmediği ve yarım kalan işi İmparator Valens’in tamamladığıdır. Zaten bundan dolayıdır
ki Roma halkı o dönem kemeri, Valens
Su Kemeri olarak anmaya başladı. Günümüzde her iki isimde kullanılmakla
birlikte Bozdoğan Kemeri adı biraz daha
yaygın olarak kullanılmaktadır. Kemere
Roma döneminde çeşitli eklemeler ve
bakımlar da yapıldı. Bunlar arasında
belki de en önemlileri, Jüstinyen döneminde yapılanlardır. 1.Jüstinyen, Bozdoğan Su Kemeri’ni, Roma döneminde
İstanbul’un en büyük su deposu olan
Yerebatan Sarnıcı ile ondan sonra gelen

Zeyrek (Pantokrator Kilise)
Sarnıcı
Pantokrator manastırı ile birlikte
II.İoannes Komnenus döneminde
12.yy’da inşa edildiği düşünülmektedir. Pantokrator manastırına ait birçok sarnıç olduğu
bilinmektedir. Literatürde bunlar
Pantokrator sarnıçları olarak bilinmektedir. Pantokrator sarnıçlarının en büyüğü olan bu sarnıç;
bir sıra niş halinde cadde üzerinde, heybetli bir cephesi olan sarnıçtır ve kısmen toprak üstünde
olması bakımından diğerlerinden
ayrılmaktadır. Pantokrator Sarnıcı 18. yy’ın sonlarına kadar su
dolu olarak kullanılırken sonraları bilinmeyen bir sebepten kurumuştur. Şimdiki durumu ile iç
genişliği 18 m uzunluğu yaklaşık
50 m kadardır. Sarnıcın güney tarafı yıkıntı halinde olduğundan bu
yönde daha ne kadar ileri gittiği
bilinmemektedir. Fakat içerideki
paye ve sütunların sıralanışı göz
önüne alındığında, burada bir çift
sütun daha bulunması ve 3-4 m
kadar daha uzandığına ihtimal
verilebilir. Sarnıcın batı tarafı,
toprağın baskısını karşılamak
üzere 1,15 m derinliğinde bir dizi
nişlerle desteklenmiştir. İçeride
evvelce toplanan suyun baskısını karşılamak için ise, sarnıcın
doğu kenarı 5,20 m. kalınlığında
olup burada on niş yapılmıştır.
Unkapanı tarafında görülen en
baştaki niş içinde açılan bugünkü
giriş, sarnıç kurutulduktan sonra
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Binbirdirek Sarnıcı’na bağlamıştı.
Ayrıca 1.Theodosius da MS 328
yılında, Konstantinopolis’i çok
ciddi bir şekilde etkileyen kuraklığın ardından şehre yeni bir kemer
yaptırmıştı.
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kültür
oyulmuştur. Pantokrator Sarnıcı’nı özel
kılan bir özellik de doğu, batı ve kuzey
duvarlarının üstlerinde uzanan tonozlu
dehlizlerdir. Bunların şimdi yıkık olan
güneyde de var olması gerekir. Batı dehlizinin dar olmasına karşılık, bulvar tarafındaki doğu dehlizi oldukça geniştir.
19. yy.’da, burada küçük pencereler açılarak, dehliz konut olarak kullanılmıştır.
Diğer sarnıçlar da, caminin güneybatısında 50-60 m. kadar uzağında tespit
edilmiştir. Bunların en büyüğü dikdörtgen planlı, altışar destek dizisiyle üç
nefe bölünmüştür. Bu desteklerin her
sırada bir tanesi sütun, diğerleri payedir. Bu sarnıç 28x11,40 m. ölçülerinedir.
Daha ufak bir sarnıç ise öncekinin doğu
tarafında yer almaktadır. Dokuz sütunlu
olan sarnıcın 16 bölümü oval biçimde
kubbeli tonozlarla örtülmüştür.
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Zeyrekhane
Zeyrek Camii’nin önünde Koç grubu
tarafından restore edilen bina ‘Zeyrekhane’ adı ile restoran olarak hizmet vermekte. Balattın ve Zeyrekin arka sokaklarını gezdikten sonra Haliç manzaralı
bir dinlenme molasi isteyenlere uğrayıp
bir Demirhindi şerbeti içmeleri önerilir.
Hindistan hurmasının su ve şekerle kaynatılmasıyla yapılan şerbet, soğuk –buz
ile- ikram ediliyor. Hafif mayhoş bir tadı
var, denemeye değer, üstelik demir bakımından zenginmiş!
Zeyrek’te Anıt Özelliği Taşıyan Tarihi miras yapıları
Zeyrek’te anıt olma özelliği taşıyan
daha pek çok yapıt bulunmaktadır:
Haydar Paşa Medresesi, Divitdar Keklik
Mehmed Efendi camii (eski kaptan Paşa
camii), Bıçakçı Mescidi, Hacı Hasanzade mescidi, Kasap Demirhan Mescidi,
Piri Mehmed Paşa (soğukkuyu) Mescidi
ve Medresesi, Şeyh Süleyman Mescidi,
Haliliye Medresesi, Zembilli Ali Efendi
mektebi ve türbesi, Haydar Hamamı. Bu
yapılar arasında, özellikle cami ve medrese gibi alanların içerisinde, manastır
ve kilise kalıntıları da bulunmaktadır.
Ayrıca çeşitli yapıların altında kalmış
eski Bizans sarnıçları da mevcuttur:
Eski İmaret Camii Sarnıcı, Hacı Hasan
Sokağı Sarnıcı, İbadethane Sokağı Sarnıcı vb. Zeyrek’te ayrıca Haydar Paşa
Çeşmesi, Bıçakçı Alaeddin Çeşmesi,
Hacı Eyübzade Şükrü Bey çeşmesi gibi
çeşitli çeşmeler, çeşme kalıntıları, mezar ve türbeler de yer almaktadır.
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sağlık

PANİK ATAK
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Panik atak ile ilgili olarak ilk bilmeniz gereken panik atak nedir? Bu sorunun cevabını
öğrendikten ve panik atağın ne olduğunu anlayabildikten sonra bu durumdan da
kurtulabilirsiniz. Panik atak en kısa ve öz tabiri ile ani olarak ortaya çıkan endişe - kaygı
nöbetidir. Bu endişe ve kaygı nöbeti kişinin vücudunda bazı fiziksel belirtilerle kendini
gösterir, bu yüzden de çoğu zaman kişide yoğun bir korku ve rahatsızlık duygusu yaratır.
Bu yoğun korku duygusu içinde kişi, çok kötü birşey olacağını, onun için sonun geldiğini,
öleceğini veya kalp krizi geçireceğini düşünür.

Panik atak; oldukça sık rastlanılan bir
ruhsal sorundur. Sokakta karşılaştığımız her 10 kişiden biri yaşamı boyunca
en az bir kez panik atak geçirmiştir. Panik ataklar sık tekrarladığında ve daha
da önemlisi, mesleki, sosyal ve ailesel
anlamda kişinin uyumunu bozduğunda
,kısacası kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başladığında, hastalık
halini almış demektir. Öyleyse; panik
atak nasıl bir hastalıktır ve yaşam üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Panik atak yaşayan kişiler bu durumu
genellikle “çok korkutucu, dehşet verici ve yaşamımın en kötü deneyimi”
şeklinde tanımlarlar. Panik atak; zaman
zaman korku veya rahatsızlık uyandıran
bir durumla karşılaşıldığında ( örn; köpekten korkan birinin köpekle karşılaştığında panik atak belirtileri yaşaması
gibi) yaşanabildiği gibi, zaman zaman
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da beklenmedik bir anda ve nedeni belirsiz olarak ta ortaya çıkabilir.
Panik atağın bir başka özelliği; diğer sıkıntı durumlarına göre göreceli olarak
kısa sürmesidir. Sıkıntı ilk 15- 20 dakika
içinde giderek şiddetlenir ve sonrasında
kademeli olarak azalır. Kendiliğinden
azalabilmekle birlikte, kişilerin kendi
geliştirdiği bir takım yöntemler de rahatlamaya yardımcı olabilir ( ağlamak,
kendini havadar bir yere atmak, yüzüne
soğuk su veya kolonya çarpmak gibi)
İlk kez panik atak yaşayan kişilerin hemen hemen hepsi soluğu acil servislerde alır, kalp krizi geçirdiklerini veya
öleceklerini düşünmektedirler. Sıkıntı
hissine en sık eşlik eden belirtiler; kalp
çarpıntısı, nefes alamam, boğulma duygusu gibi kalp krizini hatırlatan belirtilerdir. Yapılan incelemelr sonucunda
doktorun, hatta bazen kardiyologun

“Kalbiniz sağlam, bu durum sinirsel”
demesi çoğu zaman inandırıcı olmaz.
Panik ataklar tekrarladıkça acil srvislere gidilmeye, atak olmadığı zamanlarda
atağın nedeninin araştırılmasına yönelik
olarak doktor doktor dolaşılmaya başlanır. Hem ekonomik hem de duygusal
açıdan oldukça yıpratıcı bir süreç böylece başlamış olur.
1. Panik Atağı Nedir?
Aniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan
yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir.
Hastalarımızın çoğu zaman “kriz” adını verdiği bu nöbetlere biz panik atağı
diyoruz. Panik atağı birdenbire başlar,
giderek şiddetlenir ve şiddeti 10 dakika içinde en yoğun düzeye çıkar, çoğu
zaman 10-30 dakika, seyrek olarakta 1
saat kadar devam ettikten sonra kendiliğinden geçer.

3. Panik Bozukluğu
Nedir?
Panik bozukluğu, tekrarlayan,
beklenmedik panik atakları
ve ataklar arasındaki zamanlarda başka panik ataklarının
da olacağına ilişkin sürekli bir
kaygı duyma. Panik ataklarının “kalp krizi geçirip ölme” ,
“kontrolünü yitirip çıldırma”
yada “felç geçirme” gibi kötü
sonuçlara yol açabileceği
inancıyla sürekli üzüntü duyma yada ataklara ve olası
kötü sonuçlarına karşı önlem
alarak (işe gitmeme, spor, ev
işi yapmama, bazı yiyecek
yada içecekleri yiyip içmeme,
yanında ilaç, su, alkol, çeşitli
yiyecekler taşıma gibi ) bazı
davranış değişikliklerinin görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır.
4. Panik Bozukluğu Nasıl Oluşur?
İlk atak başlıyor: Hiçbir neden yokken
ve birden bire başlayan çarpıntı, terleme, göğüste sıkışma, nefes darlığı yada
baş dönmesi, dengesizlik, fenalaşma
yada baygınlık gibi belirtiler kişiyi dehşet içinde bırakır. Kişi ‘kalp krizi ‘ geçirdiğini yada felç geçirmekte olduğunu
zannederek yoğun bir ‘ölüm korkusu’ ya
da ‘felç olma’ korkusu yaşar.
Bazen de başında bir tuhaflık, sersemlik hissi, kendisini veya çevresini bir garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla, ‘kontrolünü kaybetmeye’ yada ‘çıldırmaya başladığını’

düşünerek kendisine yada çevresindekilere bir zarar vermekten korkmaya
başlar. Hasta hemen, en yakın doktor ya
da acil servise götürülür. Orada yapılan
birçok muayene, çekilen film, elektrokardiyografi, tomografi ve diğer incelemelerde hiçbir şey bulunmaz. Hastanın
nesi olduğu sorulduğunda doktorlar
‘hiçbir şeyi yok’ ya da ‘stresten olmuş
‘ derler. Çoğu zaman sakinleştirici bir
iğne yapılarak evine gönderilir.
Ataklar tekrarlıyor: Bir süre sonra panik
atakları tekrarlar. Hasta, her yeni atak

ile aynı dehşet ve korkuyu yeniden yaşamaya ve acil servislere taşınmaya
başlar. Her seferinde yeniden muayene,
yeniden incelemeler yapılır ancak hiçbir
şey bulunmaz. Hasta, kalbinde ya da
beyninde kötü bir şey olduğuna, ancak
doktorların bunu bir türlü bulamadığına
inanmaya başlar. Bazen de yanlış tanı
konularak hasta, antibiyotikten nefes
açıcıya, çarpıntı ilacından tansiyon ve
kalp ilacına, vitamine kadar değişik ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılır, ancak bir
türlü iyileşemez.
Beklenti Anksiyetesi gelişiyor: Ataklar
tekrarlamaya devam ettikçe, hasta,
ataklar arasındaki dönemde gergin, huzursuz ve endişeli bir şekilde her an yeni

bir panik atağının geleceğini beklemeye
başlar. Bu endişeli bekleyişe “beklenti
anksiyetesi” adı verilir. Atakların çoğu
zaman belirsiz zaman ve yerlerde gelmesi bu kaygıyı daha çok arttırır. Ataklar sıklaştıkça, kalp krizi geçirip ölme,
felç olma ya da kontrolünü kaybedip
çıldırma korkuları pekişir.
Yoğun ve sürekli üzüntü: Hastalar, evde
kimsenin olmadığı bir zamanda kalp
krizi geçirmekten ve hastaneye ulaşamadan ölmekten ya da kontrolünü
kaybederek çıldırıp intihar etmekten,
kendisine ya da yakınlarına
bıçak ve bu gibi bir şeyle
zarar vermekten, başkalarının bulunduğu ortamlarda çılgınca ve garip davranışlarda bulunarak rezil olmaktan şiddetle korkar. Bu
düşüncelerin sürekli aklına
gelmesinden dolayı da yoğun bir üzüntü duyarlar.
Yoğun davranışlar değişiyor: Bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında gerçekleşeceğine inandıkları “
felaketler” e karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını
değiştirmeye
başlarlar. Ataklara neden
olabileceğini düşündükleri
etkinliklerden, yiyecek ve
içeceklerden vazgeçerler.
Ataklara karşı evden çıkarken alkol / madde/ ilaç
/ kullanırlar. Ataklar sırasında kullanmak üzerede
yanlarında ilaç, su, yiyecek
v.b. taşırlar. Ataklar sırasında olabileceklere karşı önlem alırlar.
Örneğin atak sırasında kontrolünü kaybederek çocuklarına zarar vereceğine
inanan hastaların önlem alarak evdeki
bütün bıçakları kilit altında tuttukları,
çocuklarıyla yalnız kalmamaya çalıştıkları, atak sırasında fenalaşarak kendini yitireceğinden ya da bayılacağından korkan bayan hastaların, baygınken
çalınır diye takılarını yanlarına almadıkları, onu baygın bulanların yardımcı
olabilmesi için evinin / eşinin / ailesinin
adresini, telefon numarasını, hatta tıbbi
yardım için ulaşabilmek üzere doktorunun kartvizitini taşıdıkları görülmüştür.
Bu hastalar, gerektiğinde acil yardımı
çabuk alabilmek için bütün günlerini
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2. Panik Atağının
Belirtileri Nelerdir?
Göğüs ağrisi yada göğüste sıkışma, çarpıntı, kalbin kuvvetli yada hızlı vurması.
Terleme. Nefes darlığı yada boğulur gibi
olma. Soluğun kesilmesi. Baş dönmesi,
sersemlik hissi, düşecek yada bayılacak
gibi olma. Uyuşma yada karıncalanma
üşüme, ürperme yada ateş basması.
Bulantı yada karın ağrısı. Titreme yada
sarsılma. Kendini yada çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme.
Kontrolünü kaybetme yada çıldırma
korkusu, ölüm korkusu. Bir panik atağıda bu belirtilerden en az 4
yada daha fazlası bulunur.
Dörtten daha az belirtinin
görüldüğü ataklara ise kısıtlı
panik atağı adı verilir.
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sağlık

hastane bahçesinde geçirmeyi ya da
güzergahlarını muayenehane, eczane
ve acil servis bulunan yerlerden seçmeyi tercih ederler.
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5. Agorafobi Nedir?
Hastaların %60’ından fazlası, atakların
geleceği yer ve durumlardan kaçınmaya başlarlar. Yalnız başına evde kalamaz, sokağa yalnız çıkamaz, otobüs,
vapur, deniz otobüsü gibi taşıt araçlarına, asansöre binemez, dar sokak
yada köprülerden geçemez, Pazar yeri,
büyük mağazalar gibi kalabalık yerlere
giremez olurlar.bazen de, ancak yanlarında birisi ile yoğun bir endişe ve rahatsızlık duyarak bu tür yerlere gidebilirler.
Hastaların, yalnız başlarına panik atağı
geleceğini zannettikleri yerlere gidememe, o tür yerlerde kalamama durumlarına agorafobi denir.
6. Panik Bozukluğu
Nasıl Bir Hastalıktır?
Panik bozukluğu psikiyatristler tarafından iyi bilinen ve çok sık görülen
bir rahatsızlıktır.Öyle ki, toplum içinde
herhangi 100 kişinin yaklaşık 3-4’ ü bu
hastalığı ya daha önce geçirmiştir ya da
halen bu hastalığı yaşamaktadır. Her
yaşta başlayabilmekle birlikte en sık
20-35 yaşları arasında başlar. Kadınlarda, erkeklere göre 2-3 kat fazla görülür.
7. Panik Bozukluğu Neden Oluşur?
Panik bozukluğunun neden olduğuna
ilişkin iki bilimsel açıklama vardır:
1. Panik bozukluğu, beynimizde nöron
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adı verilen sinir hücrelerinden salgılanan, heyecan ve duygusal yaşantılarımızı düzenleyen bazı beyin hormonlarının düzensiz çalışması sonucu oluşmaktadır.
2. Panik bozukluğu, günlük yaşantımızda yaptığımız bazı davranışlarımızın sonucunda ortaya çıkan ve tamamen ‘doğal ve zararsız’ olan çarpıntı, terleme,
nefes sıkışıklığı ya da baş dönmesi gibi
bedensel belirtilerin, hasta tarafından
kötü bir hastalığın belirtileri olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da
‘kalp krizi geçiriyorum, öleceğim’, ‘çıldırıyorum’ ‘felç olacağım’ şeklinde yanlış
yorumlanması sonucu ile oluşur.
8. Tedavisi Mümkün müdür?
Panik bozukluğu, tedavisi mümkün bir
hastalıktır. Bugün için etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki türlü
tedavisi vardır. Bunlar: İilaç tedavisi ve
bilişsel-davranışçı tedavidir.
İlaç tedavisi: İlaçlar, beyin sinir hücrelerindeki hormon faaliyetlerini düzenleyerek panik bozukluğunu iyileştirirler.
Halen, ülkemizde bu hastalığa iyi gelen
ilaçlar bulunmaktadır.
İlaç tedavisi etkin dozda en az bir yıl
sürdükten sonra, yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.
Bilişsel-davranışçı tedavi:
Bu tedavide iki amaç vardır.
1. Hastanın, aslında tamamen ‘zararsız’
olan panik atağı belirtileri hakkındaki

yanlış bilgi ve inanışlarının düzeltilmesi
ve hastanın bu belirtilerle korkmadan
baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır.
2. ‘Panik atağı gelirse’ endişesi ile, sokağa çıkma, vapur, otobüs, trene binme,
kalabalık yerlere gitme gibi tek başına
yapmaktan korktuğu şeylere bir plan
dahilinde yeniden ‘alıştırılması’ amaçlanır.
En iyi sonuç, bu iki tedavinin birlikte uygulanmasi ile alinmaktadir.
9. Lütfen Unutmayiniz!
*Panik bozukluğu, kesinlikle ölüme ya da
çıldırmaya veya felç olmaya yol açan bir rahatsızlık değildir.
*Doktorunuz önermedikçe korkularınız ile
baş etmek için kalp, tansiyon, çarpıntı ilacı,
vitamin, sakinleştirici ilaç ya da alkol kullanmayınız yada gerekir diye yanınızda taşımayınız.
*Sadece doktorunuzun önerdiği ilaç ya da
ilaçları kullanınız.
*İlacınızı doktorunuzun söylediği şekilde ve
dozda kullanınız, o gün iyi ya da kötü oluşunuza göre dozu azaltıp arttırmayınız.
*Tamamen iyileşseniz bile doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.
Kaynaklar: http://www.pfizer.com.tr
http://www.panikatak.org
http://www.psikonet.com

