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THE HALICH HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
GÜLŞAH KÖKSAL

alanya başlarken

Hakan Halit Yeni HOTED Onursal Başkanı - Başdanışman

‘KURT KIŞI GEÇİRİR AMA
YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ’
Dün 10 TL’ye aldığımız temel ihtiyaç-
larımızı bugün 50 TL’ye alamıyoruz. 
Enflasyonun zam yağmurunun altında 
boğuluyoruz, nefes alamıyoruz.  Eğer 
turizm sektörünün çalışanlarına yöne-
lik birileri bir şey yapmazsa, yeni kabul 
edilebilir bir çalışma yapılıp, çare üre-
tilmezse, başka hiç bir geliri olmayan 
yüz binlerce turizm emekçilerini, daha 
doğrusu turizmden ekmek yiyen herke-
si çok kötü aylar, yıllar bekliyor. İlaveten 
turizm emekçilerini turizme küstürdük, 
küstürmeye de devam ediyoruz. Sene-
ye bu virüs belasından kurtulabilirsek, 
turizmde her şey yoluna girdiğinde ki el-
bet bir gün girecek. Emekçilerine sahip 
çıkmayan saygı değer turizmcilerimizi 
ben o zaman göreceğim. ‘’Kurt kışı ge-
çirir ama yediği ayazı asla unutmaz’’mış. 
Yani, bu zor günlerinde sahip çıkmadığı-
nız, sırtından kazandığınız, gelir elde et-
tiğiniz o emekçiler ne siyasetçileri, ne de 
işverenlerini unutur. Söylemedi demeyin 
zamanı gelince hatırlatırım. 
Öte yandan iktidarından muhalefetine 
kimsenin görmediği, görmek istemediği, 

adeta terk edilen, unutulan kanayan ya-
ramız birde emeklilerimiz var ki, onların-
da durumları resmen içler acısı...
Öyle ki, hala milyonlara varan emekli var 
2 bin TL’nin altında maaş alan. Bırakın 
bu emeklilerin bu paralara temel ihti-
yaçlarını karşılamalarını, 2 bin beş yüz 
TL’yi bulan ev kiralarına yetmiyor aldık-
ları maaşlar. Aldıkları maaş asgari ücre-
tin çok altında kaldığı gibi, hayat pahalılı-
ğının altında eriyorlar, yok oluyorlar. 

Siz hiç bir Parti’nin,  bir vekilin çıkıp ta 
asgari ücretin altında emekli maaşı mı 
olur, bu utanç tablosundan kurtulma-
mız lazım dediğini, ya da her hangi bir 
Parti’nin, bir vekilin en düşük emekli 
maaşı asgari ücretin altında olmamalı-
dır diye bir çalışma yapıp, caba göster-
diğini duydunuz mu? Üstelik açlık sınırı 
rakamları ortadayken...

Siz hiç bir Parti’nin turizm politikası 
üreteceğiz. Oturup adam gibi çalışıp, 
milyonlarca turizm emekçisini içinde 
bulunduğu belirsizlik, güven bunalımı 

ve gel gitlerden kurtarıp, en büyük gelir 
kapımız olan bu sektörü tercih edilir, gü-
venilir ve reelde sürdürülebilir bir sektör 
haline getireceğiz. Bu sektör devletin en 
büyük gelir kapısıdır.

İstihdam meselesini yani mevsimlik, askı, 
kısa, uzun süreli gibi emekçinin hakkı-
nı yemek için uydurulmuş saçma sapan 
kavramları bu sektörden çıkaracağız. Bu 
sorunları mutlaka çözeceğiz, bacasız sa-
nayimiz olan bu sektörü her kesim için 
sürdürülebilir bir iş kolu, güvenilir bir sek-
tör haline getireceğiz diye vaat ettiğini, 
çalışma yaptığını duydunuz mu? 

Üzgünüm ama ne yazık ki bunlar bizim 
acı gerçeklerimiz, Türk turizminin acı 
gerçekleri. Bu ülkede ne oluyorsa, her 
zaman olan yine emekçilere, asgari üc-
ret ve altında gelirleri olanlara oluyor. 
Hâlbuki bir ülkenin en ağır yükünü taşı-
yan, cefasını çeken onlardır. En ufak bir 
sallantıda yalnız kalan, kaderine terk 
edilen, sahip çıkılmayan her zaman yine 
onlardır. M
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Antalya ANFAŞ Hotel Equipment – 31.Uluslararası Konaklama 
ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product – 
27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 2020 Fuarı eş zamanlı olarak 
Antalya Expo Center’da gerçekleştirildi.

HOTED ULUSLARARASI 
8. HOUSEKEEPING OLİMPİYATLARIYLA 
ANFAŞ’A RESMEN DAMGASINI VURDU...

dernek haberleri
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Fuarın en dikkat çeken ve en önem-
li etkinliklerinden birisi de Hotel Kat 
Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu 
Derneği tarafından düzenlenen ve tüm 
Housekeeping Derneklerinin katılımıy-
la gerçekleştirilen 8.Uluslararası Ho-
usekeeping Olimpiyatları oldu. Tolkar 
Çamaşırhane Ekipmanlarının destek 
ve katkılarıyla gerçekleştirilen ve ha-
zırlıklarına aylar öncesinden başla-
nan Olimpiyatlar oldukça heyecanlı ve 
renkli görüntülere sahne oldu. Emir 
Hepoğlu’nun eğlenceli sunumu ile 
gerçekleştirilen, oteller ve okullar ola-
rak iki gün süren Olimpiyatlarda 4 ana 
konu üzerinde yarışmaya katılan ekip-
ler hünerlerini sergilediler.

Olimpiyatların jüri üyeliklerini
tanınmış simalar yaptı
Okullar bölümünde; Alanya gazeteciler 
cemiyeti başkanı Gaye Coşkun, Kent 
Konseyi Başkanı ve Alanya Altav Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nurhan Özcan, Onur-
sal Başkan Başdanışman Hakan Halit 
Yeni, Turizmci, Executive housekeeper 
Hüseyin Varol, Gazeteci Halil Öncü, 
Grand Özgül Termal Otel Genel Müdü-
rü Süleyman Çınaroğlu, Tolkar Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cenk Karace, Oteller 
bölümünde ise Alanya Turistik işlet-
meciler Derneği ALTİD İkinci Başkanı, 
Turizmci Hızır Bozdoğan, Adam ve Eva 
Otel Housekeeping Müdürü Nurhayat 
Altay, Bodrum Housekeeping Derneği 

Başkanı Recai Akman, Fethiye House-
keeping Derneği Başkanı Gülsüm Ayar, 
ANTED Başkanı Sümeyra Yılmaz, Exe-
cutive Housekeeper Dergisi Genel Ya-
yın Yönetmeni Alpay Erüs, gibi turizm 
ve basın camiasının tanınmış simaları 
olimpiyatlara jüri üyesi olarak katılıp, 
destek verdiler.

Onursal Başkan Yeni, 
‘Amacımız Farkındalık Yaratmak’
Housekeeping derneklerinin kurucu-
su, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı 
Executive Housekeeper Hakan Halit 
Yeni, Tolkar Yönetim Kurulu Başkanı 
Cenk Karace başta olmak üzere, olim-
piyatlara destek veren, katılan ve katkı 
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sağlayanlara teşekkür ederken, asıl 
amacın farkındalık yaratmak, mesleği 
sevdirmek, Housekeeping departma-
nına yönelik tercih edilirliği arttırmak 
olduğunu söyledi. Mesleğin renkli yü-
zünü sergilemek adına olimpiyatların 
Housekeeping mesleği ve Türk turiz-
mi adına çok önemli olduğunun altını 
çizip, yarışmalara katılan tüm otel ve 
okulların HOTED’in birincisi olduğunu 

ifade eden Yeni, ayrıca olimpiyatların 
akabinde Şubat 2020 tarihlerinde Ho-
usekeepıng çalıştayına hazırlandıkları-
nı da söyledi.

Dernek Başkanı Topuzel, 
‘Teşekkür Ediyoruz’
HOTED Başkanı Sevgi Topuzel ise “Ana 
sponsor Tolkar başta olmak üzere, çok 
değerli jüri üyelerimize, Fethiye, Bod-

rum, Antalya gibi diğer şehirlerimizden 
gelen Housekeeping derneklerimizin 
değerli başkanlarına, yarışmalara ka-
tılan otellerimize ve okullarımıza, des-
teğini esirgemeyen firma dostlarımıza 
ve çok değerli üyelerimize, kısacası ya-
nımızda yer alıp, katılan katkı sağlayan 
herkese, kuruluşumuz HOTED adına 
tüm içtenliğimizle teşekkür ediyoruz” 
dedi.

dernek haberleri
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Turizm Okullarının yer aldığı geleceğin turizmcileri hızlı ve standartlara 
uygun yatak yapımı, towel origami (havluyla figürler oluşturma), basket 
atma, mumya adam gibi çeşitli kategorilerde yarıştılar.

HOTED ULUSLARARASI
8. HOUSEKEEPING  OLİMPİYATLARINDA 
GELECEĞİN TURİZMCİLERİ YARIŞTILAR
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Fuarın ilk günü gerçekleştirilen okul-
lar bölümünde; Genel birinci Manav-
gat Fethi Yılmaz, ikinci Denizli Sema 
Abdurrahman Karamanoğlu, üçüncü 
Amasra Bartın Mesleki Anadolu Lisesi 
oldu. Kategori birinciliklerinde ise, Af-
yon Emir Murat Özdilek, Fethi Yılmaz 

Sezer, Sema Abdurrahman Karamanoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi dere-
ceye girdiler.  Yarışmalarda dereceye 
girenlere madalya kupa gibi çeşitli he-
diyelerin yanı sıra, genel birinci, ikinci 
ve üçüncülere para ve altın gibi çeşitli 
ödüller takdim edildi. 

Yarışmalara Burdur’dan konuk olarak 
katılan Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim 
Meslek Okuluna ise jüri özel ödülü ve-
rildi. Yarışmacılara ödülleri jüri üyeleri 
ve ana sponsor TOLKAR Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cenk Karace tarafından 
takdim edildi.

dernek haberleri

Turizm Okulları 1. Turizm Okulları 2. Turizm Okulları 3.
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Fuarın en dikkat çeken ve en önemli etkinliklerinden birisi de Hotel Kat 
Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından düzenlenen ve 
tüm Housekeeping derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen 8.Uluslararası 
Housekeepıng Olimpiyatları oldu. 

HOTED ULUSLARARASI
8. HOUSEKEEPING 
OLİMPİYATLARINDA
OTELLER YARIŞTI



12

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21 Tolkar Çamaşırhane Ekipmanlarının des-
tek ve katkılarıyla gerçekleştirilen ve 
hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan 
Olimpiyatlar oldukça heyecanlı ve renkli 
görüntülere sahne oldu. 
Emir Hepoğlu’nun eğlenceli sunumu ile 
gerçekleştirilen, oteller ve okullar olarak 
iki gün süren Olimpiyatlarda 4 ana konu 
üzerinde yarışmaya katılan ekipler hü-
nerlerini sergilediler. Oteller bölümünde 
jüri üyeliğini Alanya Turistik işletmeciler 

Derneği ALTİD İkinci Başkanı, Turizmci 
Hızır Bozdoğan, Adam ve Eva Otel Hou-
sekeeping Müdürü Nurhayat Altay, Bod-
rum Housekeeping Derneği Başkanı Recai 
Akman, Fethiye Housekeeping Derneği 
Başkanı Gülsüm Ayar, ANTED Başkanı 
Sümeyra Yılmaz, Executive Housekee-
per Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alpay 
Erüs, ANTED Başkanı Sümeyra Yılmaz 
gibi, turizm ve basın camiasının tanınmış 
simaları olimpiyatlara jüri üyesi olarak ka-

tılıp, destek verdiler. Otellerin yani profes-
yonellerin yarıştığı; hızlı ve standartlara 
uygun yatak yapımı, towel origami (hav-
luyla figürler oluşturma), basket atma, 
mumya adam gibi çeşitli kategorilerde 
yarıştılar. Olimpiyatlarda dereceye giren 
oteller ise şu şekilde; Oteller bölümünde, 
genel birinci Avena Otel, ikinci Gold Island, 
üçüncü ise Grand Özgül Termal oldu. Ka-
tegori birinciliklerinde ise, Grand Özgül 
Otel, Raymar Otel ve Avena Otel oldu.

dernek haberleri

Birinci AVENA OTEL

İkinci GOLD ISLAND OTEL

Üçüncü GRAND OZGUL TERMAL OTEL
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‘Türkiye genelindeki Housekeeping derneklerinin katılımıyla 2020 
sezonu öncesinde 1. Housekeeping ve Turizm Çalıştayı Alanya 
Numa Bay Exclusive Otelin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

HOUSEKEEPING VE TURİZM 
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Turizm çalışanlarının genel sorunları 
ve özellikle, Housekeeping bölümüne 
yönelik tercih edilirliğin bitme noktası-
na gelmesi, buna bağlı sebepler ve çö-
züm önerilerini de içeren çalıştay Mavi 
Safir Laundry’nin destek ve katkılarıyla 
Alanya- Türkler Numa Bay Exclusive 
Otel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı, Executive Housekeeper Hakan 
Halit Yeni’nin moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen ve iki gün süren çalıştay-
da, housekeeping çalışanlarının sorun-
ları ve tercih edilmeme sebepleri gibi 
birçok konu geniş kapsamlı masaya 
yatırıldı. 

Çalıştay’a Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi 
ve Dekorasyonu Derneği (HOTED ) Baş-
kanı Sevgi Topuzel, Antalya Temizlik 

Yöneticileri Derneği (ANTED) Başkanı 
Sümeyra Yılmaz, Fethiye Kat Hizmet-
leri Eğitimi Derneği (FEKHED ) Başkanı 
Gülsüm Ayar, Bodrum Kat Hizmetleri 
Yöneticileri Derneği (KAHDER) Başkanı 
Recai Akman, İstanbul Housekeeping 
Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD) 
2. Başkanı İrem Sunar, Marmaris Hou-
sekeeping çalışanlarını temsilen Exe-
cutive Housekeeper Süha Yetkin, Nur-
hayat Altay, HOTED dönem başkanları 
Tarık Saylar, Sema Yörütür ve dernek-
lerin yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Çalıştayın son gününde ise Alanya Tu-
ristik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Baş-
kanı Burhan Sili, Alanya Kent Konseyi 
Başkanı Nurhan Özcan, Devrimci Tu-
rizm İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa 
Yahyaoğlu ve Numa Bay Exclusive Otel 
genel müdürü Mahir Oktay katıldı.”

Çalıştayla ilgili kısa bir açıklama ya-
pan Onursal Başkan Başdanışman 
Executive Housekeeper Hakan Halit 
Yeni, “Amacımız sürdürülebilir bir tu-
rizm için, konuk memnuniyeti ve geri 
dönüşüm turizminin yegâne teminat-
ları olarak gördüğümüz camiamızın 
sorunlarının çözülmesi, camiamızdan 
kopuşların önüne geçilmesi ve house-
keeping departmanına yönelik tercihin 
arttırılmasıdır. Sorunlara dikkat çek-
mek, dile getirmek sorumluluklarımız 
gereği bizim görevimiz. Ama bunlar 
bizim çözebileceğimiz sorunlar değil. 
2023 hedeflerinde 75 milyon konuk, 
60 milyar dolar gelir beklediğimiz ve 
ülke ekonomisini ayakta tutan bu sek-
törün sürdürülebilirliği başta insana 
yatırımla mümkün olabilir.  Eğer so-
runlar dikkate alınmazsa, 5-6 yıl içe-

dernek haberleri
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risinde konaklama sektörünün yüzü, 
aynası olan housekeeping bölümünde 
istihdamla ilgi çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalacağız.   

Bu nedenle sorunlarımızı masaya ya-
tırıp konuştuktan sonra, çözüm öneri-
lerini de içeren, dosyayı bülten haline 
getirip konunun taraflarına ileterek, 
yaşadığımız ve ileride yaşayacağımız 

sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. 
Genel sorunlarımızın yanı sıra bölge-
sel sorunlarımızı da konuşma fırsatı 
bulduk. Son derece verimli bir çalış-
tay oldu. Mavi Safir Laundry ailesinin 
destek ve katkılarıyla birincisini ger-
çekleştirdiğimiz çalıştayımıza katkı 
ve katılımlarıyla destek veren çözüm 
ortağımız Mavi Safir Laundry ailesine, 
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği 

Başkanı Sayın Burhan Sili, Disk Baş-
kanı Mustafa Yahyaoğlu, Kent Konseyi 
Başkanı Nurhan Özcan ve Numa Bay 
Exclusive Otel Genel Müdürümüz Ma-
hir Oktay üzere, çalışmalarımıza birlik 
ve beraberlik içerisinde devam ettiği-
miz çok kıymetli başkanlarıma bir kez 
daha en kalbi duygularımla teşekkür 
ediyorum. Bu yönde çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi. M
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gerçekleştirilen Galeri Kristal Maxstyle 10. Yıl lansmanına katıldı. 

HOTED’DEN MAXSTYLE ÇIKARMASI

Side’de Galeri Kristal bünyesinde bulu-
nan otelde gerçekleştirilen lansmana, 
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Hakan Halit Yeni ve HOTED üye-
leri tam kadro katıldılar. Onursal baş-
kan Hakan Halit Yeni, organizasyonla 
ilgili kısa bir açıklama yaptı. 

Yeni, “Yenilikçi, kendi alanının en iyilerinden 
biri olan, Maxstyle ailesinin düzenlemiş ol-
duğu 10. yıla özel bu organizasyonda HO-
TED ailesi olarak bulunmaktan büyük onur 
duyduk. Yenilikte sınır tanımayan Maxstyle, 
özel tasarımlarıyla özellikle balayı odaların-
daki klişeleşmiş kırmızı saten alışkanlıkları-

nı değiştirecekmiş gibi görünüyor. Yürekten 
kutlar, başarılı çalışmalarının devamını di-
liyoruz. Değerli dostum Süleyman Kaplan 
başta olmak üzere Galeri Kristal Maxstyle 
ailesine nazik davetlerinden ve misafirper-
verliklerinden dolayı çok teşekkür eder, ba-
şarılı çalışmalarının devamını dileriz.” dedi.  

dernek haberleri
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Kuruluşundan bu yana üyelerine yönelik eğitim, etkinlik ve faaliyetlerle 
adından sıkça söz ettiren Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu 
Derneği (HOTED) Virüslerle mücadele ve korunma yöntemleri konulu yüz 
elli beşinci eğitim seminerini gerçekleştirdi.

HOTED VİRÜSLERLE MÜCADELE VE 
KORUNMA SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Azra Krom ve Chemist – Anti Mic firma-
larının destek ve katkılarıyla, Gardenia 
Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
seminere, sponsor firmaların yetkilileri ve 
çok sayıda HOTED üyesi katıldı.

‘Devletimiz Ve İşletmecilerimiz 
Turizm Çalışanlarına Bu Zor 
Günlerinde Sahip Çıkmalılar’
Seminer öncesi gündemle ilgili bir konuşma 
yapan Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Deko-
rasyonu Derneği kurucusu, Onursal Başkanı, 
Başdanışmanı Executive Housekeeper Ha-
kan Halit Yeni, turizm çalışanlarının içinde 
bulunduğu zor duruma dikkat çekerek şöyle 
konuştu. “Beş ay çalışıp yedi ay çalışmayan 
turizm emekçileri, içinde bulunduğumuz kü-
resel vaka nedeniyle son derece zor duruma 
düşmüştür. Eleman alımlarının ertelenmesi, 
durdurulması, zaten zor durumda olan kış 
aylarını zar zor geçirip, yaza borçla giren, 
bacasız sanayi olarak adlandırdığımız sektör 
çalışanlarına sahip çıkılması gerekiyor. Dev-
letimizin yetkilileri işletmecilerimizle otu-
rup, bu duruma ivedilikle bir çözüm üretme-
leri, formül bulmaları gerekiyor. Devletimiz 
turizmcisine, turizmcilerimizde çalışanlara 
yönelik acil bir eylem planı oluşturup gere-
ğini yapmalıdırlar. 

‘Sektörün Emekçilerini
Yaşatmak Zorundayız’
Bu ülkede her zaman krizlerden en büyük 
zararı turizm sektörü görmektedir. İşlet-
mecilerimiz kapılarına kilit vursalar en 
fazla sermayelerini dondurmuş olurlar. 
Ancak unutulmamalıdır ki ülke ekonomi-
sinin ana direklerinden biri olan turizm 
sektörüne ve emekçilerine, her zaman 
ihtiyacımız var. Onları yaşatmak zorunda-
yız, emekçileri sektöre küstürmemeliyiz. 
Kimse beni yanlış anlamasın. Turizmci-
lerimiz her şey yolunda gidip kar ettikleri 
zaman emekçilerini üç beş ay fazlamı ça-
lıştırıyorlar, ya da iki üç aylık fazla maaş 
mı veriyorlar. Böyle zamanlarda sektör 
çalışanlarına sahip çıkmayacağız da ne 
zaman sahip çıkacağız? Hepimiz biliyoruz 
ki, bu zor günlerde atlatılacaktır. 

‘Nedir Bu Panik Hali
Anlamakta Güçlük Çekiyoruz’
Nedir bu panik! Acilen eleman alımları 
durduruluyor, hatta birçok işletme mev-
cut kış kadrolarını ücretsiz izne yollama 
hazırlığı yapıyor vs… bir paniktir gidi-
yor. Sektörün olmazsa olmazı garibana, 
emekçilere, bu zor günlerinde bir iki ay 
sahip çıksak kıyamet mi kopar. Çok değil, 

daha birkaç ay öncesi kalifiye elemanların 
sektörden kopmalarından yakınıp, eleman 
sıkıntısından bahsediyorduk. Sektör nor-
male döndüğünde ki dönecek, bu insanla-
ra ihtiyaç duymayacak mıyız? 

‘İlgililere Sesleniyor Ve Çağrı
Yapıyoruz, Vatandaşın
Kanını Emenlere Dur Deyin’
Eş-dost, amca-dayı veya tanıdık ilişkile-
rini bir yana bırakıp, halkın kanını emen 
durumdan vazife çıkarıp, fahiş fiyatlarla 
haksız kazanç elde edenleri, en üst se-
viyeden ve aralıksız olarak denetleyip, 
gereğini yapmaları şarttır. Halkımızın 
da duyarlı olup, alo 174 ihbar hattına, 
ya da bulunduğu şehirlerdeki ilgili bi-
rimlere bu vatan hainlerini, fırsatçıları 
ihbar etmeleri gerekiyor.” dedi. Yeni, ay-
rıca bir süreliğine toplu etkinliklere ara 
vereceklerini söyledi. Daha sonra, Cem 
Şenel’in sunumuyla virüslerle mücade-
le ve korunma yöntemleri anlatıldı. Se-
minerin ardından Azra Krom yetkilileri 
Metin Kuru, Chemist firması– Anti Mic 
yetkilileri Cem Şenel ve Ali Akman’a 
destek ve katkılarından dolayı, HOTED 
ve Housekeeping camiası adına teşek-
kür edilip, çiçek takdim edildi.

dernek haberleri
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HOTED’in Kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit 
Yeni, pandemi sürecinin başından bu yana gerek görsel, gerek ise 
yazılı basında emekçilerin içene düştüğü zor duruma dikkat çekebilmek 
için, gece gündüz demeden medya kuruluşları aracılıyla çağrılarda 
bulunmaya devam ediyor. 

YENİ, TURİZM EMEKÇİLERİNİN SESLERİNİ 
DUYURMAYA DEVAM EDİYOR

Onursal Başkan ve başdanışman Hakan 
Halit Yeni, katıldığı Tv programları ve 
gazetelere yaptığı basın açıklamalarıyla 
emekçilerin haklarını savunmaya ve yet-
kilerden emekçilere kulak verin, sahip çı-
kın çağrılarına aralıksız devam ediyor.  
Pandemi nedeniyle otellerin çoğunun 
açılmadığı Antalya ve Alanya’da, sektörün 
yükünü omuzlayan turizm çalışanlarının, 
emekçilerin mağduriyeti her geçen gün 
giderek büyüyor. 
KORONAVİRÜS salgı-
nının en büyük darbeyi 
vurduğu turizm sektö-
ründe, sezonluk olarak 
çalışan veya işten çı-
karılan işçiler çok zor 
durumda. Kiralarını 
ödeyemeyen, evlerine 
ekmek götüremeyen, 
çocuklarının ihtiyaçlarını 
karşılayamayan turizm 
çalışanları, devletin bu 
soruna bir an önce çö-
züm bulmasını bekliyor. 

‘Turizm Politikasının
Değiştirilmesi Şart’
Medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalar-
da devletin turizm politikasını eleştiren 
Onursal başkan ve başdanışman Yeni, 
gerçek, kalıcı ve sürdürülebilir turizm po-
litikası oluşturulması gerektiğini belirtti. 
Yeni, “Alanya’da 100 bine yakın, Antalya 
genelinde ise bir milyona yakın turizm 
çalışanı var. Pandemi nedeniyle bunların 
neredeyse tamamı işsizlikle boğuşuyor, 
açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. 
Bu rakamları birde bakmakla yükümlü 
oldukları insanlarla ikiye, üçe çarparak 
düşünün..! 2020 yılında turizm çalışan-
larının yüzde 70’i pandemi nedeniyle 
işsiz kaldı. Otellerin yüzde 25-30’luk kıs-
mı açıldı. Turizm çalışanlarının yaklaşık 
yüzde 30’una istihdam sağlandı. Kapalı 
sezonları da dâhil ettiğimiz zaman 2 yıl-

dır Antalya Alanya, yani ekonomisi turiz-
me bağlı, turizme endeksli bölgeler çok 
zorlu bir sınav veriyor. Bu zorlu süreçte 
intiharların, boşanmaların, kavgaların 
artmasından korkuyorduk. Korktuğumuz 
sosyal patlama başımıza geldi. Medya 
olayları olumsuz örnek olmaması için vic-
dani sınırlar çerçevesinde kamuoyuyla pay-
laşıyorlar. Turizm çalışanları şu an o kadar 
zor durumda ki kirasını ödeyemeyen, evine 

ekmek götüremeyen, elektrik su faturasını 
ödeyemeyen çok insan var. Yardım için beni 
arayan emekçiler nedeniyle akşama kadar 
telefonum susmuyor. Birçok iş insanı, du-
rumu el vermeyenlerin elektriğini, kirasını 
ödemekte yardımcı oldu. Allah onlardan 
razı olsun. Ama maalesef taşıma suyla de-
ğirmen dönmüyor. Nereye kadar bu böyle 
sürecek? Devlet turizm politikasını derhal 
değiştirmeli. Askıya alınan turizm çalışan-
larına belirli bir ücret ödenmeli ve SSK’ları 
yapılarak sosyal yaşamları garanti altına 
alınmalıdır. Bir kısmını devlet, bir kısmını 
da işveren karşılayabilir. Askıya alınan tu-
rizm çalışanı 3-5 ay çalıştıktan sonra işsiz 
kalıyor. Askıyı hak etmesi için de belli bir 
süre var. Çoğu bu süreyi de dolduramıyor. 
Bu sürenin de kaldırılması gerekiyor. 1 ay 
bile çalışan emekçinin haklarının korunma-
sı gerekiyor. İşsizlik maaşı alan çalışanların 

işsizlik maaşları da bitti. Neresinden tu-
tarsanız tutun elinizde kalıyor. Bu noktada 
devlet kadar işveren de sorumlu. Bu hak-
sızlığa, adaletsizliğe dur denmeli. Verilere 
baktığımız zaman 2019 yılında 50  milyona 
yakın ziyaretçi, turist ağırlamışız. 35 milyar 
doların üzerinde gelir elde etmişiz. Ülkenin 
ekonomisinin ana direklerini oluşturan bir 
sektörün emekçilerine yapılan bu haksız-
lıklara, adaletsizliklere son verilmesi ge-

rekiyor. Turizm çalışan-
ları turizme küsüyor ve 
artık isyan ediyorlar. 
Turizm düzeldiği zaman 
kalifiye elemana ihtiyaç 
duyacağımızı asla unut-
mamalıyız. Emekçilerin 
bu zor günlerde elinden 
tutulmadığı için kalifiye 
elemanların neredeyse 
tamamı başka sektörle-
re doğru mecburen de-
ğiştiriyorlar. 

Kalifiye elemanla ça-
lışan işletmeler aynı 

zamanda yatırımını koruduklarını kesin-
likle unutmamalılar.  Her yıl amele usulü 
insanları turizme alacaksak biz bu turizmi 
yapmayalım. Kapılarına kilidi vuralım, kapa-
talım bu şehirleri boşaltıp, tarım arazilerine 
çevirelim daha karlı oluruz hiç değilse ga-
riban, işçi, emekçi aç kalmaz. Zihniyet de-
ğişikliği şart. Gerçek, kalıcı, sürdürülebilir 
turizm politikası oluşturulmalı. Bu şekilde 
düşe kalka topal ördek gibi seke seke tu-
rizm olmaz. Ayrıca araştırmalarımıza göre 
2021 yani bu sezon işletmeler yüzde 40’lara 
varan eleman kısıtlamasına gideceklermiş 
gibi görünüyor. Onlar alenen söylemeseler 
de bizler biliyoruz, duyuyoruz. İşletmeciler 
de ellerini vicdanlarına koysunlar. Önümüz-
deki yıl pandeminin biteceğini düşünerek 
hareket etsinler. Personellerine, emekçile-
rine sahip çıksınlar. Daha açık bir söylemle 
işçiye, garibana, emekçiye sahip çıkın” dedi. M
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istanbul başlarken

2020...
COVID-19 salgını, turizm sektörünün 
karşılaştığı en büyük zorluklardan 
biri olmuştur. COVID-19 salgını ne-
deniyle yaşanan ekonomik gerileme, 
seyahat kısıtlamaları, havayolu ka-
pasitesinin azaltılması, sosyal me-
safe kurallarını da içeren sağlık ve 
güvenlik önlemleri sektörün hareket 
kabiliyetini yok denecek noktaya ta-
şımıştır. Sektörün daha önce hiç 
yaşamadığı bir deneyim olan 
salgın koşulları altında sektörün 
ne zaman iyileşeceğine ilişkin bir 
zaman çizelgesi tahmin etmek 
kolay gözükmemektedir. 

Salgının etkileri özelinde hazırla-
nan senaryolara göre küresel tu-
rizmin 2023–2024’e kadar topar-
lanması, ancak bu toparlanmada 
turizm harcamaları bakımından 
2019 seviyesini, 2023’ten önce 
göremeyeceği ifade edilmektedir. 

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜ-
ROB) uluslararası veri ve analiz 
şirketi STR Global iş birliği ile 
hazırladığı rapor Türkiye’deki tu-
rizm tesislerinin doluluk oranın-
da pandemi nedeniyle yaşanan 
gerilemeyi gözler önüne sermek-
tedir. Pandemi nedeniyle 2020’de 
Türkiye’de şehir otellerinin yarısın-
dan fazlası, kıyı otellerinin ise büyük 
bir bölümü kapalı tutulmuştur. Buna 
rağmen Türkiye genelinde Ocak–Ey-
lül 2020 dönemini kapsayan 9 aylık 
dönemde ortalama doluluk oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
47.8 düşüşle yüzde 35.4’e gerilemiş-
tir. Türkiye’de en çok konaklama ger-
çekleştirilen İstanbul ve Antalya’da 
doluluk oranları beklenen seviyelere 
ulaşmamıştır. İstanbul’da ilk 9 ayda 

doluluk oranı yüzde 50,8 düşüşle 
yüzde 36,9 olmuştur. Antalya’da ilk 
8 ayda doluluk oranları geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 41 düşüş-
le yüzde 39,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Korona virüs salgını, dünya gene-
linde seyahat eğilimlerinde önemli 
değişimlere yol açmaktadır. Hijyenin 
ön plana çıktığı pandemi süreci ve 

sonrasında, seyahat alışkanlıkların-
da çok sayıda değişiklik gündeme 
gelmiştir ve gelmeye de devam et-
mektedir. Pandemi süreci, tüketici 
alışkanlıklarını ve tercihlerini etki-
leyerek farklı turizm türlerini öne 
çıkartmış durumda. İnsanların kala-
balık yerlerden uzak durma eğilimi  
doğa turizmine ilgiyi artırmıştır. Kendi 
araçlarıyla daha yakın bölgeleri, do-
ğayla baş başa kalacakları bölgele-
ri, konaklama açısından da küçük ve 
butik otelleri tercih edenlerin oranı 

artmıştır. Bu dönemde büyük otel-
lerden ziyade butik oteller, ev turiz-
mi, villa kiralamalar, küçük gruplarla 
yat turları ve karavan gibi konaklama 
üniteleri de yoğun ilgi görmektedir. 
Pandemi sürecinde ayrıca seyahat-
ler daha azalırken kalış süreleri daha 
uzun hale gelmeye başlamıştır. Bu 
süreçte farklı kültürlere olan ilginin 

devam edeceği gözlenmektedir. 
Doğa, macera gibi alternatif tu-
rizm çeşitleri bu dönemde biraz 
daha öne geçmiştir. İş turizminde 
de ciddi bir değişim yaşanmakta-
dır. Bu dönemde online toplantı 
teknikleri büyük ilgi görmektedir. 
İş toplantıları, panel ve seminer-
ler çevrimiçi (online) uygulamala-
ra kaymaktadır. 

Uçuşlarda ve konaklamalarda 
tüketicilerin duydukları hijyen ve 
kişisel güvenlik endişesine değin-
mek turistik faaliyetlerin devam 
etmesi ve ziyaretçilerin güvenle-
rinin artması açısından kritik öne-
me sahiptir. 

Aşı çalışmalarının yanı sıra ulus-
lararası seyahatlerin ortak stan-
dartlar çerçevesinde güvenli bi-

çimde sürdürülebilmesi için de çeşitli 
uygulamalarla ilgili farklı önerilerin 
gündeme geldiği ve bu yönde çalış-
maların hız kazandığı dikkat çekmek-
tedir.
 
2020 yılı Kasım ayı ortaları itibariyle aşı 
çalışmalarında önemli mesafeler kat 
edilmiş olması gerek salgının alt edil-
mesi gerekse durma noktasına gelen 
seyahatlerin yeniden başlayabilmesi ve 
giderek normal seyrine ulaşması nok-
tasında umut ışığı yakmıştır.

Musa Yurdakul HEDD Yönetim Kurulu Başkanı
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dernek haberleri

Geçtiğimiz Şubat Ayında Sultanahmet’te bulunan Innova Hotel ev 
sahipliğinde bir araya gelen Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği 
üyeleri, Beceti firması tarafından gerçekleştirilen eğitime katıldı.

HEDD ÜYELERİ ŞUBAT AYINDA 
INNOVA HOTEL EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma 
Derneği üyeleri, geçtiğimiz Şubat Ayın-
da Sultanahmet’te bulunan İnnova 
Hotel ev sahipliğinde bir araya geldi. 
HEDD üyeleri ayrıca Beciti firması ta-
rafından gerçekleştirilen Geri Dolum, 
Geri Dönüşüm ve Aparat Sistemi semi-
nerine katıldı.

Toplantıyı kısa bir konuşma yaparak 
açan dernek başkanı Musa Yurdakul, 
öncelikle kendilerine ev sahipliği yapan 
Innova Hotel yetkililerine ve Executi-
ve Housekeeper Basri Timurtaş’a te-
şekkür etti. Belirli aralıklarla bir araya 
gelerek güncel konularda bilgi alışve-
rişinde bulunduklarını ve çeşitli eğitim 
seminerleri düzenlediklerini ifade eden 

Başkan Yurdakul, bugün ise beceti fir-
masının katkılarıyla bir sunum gerçek-
leştireceklerini söyledi. 

Başkan Musa Yurdakul’un ardından 
Beceti firması tarafından gerçekleştiri-
len eğitim seminerine geçildi. 

Firmanın tanıtımını ve ne iş yaptıklarıy-
la ilgili bilgi vererek seminere başlayan 
yetkililer, Geri Dolum, Geri Dönüşüm ve 
Aparat Sistemi hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Beceti yetkilileri, Nüfus artı-
şı ile paralel olarak artan tüketimin do-
ğal dengeyi bozması ve doğaya verilen 
zararın bir nebze de olsa azaltılması 
için kurumsal sosyal sorumluluk mis-
yonunu taşıyan Beceti markası kullanı-

cılarına olduğu gibi “Beceti Geri Dolum 
ve Beceti Geri Dönüşüm” sistemleri ile 
ülke ekonomisine de doğal bir katkıda 
bulunduğunu söyledi. Sürdürülebilirlik, 
sosyal perspektif ekosistem dostu yeni 
nesil yöntemlerle üretim gerçekleştir-
diklerini söyleyen yetkililer,  pek çok 
ülke tek kullanımlık plastiklere son 
verdi. Beceti sıkmalı aparat sistemi tek 
kullanımlık buklet sisteme göre %400 
kâr sağlamaktadır. Aparat sistemi, is-
rafı azaltır” dedi.

Sunumun ardından housekeeperlar 
firma yetkililerine soru sorarak sistem 
hakkında detaylı bilgi alma imkanı bul-
du. Soru cevap kısmının ardından top-
lantı son buldu. 
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Geçtiğimiz yıl Mart Ayında Sed Hotel ev sahipliğinde bir araya gelen 
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, Medicate firması 
tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı. 

HEDD ÜYELERİ MART AYINDA
SED HOTEL’DE BULUŞTU

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Der-
neği üyeleri 2020 Mart Ayında Sed Hotel-
de bir araya gelerek gündemdeki konular 
ve yaşanılan salgınla ilgili görüş alışveri-
şinde bulundu. Ayrıca HEDD üyeleri Me-
dicate Türkiye tarafından gerçekleştirilen 
eğitim seminerine de katıldı.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Ko-
vid-19 pandemisi nedeniyle yaşanılan-
ların ağırlıklı olarak konuşulduğu HEDD 
Mart Ayı toplantısının açılışını kısa bir 
konuşma yaparak Başkan Musa Yurda-
kul gerçekleştirdi. Kendilerine ev sahipliği 
yapan Sed Hotel Yönetimine ve Executive 

Housekeeper Emine Özer’e teşekkür eden 
Başkan Yurdakul, sözü Medicate Türkiye 
firması yetkilerine bıraktı. 

Dezenfektanların sınıflandırılması ve kul-
lanım alanları hakkında housekeeperlara 
bilgi vererek seminere giriş yapan Medi-
cate yetkilileri, virüs, bakteri ve haşere-
lerle mücadele için kullanılan kimyasal 
ürünler hakkında katılımcılara bilgi aktar-
dı. Özellikle salgın hastalıklar konusunda 
kullanılan dezenfektanların kullanılırken 
dikkatli bir şekilde kullanılması gerek-
tiğini ifade eden firma yetkilileri, uygun 
olmayan kimyasalların kullanılması so-

nucu insan sağlığına zarar verilebileceğini 
söylediler. Tüm operasyonlarında çevreye 
en az etkiyi bırakmaya çalıştıklarını ifade 
eden firma yetkilileri, haşereler birçok 
yönden çevreye zarar vermektedirler. Me-
dicate bu zararı önlemek adına olası za-
rarlar oluşturacak yöntemler kullanmaz. 
Monitoring, vacuuming, tecrit ve sanitas-
yon desteği ile kimyasal uygulamadan ev-
vel fiziki yöntemlere başvurur. 

Medicate yetkililerinin detaylı sunumunun 
ardından soru cevap kısmına geçildi. Ka-
tılımcıların sorularının cevap bulmasının 
ardından toplantı bitirildi. M
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Sümeyra Yılmaz Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı

Sevgili meslektaşlarım, 
Dünyanın ve ülkemizin zor günler 
geçirdiği bu pandemi döneminde, en 
çok etkilenen sektörlerden biri turizm 
sektörü oldu. Bazı tesisler kapılarını 
hiç açmazken bazı tesisler bu sürece 
uyum sağlayarak zorda olsa kapılarını 
açtılar. Kapılarını misafirlerine açan 
tüm tesislere güvenli turizm sertifi-
kası alma zorunluluğu getirildi. Bu 
sertifika tüm tesis içindeki işleyişi il-
gilendirse de temelde housekeeping 
departmanının asli görevlerinin ne 
kadar önemli olduğuna bir kez daha 
hatırlattı. 

Housekeeping departmanı odaları, 
genel alanları, havuz etrafı, sahil böl-
gesi, çamaşırhanesi, personel ünifor-
ması, personel soyunma odaları ve 
daha yazmadığım misafir kullanım 
alanlarının temizlik ve hijyeni hou-

sekeeping departmanı tarafından 24 
saat boyunca yapılmaktadır. Pandemi 
sürecinden öncede bizler misafirleri-
mizi konaklatırken bu riskin farkında 
olarak işleyişimizi sürdürüyorduk. 
Olası riskler göz önünde bulundura-
rak standartlarımızı buna göre belir-
lemiş uygulamalarımız bu yöndeydi. 

Odalarda maidlerin hijyen kuralları 
hem kendileri hem de konaklayan mi-
safirler için ayrıca belirlenmişti, şu an 
buna ek olarak maske, dezenfektan-
lar ve sosyal mesafe eklendi.  Genel 
alanlarda, odalarda ve çamaşırhane-
de temizlik standartlarımız haftalık 
yapılan analiz sonuçlarımız ile ölçüle-
bilir değerler haline getirildi. 

Bu işlemlerin hepsi yapmış olduğu-
muz işin, vermiş olduğumuz hizmetin 

ne kadar önemli olduğunu, personel-
lerimizin yaptıkları her temizlikte ko-
naklayan misafirlerin sağlıklarına ne 
kadar etki edebileceğini bir kez daha 
anladık. Çamaşırhanelerimiz bir la-
boratuvar edasında çalışmalarını sür-
dürdü. 

Önümüzdeki yıllarda ve bundan son-
raki turizm anlayışının içerisinde te-
mizlik ve hijyen ilk sırada yer alacaktır. 
Bizler ise önümüzdeki sezona umutla 
başlayıp tesislerdeki temizlik ve hijye-
nin en bilir kişisi olarak hazırlıklarımızı 
yapıp bundan sonraki süreçlerde güç-
lü bir departman olan Housekeeping 
departmanını en ön sıralara çıkarma-
lıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde bir-
birimizden aldığımız güç ile sağlıklı, 
mutlu, huzurlu ve bereketli bir sezon 
olmasını diliyorum.

antalya başlarken
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YILDIZ RESTORASYON,
ANTED ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Yıldız Restorasyon firması tarafından 
organize edilen gecede, DoubleTree by 
Hilton ev sahipliğinde 2020 Mart Ayın-
da bir araya gelen Antalya Temizlik Hiz-
metleri Yöneticileri Derneği (ANTED) 
üyeleri, sezon öncesi unutulmaz bir 
gece geçirdi. 

Geceye ANTED Üyelerinin yanı sıra hou-
sekeeperlar, otel müdürleri, satın alma 
müdürleri,  Yıldız Restorasyon firması 
yetkilileri, Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu, 
Doç. Dr. Murad Alpaslan Kasalak, Ka-
podokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 

Mehmet Bahar, HOTED Onursal Başka-
nı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, 
TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç, ANTED 
Eski Başkanı Ayşe Çöveç ve firma tem-
silcileri katıldı. 

Kendilerini yalnız bırakmayarak geceye 
katılan herkese teşekkür ederek açılış 
konuşmasına başlayan ANTED Başkanı 
Sümeyra Yılmaz, “Öncelikle bu geceyi 
düzenleyerek bir araya gelmemize vesi-
le olan Yıldız Restorasyon firma sahibi 
Osman Yıldız Bey başta olmak üzere 
emeği geçen herkese üyelerimiz adına 
teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırak-

mayarak gecemize katılan hocalarımız, 
onursal başkanımız, eski dernek başka-
nımız, otel yöneticilerimiz, firma temsil-
cilerimiz hepinizi saygıyla selamlayarak 
hoş geldiniz diyorum ve herkese iyi eğ-
lenceler diliyorum. Bizi muhteşem bir 
misafir perverlik ile ağırlayan DoubleTree 
by Hilton Genel Müdürü Sayın Burhan 
Görgü Beye de bizi en iyi şekilde ağırla-
dığı için teşekkür ederiz.” dedi. 

Sezon öncesi bir araya gelen ANTED 
üyeleri ve davetliler canlı müzik eşliğin-
de gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. 

Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği Üyeleri, 
Yıldız Restorasyonun sponsorluğunda  DoubleTree by Hilton Otel 
ev sahipliğinde bir araya geldi.  

dernek haberleri

28

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21



Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği Üyeleri, 
Yıldız Restorasyonun sponsorluğunda  DoubleTree by Hilton Otel 
ev sahipliğinde bir araya geldi.  

Yazıma geçmeden önce biraz geçmişe gi-
derek, bizden önceki dönemlerde yaşanan 
salgın hastalıklar ve etkileri hakkında siz-
lere bilgi vermek istedim. Tarihsel açıdan 
salgın hastalıkların oluşturduğu bazı bü-
yük hastalıklara bakıldığında 1347-1351 
yılları arasında etkin olarak vebayı gör-
mekteyiz. Kara ölüm dediğimiz bu salgı-
nın Avrupa nüfusunun %30-%50’sini yok 
ettiğine bilinmektedir. 1520 yılında görü-
len çiçek hastalığı, 1918-1919 etkin olan 
İspanyol gribi de önemli ölçüde insan kay-
bına neden olmuştur. Dünya nüfusunun 
1/3 ünü bu hastalığa yakalandığı yaklaşık 
50 milyon insanın öldüğü tahmin edilmek-
tedir. 1981 yılında başlayan ve hala devam 
eden HIV / AIDS, 2002-2003 görülen sars, 
2009-2010 görülen Swine Influ Enza Vi-
rüsü, 2012’de görülen mers, 2014-2016 
görülen Ebola yer almaktadır. Son olarak 
2019 Aralık ayında Çinin Vuhan kentinde 
başlayarak dünya genelinde yayılan ve 
maalesef hazırlıksız yakalandığımız Co-
vid 19 pandemisi salgın hastalıktır. Dünya 
genelinde yaygın bu pandemiyi oluşturan 
Covid 19 salgını yaşamı ciddi anlamda 
tehdit etmeye devam etmektedir. Aralık 
2019 Çin’in Wuhan kentinde başlayan bu 
hastalık hakkında var olan bilgiler her gün 
değişmekte olup, hastalığın o kadar hızlı 
yayılımı ve bulaşma şekli hasta ve ölüm 

sayılarının sürekli artması sebebiyle ya-
şadığımız korku, panik, endişe bilinçal-
tımıza yerleştirilmiştir. Bir kurgu misali 
tüm dünyayı kısa bir sürede etkisi altına 
almış ve 15 ayı aşkın bir süredir de etkisini 
devam ettirmektedir. O kadar büyük sıkın-
tılar var ki, nereden başlasam gerçekten 
bilemiyorum. Resmen tüm dünya olanak-
ları durdurulup, nasıl bir yaşam biçimine 
şekil verildi, nasıl bir zora girdik anlatması 
çok zor. Ekonomi durma noktasına geldi. 
Faaliyetler, aktiviteler, aklınıza ne gelir-
se esnaflar kepenk kapattı, hava alanları 
durdu, turizm iptal oldu, eğitim organizas-
yonları yapılamadı. 

Evladınıza, annenize, sevenlerinize, baba-
nıza dahi sarılamıyorsunuz, cenazeye bile 
gidemiyorsunuz. 
Korona pandemisi maalesef otellerin ço-
ğunun açılmamasına ve çoğunun da iflas 
edip kapanmasına neden olmuştur. Hem 
bizler hem çoğu işverenler mağdur ol-
muştur. Türkiye’de olduğu gibi, biz turizm 
çalışanları mağdur olmuş ve hala mağdu-
riyetimiz devam etmektedir. Devletimizin 
bu sorunumuza bir an önce çözüm ge-
tirmesini istiyoruz. Turizm çalışanlarının 
ve birçok emekçinin psikolojisi bozulmuş 
durumdadır. Maalesef ateş düştüğü yeri 
yakıyor.  Pandemi yüzünden birçok insa-

nımız işsiz kalıp, evine ekmek dahi götü-
remez hale gelmiştir.  Gururumuzu kimse 
düşünmemiştir. Çalışanların çoğunluğu 
hep istifaya zorlandı. Ama kimse bu salgı-
nın acı bir dram haline geleceğini tahmin 
etmedi. Yaşanılan zorluklar işveren ve 
devlet tarafından bana göre çokda umur-
sanmadı.  Bu vicdansızlığı yapıp, emekçiyi 
zor durumda bırakanlar utansın diyorum 
ancak durumu gören bile yok.  O nedenle 
Allaha Havale ediyorum.

Çevremizde ailemizden, arkadaşlarımız-
dan, tanıdıklarımızdan birçok kişi işsiz 
kalarak zor günler geçirdiler ve geçirme-
ye de devam ediyorlar. Kaybettiklerimiz, 
sevdiklerimiz, hayatımız, işimiz hepsi üst 
üste geldi. Her yakınını kaybedenle birlik-
te, benim de yakınımmış gibi üzülüyorum. 
Bu nasıl bir zaman diye kendimi sorgu-
luyorum. Acı çeken insanları gördükçe, 
yoksulluğun ve zorlukların kolay aşılma-
yacağının farkına varıyorum. Pandemi 
maaşıyla yetinmeyi bil diye zorlayan bir 
zihniyetin ve görülmez bir kabusun içine 
itildiğimizi üzülerek görüyor ve yaşıyoruz. 
Yaşadığımız eski günlerin kıymetini bu 
salgın hastalık döneminde yeniden anla-
ma fırsatımız oldu. Acısıyla tatlısıyla ama 
ne olursa olsun Yaşamak Her şeye Rağ-
men Direnmektir. 

bodrum başlarken

Recai Akman Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı

PANDEMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ
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Süha YETKİN HOTED Marmaris Temsilcisi

marmaris başlarken

Değerli meslektaşlarım merhaba,
Hep birlikte yaşadığımız salgın süre-
ci devam ederken sektör olarak önü-
müzdeki 2021 yaz sezonu için umutlu 
bir bekleyiş içerisindeyiz. Her zaman 
önemli olduğumuzu biliyorduk ancak ilk 
kez yaşanan bu salgın döneminde daha 
iyi gördük ki özellikle kat hizmetleri ça-
lışanları temizliğin ötesinde önemli gö-
revler üstlenmektedir.
Üzerinde mutabık olduğumuz prose-
dürlerimiz herkes tarafından titizlikle 
uygulanmaya başlandı. Bu bağlamda 

konaklama tesislerinin ve misafirle-
rimizin en çok dikkat ettiği konu olan 
“sağlıklı ortam” oluşturmak, çevreye ve 
malzemeye duyarlı, dinamik, güncel bil-
giler ve tekniklere hakim, donanımlı bir 
depatman yapısı içinde olmamız gerek-
tiğini bir kez daha hissettik.

İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz 
kötü günler mutlaka geçecek ve bir-
likte sağlıklı, tertemiz yeni bir sezona 
merhaba diyeceğiz, eski canlılığına ka-

vuşmuş sektörümüzde yerimizi gururla 
alacağız. 

Eminim ki sektörümüzün karar alıcıları 
önümüzdeki yıllarda önemi daha da ar-
tacak olan kat hizmetleri görevlerinin 
gerektiği gibi yerine getirilebilmesi için 
bizleri geliştirmek adına daha çok kat-
kıda bulunacaklar. Fikirlerimizi dikkatle 
dinleyecekler...

Sağlık, mutluluk ve sevgiyle kalın...
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fethiye başlarken

Merhaba değerli okurlarım
saygıdeğer meslektaşlarım
Nasıl geçer bu yaz derken 2020 yılı 
yaşananları hemen hemen hepimiz 
takip ediyoruz.
Sonuna gelmiş turizm sektörü ve di-
ğerleri geçim sıkıntısı işsizlik bitme-
yen halende sürmekte olan Covid 19 
mikrobu tüm dünyayı ele geçirmiş 
durumda. Neler oldu neler oluyor an-
laşılır gibi değil.

Gündemi her gün hepimiz takip edi-
yoruz. Peki, gündeme düşmeyenler 
perde arkalarında neler oluyor. Bizim 
ülkemizde her daim olduğu gibi iş-
sizlikten evine ekmek götüremeyen 
emekçi kardeşlerimizin durumu nedir 
bilen olmadı. İşsizlik ödeneğini hak 

edenler kuru katıksız ücretler aldılar. 
Almayanlar ne durumda kimsenin 
haberi yok. Çalışanına sahip çıkan iş-
verenlerde oldu, haklarını yememek 
lazım.
 
İnsanlar vicdanıyla yaşar bu sözü hiç 
unutmamak gerek değerli emekçiler. 
Ne işverenin ne devletin umurunda 
değiliz. Bütün bu olumsuzluklar de-
vam ederken buradan işverenlere 
sesleniyorum. Çalışanlarınıza sahip 
çıkın, ihtiyaç olduğunda değil, sizle-
ri ayakta tutan emekçiler sahip çıkın 
lütfen!
Nasıl bir 2021 yılı bekliyoruz. Geçmiş 
bir yılı aratmayacak görünüyor. Endi-

şe içerisinde tüm emekçi kardeşle-
rim, meslektaşlarım hepimiz için her 
şey sağlıkla gelsin. Bu günleri hepi-
miz unutmayalım. Bir gün bu günler 
geçtiğinde çok taşlar yerinden oyna-
mış, kaybolmuş olacaklar. Kaybolan 
taşları bulmak için çok arayacaklar 
ama asla bulamayacaklar. 
Umutsuz yaşanmazmış. Neleri umut 
ettik nerelerde umutsuz olduk hep 
birlikte düşünelim.

Uzun uzun yazma gereği duymadım, 
herkes her şeyi biliyor. Hepimiz için 
2021 hayırlı olsun

Hepinize sevgi ve selamlar.

Gülsüm Ayar FEKHED Yönetim Kurulu Başkanı
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SELGÜN TEKSTİL, GÜZEL GÜNLERE HAZIR…
1996 yılından itibaren Otel ve Hastane 
sektöründe Tekstil konusunda hizmet ve-
ren bir firma olan Selgün Tekstil, Denizli 
Üçler Bölgesinde imalatı olan, sektörel 
bazda isteklere göre imalat yapan, müş-
teri memnuniyeti odaklı çalışan üretici bir 
markadır. 

Sürekli büyüme ve gelişmeyi, uluslararası 
platformda rekabet edebilmeyi hedef alan 
vizyonuyla vazgeçilmez bir dünya marka-
sı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Selgün Tekstil, yüksek kalite ve stan-
dartlardaki ürünlerini; yurt içinde faali-
yet gösteren ihracatçı konfeksiyonculara, 
aralarında Dünya markalarının da olduğu 
seçkin müşterilerine ve 20’den fazla ülke-
ye ihraç etmektedir.

Maalesef 2020 yılında yaşanılan küresel 
salgının, turizm tesislerine ve tedarikçile-
rine olumsuz etkilerini hep birlikte üzerin-
den atmak için çalıştıklarını belirten Sel-
gün Tekstil yetkilileri, tüm olumsuzlukla-
ra rağmen çalışmalarına aralıksız devam 
ettiklerini söyledi.

Bu zor dönemde Selgün Tekstil olarak sa-
tış hacimlerinin %70 küçülmesine rağmen 
bu durumu minimize ederek, üretim hac-
mini %30 civarında küçülterek bu süreci 
aşmak istiyor. Tüm dünyayı saran bu bela-
nın insanları çok uzun süreli kısıtlamalara 
maruz bırakması, hastalığa karşı kalıcı çö-
zümler bulunması ile beraber turizm sek-
törünün hızlı bir şekilde hareketleneceğini 
düşünmekteyiz.

Bu hareketlenmenin oluşturacağı 
taleplere hızlı bir şekilde kalitemiz-
den taviz vermeden karşılık vererek, 
müşterilerimizin sorunlarına çözüm 
üretmek için çalışmalarımıza tüm hı-
zıyla devam ediyoruz. Tüm çalışma 
arkadaşlarımızla beraber hedefleri-
mizi gerçekleştirmeyi, planladığımız 
yeni yatırım ve projelerimizi hayata 
geçirmeyi, ekip ve ekipmanlarımızı 
diri tutarak güzel günleri sabırsızlıkla 
bekliyor, bu günlere hazırlık yapıyoruz 

Tüm halkımıza, milletimize, iş ortakla-
rımıza sağlıklı, mutlu 2021 yılı diliyor, 
kötü günlerin bir an önce geride kala-
rak, büyüyerek üretmeyi, kaliteli hiz-
met etmeyi diliyor ve bekliyoruz. 



M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

00



34

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

aktüel

LÜKS PIRIL İNSAN KAYNAKLARI
2008 yılında  hizmet vermeye başlayan Lüks 
Pırıl İnsan Kaynakları her alanda müşterile-
rine en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Sahip 
olduğumuz nitelikli personeller ile müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıdık. Her 
yıl yeni tecrübeler ve kalifiyeli personel ile 
Türkiye’nin her yerinde hizmet vermeye 
devam etmekteyiz. Firma olarak en büyük 
teminatımız misafirlerimizin yanlarında gö-
türdükleri güzel tatil anılarıdır. Yaptığımız en 
büyük yatırım verdiğimiz hizmet kalitesidir.

2020 yılını Turzim AR-GE’sine odakla-
narak ve hayatımıza giren “Yeni Normal” 
kavramını personelimize adapte ederek 

geçirdik. 2020 yılından önce de hijyen 
odaklı personelimiz sosyal mesafe ku-
ralına uygun tam ekipman ve emek ile 
müşteri memnuniyetini zirveye taşımaya 
devam etti. 

2021 yılında da
stratejilerimiz değişmedi
Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve 
mutluluk duyduğu “Örnek Şirket” olmak, 
Türkiye’nin her yerinde aynı yüksek kali-
tede hizmet sunmak, İnsan kaynaklarını, 
özellikle turizm piyasasını çok daha etkin 
yönetmek, Yerel ve küresel alanda organik 
büyümek, Kurumsal müşteri portföyünde 

sektörel el dağılım optimizasyonunu sağ-
lamak. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde anlayarak onlara en doğru yol-
dan en uygun çözüm ve değer önerilerini 
sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağı-
lım kanalları ile geniş personel ve hizmet 
yelpazesini her kesime en hızlı ve en etkin 
şekilde ulaştıran, etik değerlerinin sosyal 
sorumluluğunun bilincinde olarak, Dün-
ya standartlarında sürdürülebilir, karlılık 
ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri 
memnuniyetini her şeyden üstün tutan 
Lüks Pırıl İnsan Kaynakları olarak her yıl 
onlarca nitelikli personeli sektöre kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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ORTAM KOKULANDIRMASINDA
BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE ÇEKİCİLİK

Davetkâr bir koku: Véronique
Güzel bir koku, iyi hizmet veren bir işlet-
menin ilk olarak fark edilen işaretidir; 
diğer bir deyişle de kuşku götürmez bir 
kalite belgesidir. Mekânları kokulandır-
ma, verdiğiniz hizmetin niteliğine ve işi-
nize gösterdiğiniz özene dair müşterilerle 
yaptığınız sessiz bir konuşma, adeta söz-
süz bir sunumdur. Kapalı mekânlardaki 
yaşam kalitesini artıran unsurlardan biri 
olan kokular, ziyaretçilerce derhal algıla-
nır ve onların mekânınıza dair ilk izlenim-
lerini güçlü biçimde etkileyip karar alma 
mekanizmalarını yönlendirir. Hatta işlet-
menizden ayrılan misafirler uzun zaman 
sonra bile, benzer bir kokuya rastladıkla-
rında mekânınızı hatırlayacaklardır.

Bu çerçevede, kapalı mekânlarını ko-
kulandırarak konukların nezdinde daha 
cezbedici kılmak isteyenlerin, son dönem-
lerde gittikçe daha fazla rağbet ettiği bir 
marka var: Véronique. 

Bu rağbetin arkasındaki en önemli etken 
de Véronique markalı ürünlerin yüksek 

bir tüketici memnuniyeti oranına sahip 
olması, bu da bir kez kullananların, duy-
dukları memnuniyeti çevresine iletmesiy-
le oluşuyor. Véronique ürünlerinden koku 
makinesi esanslarının, tekstil kokularının, 
çubuklu kokularının, koku keselerinin, ütü 
kokularının ve çeşitlerinden ise özellikle 
Marsilya sabunu ve yeşil çay kokularının 
methi kulaktan kulağa yayılıyor.  

Véronique ürünleriyle mekânlar sadece 
hoş kokulara kavuşmakla kalmıyor, aynı 
zamanda mekânların hijyeni için göste-
rilen titizlik de bilhassa Marsilya sabunu 
gibi temizlik hissini kesin olarak karakteri-
ze eden kokuyla daha etkin şekilde vurgu-
lanıyor. Böylece mekânların temizliği ko-
nuklar tarafından daha net algılanıp, işlet-
me de takdir edilme imkânına kavuşuyor.    
 
Güzel mi Koksun?
Véronique ürünleriyle; otel lobilerinden 
restoranlara, odalardan ortak alan tuva-
letlerine ve perdeler ile halılardan dolap-
lara yani kısacası tüm koku sorunlarına 
kesin çözümler getirebilirsiniz. Özellikle, 

geniş alanlarda yüksek etkiye sahip esans-
larla memnuniyet verici bir kokulandırmayı, 
uygun maliyetlerle ulaşabilirsiniz. 

Üstelik, koku makinelerini kiralama siste-
mi olmadan belli bir miktar esans alımın-
da bedava da verildiği gibi, esans fiyatları 
da etki ve kullanım süresine göre kıyas-
landığında çok uygun bir seviyede.

Véronique Ürünleri:
➤ İspanya menşeli ürünler, ISO 9001 
belgeli, uluslararası standartlardaki 
bir aile şirketi olan Jesús Gómez S.L. 
tarafından üretilmektedir.
➤ Ürün bileşenleri, bitkisel yağlar ve 
zararsız sentetik maddelerden 
oluşmaktadır.
➤ İçlerinde herhangi bir kanserojen 
madde yoktur. Aerosol değildirler, itici 
gaz içermezler.
➤ Ürünlerde hiçbir hayvansal yağ 
kullanılmamaktadır ve ürünler hayvanlar 
üzerinde kesinlikle test edilmemektedir.
➤ Kozmetik ürünleri 1223 / 2009 EC 
Avrupa regülasyonuna uygundur. 
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Otelis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Nursen Kasapoğlu, gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulunarak firması 
hakkında bilgi verdi. Oldukça zor 
geçen bir yılın ardından yeniden 
çalışmalara hız verdiklerini ifade 
eden Kasapoğlu, “Beklemediğimiz 
bu salgın karşısında biraz ümidimiz 
kırılsa da en kısa sürede tekrar eski 
motivasyonumuza kavuşacağımız 
günlerin bir an önce gelmesini 
diliyorum. Hayata kaldığımız yerden 
devam ederken, sevginin her 

şeyi iyileştiren tek şey olduğunu 
unutmayalım.” dedi. 

Otel sektörünün önemli projelerinden 
olan düğünler ve balayı misafirleri 
için hazırlanacak, özel odalara yönelik 
çalışmalarının devam ettiğini ifade 
eden Nursen Kasapoğlu şöyle devam 
etti: “ Otellerin kendi ruhuna, yapısına 
ve dizaynına uygun tasarımları sizlere 
sunmaktan mutluluk duyarım. Dünya 
değişirken insanlarında bakış açılarının 
değiştiğini göz ardı etmemeliyiz, bu 

nedenle klasikleşmiş neredeyse 
ezberlenmiş renkler ve dizaynların 
artık balayı çiftlerinin beklentilerini 
karşılamayacağını düşünenlerdenim. 

Pandemi döneminde iyice sıkılan 
bunalan belki de hayallerini erteleyen 
çiftlere bu sene daha coşkulu ve cesur 
balayı konseptleri sunabiliriz, özlemle 
kucaklayacağımız misafirlerimiz bu 
özel hazırlığı elbette hak ediyorlar. En 
kısa sürede yüz yüze görüşebilmek 
dileği ile sevgiyle kalın.”

AŞK HER ŞEYİ İYİLEŞTİREN TEK ŞEYDİR
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ÜNİFORMADA KALİTE: BENELUX TEKSTİL
“Firmamız her yıl yapılan yeni araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Otel üniforması, Okul kıyafetleri ve 
İş kıyafetleri üretimlerinin tüm aşamalarını gerçekleştirebilecek olanakları bünyesinde toplamıştır. Satış 
politikamız müşteri memnuniyetini sürekli kılacak, kaliteli ve hızlı üretimi yapacak şekilde, siparişleri tüm 
birimlere aktarmak, araştırmalar yaparak müşteri isteklerine etkin ve kalıcı çözümler bulunmasını sağla-
maktır” diyen firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı. 

BENELUX Tekstil Şirketi kökeni otelcilik-
ten gelen 2 ortak tarafından kurulmuştur. 
Alanya ve Antalya merkezli olan şirketin 
ayrıca İstanbul/Stockholm/Londra ve Sof-
ya temsilcilikleri bulunmaktadır.

2020 yılı özellikle yurt içi piyasada pan-
demiye bağlı olarak otellerin bir kısmının 
açılmaması nedeniyle satışlarımızda ve 
üretimde düşüş yaşandı. 2019 yılında tu-
rizmde yaşanan rahatlama ile konaklama 
sektörü tekstil alımlarını artırmıştı. 2020 
yılında ise kovid engeline takılarak yine 
satışlarımızda büyük oranda düşüş yaşan-
dı. Genel olarak şirket ciromuz yarı yarıya 
azaldı. 

2021 yılında üretimde kapasite artışına 
gitmiyoruz, bazı durumlarda kapasite artı-
rımı, bantları doldurmak için satış kaygısı 
yaratıyor, bizim üretim kapasitemiz olduk-

ça iyi durumda zaten. Bunun yerine ürü-
nün değerini koruyarak ve müşterilerimi-
ze iyi servis vererek ürünümüzün değerini 
arttırmayı hedefliyoruz.
Turizm sektörü bizim ana pazarımız, ol-
mazsa olmazımız, turizm sektörünün 
büyümesi ile birlikte bizde büyüyeceğiz. 
Bahar aylarından itibaren kısıtlamaların 
kalkmasıyla sezonun daha iyi geçeceğini 
düşünüyoruz. 

Ürün yelpazesi çok geniş renkler olsun, 
kumaşlar olsun, modeller olsun sürekli 
güncelleniyor. Biz bu trendleri gerekli fuar 
ve tedarikçileri takip ederek ilk öğrenen-
lerden oluyoruz. Bu bilgileri müşterileri-
mize özen ile anlatıyoruz.

Turizm sektöründe yaşanan dalgalan-
malar bizi direk olarak etkiliyor. Ana pa-
zarımız turizm sektörüne yönelik olduğu 

için, sektördeki en ufak olumlu, olumsuz 
gelişme bizi doğrudan etkiler. Hepimiz bir 
zincirin halkalarıyız.

Profil olarak şirketimize uyan projeleri se-
çip hemen görüşmelere başlıyoruz. Çün-
kü yeni açılış projelerinde işletmecinin 
çok fazla işle/uygulama ile uğraşması ge-
rekiyor, burada biz devreye giriyoruz otelin 
bütün tekstil ihtiyaçları için anahtar tes-
lim iş yapıyoruz. Böylece yatırımcı tekstil 
alım konusunu kafasından çıkarıp diğer 
işlerine daha fazla kanalize olabiliyor.

Türkiye için turizm çok önemli, turizm ge-
lişmesi için hepimiz çalışmalıyız. Turizm-
deki yükseliş mutlaka yeni yatırımlara 
gebe olacaktır. Benim temennim kaliteli, 
Türk turizmini daha yukarılara taşıyacak 
belli kriterleri karşılayan projelerin hayata 
geçmesi olacaktır.

BENELUX
ÜNİFORMA - KURUMSAL GİYİM - OTEL TEKSTİLİ
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Sabancı Üniversitesi Laboratuvar’larında; 
nano teknoloji ile geliştirilmiş, gümüş ve 
ağır metal içermeyen, alkolsüz, Covid 19 
virüsü dahil, birçok bakteri, fungus ve vi-
rüse karşı etkili uzun süreli kalıcı yeni ne-
sil yer, yüzey ve ortam dezenfektanı Anti-
mic ile hijyen sağlıyoruz.

Dünyamızın içinde bulunduğu olağanüstü 
durum sebebiyle hepimizin günlük ve iş 
hayatlarımızın durma noktasına geldiği 
zamanlardan geçiyoruz. Covid-19 pan-
demisi umarız sağlıkla, en kısa zamanda 
sona erdiğinde, bir an önce normale dön-
mesini istediğimiz hayatlarımızda bizi yeni 
kaygılar ve alınması gereken yeni önlem-
ler bekliyor olacak.  

Olası virüs ve benzeri zararlı bulaşanlara 
karşı alacağımız tedbirlerimizin başında 
kuşkusuz hijyen sağlayacak dezenfektan-
lar yoluyla yaşam alanlarımızı güvenceye 
almak geliyor.  Chemist olarak bu güven-
ceyi size en sağlıklı, kalıcı ve kolay yoldan 
sağlayacak olan ürünümüz Antimic ve 
hizmetlerimizle ilgili bilgi vermek isteriz.  
Chemist firmasını 2015 yılında kaliteli 

hijyen malzemelerini oteller, endüstriyel 
alanlar ve yaşam alanlarıyla buluşturmak 
amacıyla kurduk.   Firmamız endüstriyel 
temizlik ürünleri ve çeşitli dezenfektan-
ların satış ve pazarlamasını başarıyla sür-
dürmektedir.  

Yaşadığımız pandeminin getirdiği hijyen 
ihtiyaçlarınızı güvenle karşılamak için 
alkol bazlı dezenfektanların yanı sıra pi-
yasada muadili olmayan, Sabancı Üniver-
sitesi laboratuvarlarında geliştirilmiş, pa-
tentli Antimic ürünümüzü gururla ilginize 
sunarız.

Antimic, kalıcı etkili dezenfektanımız, vi-
rüs, bakteri ve tüm mikroorganizmaları 
fiziksel olarak yok eden, küf, mantar ve 
yosun oluşumunu engelleyen, çok çeşitli 
kullanım alanı olan, en az 30 gün kalıcı 
etki sağlayan yeni nesil antimikrobiyal 
(biyosidal) koruyucu malzemedir.  Gü-
müş gibi ağır metaller içermez ve alkol-
süz olduğu için yüzeylere zarar vermez.

Antimic, tek başına, düzenli uygulamayla 
çalışma, yaşam ve seyahat alanlarımızı 

sürekli olarak virüsler gibi gözle görül-
meyen tehlikelerden koruyan güvenlik 
kalkanıdır.

Antimic her türlü mekan ve araca sisle-
me yöntemiyle, konuda deneyimli ekiple-
rimizce her büyüklükteki alan periyodik 
olarak uygulanabilir.  Tercih ederseniz, 
işletmenizin personel imkanları müsa-
itse, bir saatlik eğitim, ekipman ve ürün 
teminiyle devam uygulamalarını kendi 
bünyenizde sürdürebilirsiniz.  Ayrıca gün-
lük kullanım için sprey şişelerde satışa 
sunduğumuz Antimic’i seyahatlerinizde 
virüslerden korunmak, kişisel eşyaları-
nızı (anahtar, cüzdan, kartlar, telefon vb.) 
Antimic kalkanıyla korumak için rahatlık-
la kullanabilirsiniz.  Chemist ihtiyacınıza 
ve tercihinize uygun şekilde size hizmet 
vermeye, güvenle ve iç rahatlığıyla gün-
lük çalışma ve yaşam alanlarınızı koruma 
altına almaya hazırdır.  Bize e-posta, te-
lefon veya Whatsapp hattımız üzerinden 
ulaşabilir, sipariş ve uygulamalarla ilgili 
detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Covid 19 virüsü dahil, birçok bakteri, fungus ve virüse 
karşı etkili dezenfektan ANTIMIC ile hijyen sağlıyoruz
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ÇEVREYE DUYARLI, YÜKSEK KALİTELİ,
İNSAN SAĞLIĞINA ODAKLI ÜRÜNLERLE
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ       
Chemist Chemicals İstanbul Kimyasal 
Ürünler Pazarlama A.Ş. 2014 yılında, 
farklı sektörlerden profesyonellerin bir 
araya gelmesiyle kurulmuş bir firmadır. 
Firma yeni olmakla birlikte; ortakları ve 
çalışanları, uluslararası firma tecrübe-
sine sahip sektör profesyonelleridir.
Chemist olarak, faaliyette bulunduğu-
muz tüm sektörlerde, mümkün olan en 
iyi ve kaliteli ürünleri tüketim kanalla-
rıyla buluşturmayı hedefliyoruz. 

Bu sebeple; bayi ağımızı belirli sayıyı 
aşmayacak şekilde; güvenilir, köklü ve 
kaliteli servis verecek firmalarla oluş-
turduk. Bu bayiler üzerinden kullanı-
cılarımıza zamanında erişebiliyor ve 
ihtiyaçlara en kısa sürede karşılık vere-
biliyoruz. Endüstriyel temizlik tarafında 
ilerledikten ve referans müşterilerin te-
dariklerini gerçekleştirdikten sonra; bu 

sektördeki geçmiş tecrübemizle tüketici 
ürünleri sahasına da girdik. 

Halihazırda ülkemizdeki en büyük pera-
kende zincirlerinden birine “Chemtex” 
markamız ile ürün tedarik ediyoruz.

Chemtex markalı endüstriyel ve tüke-
tici temizlik - bakım ürünlerinin yanı 
sıra; ürün gamımızda “uzun süreli kalı-
cı dezenfeksiyon” sağlayan Antimic de 
mevcut. Bu ürünü de gerek hane halkı 

tüketimine gerekse profesyonel ve en-
düstriyel kullanıma uygun ambalaj şe-
killeriyle pazara sunuyoruz.
Antimic; Sabancı Üniversitesi Doğa Bi-
limleri Dekanı Prof. Yusuf Menceloğlu 
tarafından geliştirilen, nano teknolojik bir 
yüzey dezenfektanıdır. Özelliği; yüzeye 
uzun süreli tutunarak, bir bakteri – virüs 
– mantar koruma kalkanı oluşturması ve 
hiçbir ağır metal içermediği için; tamamen 
sağlığa zararsız olmasıdır. Ulusal ve ulus-
lararası tüm ruhsat, onay ve belgelere 
sahip bir ürün olan Antimic’in herhangi bir 
muadili mevcut değildir. 

Bizi tercih etmeniz halinde gerek ürün ge-
rekse servis kalitesini ön planda tutarak, 
kesin müşteri memnuniyetini sağlayaca-
ğımızı beyan eder, bu vesileyle işlerinizde 
başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
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KALİTENİN ADRESİ: ÖZDEMİR KEÇE
Özdemir Keçe Firması 1998 yılında çeşit-
li endüstriyel alanlarda kullanılan teknik 
amaçlı keçelerin imalatı, ithalatı ve ihraca-
tını yapmak üzere Makine Mühendisi Nusret 
Özdemir tarafından kurulmuştur. Başlan-
gıçta daha çok tekstil ve deri makinelerinde 
kullanılan özel keçelerin tedariki konusunda 
çalışan firmamız zamanla pek çok sanayide 
kullanılan keçelerin imalatı ve satışına da 
yönelmiştir.
Bu sektörlerden biri de çamaşırhane sektö-
rüdür. Şirketimiz uzun yıllardır çamaşırhane 
silindir ütülerinde kullanılan keçe ve bantla-
rın Türkiye’deki en önemli tedarikçisi konu-
mundadır. 

Firmamız, çamaşırhanelerde kullanılan bantlı 
ütüler ve yataklı ütülerde farklı teknik ihti-
yaçlara cevap verebilen pek çok keçe türünü 
ürün repertuarında bulundurmaktadır. Bantlı 
ütülerde yüksek sıcaklığa dayanıklı aramid ke-
çelerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre 
istedikleri ölçülerde otomatik kesim makinele-
rinde kesilip uçlarına paslanmaz klipsleri takı-
larak teslimat yapılmaktadır. Yataklı ütülerde 
kullanılan keçelerimiz müşterinin makinesinde 
kullanılan buhar basıncı ve çalışma sıcaklığına 
göre değerlendirilerek keçe seçimi yapılmak-
tadır. Müşteriden alınan teknik bilgilere göre 
en uygun keçemiz uzman personelimiz tara-
fından müşteriye tavsiye edilmektedir. Yataklı 
ütülerde kullanılan keçeler polyester, aramid/
polyester ve 100% aramid olmak üzere teknik 
ihtiyaca göre belirlenmektedir. 

Silindir ütülerde kullanılan keçe çeşitleri-
mizin yanında, son derece kaliteli orijinal 
bantlarımızı da müşterilerimize tedarik 
etmekteyiz. Bunlar bantlı ve yataklı silin-
dir ütülerde kullanılan; besleme bantları, 
pamuklu dokuma bantlar, havlu katlama 

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

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

Özdemir Keçe olarak son 10 yıldır ihraca-
ta yönelmiş bulunmaktayız. Ürünlerimizi 
şu ana kadar 5 kıtada 60 ülkeye ulaştırmış 
durumdayız. Her geçen yıl toplam satış için-
deki ihracat payımızı arttırmak en önemli 
hedeflerimizden biri olmuştur. Bu yıl itibari 
ile toplam satışımızın %30 unu yurt dışı-
na yapmaktayız.  Bu oranı %50 seviyesine 
ulaştırmak için yoğun bir ihracat faaliyeti 
göstermekteyiz. Bunun için çamaşırhane 
sektöründeki en büyük fuarlara katılarak 
müşteri sayımızı ve ihracatımızı arttırmayı 
hedefliyoruz. Bu fuarların en önemlileri Ex-
podetergo / Milano ve Texcare / Frankfurt 
fuarlarıdır. 

2020 yılında bütün Dünya’yı etkisi altına 
alan Covid-19 Pandemisi sebebi ile en çok 
etkilenen sektörlerin başında Turizm gel-
mektedir. 2020 yılında turizm faaliyetleri 
%75 oranlarında daralma yaşamıştır. Bu 
daralmaya paralel olarak da, özellikle ça-
maşırhane sektöründeki ürünlerimize olan 
talepte bir düşüş yaşanmıştır. 

Covid-19 Pandemisinin 2021 yılında sürü 
bağışıklığı ve aşılama ile kontrol altına alın-
ması, turizm sektöründe göreceli bir canlan-
manın olacağı beklentilerimiz dâhilindedir. 
2021 yılında ertelenen ihtiyaçlar ve talep-
lerin canlanması ile turizm sektörünün yılın 
ikinci yarısından sonra daha hareketli bir 
döneme geçmesini bekliyoruz. Buna paralel 
olarak ta turizm sektörüne hizmet veren te-
darik zincirlerinde bir hareketlenme olacak-
tır. Daha sağlıklı, daha özgür insan hareket-
leri ve ilişkilerinin olduğu bir Dünya’da, bu 
dönemde öneminin daha da iyi anlaşıldığı, 
hijyenin sağlandığı en önemli işletmelerden 
çamaşırhanelere var gücümüzle hizmet gö-
türmeye devam edeceğiz.
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YENİ NESİL MİNİBAR: KLEO MİNİBAR 

Pandemi sürecinde COLDWALL(Buzluksuz) Inver-
ter Minibar modellerimizi daha fazla öne çıkardık. 
Çünkü bu modellerde sadece kabin var. Yani içeri-
de bir çıkıntı ya da bir metal aksam yok. Dolayısıy-
la bir dakika içerisinde herhangi bir dezenfektan 
sıvısı ile kolaylıkla temizlenebiliyor. 

Ancak üzülerek görüyoruz ki hala Çin’den ithal 
edilen kişisel kullanım amaçlı tasarlanmış, buzluk-
lu mini buzdolapları (ofis minibuzdolabı) minibar 
olarak satılıyor ve bazı büyük kıyı otelleri ve hatta 
büyük zincirler uygun fiyatlı olduğu için ilk etapta 
bu ürünlerle ilgileniyor. Sonrasında bize ulaşabilen 
otellere aralarındaki önemli farkları anlatıyoruz. 

Virüs, dondurulmuş bir haznede 5 yıla kadar yaşa-
yabiliyor, bu nedenle minibar ürünleri buzluksuz 
tasarımda olmalı. Yani buz var ise hızlıca eritilmeli, 
buzun olabileceği bir hazneden kaçınılmalı. Inver-
ter Kompresörlü minibarlar düzenli olarak kendi 
kendine bakım yapıyor ve buzun oluşmasını engel-
liyor.

Unutmamak gerekir ki, minibar sadece otellerin 
ücretli ya da ücretsiz ürünlerini yerleştirdiği bir 
ekipman değil, aynı zamanda konukların yanlarında 
getirdiği ilaç, diyet gıdalar, anne sütü gibi ürünleri 
saklamaları için gerekli bir ekipmandır. 

Inveter kompresörler için bazı olumsuz ama ger-
çek dışı görüşler rekabet unsuru olarak kullanılı-
yor. Özellikle iki konu… Birincisi SES algısı. Bunun 
asılsız olduğunu belirtmek isterim. Burada önemli 
olan ses şiddeti değil sesin rengi diyebiliriz. Bazı 
konuklar kendilerine ait mekanik kol saati sesinden 
bile rahatsız olup çekmecenin içine koyabiliyorlar. 
Açıkçası havalandırma sistemleri bile inverter mi-
nibardan 3 kat fazla ses üretiyor. Şikayetler sıfıra 
inmeli ancak inverter minibar sesi 1 metre yakınına 
gelseniz bile duyulması neredeyse imkansız. Man-
yetik ince ses hassasiyeti olan bazı konuklar zaten 
odadaki her ekipman için ses hassasiyetine sahip… 

İkinci konu ise ses yıllar geçtikçe artar deniyor. Sık 
karşılaştığımız en önemli dezenformasyon bilgi bu 
aslında. Bu kesinlikle doğru değil. 1960’ların tek-
nolojisi geride kaldı. Kompresörler artık elektronik 
board destekli ve değişik termostat algıları ile ça-
lışıyor. ayrıca soğutma gazları değişiyor miktarları 
azalıyor. 
Dolayısı ile aslında kompresör sistemler sürekli 
güncelleniyor ve kullanıcılar yenileme (rework) 
projeleri ile minibarlarını yıllar sonra bile güncelle-
me (upgrade)  fırsatı yakalıyor.

“Pandemi sürecinde, konukların ekipmanlardaki görselliğe daha çok önem vereceğini düşünüyoruz.” 
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KÖKLÜ GEÇMİŞ, GÜÇLÜ KADRO: KROM TÜRK
Çeyrek asıra yakın geçmişiyle Antalya 
başta olmak üzere ülkemizde sayısız 
Krom Türk imzasıyla, otel mutfakları, 
banyo ekipmanları ve ıslak zemin ürün-
leri, bayrak ve aydınlatma direkleri, mer-
diven korkulukları, iskele merdivenleri, 
duş kuleleri, aplik modelleri vb. üretim 
ve uygulama konularında derin tecrübeye 
sahiptir. 

1300 metre kare üretim tesisi ve yerin-
de üretim imkanlarıyla, alanında uzman, 
eğitimli ve tecrübeli personelle, ihtiyaca 
uygun üretim yapabilen güçlü bir kadro-

ya sahiptir. Beş yıldızlı otellerden villa ve 
cafelere kadar tüm yaşam alanlarına ve 
sosyal alanlara hizmet verme kapasitesi 
mevcuttur. Yönetim kadrosu, teknik kad-
ro ve üretim bant koordinesinde sorunsuz 
üretim ağına sahip Krom Türk, uygulama, 
montaj ve satış sonrası hizmet anlayışı ile 
kabul gören üretici firma olmayı başar-
mıştır. Irak, İran ve Rusça konuşan ülke-
lere yönelik çalışmalarıyla da başarısını 
sınır ötesine taşımıştır. 

Paslanmaza olan hakimiyeti ve ince işçilik 
ile girdiği her noktada referans olma özel-

liğini taşımaktadır. Krom Türk kamu ve 
özel işletmelerin çözüm ortağı konumun-
dadır. Kuruma, kişi, mekana ve koşullara 
uygun üretim anlayışında öncelikle tasa-
rım, teknik çizim ve ar-ge üretimlerinin ar-
dından ortak kararlarla seri üretimi baş-
latma gücüne sahip firma, üstün üretim 
gücüne sahiptir. 

Tamamen teknolojik makine parkuruyla, 
sağlam alt yapısıyla bir talebede bin 
talebe de sınırsız talebe de aynı ölçüde 
karşılık vererek her türlü üretime entegre 
olabilmektedir. 

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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NOVA PROFESYONEL kurulduğu günden 
beri, işletmelere iyi bir hizmet vermekte-
dir. Yaptıklarımız, sadece en kaliteli hizmet 
ve ürünleri sizlerle buluşturmaktan ibaret 
değildir. Sizin memnuniyetiniz için ne gere-
kiyorsa, elimizden gelenden fazlasını yap-
maktayız. 

Firmamız kuruluşundan bugüne, her geçen 
gün üretim kapasitesini geliştiren ve sektö-
ründe sürekli yenilikçilik anlayışı ile Ar&Ge 
ve Ür&Ge alanında yapılan yatırımları ile 
bugün ülkemiz sınırlarını aşmış bir yapı ile 
Global pazarda takip edilmekteyiz. Geniş 
alan kokulandırma cihazlarını üretmekte, 
geliştirmekte ve bu alanda adından sıkça 
söz ettirir duruma gelmiştir. İhracatlarının 
yanı sıra başta Avrupa, olmak üzere birçok 
ülkede Nova Profesyonel Markası adı altın-
da bulunan temsilciliklerimizle bugün Dün-
ya çapında birçok özel ve kamu alanlarının 

kokulandırma projelerini üstlenmiş olmanın 
haklı gururunu yaşamaktadır.   Nova Pro-
fesyonel, %100 bitkisel özler kullanarak; 
Türkiye’nin önde gelen firmalarının kurum-
sal kokularını tasarlayan ve aynı zamanda 
Türkiye’nin de lider kurumsal kokulandırma 
firması konumuna gelmiştir. Markanıza özgü 
imza kokular üreterek, müşterileriniz ile 
özel bir iletişim kurmanızı sağlar. Firmanızla 
ilgili yapılan ön çalışmalar ve tespitlerden 
sonra, yüksek teknoloji laboratuvarlarımız-
da, uzman parfümörler tarafından marka-
nızı temsil edecek özel kokuların hazırlan-
ması aşamasına geçilir.  Uzman ekiplerce 
markanızın kimliğine ve hedef kitlesine 
en uygun ve özgün kokular tasarlamakta-
yız.  Nitelikli Kokular Uzman parfümörler 
tarafından geliştirilen özgün ve “fine frag-
rance” kalitesinde, %100 esansiyel yağlar 
içeren ve zararlı kimyasallar barındırma-
yan marka kokulardır. 

Tüm bunlara ek olarak, her markaya özel 
hazırlanan yazılımlar sayesinde, Müşterile-
rimizin kendilerine verilen cihazlarının, pe-
riyodik koku kartuş değişimini bizzat takip 
edebilmektedir.

Üretici firma olmanın verdiği bilgi birikimi ve 
donanım gücü avantajlarını arkasına alarak 
profesyonel ortam kokulandırma hizmeti 
sağlayan ayrıca üretmiş olduğumuz geniş 
alan koku cihazlarında güvencesini vermek-
tedir. Türkiye genelinde, satış ve kiralama 
sonrası yedek parça ve onarım, periyodik 
bakım ve değişim hizmeti gibi teknik des-
tekleri de kendi servis ekibimiz tarafından 
sağlamaktadır.
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DIVERSEY SHIELD PROGRAMI
FIRSAT SUNUYOR
Önde gelen küresel hijyen ve temizlik şirketi 
Diversey, tüm dünyada aynı isimle lansmanı 
yapılan yeni Shield Programı ile işletmele-
rin yanında olmaya devam ediyor. Küresel 
pandemi döneminde ve sonrasında faaliyet-
lerine devam edecek olan tesisler için yeni 
hijyen çağının ihtiyaçlarına bir yanıt olarak 
tasarlanan Shield Programı, Diversey’in ön-
cülük ettiği konaklama, kafe-restoran, pe-
rakende, hazır yemek gibi pek çok sektörde 
küresel olarak hayata geçiriliyor.

“İşletmeler gözle görünür bir
taahhütte bulunabilecek.”
Diversey CEO’su Phil Wieland, Shield Prog-
ramı hakkında şunları söylüyor: “Günümüz-
de işletmeler Covid-19 sonrası dönemde 
temizlik ve hijyenin değerine ilişkin ortaya 
çıkan yeni farkındalığa yanıt vermek zorun-
da… İşletmelerin en yüksek hijyen standart-
larına olan bağlılıklarını gözle görünür bi-

çimde ifade etmeleri gerekiyor. Bu da, daha 
güvenli ve daha sağlıklı oteller, restoranlar, 
perakende mağazaları için yükselen bek-
lentileri karşılamak anlamına geliyor. Yeni 
Diversey Shield Programımız, işletmelerin 
müşterilerinin gözünde bir güven inşa ede-
bilmeleri için kendilerine somut ve kanıtla-
nabilir bir yöntem sunuyor. Bu program sa-
yesinde işletmeler, aldıkları gelişmiş hijyen 
önlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde göstere-
rek personellerin, konukların, ziyaretçilerin 
güvenini kazanabilecek.” 

“Güveni ve Emniyeti Kucaklayan
Koruyucu bir Kalkan: Diversey
Shield Programı”
Diversey MEA (Orta Doğu ve Afrika) Profes-
yonel İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Gök-
han Özdöl konu ile ilgili yaptığı açıklamalar-
da şöyle dedi: “Diversey’nin Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol Merkezi 
(CDC) rehberliğinde hazırlanan Shield Prog-

ramı sıkı bir denetim programı aslında… Bu 
programın gerekliliklerini karşılayan, perso-
nelin en yüksek temizlik ve dezenfeksiyon 
standartlarına bağlı olduğunu, söz konusu 
standartları doğru şekilde uyguladığını ka-
nıtlayan ve uzman Diversey ekipleri tarafın-
dan periyodik aralıklarla denetlenen işlet-
meler, Diversey Clean and Ready, Diversey 
Food Safety ya da Diversey Covid-19 Shi-
eld’larını almaya hak kazanıp tesislerinde 
sergileyebilecekler. Shield Programı kapsa-
mında ayrıca, dünyaca bilinen Diversey uz-
manlığını, Diversey Consulting’in bilgisiyle 
birleştirerek işletmelere hijyen konusunda 
benzersiz bir eğitim fırsatı da sunuyoruz. 
Diversey Hijyen Akademisi’nden faydala-
narak, işletmelere özgü uzman destekli 
protokoller sağlamanın yanında, Gelişmiş 
Temizlik ve Dezenfeksiyon Protokolleri, 
Gıda Güvenliği ve COVID-19 Güvenliği alan-
larında çalışanlara ve katılımcı işletmelere 
çevrimiçi eğitimler, webinarlar, sertifikalar 

gibi ek fırsatlar sağlıyoruz. Diversey Shield 
Programı güvenlik arayan her işletme için 
yol gösterici bir deniz feneri olacak. İş ortak-
larımız, günümüzde en çok aranan kullanıcı 
deneyimi olan “güven ve gönül rahatlığı”nı 
müşterilerine sunabilecek, aralıksız ortaya 
koydukları çaba ve titiz hijyen uygulamaları 
neticesinde hak ettikleri karşılığı alabilecek 
ve işlerinin sürdürülebilirliğini sağlayabi-
lecekler. Bu sayede, içinden geçtiğimiz bu 
olağanüstü zor zamanlarda, daha başarılı ve 
dayanıklı bir işletme inşa etme fırsatını he-
yecanla değerlendireceklerdir.”  

“Diversey Shield Sertifikasını ilk 
alanlar, Regnum Carya Golf & Spa 
Resort ve Sherwood Exclusive Lara”
Diversey’nin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) reh-
berliğinde hazırlanan Shield Programı 
kapsamındaki Clean and Ready denetim 
programını başarıyla geçen ilk işletmeler, 
konaklama sektörünün öncü isimleri Reg-
num Carya Golf & Spa Resort ve Sherwo-
od Exclusive Lara oldu. Clean and Ready 
Shield almaya hak kazanan bu işletmeler 
müşterilerine en yüksek temizlik ve de-
zenfeksiyon standartlarında hizmet sun-
duklarını gösterebilecekler.

Diversey Shield Programı AHP
Teknolojisinin Avantajlarını Sunuyor 
Programda kullanılacak olan Diversey 
Hijyen Kılavuzları, konuklar ve çalı-
şanlar için riskleri en aza indirmek ve 
işletmelerin başarılı olmak için ihtiyaç 
duydukları temel araçları sağlamak 
üzere tasarlandı. Shield Programı ayrı-
ca, Diversey’nin iki aşamalı temizlik ve 
dezenfeksiyon sürecini geliştirmek, bu 
konuda eğitim sağlamak ve sürecin et-
kinliğini doğrulamak adına işletmelerle 
iş birliği yapılmasını sağlıyor. 

Program dahilinde işletmeler, daha kısa 
temas süresiyle virüsü etkisiz hale ge-
tiren, hastane ölçeğinde dezenfeksiyon 
performansı sunan, patentli AHP (Ac-
celerated Hydrogen Peroxide - Hızlan-
dırılmış Hidrojen Peroksit) teknolojisine 
sahip Oxivir ürün ailesini kullanarak en 
yüksek hijyen standartlarını da yakala-
yabiliyorlar. 
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ÇÖZÜM ADRESİNİZ: UĞUR HALI YIKAMA
1958 yılında halı yıkama sektöründe İstan-
bul Kapalı Çarşıda çalışmaya başlayan ve 
bu sektörün Türkiye’deki öncülerinden olan 
Babamız Hacı Yılmaz 1976’da kendi işlet-
mesi 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 Yı-
kama fabrikasını kurmuştur. 2000’li yıllara 
kadar meşhur olan el halı yıkamacılığında, 
Antalya bölgesinde bulunan Döşemealtı ve 
Milas halılarını ve Türkiye’nin En Büyük Halı 
Toptancılarının değişik bölgelerde ürettir-
dikleri ham el halılarını yıkamaktaydı. Ayrıca 
güneşleme dediğimiz halıların yaz boyunca 
tarlalarda güneşin altında bekletilerek es-

kitme 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 halı-
sı yıkama işine, fabrikamızda yenileme ya-
parak 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 yerin-
den kalkmayan halılar içinde atılım yaparak 
dünyadaki son teknoloji olan Amerikan Ro-

tovac firması ile anlaşma yaptık. Bu maki-
nalarla evlere, otellere, yurtlara, camilere, 
resmi kurumlara, kafelere, restoranlara hiz-
met vermeye başladık.

En son olarak bununla da yetinmeyip otel-
lerin en büyük sorunu olan halılardaki kim-
yasal yanıklara çözüm ürettik. Otel halıla-
rındaki kimyasal yanıkları orijinaline uygun 
şekilde boyamaya başladık. Böylece otelleri 
büyük maliyetlerden kurtarmış olduk. 
Babamızın bizlere Sektörün Lideri olarak bı-
raktığı UĞUR HALI YIKAMA LTD. ŞTİ.’ni yine 
Sektörün Lideri olarak kalması en büyük 
Misyonumuz ve Vizyonumuzdur.
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ÇÖZÜMÜN ADRESİ: DORA HİJYEN 
Firmamız 1997 yılında Bursa’da toplu tü-
ketimi olan, halka açık mekanların lava-
bolarına kağıt havlu pazarlamak amacıy-
la kurulmuştur. Bursa’ya ilk defa firma-
mız tarafından yurtdışından ithal edilen 
“Dispenser Havlu (Z Katlı Kağıt Havlu)” 
ürünü işletmelere ve kurumlara tanıtıl-
mış ve yoğun ilgi görmüştür. 

Hızlı ve zamanında hizmet, istikrar ve 
sağlıklı arz-talep dengesi sayesinde sü-
rekli müşteri memnuniyetini en üst se-
viyede tutan DORA HİJYEN, ürün çeşit-
liliğini de artırarak sırasıyla önce Heykel, 
sonrasında Çekirge, İzmir Yolu ve Dikkal-

dırım semtlerindeki Merkezleri ve depo-
larıyla hizmet vermiştir. 2019 yılında ise 
Bodrum’da şube açarak Ege Bölgemizde 
turizm ve otelcilik sektöründe faaliyetle-
rini sürdürmektedir.

2020 yılı Ekim ayında şuan mevcut olan 
perakende mağaza ve showroom kon-
septiyle toptan satış, depolama sistemi 
yeni yatırımlarla Bursa İzmir yolu Küçük 
Sanayii girişine taşımıştır.

Firmanın Ürün Portföyü; 
Islak mendil, endüstriyel temizlik 
kâğıtları, temizlik kimyasalları, baskılı 

reklam ürünleri ve otel buklet ürünle-
ri üretmekteyiz. DORA HİJYEN olarak 
misyonumuzda hiçbir marka bayiliği ya 
da yetkili satıcılığı olmayıp, tüm satılan 
ürünler firmaya ait kendi markalarıdır.

Her geçen gün ürün yelpazesini geniş-
leterek bugünlere gelen DORA HİJYEN, 
müşterileriyle uzun vadeli iş dostluğunu 
ilke edinmekte ve sürekli yenilikçi yapısı 
ile her sektörden birçok firmaya profes-
yonel çözümler sunmaktadır. Firma ola-
rak amacımız, kaliteden ödün vermeden 
imkanlarımızı daha da genişleterek pazar 
ağımızı yurt dışına taşımaktır. 
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ESQUIRE NANO KUMAŞ
Esquire nano kumaş, Saç telinin 100’de 1’i 
kalınlığında mikrofilamentlerin oluşumu 
ve oluşan dokunun fikse edilerek kumaş 
elde edilmesidir.

Çevre dostu: Esquire nano kumaş uzun 
kullanım döngüsüyle atıkların çevreye 
olan etkisini azaltır, binder-çözücü ve pvc 
kullanılmadığı için çevreci bir prosestir. 
Konvansiyonel tekstillere göre daha hafif: 
Daha az suyla yıkanır, kurutmada daha az 
enerji çeker ve daha az deterjan kullanı-
mına sebep olur.

Nefes alır: kompakt halde iç içe geçmiş 
çok yönlü mikrofilamentlerin oluşturduğu 
milyonlarca mikro hava kanalcığı hava ve 

su buharı geçişine imkan sağlamaktadır. 
Termal konfor ve dış etkenlere daya-
nım: Esquire nano kumaş rüzgara karşı 
direnç sağlarken aynı zamanda vücut 
veya ortam  sıcaklığını koruyarak iyi bir 
ısı yalıtımı sağlar. İlave aplikasyonla su 
ve kir itici hale getirilebilir. Üstün nem 
yönetimi: Mikrofilamentlerin kapiler ya-
pısı sayesinde üstün nem yönetimi sağ-
lamakta ter ve nemi vücuttan çekmekte 
ve hızlı emicilik sağlamaktadır. Hızlı ku-
rur: Havayla temasta olan geniş iç yü-
zey alanı hızlı kuruma sağlar. Örneğin 
bornozda Terry cotton kumaşa göre 2-3 
kat hızlı kuruma sağlamaktadır. Ev Akar-
ları ve bakterilere karşı doğal bariyerdir: 
Ev akarları alerjik rinit ve astımın başlı-

ca nedenlerindendir. Doğal yapısıyla ev 
akarlarının yatak ve yastıktan geçişine 
izin vermez ve hastalara yaşam konforu 
sağlar. ECARF Avrupa Allerji birliğinden 
sertifikalıdır.  doğal yapısıyla yüzde 94.5 
oranında bakteri filtre özelliğine sahiptir. 
Ayrıca doğal yapısıyla sivri sineklere ve 
ısırıklarına karşıda bariyer oluşturur.

Yüksek sıcaklıkta yıkanabilir: 95 derece 
sıcaklığa kadar yıkanabilmekte ve çoklu 
sayıda yıkamaya dayanım göstermektedir.

Tüylenmez, hav bırakmaz ve çizmez. Özel 
yüzey dokusuna sahiptir. Kendi doğal ya-
pısı ve dokusu kaşe, süet ve polar gibi ku-
maşların doğal havasını vermektedir. M
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aktüel

Kostak Sandalye uzun süreden beri 
sadece masa ve sandalye konusunda 
uzmanlaşmış bu konuda en iyi hizmet 
anlayışını prensip edinmiş, tam bir 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini 
uygulayan kuruluştur. 1996’dan beri 
%100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle 
alanında hizmet vermektedir.

Yaşam kalitesini arttıran, işleri 
kolaylaştıran yöntemler ile 
müşterilerine kaliteli ve tasarruflu ürün 
sahibi yapmayı amaçlayan firma, ahşap 
sektöründeki gelişmeleri takip etmek 
ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı 
kendine misyon edinmiştir. Kaliteli ve 
lüx eserler oluşturarak müşterilerin ilk 
tercihi olmak için çalışmalarına devam 
eden Kostak Sandalye, insana, doğaya 
ve çevreye saygılı üretim yapmaktadır. 
Daima girişimci, yenilikçi ve gelişime 
açık kimliğiyle kendisini yenileyerek 
üretim ve servis kalitesini yükseltmek 
için yoluna devam etmektedir.

KOSTAK SANDALYE

KALİTELİ VE ÖZEL
ÜRETİM: MARKA BUKLET 
MARKA`ın 1990 yılında pazarlama firması olarak başlayan 
öyküsü üretim deneyimi ile bugün otel buklet malzemelerinden, 
otelinizin konseptine uygun ürün yaratılmasına, web ofset 
matbaacılık tesislerine ve promosyon ürünlerine kadar 
uzanmaktadır. Uygun maliyetli ve şık buklet ürünlerinin tesis 
logosu ile demonstrasyonu yaptıktan sonra firma yetkililerine 
sunar akabinde uygun görülen tasarım için seri üretime başlanır.

Matbaacılık; Sektöründe teknolojinin en yeni imkanlarıyla 
donanmış son model makina parkuruyla müşterilerimizi 
memnun edebilmenin mutluluğu ve onuruyla, birlikte yolumuza 
devam etmekteyiz. Renklerin ahenkli dansıyla başlayan 
üretimimiz tasarım, kalıp, laminasyon kesim, cilt ambalaj ve 
sevkiyat dahil olmak üzere her aşaması özenle, itina ile yapılır.

Ayrıca farklı ve her kesime hitap eden binlerce promosyon 
ürünlerini müşterilerine sunar. Hedef kitlenize özel tasarımla, 
farklı ve size özel üretim imkanımız ile firmanızı çalışmaya davet 
eder.
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MERMER BAKIM ÇÖZÜM ADRESİ

Yıldız Restorasyon mermer, 
granit, limra, traverten, cotto, 
bazalt vb. doğal taşların silim, 
parlatma, cilalama, temizlik, 
bakım ve koruma (wetlok) 
uygulamalarını yapmaktadır. 

Yıldız Restorasyon profesyonel 
kadro ve sahip olduğu 
yüksek teknolojik makine ve 
ekipmanlarıyla uygulamalarını en 
iyi şekilde gerçekleştirmektedir. 
Firma dünyaca tanınan 
markaların temizlik ve koruma 
kimyasallarını kullanmasının 
yanı sıra, bu kimyasalların 
ithalat ve ihracatlarını da 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
Yıldız Restorasyon birçok 
İtalyan firmanın da Türkiye 
distribütörlüğünü yapmaktadır. 
Firma bugüne kadar birçok otel, 
avm, villa, konut gibi birçok 
yurtiçi ve yurtdışı projeye imza 
atmıştır. Yıldız Restorasyon, firma 
olarak her zaman müşterilerine 
kaliteden taviz vermeden üstün 
hizmet vermeyi ve müşteri 
memnuniyetini ilke edinmiştir.

1974 Yılında Topkapı-Maltepe’de Aral Elyaf Sanayi olarak 
temelleri atılan bilhare Arallar A.Ş. ve Sümeral A.Ş. olarak 
sektörde yerini alan firmamız kuruluşunda stragyn iplik ve 
sentetik dolgu elyafı (vatka, yastık ve yorgan için) üretimi ile 
sanayi hayatına başlamıştır.

Değişen ve gelişen özellikle 1983 sonrası müşteri talepleri 
karşısında otel tekstil ürünleri üretimimiz başlamıştır. Zaman 
içinde hastaneler, yurtlar, inşaat şantiyeleri restaurantlar, spa 
ve spor salonlarına hitap eden nevresim takımları, banyo ve 
plaj havluları, masa üstü tekstilleri, yatak şalları, throwlar, 
baza etekleri, banyo perdeleri, her türlü genel mekan ve 
üçgen camlar için perdeler, jaluzi blackout stor, dikey perde, 
katlamalı perde, zebra ve pilise perde, çatı perde sistemleri, 
sahne perdeleri, ağır sahne rayları ve uzaktan kumanda 
sistemleri gibi ürünlerle hizmet yelpazesini genişletmiştir. 
Güçlü bir bilgi birikimi ve kazanılmış geniş uygulama 
tekniğine rağmen sloganımız “Öğrenmenin sınırı yoktur ve 
sizlerle fark edilmenin mesuliyetini taşıyoruz.” olmuştur. 
Vizyonumuz; Değişen ve gelişen koşullara uygun olarak 
müşteri memnuniyetini devam ettirmektir. Misyonumuz; 
Edindiği ilkeleri doğrultusunda, dayanıklılık, işlevsellik ve 
görsellik üçlüsüne daima riayet etmek olacaktır. Gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak gerektiğinden, Sümeral Tekstil her 
zaman yeniliklerle yoluna devam etmektedir.
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“Her zaman yeniliğe açık olan ve trendleri takip etmemizi gerektiren bu 
bölüm devamlı eğitim ve yeni bilgiler gerektirmektedir. Ben de bunu 
devam ettirmeye çalışıyorum. Kendi dalımda bir çok eğitimlere katıldığım 
gibi, çok güzel eğitimler de verdim, vermeye de devam edeceğim” diyen 
Alev Çağırman sorularımızı yanıtladı.

ANTALYA TITANIC BEACH LARA OTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
ALEV ÇAĞIRMAN

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Antalya housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1970 Erzurum doğumluyum. Babam 
askerlik mesleğini yaptığından dolayı 
Türkiye’nin bir çok ilini dolaştıgımız bir 
çocukluk geçirdim. En son Ankara’da 
okul hayatımı tamamladım ve Kültür 
Bakanlığında işe başladım. Evli ve bir 
çocuk annesiyim. 26 yıldır turizm haya-
tının icindeyim. Son 12 yıldir ise Titanic 
Beach Lara Oteli’nde Executive House-
keeper görevimi devam etmekteyim.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl başladı, 
anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl 
karar verdiniz?
İlk iş hayatına Ankara Kültür Bakanlı-
ğında başladım. Birden çok yaptığımız iş 
gezileri sonucunda Antalya’ya yerleşme 
kararı aldım ve turizm sektörüne geçiş 
yaptım. İlk muhasebe ile başlayıp, ofis-
de duramayan ben, İber Grubunda Kat 
Şefliği ile başlayıp, Magiclife Grubuyla 
kariyerime devam ettim.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? Mes-
lek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Turizm sektörüne geçiş yaptığımda ken-
dimi eğitmem ve yetiştirmem gerekirdi. 
Böylelikle Turem Eğitimi ile başlayıp ça-
lıştığım zincir tesislerde aldığım gerek 
şirket içi eğitimler, gerekse dış kaynaklı 
eğitimlerle  turizm hayatımı devam et-
tirdim. Şuan çalıştığım grubun yurt dışı 
görevlerinde de yer almak kariyerime, 

edindiğim tecrübelerime ve gelişimime 
oldukça  katkı sağladı. Her zaman yeniliğe 
açık olan ve trendleri takip etmemizi ge-
rektiren bu bölüm devamlı eğitim ve yeni 
bilgiler gerektirmektedir. Ben de bunu de-
vam ettirmeye çalışıyorum. Kendi dalım-
da bir çok eğitimlere katıldığım gibi, çok 
güzel eğitimler de verdim, vermeye de 
devam edeceğim.Yukarıda belirttiğim gibi 
yeniliğe açıksanız öğrenmenin sınırı yok-
tur. Özellikle pandemi döneminden sonra 
biliyorsunuz online eğitimler de daha çok 
gündeme geldi. Hem mesleğimle ilgili 
hem de mesleğimin yanında farklı eğitim-
lerede katılmaktayım. Farklı dallarla ilgi-
lenmek de beni mutlu ediyor.

Çalışmakta olduğunuz otel hakkında bilgi 
verir misiniz?
Titanic Beach Lara Otel 2003 Mayıs 
ayında açılmış olup, bugüne kadar ka-
litesinden hiç ödün vermeden, özel 
oda tipleriyle, misafir memnuniyeti her 
zaman yüksek olan bir tesistir. Aldığı 
ödüllerle başarısını kanıtlamış, verdiği 
hizmetlerle bu başarıyı  yukarıya ta-
şımıştır. Bulunduğu konum itibariyle 
devamlılık sağlayan misafir memnuni-
yeti mevcuttur. Özellikle ailelerin tercih 
ettiği, çocukların oynayabileceği geniş 
oyun parkurların olduğu, gece show 
programların en güncel olduğu bir tatil 
yeridir. Bunların dışında kış sezonunda 
futbol takımlarının kamp yapmak için 

yıllardır tercih ettiği önde gelen tesisler-
den biridir. Yıllardır tesisimize özellikle 
döner ve pide yemek için gelen yurt dışı 
ve yurt içi misafirlerimiz bile vardır. Siz-
leri de kısa zamanda tatmanız için tesi-
simize bekleriz..

Housekeeper olmanın avantaj ve dezavan-
tajları nelerdir?
Ilk olarak avantajlarindan bahsedecek 
olursam; Otel içinde daima aktif olarak 
çalışmak, kendine ve bulunduğu ortama 
yeni birşeyler katmak oldukça heyecan 
verici.  Dünya’nın çeşitli yerlerinden ge-
len misafirlerimize hizmet verdiğimiz 
için misafir memnuniyeti ve devamlılığı-
nı sağlamak bir o kadar da güzel. Sonuç 
olarak her misafir bizim için yeni bir kül-
tür, yeni bir tecrübe. Operasyon içindey-
ken ve misafirlerle kontak halindeyken 
o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki tabi 
bunun olumlu olanı da olumsuz olanı da 
var. Dezavantajları ise; Bu kadar yoğun 
olmamızın yanı sıra departmanımıza 
beklenen değerin verilmemesi çok üzü-
cü. Yapılan yatırımların içinde personel 
yatırımlarına da önem verilmesi kalite-
mizi artıracaktır. Öyle kilit bir depart-
manda görev yapmaktayız ki bu depart-
man olmasa neler yaşanır bir bilseler… 

Sizce iyi bir housekeeperın sahip olması 
gereken özellikler nelerdir?
Mütevazi, inisiyatif kullanabilen, yenilik-
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çi, eğitime önem veren ve iletişimi kuvvet-
li olmalıdır. Otelin hijyenine, korunmasına 
önem veren, yatırımın güçlenmesini sağ-
layan, kalitesini yükselten bir birey olma-
lıdır. Personelin psikolojisini yönetebilen 
aynı zamanda motive edebilen, yönetim 
ve personel arasındaki dengeyi her zaman 
ayarlamayı bilen biri olmalıdır.

Housekeeping departmanın daha iyi 
noktalara gelmesi için neler
yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Maalesef şu an hiç iyi bir noktada değiliz. 
Personellerimizin eğitim seviyeleri her 
yıl maalesef daha da düşüyor. Turizm 
okulları ve İnsan kaynakları departman-
ları birlesip bu konuda ciddi çalışmalar 
yapmaları gerekiyor, bu maalesef bizim 
çabamızla olacak bir iş değil. Bu mesleği 
tekrar sevdirebilmek ve kalifiyeli çalışan 
yetistirebilmek için hep beraber ciddi ve 
radikal kararlar almamız lazım.   Per-
sonel için yatırımlar yapılması gerekir. 
Bunlar yapılmadığı sürece daha kötüye 
gideceğimiz aşikardır. 

Sizce bir otel için housekeeping 
departmanı neyi ifade ediyor? 
Hep temizlik ve hijyen diyoruz ama bu-
nun yanında, otelin yatırım amacına 
hizmet eden, dekorasyonuna kadar ilgi-
lenen önemli departmanlardan biridir. 
Otelin her alanından sorumludur ve sür-

dürülebilirliğini sağlamada büyük önem 
taşır.

Sizce housekeeping departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Aslında cevabım sadece benim depart-
manıma özel değil tüm departmanlar 
için geçerli olan bir cevap olacak. Depart-
manlar iç içe çalışır, birinin işi biter diğeri 
başlar, bir sonraki iş iyi gidebilmesi için,bir 
önceki işin düzgün olması lazımdır ki kali-
teli ve güzel iş çıksın ortaya. Domino etki-
si gibi düşünün. Baştan taş doğru şekilde 
ilerlerse sonra gelen taşlarda bir sıkıntı 
olmaz. Ekip çalışması burda devreye girer, 
o zaman hem yatırımcılar, hem misafirler, 
hem de personel mutlu olur. Çünkü otel-
de çalışan herkes birbirini sıkı sıkı tutan 
bir halkadır.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Her yıl artan otel sayıları, iş merkezleri, te-
mizlik sektörünün büyümesini sağladı. Sek-
tör büyüdükçe personel sıkıntımız artmakta, 
önceden alacağımız personelin kriterlerini 
biz belirlerken, maalesef şu an bunu yapa-
madığımız bir aşamaya geldik. Turizm okul-
ları ve benzer kurumlar bu konuda doğru 
adımlar atarsa, her yeni günde değişen bu 
dünyamızda Housekeeping departmanı da 
gereklerine uyarak iş kalitesini en yükseğe 
çıkaran ve insanların daha cok tercih ettiği 
bir departman olacaktır. 

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Tabi ki de var. Çevremden aldığım geri 
bildirimler ve basak burcu olmamın 
çerçevesinde konusursam, ben evim-
de de fazla düzenli ve hijyenik biriyim. 
Arkadaşlarım dolaplarımı incelerken 
mağazaya geldik sanki gibi de yorumlar 
yapıyorlar ara sıra. Şaka bir yana tabi ki 
de işimizde iyi organize olan, temizlik ve 
hijyen nasıl sağlanır bilen insanlar oldu-
ğumuz için bu ev hayatımıza da yansıyor. 
Olumsuz yanlarını daha çok aileme sor-
manız gerekiyor. Sanırım bazı zamanlar 
bu tertip düzenden yoruluyorlar ve daha 
rahat etmek istiyorlar. Ama üzgünüm.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlere 
neler tavsiye edersiniz?
Kendilerine verilen güzel fırsatları iyi 
değerlendirip, hedef koymalarını tavsiye 
ederim. Her mesleğin çekirdekten yetiş-
mesi vardır. Bizim mesleğimizde de bu 
böyle. Sabırlı ve yeniliğe açık olsunlar.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Yeni nesillere mesleği sevdirmek, bilgi 
birikimlerimizi onlara en iyi şekilde ak-
tarabilmek amaçlarımdan bir tanesidir. 
Teknolojiyle birlikte gelişen ve dönüşen 
bir dünyada işimizin sürdürülebilirliğini 
sağlayarak istihdam ettiğimiz herkesi 
daha mutlu etmek gibi hedeflerim bu-
lunuyor.

Antalya housekeeper
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20 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİNDEN YENİ OLUŞUM: 
LAROX TEMİZLİK SİSTEMLERİ… 

Endüstriyel temizlik ve hijyen üretimlerin-
deki sektör bilgilerimizi “Üretimden Gelen 
Tecrübe” sloganıyla otel, Hastane, Resto-
ran ve Cafelerin profesyonel çözüm ortağı 
olmayı hedefliyoruz. 20 yılı aşmış  üretim 
ve saha tecrübemiz ile kısa zamanda dün-
yanın bir çok ülkesine de hizmet veren 
bir firma olmamızın mutluluğu içerisinde 
yeni projelerimizi ve 2021-2022 hedefle-
rimizi LAROX kurucu ortaklarından Sn. 
Kaan ATEŞOĞLU anlattı…

Kaan Bey, bize kısaca kendinizi tanıta-
rak, LAROX’un sektörel faaliyetlerinden, 
üretim kapasitesinden ve pazar
hacminden bahseder misiniz? 
Yaklaşık olarak 20 yılı aşmış temizlik, 
kimyasal ve endüstriyel sektörüne hiz-
met vermekteyim. Temizlik hizmetleri 
olarak başladığım görevime üretici fabri-
kalarda ve distrübütör markalar da satış 
yönetiminde bulundum. Şu an ise LAROX 
Temizlik Sistemleri firmamızın, kurucu or-

taklarından ve şirketimizin Genel Müdürü 
olarak görevime devam etmekteyim.
LAROX, İstanbul Tuzla Deri Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde 7000 m2 alandaki fab-
rikamızda 1980 den bu günümüze gelen 
bilgi birikimi ve tecrübe ile üretime devam 
etmekte olan bir fabrikanın satış ve pa-
zarlama markasıdır. Günlük 125 tonluk 
kullanılabilir üretim ve ortalama 175 bin 
adetlik dolum kapasitesi ile kozmetik, de-
zenfektanlar, temizlik ve hijyen ürünleri 

“Üretimden Gelen Tecrübe” sloganıyla çıktığımız bu yolda temizlik sistemleri oluşu-
mumuz ve Endüstriyel Bulaşık Makine Üretimi ile 2021-2022 hedeflerimiz için önce-
likle ürün ve hizmet kalitesini  tutundurma yılı olarak geçeceğini düşünüyorum.” 
diyen LAROX Kurucu Ortağı Kaan Ateşoğlu sorularımızı yanıtladı.

firma

LAROX Kurucu Ortağı 
Kaan ATEŞOĞLU
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guruplarında çok çeşitli tonajlarda ve es-
nek üretim adetlerinde imalat, dolum ve 
paketleme yapabilmekteyiz. 

“Kısa Zamanda Türkiye’de
ilk 5 firma arasındayız”
LAROX Türkiye’de şimdilik 75 bayii ile yay-
gın bir pazarlama ve satış ağına sahiptir. 
Yurt dışı pazarda ise dünyada bir çok ülke-
de dağıtım kanalları ile hizmet vermekte-
yiz. Özellikle belirtmek istediğim bir bölü-
mümüz ise konusunda uzman kimya mü-
hendisi, kimyager ve biyolog teknik per-
soneller ile AR – GE, ÜR – GE çalışmaları 
ve yasal mevzuatların yerine getirilmesi 
konularında kendi markamız ve müşteri-
lerimiz ile iş ortaklığı yapmaktayız.

Müşteri ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verir misiniz?
Temizlik kimyasalları alanında yaptığı-
mız bu yeni oluşum sayesinde müşteri 
portföyümüzü ve hizmet alanımızı biraz 
daha genişlettik.  Ürünlerimizin hitap et-
tiği işletmeler olarak; otel, cafe, restoran 
zincirleri, hastaneler, eğitim kurumları, 

kamu kuruluşları, catering ve temizlik şir-
ketlerini sayabiliriz. Ürün portföyümüzde 
genel temizlik, banyo, wc temizliği, zemin 
temizleme, cila ve cila bakım, mutfak hij-
yeni, çamaşırhane deterjanları, kişisel hij-
yen ürünleri ve saymış olduğum ürünlerin 
kullanımını daha da kolay hale getirebilen 
aksesuar ekipmanlarıdır.

Fiyat politikanız hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Pazardaki rakiplerimize göre biraz daha 
uygun ve avantajlı fiyatlara sahibiz diye-
bilirim. Çünkü bunun sebebi üretici firma 
olmamızdan kaynaklıdır. Ayrıca ürünlerin 
yüksek performans ve konsantrasyona 
sahip olmasından dolayı kullanıcıların 
cost oranlarının bir hayli düşeceğine inan-
maktayız. Tabii ki fiyatlarımızın uygun ol-
ması ürün kalitelerimizde bir fark ortaya 
koymamaktadır. Çünkü ürün gamımızda 
A plus noktalara hizmet verebilecek 43 
kalem ULTRA, 12 kalem de PLUS ürün 
konseptiyle ülkemizin her nok-
tasında ki, kullanıcıların çözüm 
ortağı olabilmeyi hedefliyoruz. 

Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak 
için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?
LAROX Temizlik Sistemleri yeni bir olu-
şum olmasına rağmen şahsımın piyasada 
20 yılı aşkın süredir varlık göstermesi ve 
yine şahsıma ait formül yapıları ile bir çok 
firmanın üreticisi ve üst düzey yöneticisi 
olmamın güvencesindedir. Ayrıca mar-
kalaşmak ve pazardaki güveni daha da 
arttırmak adına kurumsal iletişim depart-
manımız ile ulusal televizyon kanalları ve 
sektör dergilerine sürekli reklam ve tanı-
tım kampanyaları ile yatırım yapmaktayız.

Sektörde faaliyet gösteren diğer
firmalardan farkınız nedir?
İlk nedeni çözüm ortağı olmayı hedefle-
diğimiz partnerlerimize en iyi hizmeti su-
nabilmek adına LAROX Ailesi olarak çok 
geniş bir bayi ağına sahip olmamız. Bunu 
takip eden farklarımız temizlik hijyen ve 
bakım ürünlerimizin Avrupa Birliği stan-
dartlarında ve kullanım alanlarına göre 
hijyen renk kodlarına göre olmasıdır. Buna 
örnek verecek olursam; Mavi renk kod-

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

67



68

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

firma

lu ürün, mavi etiketli seyreltme şişesi ve 
mavi mikrofibez oda içi genel temizlikte, 
Kırmızı renk kodlu ürün, kırmızı etiketli 
seyreltme şişesi, sarı mikrofibez lavabo ve 
duşakabin, kırmızı mikrofiber bez klozet 
ve pisuvar temizliğinde, Yeşil renk kodlu 
ürünlerimiz ise zemin temizleme, cila ve 
cila bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. 
Bahsetmiş olduğum bu temizlik siste-
mi sayesinde kullanıcılar için çok büyük 
kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca 
belirtmem gerekirse bu sistem çapraz 
kontaminasyonu engelleyerek sağlıklı ve 
hijyenik bir ortamı sağlamış oluruz. Bu 
günlerde en çok ihtiyacımız olan durum 
olduğunu düşünüyorum.  

Sizce, müşteriler neden sizin
firmanızı tercih etmelidir?
Biraz önce belirttiğim nedenler aslında 
bizi tercih etmesi için yeterli olduğunu 
düşünüyorum. Fakat başka nedenler de 
söyleyebilirim. Örneğin; bir iki soru önce-
sinde çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz 
demiştim. Bunu biraz daha açacak olur-
sak, çalışmayı hedeflediğimiz partnerleri-
mize çeşitli kampanyalar ve promosyon-
lar sunuyoruz. Konseptimizde bulunan 

durarak Türkiye pazarında iyi bir seviyeye 
çıkarttığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha 
da iyi seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz. 
Bunun için ise ilan paylaşımlarımızda da 
göreceğiniz üzere 2021 yılının 2. Çeyre-
ğine yetiştirmeyi planladığımız LAROX 
markası ile Endüstriyel Bulaşık makine 
üretimi ve İhracat tecrübemiz ve alt ya-
pımız ile Yurt Dışı satışlarımıza yoğunluk 
vermekteyiz. 

2020 yılı son çeyreğinde ürünlerimizi bir 
çok Ülkeye ihraç etmeye başladık. LAROX 
olarak, bu kısa zaman içersinde ALFABE 
den önce hijyen sloganımız ile okullarımı-
za ve Lösemeli çocuklarımızın bulunduğu 
ortamların tüm temizlik ve hijyen ürünle-
rine destek olmanın mutluluğu içindeyiz. 
Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde 
gücümüzün yettiğince destek olmayı he-
defliyoruz. Son olarak çözüm ortakları-
mızın desteklerine karşılık bizlerde yeni 
sürprizlerle 2021 yılı hedefimizi daha da 
genişletmeyi planlamaktayız. İnşallah çok 
kısa aralıklarla bu sürprizlerimizi siz de-
ğerli okurlarımızla da paylaşacağız.
Tüm okuyucularımıza temiz ve Hijyen 
dolu günler dileriz…

ürünlerimizin her bölüm için tamamının 
alınması durumunda kendilerine promos-
yon kampanyaları sunuyoruz. Belirli peri-
yotlarla doğru kimyasal kullanımı ile ilgili 
de eğitim programları set ediyoruz. 

Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir?
En başta bu işin sunumunu yapacak yet-
kili personelin yeterli kimyasal bilgisinin 
olup olmadığına kanaat getirilmesi, ürün 
ve hizmet kalitesinin aynı kalitede olabil-
mesi için tedarikçi firmanın finansal alt 
yapısının güçlü olması, uygun fiyat avan-
tajı ile cost oranlarının düşürülebilir oldu-
ğuna inanmaları, satış sonrasında “zama-
nında” ürün stok, montaj, servis, eğitim ve 
yedek parça hizmetlerinin sağlanabilecek 
olmasına dikkat etmelerini önerebilirim. 
 
Yeni dönemde önünüzde nasıl bir yol 
haritası var? Son olarak 2021 yılı hedef 
ve projelerinizi biraz daha genişleterek 
paylaşır mısınız?
 “Üretimden Gelen Tecrübe” sloganıyla 
çıktığımız bu yolda LAROX Temizlik Sis-
temleri firmamızı kurduğumuzdan bugü-
ne pandemi sürecinide göz önünde bulun-
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“Uzun yıllar başka sektörde çalıştıktan sonra, eşimin tavsiyesiyle turizm 
sektöründe çalışma hayatıma devam ettim. Çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından düzenlenen mesleki kurslara ve eğitimlere katılarak kendimi 
en iyi şekilde geliştirdim. Öğrenmenin sınırının olmadığını bilerek 
çalışmalarıma devam ediyorum” diyen Gülşah Köksal sorularımızı 
yanıtladı. 

THE HALICH HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
GÜLŞAH KÖKSAL

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

İstanbul housekeeper
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1976 yılı İstanbul doğumluyum. İlkokulun 3 
yılını Libya Bingazi de okudum. Geri kalan 
eğitimlerimi İstanbul da aldım. Burhan felek 
lisesi mezunuyum. 2009 yılın da eşimin teş-
vikiyle bu mesleğe başladım. Alaylı olarak 
yetiştim ve 12 yıldır bu mesleğin içinde yer 
alıyorum. 

Housekeeperlık serüveniniz nasıl başladı, 
anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl 
karar verdiniz?
Yıllarca ilaç sektöründe çalıştım. Bölge 
müdürü olarak uzun yıllar çalıştım. Eşimin 
beni teşvik etmesiyle otelcilik sektörüne 
adım attım. Eşimin sayesinde housekeeping 
alanında bütün eğitimleri aldım. İlk olarak 
bu serüvene maid olarak başladım ve 9 ay 
maidlik yaptım.  Ondan sonra basamakları 
tek tek azimle ve hırsla çıktım. Maid olarak 
9 ay çalıştıktan sonra kat şefi daha sonra ise 
housekeeper olarak çalışmaya başladım.  
Bugün ise The Halich Hotelin Executive 
Housekeeper’ı olarak çalışma hayatıma de-
vam ediyorum. 

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? Mes-
lek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Mesleğe ilk başladığım yıldan itibaren ken-
dimi geliştirmek için çeşitli kurum ve kuruş-
ların düzenlediği eğitimlere katıldım. M.E.B 
kalfalık belgesi aldım, onun dışında semi-
nerlere ve eğitimlere katıldım. Her zaman 
işimle alakalı yenilikleri araştırıyorum ve 

tüm ekip arkadaşlarıma eğitim aldırıyorum. 
Sonuçta her meslekte olduğu gibi eğitim 
şart.

Çalışmakta olduğunuz otel hakkında 
bilgi verir misiniz?
Şuan The Halıch Otelde çalışıyorum. 48 
odalı bir butik otel. Konum itibariyle Karaköy 
Perşembe Pazarında Haliç ve Galata man-
zaralı bir oteldir. Ulaşımı çok rahat. Her yere 
çok rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. Tarihi 
yerlere ve alışveriş merkezlerine çok yakın 
bir konuma sahiptir. İstanbul havalimanına 
34 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı 37 
dakika gibi bir sürede ulaşım yapılabilmek-
tedir. 

Sizce iyi bir housekeeperın sahip 
olması gereken özellikler nelerdir?
Klasik olacak ama housekeeper öncelikle 
insanlara değer vermeli ve işini severek yap-
malıdır.  Yapılan işleri her zaman takdir et-
meli, çalışanlarının motivasyonlarını yüksek 
tutma yetisine sahip olmalıdır. İşiyle ilgi plan, 
organizasyon yapma yetisi olmalı, problem-
leri çözme yeteneği olmalı ve sorunları çö-
zerken soğukkanlı hareket etmelidir. Çözüm 
odaklı ve pratik çözüm üretebilmelidir. 

Housekeeping departmanın daha iyi nok-
talara gelmesi için neler yapılabilir? Geldi-
ği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bugün itibariyle housekeeping departmanı-
na daha çok önem veriliyor. Bu da beni çok 

gururlandırıyor. İnsan sağlığı ve güvenliği 
otellerde de önemsenmeye başladı. Daha 
da önem kazanıyor. Özellikle bu pandemi 
sürecinde departmanımızın kıymeti daha 
çok anlaşılmaya başlandı.  

Sizce bir otel için housekeeping 
departmanı neyi ifade ediyor?
Bir otel için de housekeeping de dahil olmak 
üzere her departmanın önemi çok büyüktür. 
Her departman otelin birer parçasıdır ama 
benim için housekeeping otelin omurgasıdır. 
Housekeeping departmanı otelin temizliğin-
den hijyenine, demirbaşların korunmasından 
bakımına kadar birçok alandan sorumludur. 
Bu nedenle konaklama tesislerinin olmazsa 
olmaz departmanı diyebilirim. 

Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler 
aldınız? Otel olarak yaptığınız çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz?
Pandemi döneminde otelin tüm çalışanları-
na salgın hastalık konusunda gerekli eğitim-
leri verdik. Konusunda uzman kişilerle çalış-
tık. Odaları özel olarak dezenfekte ediyoruz. 
Ayrıca bir adet karantina odamız bulunuyor. 
Gelen misafirlerimizin ve çalışanlarımızın 
sağlığını önemsiyoruz. 

Sizce housekeeping departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Diğer departmanlarla iletişim içinde olma-
lıdır çünkü iletişim olmadığı yerde her za-
man kargaşa vardır. Her konuda birbirleriyle 
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haberleşmeli diyalogları her zaman iyi 
olmalı diye düşünüyorum. Konaklama 
tesislerinde bulunan departmanlar 
yaptıkları iş itibariyle bütünü oluştur-
dukları için, birlikte hareket etmelidirler. 
Resepsiyon, teknik ve housekeping de-
partmanı iletişim konusunda daha çok 
birlikte hareket etmelidir ki yaşanılan 
aksaklıklara hızlı çözüm üretilebilsin. 

Mesleğinizin geleceği ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Mesleğimi daha güzel yerlere taşımak 
ve kendimi daha çok eğitmek istiyorum. 
Bu meslekte hiçbir zaman yenilikler 
durmuyor. Her geçen gün yeni şeyler 
öğreniyorum ve bu durum hiç bitme-
yecektir. Turizm ve konaklama sektörü 
olduğu sürece bizim departman gün 
geçtikçe daha çok önem kazanacaktır. 
Bir tesisin kaliteli hizmet vermesi için 
housekeeping departmanının el üstün-
de tutulması gerekir.   

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Ev hayatım da bu meslek bana çok şey 
kazandırdı. Ev içinde de planlı hareket 
etmeyi ve elimin pratikliği daha çok 
gelişti. Tertip, düzen, temizlik ve hijyen 
konusunda daha duyarlı olmaya başla-
dım. Olumsuz etkisini fazla yaşamadım. 
Çünkü eşim de bu meslekten ve birbiri-
mize anlayış gösteriyoruz.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlere 
neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere 
azimli olmalarını ve her gün kendilerini 
geliştirmek için araştırma yapmalarını 
ve asla pas etmemelerini tavsiye ede-
rim. İşini severek yapmak ve kendini 
geliştirmek başarıyı beraberinde geti-
recektir. 

Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
Şu anda çalıştığım The Halich Hotelin 
açılışından itibaren gelen konuklarımı-
zın beklentilerinin üstünde bir hizmet 
sunmak ve onları mutlu bir şekilde 
uğurlamak en büyük hedefimdir. Çünkü 
mutlu çalışan her zaman misafir mem-
nuniyetini artırır. The Halich hotelinde 
de bunu hedefliyorum. Vizyon ve mis-
yonumu her zaman üst seviyede tuta-
cağım.

İstanbul housekeeper
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“Uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı tarafından 
kentsel haşere kontrolünde kullanımına izin verilen kesin etkili, normal 
kullanımda akut tehlike oluşturmayan ilaçlar kullanılmaktadır” diyen 
firma yetkilisi Vehbi Deniz sorularımızı yanıtladı.

HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü mezu-
nuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra kimya 
firmasında çalışmaya başladım. Belirli bir 
süre burada çalıştıktan sonra 1984 yılında 
kendi firmamı kurarak hizmet vermeye baş-
ladım.

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamızı 1984 yılında kurarak müşterileri-
mize hizmet vermeye başladık. Kurulduğu-
muz ilk yıllarda belediyelere hizmet vererek, 

açık alanların ilaçlanması, park, bahçe ilaç-
laması konusunda hizmet verdik. Bakırköy 
Belediyesi ile 15 yıl çalıştık. Belediyelerin bu 
hizmeti kendi bünyesinde vermesiyle işbirli-
ğimiz bitti. 

Müşteri portföyünüz ve ürün portfö-
yünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Otuz yıldır gerek kamu sektörü (belediyeler, 
askeriyeler vs.) gerek özel sektörde
açık alanda (ULV araç üstü sisleme) ve ka-
palı alanlarda haşere ve kemirgen mücade-
le hizmetini sunuyoruz. Oteller, toplu yaşam 

alanları, siteler kısacası haşerelerle sorunu 
olan her kesime hizmet vermekteyiz. 
Uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ile Sağlık Bakanlığı tarafından kentsel haşe-
re kontrolünde kullanımına izin verilen kesin 
etkili, normal kullanımda akut tehlike
oluşturmayan insektisit ve rodendisitler 
kullanılmaktadır. Haşere ve kemirgen uygu-
lamalarında kullanılan tüm ilaçların MSDS 
(Malzeme Güvenlik Belgeleri) ile her servis 
hizmeti sonunda Servis Raporu düzenle-
nerek uygulamalar, kullanılan insektisitler, 
aktivite ve sanitasyon durumu belirtilerek 
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müşteriye verilir. Aynı zamanda firma olarak 
bitki koruma, tarım ilaçları bayiliği de yapı-
yoruz. Bu alanda da müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. 

Pazarda güven ve kalitenin adresi 
olmak için yaptığınız çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz?
30 yılı aşkın bir süredir sektörde faaliyet 
göstermekteyiz. Müşterilerimiz memnun ol-
dukları için bizi arıyorlar ve başkalarına da 
tavsiye ediyorlar. Eski, güvenilir, sorunlarına 
çözüm üreten bir firma olduğumuz için bizi 
tercih ediyorlar. Bazı müşterilerimiz birkaç 
firmayı deneyip, test edip bizim farkımızı 
görüp ona göre tekrar bizimle çalışıyorlar. 
Bizim reklamımızı en çok müşterilerimiz ya-
pıyor. Müşterilerimizin tavsiyesi üzerine yeni 
müşterileri portföyümüze ekliyoruz. 

Pandemi döneminde yaptığınız 
çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?  
Halk sağlığıyla ilgili ilaç satışımızın yanı sıra 
tarım ilaçlarının da toptan ve perakende sa-
tışını yapmaktayız. Pandemi döneminde ha-
şere kontrol hizmetlerinin yanı sıra dezen-
feksiyon hizmeti de verdik. Dezenfeksiyon 
ilaçlama işlemi, günümüz sorunu Korona 
Virüsünün yaygınlaşması ile birlikte daha 
fazla gündeme gelmiş durumda. Öncelik-
le ilaçlama yapılacak alan tanımlanır ve 
buna uygun olarak ilaçlama yapılmaktadır. 
İlaçlama tekniklerini, ihtiyacınıza uygun 
biçimde yerine getirmekteyiz. Virüs ya da 
salgın hastalıkların bulaşmasını önlemek 
için en iyi çözümleri sunmaktayız. 



76

M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

firma

Sektörde faaliyet gösteren 
diğer firmalardan farkınız nedir?
Denpa olarak halk sağlığı alanında haşere 
ve kemirgen kontrol hizmetleri vermek-
teyiz. Sağlık Bakanlığı onaylı belgelere 
sahip firmamız ilaçlama çalışmalarında 
insan, evcil hayvan ve çevreye herhangi bir 
zararı bulunmayan, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve Sağlık Bakanlığı Onaylı kokusuz, 
lekesiz, iz bırakmayan ve uzun süre etkili 
ürünler kullanmaktadır. İlaçlanacak ala-
nın her köşesine eşit ve gereken ölçülerde 
ilaçlama yapılır. Bu sayede böceklere kar-
şı maksimum mücadele sağlanır. Denpa 
olarak 30 yılı aşkın haşere ve kemirgen 
mücadele tecrübemizi siz değerli vatan-
daşlarımızla buluşturmak üzere faaliyete 
başladık. Sağlık Bakanlığı Ruhsatımız ve 

TSE Belgemizle sizlere en kaliteli hizmet-
leri sunmak için hazırız.

Sizce, müşteriler neden 
firmanızı tercih etmelidir?
Kullandığımız kimyasalların üretimini ken-
dimiz yapıyoruz. 30 yıldır aynı şekilde hiz-
met veriyoruz. Bize gelen yeni müşterileri-
miz referansla geliyor. Bu nedenle tercih 
edilirliğimiz artıyor. Önce gelip tanışıyoruz, 
sonra yaptığımız işlemleri anlatıyoruz, uy-
gulamayı yaptıktan sonra ise bizden mem-
nun kaldıkları için işimize devam ediyoruz.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler 
hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul’da belediyelerle çalışan ilk firma bi-
ziz diyebilirim. Biz belediyelere hizmet ver-

meye başladığımız da hiçbir belediye özel 
bir firmaya bu hizmeti verdirmiyordu. Kapalı 
alanlarda ve açık alanlarda hizmet verdik. 
Belediyelere bu işin ciddiyetini bizim firma 
anlattı. 

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Biz işimizi hakkını vererek yapıyoruz. Müş-
terilerimizin yaşadığı sorunları kalıcı olarak 
çözmeyi amaçlıyoruz. Son teknoloji ürünler 
ve makinelerle daha kaliteli hizmet vermek 
öncelikli amaçlarımızdan birisidir. Ben bu 
alanda işe başladım, bu alanda devam edi-
yorum. Biz işimizi hakkını vererek yapmaya 
devam edeceğiz. Firma olarak biz elimizden 
gelenin en iyisi yapıp, verdiğimiz hizmetin 
karşılığını almak istiyoruz. 



M
A

R
T 

EX
EC

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

21

00



“Bence housekeeper demek, iç mimar demektir. Dolayısıyla; aynı 
zamanda bir housekeeperın kendinden bir şeyler katarak mesleğinde 
yaratıcılığı da ön plana çıkartması gerekir.” Diyen Fadime Gökçe 
sorularımızı yanıtladı.

ALANYA LONICERA WORLD HOTELS EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
FADİME GÖKÇE

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1973 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinde doğ-
dum. Ankara’da büyüdüm. Açık Öğretim Li-
sesi mezunuyum. İki çocuk annesiyim.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl başladı, 
anlatır mısınız? Bu mesleği seçmeye nasıl 
karar verdiniz?
 1990 yılında evlenip, Alanya’ya yerleştim. 
Eşime yardımcı olmak için 1992 yılında Öz-

kaymak Otel’de room maid olarak çalışma 
hayatına adım attım. İlk başladığım gün çok 
zorlandım. Hatta ağlayarak bu mesleği ya-
pamam diye düşünerek, sezonu bitirdim. 
Ama işi öğrenip, alıştıktan sonra, anladım 
ki ben bu mesleği sevmiştim. Başka işlet-
melerde üç yıl daha maid olarak çalıştıktan 
sonra, maidlik yaptığım Oba Köy Otel Genel 
Müdürü Gülçin Güner Hanım’ın motivasyon 
ve yönlendirmesiyle bu meslekte kendimi 

geliştirerek daha iyi yerlere gelmek için;  
mesleki anlamda ticaret odasının verdiği 
kurslara katıldım. Housekeeping kitapları 
alarak okumaya başladım. 
Kendimi hazır hissedince 1997 yılında Sörf 
Otel’de Housekeeper olarak 4 yıl görev yap-
tım. 2003 yılında ise halen çalışmakta oldu-
ğum Lonicera World Hotel’de Housekeeper 
olarak bu mesleği severek yapmaya devam 
ediyorum.

Alanya housekeeper
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Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı? 
Meslek için eğitim adına 
neler yapıyorsunuz?
Tabiî ki gelişen ve değişen teknoloji dünya-
sında, sektörlerde ve dolayısıyla yaptığımız 
mesleğin de devamlı yenilik ve gelişimden 
beslendiği gerçeğini düşünürsek eğitime, 
gelişmeye ve yenilenmeye yönelik eğitim-
lerimizi almak zorunda olduğumuzu, diğer 
türlü başarısızlığa mahkum olacağımızı ka-
bul etmek gerekir. Ben de bu sebeple gerekli 
eğitimlerimi aldım ve almaya da devam edi-
yorum. Benim görüşüme göre; Housekeeper 
demek, iç mimar demektir. Dolayısıyla; aynı 
zamanda bir housekeeperın kendinden bir 
şeyler katarak mesleğinde yaratıcılığını da 
ön plana çıkartması gerekir. Kendi işletme-
mizde de zaten eğitim birimimiz bulunmakta 
olup, mesleki anlamda eğitimlerimiz sezon 
içerisinde yapılmaktadır.
 
Çalışmakta olduğunuz
otel hakkında bilgi verir misiniz?
2003 yılından itibaren çalışmakta olduğum 
Lonicera Hotels; 1906 odalı olup, üç tesis-
ten oluşmaktadır. 140 dönüm arazi üzerine 
kurulmuş büyük bir işletmedir. Denize sıfır 
özel plajı, toplantı salonları, oyun salonları, 
alışveriş merkezleri, restoranları, ayrı balık 
restoranı, hamam-sauna, kreş, fıtness sa-
lonları, hayvanat bahçesi ve manavına kadar 
misafirlerimize hizmet vermektedir. Özellikle 
ailelerin tercih ettiği otelimizde konaklayan 
misafirlerimiz; Lonicera Hotel’den çok mem-

nun kaldıklarını belirterek güven ve mem-
nuniyet içerisinde otelimizden ayrılıp, her yıl 
tekrar tatile gelmeye devam etmektedirler.

Housekeeper olmanın avantaj 
ve dezavantajları nelerdir?
Mesleğimi severek yaptığım için, bu zaten 
benim için çok avantajlı bir durumdur. Farklı 
olarak her sezonda farklı kişiler tanımam, 
gelişen süreçte mesleğim adına kendimi 
geliştirici aktivitelerde bulunmam içsel mo-
tivasyonumun gelişimine katkı sağlaması 
benim için bir avantajdır. Verdiğimiz hiz-
metin misafir memnuniyeti odaklı olması, 
memnuniyeti üst seviyelerde tutabilmek için 
her zaman sabırlı, dikkatli ve titiz bir çalışma 
içerisinde bulunmaktır.

Sizce iyi bir housekeeper’in
sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Yönetici olmak insanlara emretmek de-
ğil; eğitmek, motive etmek, korumak, 
doğru yönetmek olmalıdır. Aynı zaman-
da Housekeeper’ın organizatör yeteneği-
ne sahip olması ve ekip çalışmasını çok 
iyi yönetmesi de gerekmektedir. İyi bir 
Housekeeper’ın tüm bu özellikleri barındır-
ması başarısı açısından çok önemlidir.

Housekeeping departmanının daha iyi 
noktalara gelmesi için neler yapılabilir ? 
Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaşadığımız hastalık ve krizden dolayı ciddi 
anlamda sektör ve dolayısıyla Housekee-

ping departmanına önemli görev ve sorum-
luluklar yüklenmiştir. Şuan ki yaşadığımız 
COVID-19 salgını ile hijyenin daha da önemli 
rol oynadığını bir kez daha öğrenmiş olduk. 
İşletmelerde Housekeeping departmanının 
önemli bir departman olduğunu ve zor şart-
lar altında misafirlerimize hijyenik bir ortamı 
sağlamanın temel bir görevimiz olduğunu 
bir kez daha öğrenmiş olduk.
 
Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Gelen misafirlerimizin her şeyden önce 
kendini otelimizde misafir olarak değil de 
ev sahibi olarak görmesi, huzurlu, mutlu 
hissetmesi ve  Housekeeping departmanı-
nın gelen misafirlerimize ilk karşılamadan, 
odasına girdiği zaman itibariyle güler yüzü-
müzle misafirin morali bozuk olsa dahi, oda-
sına girip temiz ve ferah bir ortamda iyi bir 
tatil geçirmeyi hissettirmek biz çalışanların 
en büyük ödülü olduğunu düşünüyorum. İyi 
bir Housekeeper için, güler yüzümüz bizim 
en büyük silahımız asık suratta en büyük 
düşmanımız. Yaptığımız işin personele aşı-
lamamız gerekir. Yaptığımız bir hatada hem 
departman olarak hem işletme olarak ciddi 
anlamda zarar verebilir. 

Sizce Housekeeping departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Tabiî ki ekip işi olduğundan dolayı bir zin-
cir kırılırsa diğer zincirler de kırılacağından 
dolayı bütün departmanlar bilgi aktarımını 
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sağlıklı bir şekilde vermeli. Operasyonun 
sağlıklı yürüyebilmesi için departmanlar 
arası iç savaşın olmaması 24 saat bir hiz-
met olduğunu sorun olduğunda yerinde ve 
zamanında yapılması gerekir. Bizler depart-
man olarak yapacağımız hizmetin, misafir ve 
işletme açısından sorumluluğumuzu yerine 
getirmekle karşılık bulacağını düşünüyo-
rum. 

Mesleğinizin geleceği ile
ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bu şekilde devam ederse personel eğitim 
kalitesinin düşebileceğini, ilerde personel 
bulma konusunda sıkıntı çekeceğimizi, tu-
rizm sektörünün kısa tutulmasından dolayı 
personelin artık turizme sıcak bakmadığını 
gözlemliyorum. Housekeeping departmanı 
olarak iş yükümüzün gittikçe artmasından 
dolayı da çalışan personelin artık uzaklaş-
tığını görüyorum. Bu da beni ciddi anlamda 
endişelendiriyor. Bu mesleği cazip hale ge-
tirmek için şartları iyileştirmek adına adım-
lar atılması gerektiğini düşünüyorum.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Genellikle bu mesleğe atıldıktan sonra işi-
min ne kadar zor olduğunun farkındaydım.
Ama mesleğini severek yaparsan ne kadar 
zor olursa olsun, ev hayatımı etkilediği za-
manlar olmasına rağmen, ev ve işi dengeli 
bir şekilde yürütmek zorunda kalıyoruz. 

Operasyon içinde olduğumuzdan dolayı 
evimize de gitsek de sürekli işle bağlantı 
halindeyiz. Bunu bilerek mesleğimizi icra 
ediyoruz. Önemli olan evini ve işini beraber 
yürütüp başarabilmek.

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışan gençlere tavsiyem; turizm 
mesleği esasında severek yaptıkları takdir-
de zevkli, fakat bir o kadar da stresli ve zor 
bir meslektir. Bu yönde hedef koyup başarılı 
olmak isterlerse; azim ve çaba göstermele-
ri, verilen eğitimlere girerek daha çok bilgi-
lenmeleri, sabırlı ve uyumlu olmaları, pes 
etmeden hedeflerine doğru, çok çalışarak 
ilerlemeleri gerekir.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Dileğim COVID-19 un bir an önce ülkem-
den dünyadan yok olup gitmesi kötüye 
giden turizm sektörün canlanması, bu 
sektörden ekmek yiyen insanların ek-
meğine kavuşması, mesleki anlamda 
eğitimleriniz seminerlerimiz tekrar baş-
laması,  mesleki anlamda room maid 
eğitimlerin verilmesi. Ciddi anlamda 
eğitime ihtiyacı olan personel olduğunu 
gözlemliyorum ve kat şefleri, asistanlar 
ve bizler de dahil bilgilerimizin yenilen-
mesi, birlik beraber içinde yardımlaşa-
rak tavsiyelerde bulunulması ve mesle-
ğimizi zirveye taşımak istiyorum.

HOTED Alanya’nın çalışmaları ve
dernekleşmeyle ilgili düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
HOTED Alanya, Alanya’ya Housekeeping 
mesleğinin ne kadar önemli olduğunu gös-
terdiği faaliyetlerle kanıtlamıştır. HOTED’in 
organize ettiği eğitim, seminer ve gezilerle 
personele verdiği destek hiçbir şekilde inkar 
edilemez. Bu yüzden HOTED Alanya ailesine 
çok teşekkür ederim.
 
HOTED,  camianıza ve 
Alanya Turizmine ne kattı? 
HOTED’in, Housekeeping camiamızı aynı çatı 
altında toplayarak birlik ve beraberliğin gü-
cünü, Housekeeping departmanın önemini 
artırdığını düşünüyorum. HOTED’in kurucusu 
Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Halit Yeni 
olmak üzere, HOTED eski başkanı Tarık Say-
lar, duayenlerimiz, eğitim komitesi başkanı 
Sema Yörütür, komite üyesi Cemile Sayar ve 
Hoted yönetim kurulu üyeleri meslektaşları-
mıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim. 2007 yılında HOTED ailesiyle tanış-
ma şansına nail oldum. Tanıştıktan sonra 
mesleki anlamda bana çok şey kattığını far-
kettim. Mesleğimin sadece silen-süpüren 
bir meslek olmadığını, işletmenin bel kemiği 
olduğunu bizzat kendim öğrendim. HOTED 
ailesinin bir ferdi ve aynı zamanda yönetim 
kurulu üyesi olmaktan gurur duyuyorum. 
HOTED ailesine dahil olduğum için çok mut-
luyum ve teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Alanya housekeeper
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PAMMUQ TEKSTİL 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1985 tarihinde Muğla’da doğdum firma-
mızın 2. kuşak temsilcisiyim. Evli ve bir 
çocuk babasıyım.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız 1960 yılında Denizli Buldan il-
çesinde kurulmuştur.1965 yılında Muğla 
ve İlçelerinde parakende ev ve otel tekstili 
ürünleri satışı yapmak için Muğla’ya gelin-
miştir. 1965 yılında babamız Nadir Uyum 
tarafından kurulan firmamız o gün bugün-
dür ev tekstili, züccaciye ve otel tesktilin-
de üretim, perakende ve toptan satış yap-
maktadır. Ağırlıklı olarak Muğla ilçelerine 
hizmet vermekteyiz. Kendi araçlarımızla 
ürünlerimizin dağıtımını yapmaktayız.

Müşteri portföyünüz ve ürün portföyü-
nüz hakkında bilgi verir misiniz?
Butik oteller, apartlar, yıldızlı oteller, yurt-
lar ve yatlar… müşterilerimiz arasında yer 
almaktadır. Müşterilerimizin istediği ürün-

leri istenilen ölçüde, renklerde ve gramaj-
larda tedarik ediyoruz. Ürün gruplarımız 
arasında havlu, çarşaf, pike, alez, yorgan, 
yastık gibi malzemeler yer almaktadır. 

Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak 
için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?
Müşterilerimizin depo devamlılığını takip 
ederiz. Yani her siparişte hangi havlu, çar-
şaf vb. gitmiş biliriz. Hiçbir sipariş farklı bir 
ürün gönderimi olmaz. Ürünlerimizi ken-
dimiz teslim ederiz. Devamlılık bizim için 
çok önemli hiçbir müşteriye tek seferlik 
bakmayız. İşimizi bizden sonra gelecek 
olan nesillere aktarmak en büyük önceli-
ğimizdir. Müşterinin talepleri sonuna ka-
dar dinlenir ve elimizden geleni yapmak 
için uğraşırız.

Sizce, müşteriler neden
sizin firmanızı tercih etmelidir?
Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarız. Ürünlerimizin arkasında-
yız. Çözüm odaklı bir işletmeyiz. Bayram, 
tatil dinlemeyiz, her zaman müşterimizin 
yanındayız. Özellikle kendi bölgemiz de 
işletme sahiplerini stok maliyetlerinde 
kurtarırız. 7/24 hizmet verebiliriz.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Biz düşük adetler de olsa müşterilerimi-
zin renk, ölçü ve logo (nakış) çalışmaları 
yapıyoruz. 

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönemlerde en büyük pla-
nımız Yunan Adalarına ürün tedariği sağ-
lamak bulunduğumuz lokasyon itibari ile 
yakın konumda olduğumuz adalar önce-
liğimiz olacak. İşimizi e-ticarete taşımak 
istiyoruz. www.pammuqshop.com 

“Devamlılık markamız açısından büyük önem taşımaktadır. Hiçbir müşterimize tek 
seferlik gözüyle bakmayız. Kalitemizden ve güler yüzümüzden taviz vermeden hiz-
met veririz.” diyen firma yetkilisi Murat Uyum sorularımızı yanıtladı. 

firma
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“Bu mesleğe başladıktan sonra kendimi en iyi şekilde geliştirip, işimde 
faydalı olmak için gerekli eğitimleri aldım. Eğitimin her zaman önemli 
olduğunun bilincindeyim. Yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurup her 
zaman kendimi güncelleyerek çalışma hayatıma devam ediyorum” diyen  
Aysel Özayoğlu sorularımızı yanıtladı. 

BODRUM ZEST EXCLUSIVE OTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I 
AYSEL ÖZAYOĞLU 

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Bodrum housekeeper
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Kendinizi Tanıtır mısınız?
1972 Kars doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. 
1998 yılında turizm sektörüne adım attım. 
23 yıldır turizm sektöründe çalışma hayatı-
ma devam ediyorum.

Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
Bir arkadaşım turizm sektöründe, houseke-
eping departmanında çalışıyordu. Bana da 
bu alanda çalışmam tavsiyesinde bulundu. 
Arkadaşımın tavsiyesiyle turizm sektörüne 
adım atmış oldum. Başlarda zor gelmesine 
rağmen zamanla alışıp işimi severek yap-
maya başladım. 

Mesleğinizle ilgili eğitim aldınız mı?
Bu mesleğe gönül verdikten sonra, çeşitli 
kurum ve kuruluşların vermiş olduğu eği-
timlere katılarak sertifikalar aldım. Çalışmış 
olduğum otellerin düzenlediği kurum içi eği-
timler, kimyasal ve tekstil firmaları tarafın-
dan düzenlenen çeşitli eğitimlere katılarak 
kendimi alanımda en iyi şekilde geliştirmeye 
çalıştım.  Halen daha öğrenmeye ve kendimi 
geliştirmeye devam ediyorum. 

Meslek için eğitim adına
neler yapıyorsunuz?
Turizm bölgesinde ve sezonluk çalıştığımız 
için her sezon başı aramıza yeni personeller 
katılıyor. Bu nedenle aramıza yeni katılan ve 
tecrübesiz arkadaşlarımızın gerekli şekilde 
işi öğrenmesi için düzenli periyotlarla eği-
timler düzenliyoruz. 
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Housekeeper olmanın avantajı
ve dezavantajı nelerdir?
Housekeeper olmanın avantajı her daim 
kendinizi geliştirebileceğiniz bir meslek ol-
masıdır. Eğer öğrenmeye açıksanız her gün 
yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu da hayatınıza 
renk katıyor. İnsan ilişkileriniz gelişiyor. Hou-
sekeeperlık korumak, kollamak olduğundan 
sadece tesisi değil doğayı, hayvanları, çevre-
yi de koruyup kolluyorsunuz. Temizliğe, dü-
zene o kadar alışıyorsunuz ki bütün dünya-
nın temiz olmasını istiyorsunuz. Dezavantajı 
ise çalıştığımız tesisin her yerini aynı anda 
görme imkanımız yok. Dolayısıyla doğru bir 
ekiple, ekip ruhuyla dezavantajı avantaja çe-
virebiliyorsunuz. Turizm demek hizmet sek-
törü olduğundan herkes tatil yaparken bizim 
en yoğun çalışma zamanımızdır.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
Turizm sektörü var oldukça housekeeping 
departmanı da var olacaktır. Housekeeping 
departmanının olmadığı bir otel düşünebilir 
misiniz? Bu yüzden bu departmanı gençlere 
sevdirmek için uğraşmamız ve emek verme-
miz gerekir. 

Çalışmakta olduğunuz otel hakkında
bilgi verir misiniz?
Ortakent Yahşide yeni bir konsept ile butik 
hizmet farkını misafirleri ile buluşturan, mi-

mari açıdan insanı rahatlatıcı bir tarzı olan 
modern ve rustik çizgilerin birbiriyle buluş-
tuğu bir otelimiz var. Kaliteli, konforlu ve ni-
telikli hizmet veren özel plajı ile misafirleri-
ne deniz keyfi sunan bir tesis.  Zest Exclusi-
ve Otel Kos manzarası ile harika bir konuma 
sahiptir. Zest Exclusive Otel ve Viras Otel 
konaklama ve oda kahvaltı şeklinde hizmet 
vermektedir. 

Sizce iyi bir housekeeperda olması
gereken özellikleri nelerdir?
İyi bir housekeeper sektörde yaşanılan bü-
tün yeniliklerden haberdar olmalı yenilikle-
re kolay adapte olmalıdır. İletişim becerisi 
ve yönetme, yönlendirme kabiliyeti yüksek 
olmalıdır. Yaşanılan sıkıntılar karşısında hızlı 
karar alıp doğru çözümler üretebilmelidir. 
Empati kurulabilmeli ve adaletli olmalıdır. 
Diğer departmanlarla özellikle teknik ile ko-
ordineli bir şekilde çalışmalı her an iletişim 
halinde olmalıdır. Konaklama tesislerinde 
bulunan departmanlar zincirin halkası gibi 
birbirine bağlı bir durumdadır. Halkalardan 
birinde yaşanılan bir aksaklık bütün hizmet-
lerin aksamasına neden olabilmektedir. 

Housekeeper olmanın ev hayatınızı
olumlu, olumsuz, etkileri var mıdır?
Mesleğimizde edindiğimiz bilgi ve tecrübe 
sayesinde ev hayatımızda daha pratik 
çözümler üretebiliyoruz. Çalışmış oldu-

ğumuz kurumda gösterdiğimiz özen ve 
özveriyi aynı şekilde evde de devam et-
tiriyoruz. Düzen ve temizlik açısından iyi 
oluyor ancak bu durum evde yaşayanla-
rı bazen sıkabiliyor.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışmak isteyen gençlerin 
öncelikle fedakarlık göstermesi gere-
kir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın 
işinizi severek yapmadığınızda başarı 
gelmeyecektir. Eğitim olmazsa olma-
zımdır. Özellikle turizm bölgesinde 
çalıştığınız zaman gerektiğinden faz-
la çaba ve özveri harcamanız gerekir. 
Yoğun iş temposuna alışıp ona göre 
hareket etmek önemlidir. İsteyerek ve 
severek işini yapacak arkadaşların bu 
alanda kısa sürede başarılı olacağını 
düşünüyorum.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Mesleğimizin geleceği olan maid, kat 
şefi yetiştirmek, dernek olarak sesi-
mizi duyurmak, mesleki bilgilerini art-
tırmak, yeniliklere ve eğitime devam 
hedeflerim arasında yer almaktadır. 
Sağlığım ve yaşımın elverdiği ölçüde 
bu alanda çalışıp, hizmet vermeye de-
vam edeceğim. 

Bodrum housekeeper
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sanat

Halı, hepimizin yakından tanıdığı, evimizin köşelerini süsleyen önemli 
eşyalardandır. Ayaklarımızın altına serildiğinden mi nedendir, genelde 
halı deyip geçeriz. Halıyı aslında bir dünya haritasına benzetebiliriz. 
Dünya coğrafyasındaki gibi birçok kültürü, birçok medeniyeti, farklı renkte 
ve şekilde birçok topluluğu içinde barındıran bir dünya haritasıdır.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Ata Mirası: 

Türk Halıcılığı

Halı; atkılarının atılmasından sonra 
(arka iplikleri) üzerine desene göre iste-
nilen hav yüksekliğinde iplerin geçirile-
rek düğümlenmesi ile yapılan ev içinde 
ve genellikle yer örtüsü olarak kulla-
nılan eşyadır. Bazı evlerde de duvarda 
görülür. Kilimle halı bir birinden farklı-
dır: Kilim ince bir halı tipidir. Dünyada 
bilinen ilk halılar Orta Asya’da Türkler 
tarafından dokunmuştur. 

Günümüze ulaşmış en eski halı, bir İs-
kit prensinin donmuş mezarında bulun-
muştur. Halı bir buz kütlesinin içinde 
tamamen donmuş olduğundan dolayı 
bozulmadan günümüze kadar ulaşmış-
tır. Dünyada bilinen bu en eski havlı halı, 
yün olup MÖ 5.-4. yüzyıldan kalmadır ve 
Pazırık (Pazyryk) Vadisi’nde bulunduğu 
için “Pazırık Halısı” olarak adlandırıl-
mıştır. Bu halı Sergei Ivanovich Rudenko 
tarafından 1949 yılında bir Sibirya hö-
yüğünde yapılan kazı sırasında bulun-

muştur. Bu halının kökeninin Sibirya’da 
yaşayan Türki gruplara, İskitlere veya 
Persli Ahamenişlere dayandığı söylen-
mektedir.

Pazırık Halısı - Hermitage Müzesi (St. 
Petersburg) bulunan ilk halı, 183x200 
santimetre boyutundadır ve her metre-
karesinde yaklaşık olarak 360 bin ilmek 
bulunur. Muhteşem bir yapıya sahip 
olan halının ilmek yoğunluğu günümüz-
de birçok halı mağazasında satılan halı-
larınkinden daha yüksektir. Deseni çok 
zengin ve ilginçtir; ortasında 24 tane 
çarpı şeklinde figür vardır; bunların her 
birinde stilize edilmiş 4 nilüfer çiçeği 
vardır. Bu kompozisyonu grifinlerle çer-
çevelenmekte ve bunu 24 ala geyiklik 
bir sınır izler. En geniş sınırında yük atı 
ve insan figürleri, orta kısmında bir kur-
dele motifi vardır. Halının bir zamanlar 
parlak olan kırmızılarının, lacivertlerinin 
ve yeşillerinin artık solmuş olmasına 

karşın, o zamanlar oldukça canlı olduk-
ları anlaşılmaktadır.  

Halı insanların rahat ve sıcak bir zemin 
arayışı sonucu ortaya çıkan ve ev de-
korasyonunda önemli bir yer tutan bir 
malzemedir. Tarihi ise insanlık tarihi 
kadar eskidir. İnsanlar önce sıcak bir ze-
min yaratmak amacıyla hayvan postla-
rını kullanıyorlardı. İhtiyaçları arttıkça, 
ihtiyaçlarına uygun post bulamadıkları 
için, post taklidi yaygılar ürettiler. Za-
manla sevdiklerini de desenleştirerek, 
bugünkü halının kaba örneklerine ulaş-
tılar. Kısaca halı insanoğlunun doğaya 
karşı ve doğayı kendine uydurma müca-
delesinin ilk ürünlerindendir.

Günümüze kadar gelen halı, yaşantımı-
za ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 
önemli bir yer tutar. Gerek Türklerdeki, 
gerekse doğu ülkelerindeki ev dekoras-
yonundaki başlıca unsur halı ve kilimdir. 
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Günümüzde modern teknolojinin sınır-
sız avantajlarını kullanan halı sektörü 
kendini sürekli yenilemektedir. Her yıl 
yeni trendlerin, kalitelerin ortaya çıktığı 
halı sektörü yaratıcılığın sınırlarını zor-
lamaya devam etmektedir.

Halının Tarihi
Halıcılığın günümüze gelinceye kadar 
hangi tarihlerde, nerelerde, kimler tara-
fından, ne şekilde dokunduğunu, arkeo-
logların kazılarından elde ettikleri halı 
kalıntılarından ve bu alanda araştırma 
yapan bilim adamlarının çalışmaların-
dan öğrenmekteyiz. Kazılardan elde 
edilen halı parçalarından, halının hangi 
zaman diliminde kimler tarafından do-
kunduğunu ve nasıl bir kalite özelliğine 
sahip olduğunu araştırmacılar ortaya 
koymuşlardır. Bu araştırmalardan elde 
edilen sonuçlara göre halıcılık eski ta-
rihlerden bu yana boyamada, desende, 
düğüm tekniğinde ve ebatlarda gelişme 
göstererek günümüze kadar gelmiştir. 
Bu değişimlerin bir kısmı teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak ortaya çık-
mıştır.

Dünya tekstil tarihinde yaklaşık 3000 
yıldır temel yapısı değişmeden bu güne 
kadar önemini saklamış tek ürün el ha-
lısıdır. İlk zamanlar insanların yaygı ve 
örtü ihtiyaçlarını karşılamak için mey-

dana getirdikleri halı, sonraları değerli 
bir sanat eseri olarak sarayları, mabet-
leri ve şatoları süslemiş, ressamların 
tablolarına konu olmuştur. El dokusu 
halıcılığın çok eski bir geçmişi vardır. 
Arkeolojik araştırmalara göre tarihsel 
devirlerde yaşamış insanlar; ağaç kabu-
ğu ve liflerini örerek ilk dokumayı mey-
dana getirmişlerdir. Diğer dokumaları 
tarihin akışı içerisinde, insanlar hayat 
şartlarına göre oluşturmuşlardır.

Türk Halıcılığının Tarihi
Ancak bunun yanında kalite açısından 
bir ilerleme olduğunu söylemek zordur. 
Çünkü en eski tarihlerde dokunmuş 
halıların kalitesine (düğüm sayısına) 
bugün dahi erişilmediğini görmekteyiz. 
Halıcılık insanlığın en eski el dokuma 
sanatlarından birisidir. Halıcılığın kökeni 
Milâttan önceki yüzyıllara kadara uzan-
maktadır. Halıcılık Türklerin en eski el 
sanatlarından birisidir. Fakat Türk ha-
lıcılığının tarihi yeteri kadara bilinme-
mektedir. Bugün eski Türk halıcılığına 
ait bol miktarda malzeme bulunmak-
tadır. Bu malzeme İran, Hint,. Mısır, 
İspanya ve Çin halılarından daha fazla 
miktardadır. Ne var ki Türk halıcılığının 
geçmişine dair yeterli dokümana sahip 
değiliz. Halı ilmi ile uğraşanlar hep ba-
tılılar olmuşlardır. Türk araştırmacılar 
ise bu konuya pek az ilgi duymuşlardır. 

Batılı araştırmacılar devamlı olarak 16. 
Yüzyıl İran halılarını incelemişler, bu 
araştırmalarda hep İran kaynaklarından 
yararlanılmıştır. Türk halıcılığına dair 
yeterli miktarda yazılı kaynak ve dokü-
man bulunmayışı, araştırmacıları İran 
halıcılığı sahasına çekmiştir. Diğer yan-
dan İran’da 16. Yüzyılda halı sanatı ile 
minyatür sanatının birleştirilmesi araş-
tırmacılarca ilginç karşılanmıştır.

Halıcılığı tarih içinde araştıran yabancı 
bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu 
ön yargılı olarak konuya yaklaşmış-
lardır. Halıcılığın ilk yurdunun neresi 
olduğu konusunda, yabancı araştırma-
cıların değişik yorumları vardır. Bun-
lardan bir kısmı, Erzurum dolaylarında 
bir ermeni şehri olan Kalıklay’ı, diğer 
bir kısım araştırmacılar ise İran’ı halının 
ilk yurdu olarak göstermişlerdir. Ancak 
kazılar sonucu ortaya çıkarılan halılar 
bu fikirleri çürütmüştür. Şemsi takvi-
mini 1327’nci yılında Abadan şehrin-
de çıkmış olan Ahbar-ı Hefte adındaki 
derginin 98. Sayısının ikinci sayfasında 
İslamiyet’ten önce İran’da halı dokun-
madığı açıklanmaktadır. Diğer yandan 
İslâm Ansiklopedisi’nde iddia edildiği 
gibi, halı adının kalı kelimesinden mey-
dana geldiği doğru değildir. Çünkü: 
Kalıklay’ın ikinci yarısını düşerek niçin 
kalı kaldığı ve kalı kelimesinin de na-

Halıcılık tarihinin bilinen 
en eski halısı olan Pazırık 
Halısı’nda kullanılan 
Hun Gülü - Türkmen 
Gülü motifi çeşitli 
zamanlarda Buhara 
Gülü, Neben Gülü, Salur 
Gülü isminde çeşitli 
formlar almış, Selçuklu 
ve Türkmenlerde 
“sekizgen” gül 
motifine dönüşmüştür. 
Günümüzde çapraz 
çiçek motifi adıyla anılan 
bu motif Anadolu’da 
çok yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır.
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sıl halı olarak değiştiği ilmi bir şekilde 
açıklanamamaktadır. Bunun yanında 
halının ilk vatanının, İngiliz bilginlerin-
den C.Etatterssalla, Himalayalar’ın ve 
Hindistan’ın kuzeyindeki geniş toprak-
larda yaşayan göçebe halkın yurtları 
olarak kabul etmektedir.

Türkistan ile Sibirya arasındaki Pazırık 
yaylasında bulunan kurganlardan ilkel 
halı ve renkli keçe parçaları bulunmuş 
ve bu parçaların hiç bozulmadan buzlar 
içinde günümüze kadar geldiği görül-
müştür. 1937 yılında Leningrad’da Rus 
İlimler Akademisi tarafından bastırılmış 
olan eserlerde halının ilk vatanının Orta 
Asya olduğu açıklanmıştır. Bundan baş-
ka Noyan Ula’da bulunan mezarlardan 
bir çok büyük küçük halı parçaları çıka-
rılmıştır. Yazılan bu eserler ve bulunan 
kalıntılardan anlaşıldığına göre, halının 
ilk vatanının, Türklerin çoban göçebe 
olarak yaşadığı bölgeler olduğu ortaya 
çıkmaktadır.

Eski devirlerden bugüne kadar halının 
en önemli hammaddesi yündür. Yünün 
elde edildiği koyuna Türkler öylesine 
önem vermişlerdir ki tarihte Karako-
yunlular, Akkoyunlular adıyla devletler 
kurmuşlardır. Sene isimlerinden birisini 

de Koyun Yılı olarak kabul etmişlerdir. 
Profesör Rifiştal bir konferansında, “Ko-
yun yetiştiren bir millet için halı imalatı 
pek tabii bir keyfiyettir” demiş ve halıcı-
lığın tarihinin Türklerle birlikte başladı-
ğını vurgulamıştır.

Selçuklu da Halıcılık
Halı Anadolu’ya ve İran’a Selçuklular-
la birlikte girmiştir. Ancak Anadolu’da 
ilk dokunan halılardan elimizde çok 
az sayıda parça kalmıştır. Yangınlar, 
savaşlar, yurt değiştirmeler, el değiş-
tirmeler bizi bu hazineden mahrum 
bırakmıştır. Fakat halıcılık sanat dalı 
olarak Anadolu’da kalmış ve günümü-
ze kadar da bütün ihtişamıyla devam 
ederek gelmiştir. Düğümlü halı ilk defa 
11. Yüzyılda Selçuklulardın hakimiyeti 
ile görülmüştür. 1271-1272 yıllarında 
Anadolu’dan geçen Marka polo, seya-
hatnamesinde Dünyanın en güzel halı-
larının, en kaliteli halılarının Anadolu’da 
dokunduğunu yazmıştır. Konya, Kayse-
ri, Sivas gibi şehirlere bu halıların imal 
edildiği merkezlerin başında geliyordu.

Selçuklu halılarında geometrik motif-
lerle zenginleştirilmiş bir desen dün-
yası vardır. İri kufi yazılı bordürler bu 
halıların en karakteristik özelliğidir. 

Bugün bu halıların karakteristik özel-
likleri, Anadolu’nun bazı yörelerinde 
halen yaşatılmaktadır. Bunlardan birisi 
de Kayseri’nin Yahyalı yöresidir. Selçuk-
lular döneminde Anadolu’da dokunan 
bu zengin desenli halılardan, yalnızca 
o dönemin başşehri olan Konya’da bu-
lunmaktadır. 16.yüzyılda İran halılarının 
ayrı bir özellik kazanmasına kadar bura-
da da halı Selçuklulara has şeklini koru-
muştur. İran’da 16.yüzyıldan önce doku-
nan halılar geometrik desenli halılardır.

11. yüzyılda Anadolu’da başlayan ha-
lıcılık 13. ve 14. yüzyıllarda zirveye 
ulaşmıştır. 14. Yüzyılda daha çok kü-
çük kareli, geometrik desenli halılar 
dokunmuştur. 12. Yüzyıl boyunca halı 
imalatı ev tezgahlarında dokunurken, 
13. Yüzyılda atölye halıcılığına geçilmiş 
ve bu dönemde büyük ebatlı halılar do-
kunmuştur. Bu dönemden elimizde pek 
az örnekleri kalan kıymetli halılar, Av-
rupa saraylarını süslemiştir ve bu gün 
Avrupa müzelerinde yüzlercesi bulun-
maktadır.

15.yüzyıl halıcılık tarihimizin karanlık 
bir dönemidir. Anadolu Selçuklularıyla 
birlikte 200 yılık saltanat süren halı-
cılık, 15.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu 
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döneminde yok olmuş gibidir. Bu döne-
me ait bir tek halı örneği bile günümüze 
gelmemiştir. Bu olay elbette o dönem-
de halı dokunmadığı anlamına gelmez. 
Çünkü geleneklerine bağlı Türk köylüsü 
en azından kendi ihtiyacını dokumaya 
devam etmiş olsa gerektir.

16. ve 17.yüzyılda Türk halıcılığı, ikinci 
parlak dönemini yaşamıştır. Bu devirde 
saray ve camilerin ihtiyacını karşılamak 
için çok miktarda halı dokunmuş ve de-
senlerde Osmanlı mimari sanatının izle-
ri görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde 
halıcılık yine ev ekonomisi biçimine dö-
nüşmüş ve küçük tipte halılar dokun-
muştur. Bu dönemdeki halılar, motif ba-
kımından daha zengin ve teknik açıdan 
daha ince olmasına rağmen, Selçuklu 
dönemi halılarının kaile ve ihtişamına 
erişilememiştir.

18. ve 19.yüzyıllarda ihracata yönelik 
III. Dönem Türk halıcılığı diyebileceği-
miz dönem başlamıştır. Bu dönemde 
halı ekonomik olarak değer kazanmış 
ve siparişe göre halı dokunduğundan 
sanat değeri ikinci planda kalmıştır. Gü-
nümüze kadar da bu özellik süregelmiş-
tir. Bugün ülkemizin bir çok bölgesinde 
ev halıcılığı, atölye halıcılığı ve makine 
halıcılığı, kısmen geçmişin sanat gele-
neğine bağlı, ticari yönü ağırlıklı olarak 
sürdürülmektedir.

Halıcılığın Teknik Gelişimi
Kalite Tekniği ve Tezgah Yapısı:

Halıda kalite dendiği zaman ilk akla 
gelen, halının belli bir ölçü birimi için-
deki düğüm sayısıdır. Halının enine ve 
boyuna 1 cm2 içindeki düğüm sayısı, o 
halının kalitesini ortaya koymaktadır. Bu 
ölçü içindeki düğüm sayısı arttıkça buna 
bağlı olarak halının kalitesi de yüksel-
mektedir. Ancak halının mükemmel bir 
kaliteye sahip olmasını etkileyen dü-
ğüm sayısı dışında diğer faktörler de 
vardır. Bunlar: Halıda kullanılan ham-
maddenin kalitesi, Boya kalitesi, motif-
lerin hatasız dokunması, desen yerleş-
tirmedeki özen, renk uyumu gibi faktör-
lerdir. Bunların dışında, düğüm çeşitli ve 
halının istenen hav yüksekliğinde tıraş 
edilmesi de halının kalitesini etkileyen 
özelliklerdir. Halı günümüzde genellikle 
dik tezgahlarda dokunmaktadır. Daha 
önceki yüzyıllarda olduğu gibi, halen 
Anadolu’nun bazı yörelerinde yatık yer 
tezgahlarında da halı dokunmaktadır. 
Bazı bölgelerimizde ise duvara dayalı 
seyyar tezgahlarla da halı dokunmakta-
dır. Istar diye de bilinen dik tezgahların 
yapısı şu şekildedir: İki yan ağacı, alt ve 
üst bazılar, gücüleme çubuğu ve yatağı 
ile tezgahın iskeletinden oluşur. İskele-
tin yapısını boydan boya argaç denen 
çözgü ipi oluşturur. Dokunacak halının 
eni, boyu ve 10 cm deki düğüm sayısına 
göre yerde argaçlar hazırlanır. Bunlar 
çaprazlandıktan sonra üst bazıya sarı-
larak tezgaha alınır. Çözgüler alt bazıya 
çitileme çubuğu ile bağlanarak gerilir. 
Gücüleme tezgah üzerinde yapılır. Gü-
cüleri açmak ve dolaşıklığı önlemek 

için, vargel ağacı ve dolaşık ağacı takılır.

Halıda üç önemli iplik sistemi vardır. 
Bunlar; Çözgü, Atkı ve Düğüm ipidir. 
Anadolu halılarında 17.yüzyıla gelince-
ye kadar çözgülerde yün iplikler kulla-
nılmıştır. Bu yüzyıldan sonra pamuk ip-
liği kullanılmıştır. Atkılarda ise devamlı 
olarak yün iplikler kullanılmıştır. Bugün 
de aynı sistemde halı dokunmaya de-
vam edilmektedir. Yani çözgülerde pa-
muk ipliği, atkı ve düğümlerde yün ipliği 
kullanılmaktadır. İpek halılar ise, atkılar 
ve çözgülerde ipek iplik kullanılmakta-
dır.

Halıda Renk ve Desen Oluşumu
İslâmiyet öncesi Türk halılarında ejder 
ve kuş resimleri ağırlıklı olmak üzere 
diğer hayvan resimleri halıda simetrik 
bir şekilde işlenmiştir. Renk olarak koyu 
mavi, kırmızı, yeşil renkler hakim renk 
olarak kullanılmıştır. Selçuklu dönemi 
halılarında ise geometrik desenlerin 
hakim olduğu büyük küçük madalyon-
lar halıda yer almıştır. Bu halılarda dal, 
yaprak, gül gibi tabiatta bulunan çiçek-
ler süs olarak bulunmaz. Türk kızı kar-
şısında hiçbir model bulunmadan, basit 
çizgilerden binbir çeşit yaratmış ve bu 
şekilleri halıya uyumlu bir şekilde ak-
settirmiştir. Selçuklulardan sonra gü-
nümüze kadar gelen zaman dilimi için-
de bu asil şekiller devam etmekle be-
raber, gül, çiçek, sarmaşık, dal, yaprak 
gibi şekiller ağırlık kazanmış ve desen 
olarak kullanılmıştır.

İnsanın yaradılışında 
var olan etkileşim olayı 
birçok alanlarda olduğu 
gibi, halı üzerinde de 
olmuştur. Bu toplumsal 
gücün kimse tarafından 
engellenemeyeceği 
herkes tarafından 
aşinadır. Orta Asya’dan 
göç ederek çeşitli 
bölgelere yayılan ve 
oraları yurt edinen 
insanımız, dedelerinin 
bıraktığı mirasa en 
az onlar kadar sahip 
çıkmışlardır.
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sanat

Bugün desinatörler çok çeşitli motif-
lerden faydalanarak halı desenlerini çiz-
mekte ve bunları halı dokuyanlara hazır 
olarak vermektedirler. Böyle olunca na-
kışlardaki asalet, düşüncelerdeki yarat-
ma yeteneği kaybolmuş, taklide yönelik 
modeller çizilerek halılar bu modellerin 
ışığında dokunmaya başlanmıştır. Ülke-
mizde dokunan halılarda Türk motifleri 
hakim desen olarak yerini almıştır. Halıda 
çiğ renklerden kaçınılmış, koyu mavi, koyu 
kırmızı, yeşil, krem, kahverengi, sarı ve az 
olarak da siyah-beyaz renkler hakim renk 
olmuştur. Genellikle Anadolu’da dokunan 
halılarda sümbül, karanfil, lâle, nar çiçeği, 
çilek, asma filizi, çalı, çengel, mezar taşı, 
kilit, leğen, ibrik, sakal tarafı, güvercin, 
gonca, gül, çiçek demeti, kandil ve sarma-
şık motifleri desen olarak kullanılmıştır. 
Yine İslâmiyetten önce Türk halılarında 
bulunan gamalı haç şeklindeki çapraz 
hatlar, halıda desen olarak işlenmiştir. 
Motiflerdeki renk uyumuna özen göste-
rilmesi, halının güzel bir görünüme sahip 
olması için ön şart olarak düşünülmüştür.

Halıda Boyama İşlemi
Boyama ve nakış halının değerini artı-
ran önemli bir faktördür. Son yüzyıldan 

önce halıda hiç kimyasal boya kullanıl-
mamıştır. Bundan altmış yıl öncesine 
kadar çeşitli bölgelerimizde yetişen bit-
kilerden tabii boyalar elde edilir ve halı 
ipleri bu boyalarla boyanırdı. Bu iş için 
Kayseri, Niğde ve Ankara civarında cihri 
çalıları yetiştirilirdi. Bunlardan altın sa-
rısı renkler elde edilirdi. Bunun yanında 
taze ceviz kabuğu, soğan kabuğu, mazı, 
palamut, sarı ot kökü, ekliz otu kökü, 
somak, nar kabuğu gibi bitkilerden 
boya elde edilirdi. Bu boyalarla boya-
nan iplerle dokunan halıların yüzlerce 
yıl solmadan kaldığına şahit oluyoruz. 
Hatta bu boyalar yüzyıllar geçtikçe ha-
lıya daha güzel görünüm ve parlaklık 
vermektedir. Ancak bugün ne bu bitkiler 
yetiştirilmekte, ne de bu tür boyama ya-
pılmaktadır.

Zamanla halı işi kârlı bir iş durumuna 
gelmiş, daha kısa sürede daha fazla 
ipin boyanması söz konusu olmuştur. 
Bu iş için kimyasal boyalar kullanıl-
maya başlanmıştır. Kimyasal boyaların 
kullanımıyla birlikte bitki boyacılığı da 
bir daha dirilmemek üzere tarihe gö-
mülmüştür. Önceleri halıcılıkta alizarin 
boyaları kullanılmıştır. Bu boyalar nis-

peten dayanıklı boyalardı. Fakat bunun 
yerini şimdi anilin boyaları almıştır. Bu 
boyalar sayesinde halıcılık sanatı da 
çöküntüye uğramıştır. Bazı ülkeler ha-
lıcılıkta anilin boyalarının kullanılma-
sını yasaklamışlardır. Bunu uygulayan 
ülkelerin başında İran gelmektedir. Ka-
lite kontrol esnasında bu tür boyaların 
halıda kullanıldığı görülürse, halının 
satışı yasaklanıp, uygunluk belgesi ve-
rilmemektedir.

Düğüm iplerinin bitkisel boya ile bo-
yanmış olması antika halıların en be-
lirgin özelliğidir. Bitkilerden elde edi-
len boyacılığın Anadolu’da bir sır gibi 
saklı olduğu araştırmalarımız sırasında 
görülmüştür. Babadan oğula geçen 
bu tecrübe bugün yok denecek kadar 
azalmıştır. Çeşitli bitkilerden belli ter-
kiplerle öyle oyalar yapılmaktadır ki, 
bu boyalar Türkmenlerin, Yörüklerin, 
köylülerin kafalarında, düşüncelerin-
de gizli bir sır gibi yaşamaktadır. Bu 
tür bitkilerin yerleştirilmesi için ve kök 
boya elde edilmesi için gerekli teşvik 
önlemleri alındığı takdirde, halıcılığı-
mız ekonomi için çok daha büyük kat-
ma değer yaratacak düzeye gelecektir.
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“İstanbul kuşkusuz dünyanın sayılı şehirlerinden biridir. Gerek tarihi 
gelişimiyle, gerek coğrafi konum itibari ile önemli bir şehirdir. Değişik 
medeniyetlere, imparatorluklara başkentlik de yapması bugün için bir 
tesadüf değildir. Dünyada en küçük denizi olan Marmara Denizi kıyıları 
boyunca uzanan Eski şehir 22 kilometre surların çevrelediği üçgen bir 
yarımada da 7 tepe üzerine yayılmıştır.” diyen İstanbul ve kültür aşığı Ahmet 
Nadir Utkan ile İstanbul’u gezdik.

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

Eski Dünyanın merkezinde yer 
alan İstanbul şehri, tari-

hi yapıları ve şahane tabii manzaraları 
ile eski çağlardan beri yerleşim yeridir. 
Asya ile Avrupa Kıtalarının dar bir deniz 
geçidi ile ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde 
kurulu ve dünya üzerinde içinden deniz 

geçen tek şehirdir. 2500 yılı aşan bir 
tarihe sahip olan İstanbul, deniz ve ka-
raların kucaklaştığı bu stratejik bölgede 
kuruluşunu takiben önemli bir ticaret 
merkezi olmuştu. Tarihi İstanbul şehri 
üç tarafını Marmara Denizi, Boğaziçi ve 
Haliç’in sardığı bir yarım ada üzerinde 

yer alır. İstanbul Boğazı, Karadeniz’i, 
Marmara Denizi’yle birleştirirken; Asya 
Kıtası’yla Avrupa Kıtası’nı birbirinden 
ayırmakta ve İstanbul kentini de iki-
ye bölmektedir. İli kuzeyde Karadeniz, 
doğuda Kocaeli Sıradağlarının yüksek 
tepeleri, güneyde Marmara Denizi ve 

DÜNYA TARİHİNDE İZ BIRAKMIŞ BİR ŞEHİR 

İSTANBUL

kültür



batıda ise Ergene Havzası’nın su ayrım 
çizgisi sınırlamaktadır. Dünyanın en 
eski şehirlerinden biri olan İstanbul, son 
yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan 
arkeolojik bulgularla insanlık tarihine 
ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Ya-
rım Burgaz Mağarası’nda çıkarılan taş 
aletlerle, ilkel insan izlerinin 400 bin 
yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. 
Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağla-
yan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul 
Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniy-
le, İstanbul’un jeopolitik önemi oldukça 
yüksektir.

 Bu özellikleri sebebiyle bölge toprakla-
rı üzerinde uzun süreli egemenlik kur-
mak için savaşlar yaşanmıştır. Başlıca 
akarsular Riva, Kağıthane ve Alibey de-
releridir. İl toprakları az engebelidir ve 
en yüksek noktası Kartal ilçesinde Ay-
dos Tepesidir. İldeki başlıca doğal göl-
ler Büyükçekmece, Küçükçekmece ve 
Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, 
Karadeniz ile Akdeniz geçiş iklim özel-
likleri taşır.

Istanbul’un Tarihi Gelişimi
İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kent-
sel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik ta-
rihi 1600 yıla kadar uzanan bir şehir-
dir.1204-1261 arasındaki Haçlı istilası 
haricinde (330-1923) Roma İmparator-
luğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkentlik yapmış 
bir dünya kentidir. Şehir çağlar boyunca 
farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipli-
ği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil 
ve ırktan insanların bir arada yaşadığı 
kozmopolit ve metropolit yapısını koru-
muş ve tarihsel süreçte eşsiz bir moza-
ik halini almıştır. Uzun zaman dilimleri 
boyunca her alanda merkez olmayı ve 
iktidarda kalmayı başaran dünyadaki 
ender yerleşim yerlerinden biri olan İs-
tanbul geçmişten günümüze bir dünya 
başkentidir.

Istanbul’u yöneten devletler
Antik Yunan Şehir Devleti
(MÖ 667-MÖ 196)
Roma İmparatorluğu (MÖ 196-395)
Bizans İmparatorluğu (395-1204), 

(1261-1453)
Latin İmparatorluğu (1204-1261)
Osmanlı İmparatorluğu
(29 Mayıs 1453-13 Kasım 1918)
İtilaf devletleri
(13 Kasım 1918-6 Ekim 1923)
Türkiye Cumhuriyeti (6 Ekim 1923-)

İstanbul’un başkentlik yaptığı devletler
Roma İmparatorluğu (330-395)
Bizans İmparatorluğu
(395-1204), (1261-1453)
Latin İmparatorluğu (1204-1261)
Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922)

İstanbul’un tarihi ile ilgili en göze çar-
pan özelliği, Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluğu gibi üç evrensel impa-
ratorluğa başkentlik yapmış olmasıdır. 
M.S. 4. Yüzyılda Roma İmparatorluğu 
çok genişlemiş; İstanbul, stratejik konu-
mundan dolayı, İmparator Büyük Kons-
tantin tarafından Roma’nın yerine yeni 
başkent olarak seçilmiştir. Şehir 6 yılı 
aşkın bir sürede yeniden düzenlenmiş, 
surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi 



kültür

binalar, saraylar, hamamlar ve hipod-
rom inşa edilmiştir.

330 yılında yapılan büyük merasimlerle 
İstanbul’un Roma İmparatorluğu’nun 
başkenti olduğu resmen açıklanmıştır 
ve Ortodoks Hıristiyan dinin devletin 
resmi dini olarak kabul etmiş Yakın 
Çağ’ın başladığı dönemde İkinci Roma 
(Doğu Roma) Yeni Roma (Neva Roma)  
adları ile anılan kent, daha sonra (MS 
394) “Byzantion” ve geç devirlerde 
Konstantinopolis olarak adlandırıl-
mıştır. Halk arasında ise ken-
tin adı tarih boyunca “Polis” 
olarak anıla gelmiştir. Büyük 
Konstantin’den sonraki impa-
ratorların da şehri güzelleş-
tirme çabalarının devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Kentteki ilk 
kiliseler de Konstantin’den 
sonra inşa edilmiştir. Batı 
Roma İmparatorluğu’nun 5. 
yüzyılda çökmesi nedeniyle 
İstanbul, uzun seneler Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun (Bi-
zans) başkenti olmuştur. Bi-
zans döneminde yeniden inşa 
edilen kent, surlarla tekrar 
genişletilmiştir. Günümüzde 
6492 metre uzunluğundaki 
ihtişamlı şehir surları, İmpa-
rator Theodosius tarafından 
yaptırılmıştır. 

6. yüzyılda nüfusu yarım mil-
yonu aşan kentte, İmparator 
Justinyen idaresinde bir altın 
çağ daha yaşanmıştır. Günü-
müze kadar ulaşan Ayasof-
ya, bu dönemin bir eseridir. 
726-842 yılları arasında kara 
bir devir olan Latin egemenliği, 
IV. Haçlı Seferi Haçlı Ordularının 1204 
yılında şehri istilası ile başlamış, tüm 
kilise ve manastırlar ile abidelere ka-
dar şehir yıllar boyu talan edilmiştir. 
1261’de idaresi tekrar Bizanslıların eli-
ne geçen kent, eski zenginliğine tekrar 
kavuşamamıştır.

İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethinden sonra 
1923 yılına kadar 470 sene boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti 
olmuştur. Osmanlı döneminde bilimin, 
kültürün ve sanatın merkezi haline ge-
len İstanbul; cami, sinagog ve kilise-
lerin yan yana yaşadığı muhteşem bir 
hoşgörüye kavuşmuştur. Fatih Sultan 

Mehmet’in dünya savaş tarihinde ilk 
defa kullanılan iri boyutlardaki topları, 
İstanbul surlarının aşılmasının önemli 
bir sebebidir. Fetihten sonra Osman-
lı İmparatorluğu’nun başkenti buraya 
taşınmış, ülkenin çeşitli yerlerinden 
getirilen göçmenlerle şehir nüfusu art-
tırılarak boş ve harap olan şehrin imar 
çalışmalarına başlanmıştır. Şehrin eski 
halkına din hürriyeti ve sosyal haklar 
tanınarak, yaşamlarını sürdürmeleri 
sağlanmıştır. Fetihten yüzyıl sonra ise 
Türk Sanatı şehre damgasını vurmuş, 

kubbeler ve minareler şehir siluetine 
hakim olmuştur.  İlk olarak 29 Mayıs 
1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun 
topraklarına katılan İstanbul, 1459’da 
her biri farklı demografik yapıya sahip 
dört idari birime ayrılmıştır. 16. yüzyıla 
tarih sahnesinin en önemli ve büyük 
şehirlerinden biri olarak giren İstanbul, 
Küçük Kıyamet olarak adlandırılan 14 
Eylül 1509 depreminde çok büyük za-
rar görmüştür. Bu büyük yıkımın ardın-
dan Sultan II. Beyazıt tarafından 80 bin 
kişinin istihdamıyla adeta yeniden kuru-
lan İstanbul, tarih sahnesindeki önemini 
arttırmayı sürdürmüştür. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yönetiminde 1520-1566 
yılları arasında birçok değerli esere 

kavuşan İstanbul, günümüze kadar 
uzanan bir kent planına sahip olup, ge-
lişimini devam ettirmiştir. 16. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı sultanlarının Halife ol-
maları münasebetiyle tüm İslam dün-
yasının merkezi haline gelen İstanbul 
yalnızca İslam dünyasına değil, bütün 
din ve kültürlere de ev sahipliği yaparak 
“Dünya Başkenti” olmuştur. 1718-1730 
yılları arasında Nevşehirli Damat İbra-
him Paşa sadrazamlığında Lale Devri 
olarak anılan dönemde, itfaiye teşkila-
tının kurulması, ilk matbaanın açılması 

ve çeşitli fabrikaların ku-
rulmasıyla İstanbul’da 
değişim rüzgârları esme-
ye başlamıştır.  23 Aralık 
1876’da I. Meşrutiyet’in 
ilan edilişi ve 24 Tem-
muz 1908’de ilan edilen 
II. Meşrutiyet ile birlikte 
Osmanlı Devleti şekil 
değiştirmiştir. Bu değişi-
min etkisiyle 1909 tarihli 
bir kanunla İstanbul’da 
ilk Vilayet kurulmuştur. 
3 Kasım 1839’da Top-
kapı Sarayı’nın Gülhane 
Bahçesi’nde okunarak 
halka ilan edilen Tanzimat 
Fermanı ile İstanbul’da 
yeni bir dönem başla-
mıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından 13 
Kasım 1918’de İstanbul 
İtilaf Devletleri donan-
masınca işgal edilmiştir. 
6 Ekim 1923’te düşman 
işgalinden kurtarılan 
İstanbul’un başkentlik 
dönemi, 29 Ekim 1923’te 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasıyla birlikte sona 
ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti başken-
tinin Ankara’ya taşınması İstanbul’un 
önemini değiştirmemiş, yüzyıllar boyu 
farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan 
şehir, tarihi ve kültürel önemini yitirme-
den günümüze kadar gelmiştir.

İstanbul, Avrupa’nın en büyük ve gör-
müş geçirmiş şehri olarak Klasik Tari-
hin bir anıtlar el yazmaları müzesi ve 
doğu Hıristiyan Aleminin kalbi olmuş-
tur. Zenginliği, bir ortaçağ gezgini olan 
Tudelalı Benjamin Şehirde gördüklerini 
şöyle yazmıştır. “Rum yerliler altın ve 
değerli taş zenginiydiler. İpek elbiseler 
ve Altın mücevherler içine gezerler, 
Atla dolaşırken Prenslere benzerler. 
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Konstantaniye’deki zenginlik dünyanın 
hiçbir yerinde bulunmaz.” …

Bizans dönenimdeki bazı
tarihi eserler Kariye Cami    
Kariye Camii İstanbul’un Edirnekapı 
semtinde yer alır. Kariye Camii aslında 
büyük bir manastır kompleksine ait bir 
kilise binasıdır. Orijinal ismi Chora’dır 
ve Antik Yunanca’da kırsal alan, şehrin 
dışı, boş alan gibi anlamlara gelir. Bu 
ismin verilmesinin birçok nedeni vardır. 
Bunlardan birisi de kırsal bir bölgede 
yer alıyor olmasıdır. Bu kelime dilimize 
Kariye olarak geçmiştir.

AyaSofya
Konstantin İmparatorluğun başkenti-
ni Roma yerine Byzantium ilan eder. 
Byzantium bugün Sultanahmet ya da 

Tarihi Yarımada denilen bölgedir. Bu böl-
genin seçilmesi stratejik olarak önem-
lidir. Bir yarımada olması dolayısıyla 
daha güçlü bir şekilde savunulabilir ve 
Doğu ile Batı arasında merkezi bir konu-
ma sahiptir. Ayasofya yapılmadan önce, 
aynı yerde yapılmış olan iki farklı kilise 
vardır. Bunlardan ilki Konstantin’in oğlu 
olan Konstantius tarafından 360 yılın-
da yapılmış olan kilisedir. Bu kiliseye 
Megale Eklesia, yani, Büyük Kilise ismi 
verilir. İmparator Arkadius zamanında, 
M.S. 404 yılında çıkan isyanlar sırasında 
yanar. Arkadios’tan sonra tahta çıkan 2. 
Teodosius, yıkılan bu kilisenin yerine 
yeni bir kilise yaptırır. Bu ikinci kilise 
M.S. 532’ye kadar ayakta kalır.
Justinianus dönemin en önemli iki mi-
marını huzuruna çağırır ve planından 
bahseder. Bu mimarlar Trallesli Ante-

mius ve Miletli İsidoros’tur. Antemius 
ve İsidorus plana bakarak bu binanın 
yapılmasının imkansız olduğu konusun-
daki görüşlerini belirtirler; ancak Justi-
nianus kararlıdır. Bu kilisenin yapılması 
gerekmektedir. İnşaat 23 Şubat 532 
tarihinde başlar ve kilise 27 Aralık 537 
tarihinde ibadete açılır. Ayasofya inşa 
edildiğinde, piramitler dışında dünya 
üzerindeki en büyük binaydı ve yaklaşık 
Bin yıl boyunca böyle kaldı. Kubbesi bin 
yıl boyunca en geniş ve yüksek kubbe 
olarak kabul edildi.

Cemberlitaş Sütunu
Bizans İmparatoru Konstantine, 
Roma’da bulunan Apollon tapınağından 
söktürdüğü 57 metre uzunluğundaki 
Çemberlitaş sütununu, günümüzde bi-
linen yerine diktirmiştir. Çemberlitaş M
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sütununun orijinalinde, üst bölgesinde 
güneşi selamladığı rivayet edilen bir 
Apollon heykeli bulunmaktadır. An-
cak Konstantine 330 yılında bu Apol-
lon heykelini İstanbul’a dikildiği zaman 
söktürmüş ve yerine kendi heykelini 
diktirmiştir. Sultan II. Mustafa’dan beri 
sütunun ismi, sarılan demir çemberler 
nedeni ile Çemberlitaş olarak anılma-
ya başlanmıştır. Çemberlitaş sütunu, 
her biri 3 metre çapında olan bilezik-
ler vasıtası ile birbirine bağlanan, 3 ton 
ağırlığındaki 8 adet sütundan ve 1 adet 
kaideden meydana gelmektedir.

Çemberlitaş sütununun altında bu-
lunduğu efsane haline gelen İsa’nın 
eşyalarının getirilmesi ile ilgili hikaye 
ise, şu şekilde anlatılmaktadır. Helena, 
Konstantinus’un validesidir. Helena, Ku-
düs ziyareti esnasında orada bir kilise 
inşa ettirir. Hristiyanlarda bunun karşılı-
ğında Helena’ya, Hazreti İsa’nın gerilmiş 
olduğu çarmıhın parçalarını, ayaklarına 
ve ellerine çakılan mıhları ve mucizevi 
özellikleri olduğu söylenen eserleri ve-
rirler. Helena, bu hediyeleri alarak oğlu 
Konstantinus’a verir. Konstantinus, ken-
disinden sonra gelecek hükümdarların 
bu eserlere sahip çıkmayacağını ve kıy-
metini anlamayacaklarını düşünerek, 
yer altına taştan sağlam bir hücre inşa 
ettirir. İnşa edilen bu mezarın üstüne de 
Çemberlitaş sütununu diktirir. Çember-
litaş hakkında bilinen efsane bundan 
ibarettir.

Yerebatan Sarnıcı
İstanbul’un görkemli tarihsel yapıların-
dan birisi de Ayasofya’nın güneybatısın-
da bulunan Bazilika Sarnıcı’dır. Bizans 
İmparatoru I. Justinianus (527-565) 
tarafından yaptırılan bu büyük yeral-
tı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve 
sayısız gibi görülen mermer sütunlar 
sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sa-
rayı” olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın 
bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika 
bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak 
da anılır. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, 
genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçi-
minde bir alanı kaplayan, dev bir yapı-
dır. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı 
kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton 
su depolama kapasitesine sahiptir. 52 
basamaklı taş bir merdivenle inilen bu 
sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yük-
sekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. 
Birbirine 4.80 metre aralıklarla dikilen 
bu sütunlar, her biri 28 sütun içeren 12 
sıra meydana getirirler. Sarnıcın tavan 
aralığı kemerler vasıtasıyla sütunlara 
aktarılmıştır. Sarnıcın tuğladan örülmüş 
4.80 metre kalınlığındaki duvarları ve 
tuğla döşeli zemini, Horasan harcından 
kalın bir tabakayla sıvanarak su geçmez 
hale getirilmiştir. Bizans döneminde bu 
çevrede geniş bir sahayı kaplayan ve 
imparatorların ikamet ettiği büyük sa-
rayın ve bölgedeki diğer sakinlerin su 
ihtiyacını karşılayan Yerebatan Sarnıcı, 
İstanbul’un Osmanlılar tarafından 1453 
yılında fethinden sonra bir müddet daha 

kullanılmış ve padişahların oturduğu 
Topkapı Sarayı’nın bahçelerine buradan 
su verilmiştir.

Valens’in Su Kemerleri
Bozdoğan Kemeri ya da bütün dünyada 
bilinen ve kabul gören mirasçısının ori-
jinal adı ile Valens Su kemeri Romalılar 
tarafından İstanbul’da yaptırılan su ke-
meri. Roma İmparatoru Valens tarafın-
dan 4. yüzyılın sonlarında tamamlandı. 
Farklı dönemlerde Osmanlı Sultanları 
tarafından restore ettirilen su kemeri, 
şehrin önemli tarihi eserlerinden birisi-
dir. Orta çağda kentin su ihtiyacını kar-
şılayan su kemerlerinin en önemlilerin-
dendir.
Su kemeri, suyunu Kağıthane ile Mar-
mara Denizi arasında kalan tepelerin 
yamaçlarından alan ve Trakya’nın te-
pelik bölgelerinden başkente kadar 
uzanarak şehrin su ihtiyacını karşılayan 
geniş su kemeri ve kanallar sisteminin 
toplam uzunluğu 250 kilometreye ka-
dar uzanan bu sistem antik dönemde 
yapılmış benzer sistemlerin en büyüğü-
dür. O zamanlar şehre gelen bu su, top-
lam kapasitesi 1 milyon metre küpten 
fazla olan üç açık ve yüzden fazla yeraltı 
sarnıcında depolanmaktaydı.

3 imparatorluğa başkentlik yapan 
İstanbul’da tarihin canlı şahitleri farklı 
sebeplerden dolayı veya bakımsızlıktan 
ne yazık ki artık sadece siyah beyaz fo-
toğraflarda kaldı.

kültür
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Uğur EROĞLU

makale

Çamaşırhanenin önemi ve önlemleri
Covid-19’un, esas olarak hasta kişilerin 
öksürme, hapşırma ve konuşma gibi dav-
ranışları sırasında etrafa saçtıkları dam-
lacıkların, hasta kişilere 1 metre ve daha 
yakın bulunan kişilerin ağız, burun ve göz 
mukozasına sıçraması ile bulaştığını bi-
liyoruz. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, 
hapşırma yoluyla ortaya saçtık-
ları damlacıklara, diğer kişilerin 
elleri ile temas etmesi sonrasın-
da, ellerini ağız, burun ve gözle-
rine götürmesi ve temas etmesi 
ile bulaştığını da biliyoruz. Ve biz 
çamaşırhane operasyonunda 
ne gibi önlemler alabiliriz. Ça-
maşırları toplayan personel ve 
diğer çamaşırhane görevlileri, el 
hijyeni başta olmak üzere genel 
hijyen kurallarını uygulamalı ve 
uygun kişisel koruyucu ekipman 
kullanmalı. Üniforma dağıtımı 
yaparken üniforma personelle-
rinin diğer personellerle tema-
sını flexi ile azaltılması gerekir.

Olası veya kesin Covid-19 has-
talarının çarşaf ve diğer teks-
til ürünlerinin toplanmasında 
görevli personel, tıbbi maske, 
eldiven ve uzun kollu sıvı ge-
çirimsiz önlük giymeli, işlem sonrasında 
kişisel koruyucu ekipmanları çıkarmalı ve 
el hijyeni sağlamalıdır. Odalarda kullanılan 
nevresim, çarşaf, havlu gibi tekstil ürünle-
ri, toz ve partikül oluşumuna izin verme-
yecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalı) 
şekilde toplanmalıdır. Covid-19 hastaları-
nın çarşaf ve diğer tekstil malzemelerinin 
temizliğinde rutin yıkama işlemi uygulan-
malı. Çamaşırhane görevlisinin normal 
işlem sırasında kullandığı kişisel koruyucu 
ekipmanları kullanması yeterlidir. Örneğin, 
çeşit ve büyüklüğüne göre malzemeleri 
gruplara ayıran personel; eldiven, önlük 

ve maske kullanmalıdır. Covid-19 hasta-
larının çarşaf ve diğer tekstil malzeme-
lerinin temizliğinde rutin yıkama işlemi 
özel olarak ayrılmış makinede yıkanması 
gerekmektedir. Covid-19 hastalarının özel 
misafir giysilerinin temizliğinde rutin yıka-
ma işlemi özel olarak ayrılmış makinede 

yıkanması gerekmektedir. Kirli tekstil yer-
de bırakılmamalı ve makinaya yüklenme 
esnasında açılmalı, silkelenerek makinaya 
yüklenmelidir. Yükleme makine kapasitesi 
üzerinde olmamalıdır.
Kirli tekstilin taşındığı çamaşır konteyner-
leri ile temiz tekstil sevki yapılan kontey-
nerler ayrıştırmalı, temiz tekstilin temiz 
konteyner ile müşteriye sevki sağlanmalı 
çapraz bulaşma riski ortadan kaldırılma-
lıdır. Kirli bölümün taşıma arabalarının te-
miz bölüme geçmesi engellenmelidir.
Tüm çamaşırlar, komple kir çıkarmayı sağ-
lamak ve çamaşırdan patojenleri gidermek 

için tam bir yıkama ve kurutma işleminden 
geçmelidir. Hazırlanan standart/özel yı-
kama programları kullanılmalıdır. Yıkama 
esnasında her bir sınıflandırma için çama-
şır makinesi üzerindeki doğru programları 
seçilmeli ve yıkama işlemleri esnasında 
hiç kısa yolla izin verilmemelidir.

Covid-19 hastalarının tekstil yı-
kama programları sıcaklığı 60 
dereceden düşük olmamalı ve 
en az 20 dakika süre verilmeli. 
Çapraz bulaşmadan kaçınmak 
için tüm çamaşır yıkama işlemi 
boyunca temiz ve kirli çamaşır 
arasında ayrımı sağlanmalıdır. 
Temiz çamaşır hiçbir zaman kirli 
çamaşır ile temas içinde olma-
malı, kirli çamaşır el arabaları 
üzerinde getirildiğinde, el araba-
sı temizlenmedikçe/dezenfekte 
edilmedikçe çapraz bulaşmadan 
kaçınmak için temiz çamaşırı 
aynı el arabası üzerinde yerleş-
tirmemelidir. Çamaşır yıkama 
sonrasında çamaşırın tekstil 
standartlarına uygun kurutul-
ması ve havalandırılması sağlan-
malıdır. Özellikle konvansiyonel 
yıkama sonrasında tekstil nemli 

bırakılmamalı kurutma işlemi ile yıkama 
aşaması tamamlanmalıdır. Kirli gelen 
tekstil dahil, tekstilin aşırı nemli olması 
durumunda nem ile hızlanan bakteri / küf 
büyümesinden kaçınmak için iki saatlik 
süre içerisinde yıkama, kurutma işlemleri 
tamamlanmalıdır. Ütüleme sıcaklık dere-
cesi 110°C ve 180°C seviyelerinde olma-
lıdır. Küfü önlemek için çamaşırın kuru 
olduğundan, nemli kalmadığından emin 
olunmalıdır. Çamaşır depolama odaları 
düşük nem ve havalandırmaya sahip ol-
malıdır. Çamaşır depolama için ilk giren ilk 
çıkar politikası uygulanmalıdır. M
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bitki

GENGEL
Körpe filizleri salatalarda ve etli sebze yemeklerinde kullanılır. Karaciğere çok 

yararlıdır. Ayrıca idrar söktürücü, ateş düşürücü ve iştah açıcı bir bitkidir.

Bir buçuk metreye kadar boylanabilen bu dike-
nin enginar benzeri morumsu çiçekleri vardır. 
Fazla dallı değildir. Büyük, rozet formundaki alt 
yapraklar oldukça uzun ve dikenlidir. Yaprakla-
rı parlak, yeşil beyaz lekelidir. Yol kenarlarında 
rastlayacağınız bu dikenin genç sürgünlerin-
den yemeklerde yararlanılır. Yaz aylarında Ege 
Bölgesi’nde yolculuk yapanlar mutlaka bu iri, 
uzun boylu ve bol dikenli bitkiye rastlamıştır. 
Yoğun mor renkli, tüylü çiçekleri öylesine göz 
alıcıdır ki, ona dikkat etmemek mümkün de-
ğildir. Güzelliğine dayanamayıp yanına gitmek 
istersiniz, ama o öylesine gururludur ki, ken-
dini elletmez bile. Siz de kesip evinize götür-
mek istediğiniz bitkinin fotoğrafını çekmekle 
yetinirsiniz. Dünyanın pek çok ülkesinde doğal 
ortamında yetişmediği için evlerde süs bitkisi 
olarak bulundurulan gengelin anavatanı Akde-
niz yöresi ile Güney ve Batı Avrupa’dır. Ancak 
zamanla dünyanın diğer bölgelerine de yayıl-
mıştır. 

Bitki kartlaşmadan önce toplanır. Kuzey Ege’de, 
Burhaniye-Havran-Edremit pazarlarında ilkba-
har aylarında 50-60 santimetre uzunluğa gel-
diğinde bile satılır. Dikenleri yüzünden size zor 
anlar yaşatsa da, alışkın eller dikene aldırma-
dan ayıklar onu. Gengel ışığı sever, dolayısıyla 
açıklık alanlarda yetişir, yol kenarlarında bulu-
nur, buğday tarlası ve nadasa bırakılmış tarla-
larda görülür. Şifalı bir bitkidir. Tohumlarında 
bulunan silymarin özellikle karaciğer rahatsız-
lıklarında faydalıdır. Toprak üstü kısımları idrar 
artırıcı, ateş düşürücü ve iştah açıcıdır. Roma-
tizmalılar için de faydalı bitkilerden biri olan 
gengelin mutfakta genellikle körpe sürgünleri 
kullanılır. Sürgünler suda haşlandıktan sonra 
salata olarak yenebildiği gibi, et yemekleri için-
de sebze olarak da değerlendirilir. Eşekdikenini 
kullandığınız yerlerde gengeli de kullanabilir.

Süt beyazı damarları yüzünden İngilizce’de 
adına “milk thistle” denmiştir ve Signatures 
doktrininde, emziren annelerin sütünü artırdığı 
bilgisi yer aldığı için ünlenmiştir. Latincedeki 
özel adı olan “marianum” Meryem Ana’yla öz-
deşleştirilir, çünkü bir dönem Meryem Ananın 
sütünün bu bitkinin üzerinde görüldüğüne ina-
nılmıştır. ‘‘Silybum” ise Dioscorides’in bu bit-
kiye verdiği addır. Tryon’un kaydettiğine göre 
gengel o dönemde sebze olarak bahçelerde 
yetiştirilirmiş.
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F MALZEMELER 
300 gram dikenli kısımları ayıklanmış gengel, 300 gramdan kuşbaşı, 150 gram arpacık soğan, birer adet kuşbaşı doğranmış 

havuç ve patates, 1 su bardağı iç bezelye, 200 gram kuşbaşı doğranmış taze kabak, 1 demet doğranmış maydanoz 1 adet 
rendelenmiş olgun domates yarım çay bardağı baldo pirinç, yarım demet doğranmış maydanoz,  3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 

25 gram çam fıstığı.

F YAPILIŞI
Tencereye zeytinyağı, et ve soğanı koyun. Arada karıştırarak 4 dakika kadar kavurun. Yıkanıp doğranmış gengel saplarıyla birlikte 
havuçları ilave edin. 5 dakika da birlikte pişirdikten sonra domates ile birlikte çam fıstığı hariç tüm malzemeyi ve üzerini geçecek 

kadar su koyup kapağını kapatın. Kısık ateşte hepsi yumuşayana kadar pişirin. Servis ederken üzerine kavrulmuş çam fıstığı serpin.

GENGEL TÜRLÜSÜ
(4 kişilik)
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Vücudumuza ne kadar özen gösterirsek, o kadar sağlıklı oluruz. Düzensiz 
yaşar, alkol ve sigara kullanır, hareketsiz kalır, fazla kilolu olur, çokça 
hayvansal besin tüketir, huzursuz ve mutsuz bir yaşam sürer, yoğun stres 
altında kalırsak bedenimizin karşılaştığı herhangi ciddi bir hastalığın kök 
bulmasına zemin hazırlamış oluruz.

sağlık

Sağlık tasarruf hesabımız!
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Bağışıklık sistemimiz bizim ‘sağlık ta-
sarruf hesabımız’ gibidir. Sağlıklı bes-
lenmek, yeteri derecede bedensel ak-
tivite yapmak, kaliteli uyumak, huzurlu 
olmak, beden için zararlı olduğunu 
bildiğimiz toksin ürünlerde veya mad-
delerden uzak durmak, alkol ve siga-
ra alışkanlığının olmaması sağlıklı bir 
cinsel yaşam ve olumlu bir ruh halinin 
devam etmesi söz konusu olan bu he-
saba düzenli yatırılan para anlamına 
gelmektedir. Birikim anlamında bu sağ-
lık mevduatları hesabımızda belli bir 
birikim varsa, yani bağışıklık sistemiz 
iyi çalışıyorsa ve bu hesaptan para çe-
kilmesini gerektiren bir durum söz ko-
nusuysa hastalık örneğinde olduğu gibi 
söz konusu olan ihtiyacı hesabımızdaki 
bu birikim hastalığa karşı bir mücadele 
içinde olacaktır. 

Ancak eğer daha öncede hesabımızdan 
herhangi bir birikim yoksa ve sağlık he-
sabımızdan aşırı para çekilmiş ve geride 
bir birikim bırakmamışsak; bedenimize 
emek vermek yerine düzensiz yaşamış, 
alkol ve sigara kullanmış, hareketsiz 
kalmış, fazla kilo almış, çokça hayvan-
sal besin tüketmiş, huzursuz ve mutsuz 
bir yaşam sürmüş, yoğun stres altında 
kalmışsak bedenimizin karşılaştığı her-
hangi ciddi bir hastalığın kök bulmasına 
zemin hazırlamış oluruz.

MİKROPLARA SAVUNMASIZ 
YAKALANMAYIN!
Böylesi bir durumda, bir hastalıkla kar-
şılattığımızda kredi alma koşullarımız 
da olmadığından iflas etmek ve sağlık 
açısından dibe vurmak an meselesidir. 
Günlük yaşamamızda her an bizi hasta 
edecek mikroorganizmalarla karşıla-
şırız. Eğer sağlık hesabımızdan yeteri 
birikimimiz var ve sağlıklı çalışıyorsa 
çoğu kez maruz kaldığımız mikroorga-
nizmalara karşı savaşın bile farkında 
olamayız. Oysa bağışıklık sistemimizin 
zayıflığında mikroplar pek çok insanda 
hastalığı yaratmayacak olmasına karşın 
bizde çok ciddi hastalıkları yaratır ve 
bağışıklık sistemimizin iflas etmesine 
neden olur. Bağışıklık sistemimiz sağ-
lıklı olmamız için çok önemlidir. Bağışık-
lık sistemimize yapacağımız yatırımlar 
aslında bizi çok ciddi hastalıklardan ko-
ruyacak önemli bir kaynaktır. Bağışıklık 
sistemimiz için yeterli derecede yatırım 
yapmışsak en ciddi olan hastalık hali 
kanserle karşılaşsak bedenimiz ona 
karşı gerekli mücadeleyi sürdürecek 
durumda olacaktır. 

SAĞLIK BİLANÇOSUNU
ÇIKARMAK ŞART
‘Neden Yanlış Yaşıyoruz?’ ve ‘Hayatı 
Keşfet’ kitaplarımın ilgili bölümde çok 
kapsamlı olarak irdelediğim gibi her 

hastanın öncelikle kapsamlı bir öykü-
sünü almak, bağışıklık sisteminin duru-
munu tespit etmek, bedeninde birikmiş 
olan toksik düzeyin ve toksik maddele-
rin neler olduğunu, hangi besinlere kar-
şı bir hassasiyeti ve hangi maddelere 
karşı bir alerjisinin olduğunun araştırılıp 
bulunması, bağırsak florasının duru-
munun anlaşılması, geçirmiş olduğu 
hastalıklar ve bunun zamansal ilişki-
sinin değerlendirilmesi çok önemlidir. 
Bu araştırmalarla sağlık bilançosunun 
nasıl olduğu ve uygulanacak tedavilerin 
öncelik sırasını oluşturmak mümkün-
dür. Bu noktada hastalığın tedavisi, risk 
faktörlerinin tespiti, ilerde ortaya çıkma 
olasılığı yüksek olan hastalıklar karşı-
sında korunmasının desteklenmesi ana 
yaklaşım olmalıdır. 

YANLIŞ BESLENME EN BÜYÜK SORUN
Çoğu kez özellikle de ülkemizde bana 
gelen pek çok onkoloji tanısı almış 
olan hastamızda bağışıklık sisteminin 
dibe vurmuş olduğunu tespit ediyorum. 
Doktora görünmemek ya da gitmemiş 
olmak çoğu kez bir başarı hanesi ola-
rak sunulmaktadır. Oysa doktora has-
talandığınız için değil hastalanmamak 
için giderseniz. Bağışıklık sistemimizi 
bitiren en önemli konu yanlış beslen-
mektir. Her gün tüketmekte olduğumuz 
besinler, bizi ciddi hastalıklardan koru-
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yacak güçlü bağışıklık sistemi için ge-
rekli olan temel besin maddeleri değil 
ne yazık ki. Biz bu besinleri yiyene kadar 
doğanın sağladığı besleyici maddeleri-
nin çok büyük bir kısmı yok olur. Görü-
nüşte çok taze ve canlı renkli gibi görü-
nen besinler pek çok toksik yükle bize 
sunulur. Tükettiğimiz bu besinler belki 
kalori açısından pek şey kayıp etmemiş 
olabilirler ancak mineral, vitamin, eser 
element fakirliklerinden dolayı bağışık-
lık sistemimizi her geçen gün biraz daha 
baskılamaktadırlar. 

TOKSİT MADDELERE DİKKAT
Bedenimizin maruz kaldığı bu toksik 
yüklenme karşısında bağışıklık sistemi-
miz her geçen gün biraz daha zayıfla-
makta ve bizi dışarıdan ve içeriden gelen 
saldırılar karşısında savunamaz hale 
gelmektedir. Bundan 20-30 yıl önce ço-
ğumuz bahçemizde veya tarlamızda ye-
tiştirdiğimiz ürünleri tüketiyorduk. Tü-
kettiğimiz besinler mevsiminde yetişen 
ürünlerdi. Ne 20 günde kesilecek hale 
gelen tavuk, ne bir-iki günde büyüyen 

salatalık, ne çabuk kızaran domates ne 
de bugün sanki her zaman yaşamımızda 
varmış gibi diye düşündüğümüz son yıl-
larda soframızda yer alan hazır gıdalar 
tüketiyorduk. Besinlerimizde son 20 yıl 
içinde meydana gelen değişiklikler son 
derece ürkütücüdür. Bugün 20 yaşında 
olan ve şehirde yaşayanların çoğu hangi 
meyvenin ve sebzenin hangi mevsimde 
yetiştiğini bilmemektedir. 20 yıl önce 
daha fazla meyve ve sebze tüketiyor-
duk. Fast food bu kadar yaygın değildi. 
Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketir-
dik. Bugün yediğimiz ve soframıza gelen 
işlenmiş ve paketlenmiş olarak bize su-
nulan besinlerin yarısı 10 yıl önce mev-
cut değildi.

Gelişmiş ülkelerde bu konunun ciddi-
yetini araştıran sorumlu bilimadamları 
10-15 yıl sonra süpermarketlerde pa-
ketlenmiş ve bize sunulacak ve satı-
lacak olan besinlerin yaklaşık yüzde
80’ini günümüzde piyasada olmayan
yiyecekler öngörüyorlar. Genetikteki
oynamalar, tohumlardaki değişiklikler,

kullanılacak olan ilaçların fazlalığı ve 
diğer birçok faktörden dolayı bu gidişin 
baş döndürücü bir şekilde ilerlediği göz-
leniyor. Piyasadaki yiyecek mamulleri-
nin çeşitlilikleri her geçen gün artıyor. 
Daha önce ismini bile bilmediğimiz be-
sinler soframızın baş ucunda yer alıyor. 

SAĞLIKSIZ BESİNLERDEN
UZAK DURUN!
Özellikle son derece sağlıksız olan şe-
kerleme, çerez, karbonatlı içecekler, 
kola, limonata, yağlı yiyecekler, süt ve 
süt ürünleri ve şekerli besin değeri taşı-
mayan ancak hem kalori bombası hem 
de toksik yüklenme açısından son dere-
ce zararlı olan ürünler bize bir zorunlu 
gereklilikmiş gibi lanse ediliyor. Son de-
rece sağlıklı bir sebze olan taze patates 
tüketmek yerine daha çok işlenmiş pa-
tates tüketir hale getirildik.   
Belki biraz daha pahalı ancak sağlık 
hesabımızda birikime neden olacak ve 
bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasını 
sağlayacak organik ve ekolojik beslen-
meye önem vermektir.

sağlık

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapmanız gerekenler: 
➤ Koşun ve bedensel aktivitede bulunun. ➤ Gülün ve mutlu olun.

➤ Stresten uzak durun. ➤ Temiz havaya çıkmayı ve yürümeyi ihmal etmeyin.
➤ Kaliteli uykuya önem verin. ➤ Dönüşümlü soğuk ve sıcak banyolar yapın.

➤ Fazla kilolarınızdan kurtulun. ➤ Tüketeceğiniz yağ miktarını sınırda tutun ve doğru yağı kullanın.
➤ Günlük ihtiyacınız olan proteini almayı ihmal etmeyin.

➤ Bağırsakların sağlıklı çalışması için lifli gıdalara ağırlık verin.
➤ Günlük antioksidan alın. • Günlük taze sebze ve meyve tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

➤ Günlük çinko alımına dikkat edin.• Mevsim değişikliğinde sıcak ve soğuk dönüşümlü duş alın.
➤ Günlük yeterli derecede su için. ➤ Zararlı maddelerden uzak durun.

➤ Alkol kullanımını azaltın. • Sigara kullanımını bırakın. ➤ Bitkisel çaylar için. ➤ Kuru üzümü çekirdekleriyle yiyin. 
➤ Elektromanyetik ortamdan uzak durun. ➤ Uyumadan önce telkinlerle rahatlamaya çalışın.








