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Turizm sektöründe 2022 yılında
beklentilerin yüksek olduğu belirtiliyor. Otelcilik ve turizm sektöründeki
personel sıkıntısı, sektörü ciddi bir
şekilde tedirgin ediyor. En büyük endişemiz sektör olarak verimli çalışanlarımızı başka sektörlere kaptırmaktı.
Pandemi döneminde yaşanılan sıkıntılar, otellerin kapatılması, hizmet
verememesi
elimizde
bulunan kalifiye personelin başka sektörlere yönelmesine neden
oldu. Turizm sektöründe çalışan personel ile
yeteri kadar ilgilenilmediğini, bu nedenle personelinde kendi başının
çaresine bakmak zorunda kaldığını söylemek
yerinde olacaktır. Bu
yüzden de turizm sektöründe çalışan kalifiye
personel başka alanlara
yöneldi. Şu anda ise kalifiye personel bulma konusunda büyük
sıkıntılar yaşanıyor. Pandemi nedeniyle misafirlerin taleplerinin arttığı
bu günlerde 2022 sezonunun çok iyi
sinyaller vermesine rağmen turizmde çalışmak isteyenlerin başvuruları
hala çok düşük seviyede yer almaktadır. Özellikle kat görevlisi konusunda konaklama işletmeleri büyük
sıkıntılar yaşamaktadır.
Bunun nedenlerini sıralamamız gerekirse sektörde çalışma koşullarının
ağırlığı, çalışma saatinin düzensizliği,
ücretin düşüklüğü, misafir kalitesinin
düşük olmasını sayabiliriz. Tüm bunlar nedeniyle personel turizm sektöründen uzaklaşıp başka alanlarda
çalışmaya yönelmektedir.

Diğer sorunlardan bir kısmı ise personel seçiminde eğitim durumuna
dikkat edilmemesi, eğitim almış insan kaynağı eksikliği ve nitelikli çalışan istihdam edilmemesidir. Turizm
sektörüne temel yasa veya meslek
yasasının eksikliği başka bir önemli

husustur. Başka bir neden ise personel zamanında değil de son anda işe
alındığı için eğitim konusunda sıkıntı
yaşanmaktadır. Bu durumda hizmet
kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. İş güvenliğinin olmaması, iş saatlerin uzun olması, sosyal hakların
verilmemesi, servis sisteminin kötü
olması, kalacakları yerlerin kötü olması personel sıkıntısının başka bir
boyutudur. Bazı konaklama tesislerinde asgari ücret veya altında ya da
daha az ücretler veriliyor. Bu ücretlere çalışacak personel bulunmayınca eğitimsiz genç göçmen insanlar
işe alınıyor. İŞKUR aracılığı ile gelen
elemanların sigortaları emeklilik dönemine yansımadığı için bu durumda
sorun teşkil edebiliyor.

Bir üretim sisteminin başarıya ulaşmasına en büyük etki eden koşul
insan faktörüdür. Otel işletmelerinde işgücü verimliliğinin önemi son
derece açıktır. Çalışan personelden
optimal biçimde yararlanabilmek
için önce personeli çok iyi tanımak ve
onu işletme hedefleri doğrultusunda
yönlendirmek ve
motive etmek işletmenin verimliliğini artıracaktır.
Hizmet
işletmelerinde eğitim, işe
yeni girmiş veya
bir süredir çalışan
personeli
gerekli bilgi, beceri ve
davranışları
kazandırmaya dönük
olmalıdır. Bu şekilde yapılması çalışanın verimliliğini
artırmak, daha fazla
sorumluluk gerektiren yönetim kadrolarına hazırlamak ve hizmete yatkınlığını sağlamak gibi amaçları kapsar. Personel istihdamında işçiler için
gelecek güvencesi olan bir durum
sunmamız gerekir. Bu yıl ve bundan
sonraki yıllar için yapılması gerekenler hizmet eğitiminin artırılmasıdır.
Otel işletmesinde iletişimin artması, personelin ufkunun açılması, iş
uyumsuzluğun önlenmesi, personele
duyarlılık kazandırılması, insan unsuruna değer verildiğinin fark ettirilmesi verimliliği olumlu yönde etkilemektedir.
Tüm meslektaşlarımın, turizm camiasının yeni yılını kutlar, mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar geçirmesini temenni
ederim.

dernek haberleri

HEDD ÜYELERİ EYLÜL AYINDA, GÜVENLİ

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği Üyeleri Eylül ayında
Sultanahmet’te bulunan Innova Otel ev sahipliğinde bir araya geldi.
Toplantıda Canan Yılmaz, Güvenli Turizmde Housekeeping Uygulamaları
ve Acil Durum İzolasyon Şartları konulu eğitim gerçekleştirdi.
Eylül ayında Sultanahmet’te bulunan
Innova Otel ev sahipliğinde bir araya
gelen Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD) üyeleri, Canan
Yılmaz tarafından sunulan Güvenli

Turizmde Housekeeping Uygulamaları ve Acil Durum İzolasyon Şartları
Eğitim Seminerine katıldı.
Eğitimin ardından HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, Innova

Otel Executive Housekeeper’ı Basri
Timurtaş, otel yetkililerine ve Canan
Yılmaz’a teşekkür ederek plaket takdim etti. Eğitim semineri toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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TURİZMDE HOUSEKEEPING UYGULAMALARI EĞİTİMİ ALDI
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HEDD ÜYELERİ ARALIK AYINDA
TEKSTİL EĞİTİMİ ALDI
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Sirkeci’de bulunan My Dream Otel ev sahipliğinde bir araya gelen
HEDD üyeleri, Selgün Tekstil tarafından düzenlenen Tekstil Eğitimine
katıldı. Konaklama tesislerinde kullanılan tekstil ürünlerinin özelliklerinin
anlatıldığı eğitim oldukça verimli geçti.
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri Aralık Ayında
Sirkeci’de bulunan My Dream Otel ev
sahipliğinde bir araya geldi. Housekeeperlara toplantı öncesi Selgün Tekstil
sahibi Cemalettin Yılmazer tarafından
Tekstil Eğitimi verildi.
Konaklama tesislerinde kullanılan
tekstil ürünlerinin özelliklerinin A’dan
Z’ye anlatıldığı eğitim seminerine Cemalettin Yılmazer, önce firmasının
tanıtımını yaparak başladı. 1996 yılında otel ve hastane sektörüne hizmet

vermek için yola çıktıklarını belirten
Yılmazer, “Denizli Üçler Bölgesinde
imalatı olan sektörel bazda isteklere
göre imalat yapan, müşteri memnuniyeti odaklı bir yapısı olan üretici bir
firmayız.
Sürekli büyüme ve gelişmeyi, uluslararası platformda rekabet edebilmeyi
hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez
bir dünya markası olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen firmamız, yüksek
kalite ve standartlardaki ürünlerini;
Yurt içinde faaliyet gösteren ihracatçı
konfeksiyonculara, aralarında Dünya

markalarının da olduğu seçkin müşterilerine ve 20’den fazla ülkeye ihraç
etmektedir” dedi.
Eğitim seminerinin ardından kısa bir
konuşma yapan Dernek Başkanı Musa
Yurdakul, Selgün Tekstil Sahibi Cemalettin Yılmazer’e kendileriyle paylaştığı
değerli bilgiler için HEDD üyeleri adına
teşekkür etti. Daha sonra HEDD üyeleri gündemdeki konular ve önümüzdeki
dönem yapmayı planladıkları organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde
bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

alanya başlarken

Hakan Halit Yeni HOTED Onursal Başkanı - Başdanışman

YOK ARTIK DAHA NE KADAR İLERİ GİDEBİLİRİZ Kİ!!!
Saygıdeğer okurlarımız, bildiğiniz üzere neredeyse iki yıla yakın bir süredir bacasız sanayi
diye tabir ettiğimiz turizm sektörü ve bu sektörün tüm bileşenleri bu pandemi belası yüzünden adeta deyim yerindeyse felç oldu desek yeridir. Bu sektörden ekmek yiyen herkes
ama herkes tarifi ve telafisi mümkün olmayan
derin yaralar aldılar.
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Ama özellikle emekçilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız çok ama çok zor durumda kaldılar. Çünkü onların ne bir ek gelirleri vardı, ne de
birikmişleri. Nasıl olsun ki en iyi sezonda bile
asgari ücrete talim eden, beş ay çalışıp on iki
ay geçinmeye çalışan birinin böyle bir durumda ayakta kalması, perişan olmaması mümkün
mü?
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İlaveten gün geçmeye görsün ki, yağmur gibi
yağan zamlar bir yana dursun, bugün en düşük ev kirası olmuş iki bin Türk lirası. Elektriği, suyu, pazarı, çoluğu çocuğu, yani bırakın
günü kurtarmalarını, ayakta durabilmek için en
temel ihtiyaçlarını bile, bu şartlar altında karşılamaları mümkün olmadığı gibi, bu süreçte
borç üstüne borç edip çırpınıp durdular. Başka
bir söylemle çırpındıkça battılar. Öte yandan
bizi yönetenler ise sürecin başından bu yana
milletin, emekçinin, emeklinin, esnafın neredeyse iki yıldır elinin kolunun bağlı olduğunu,
işsiz kaldığını borç üstüne borç ettiğini, ayakta
durabilmek için elinde avucunda ne varsa satıp savduğunu bilmiyormuşcasına, temel ihtiyaçlarda tam aksine indirime gidecekleri yerde
zam üstüne zam yaptılar. Öte yandan gözü
dönmüş fırsatçılarda boş durmuyorlar. Fırsat
bu fırsat deyip, her gün yatıp kalkıp etiket değiştiriyorlar.
Kabulü mümkün olmayan, eşi benzeri görülmemiş oranlarda özellikle temel ihtiyaçlar başta olmak üzere, zamlar dur durak bilmeksizin
devam ediyor. Kısacası emekçi camiası, asgari
ücretin altında emekli maaşı alan emekliler,
yani dar gelirli vatandaşlarımızın içine düştü-

ğü durumu anlatmaya kalksak en az on ciltlik
bir kitap çıkarırız. Bu ve benzer etkenlere dayalı olarak güçleri tükenen emekçiler turizmi
hızla terk ettiler, etmeye de devam ediyorlar.
En önemlisi de işverenlerin kendilerine sahip
çıkmadığını gören ve sahip çıkılmayacağını
anlayan emekçilerimizi maalesef sektöre küstürdük.
Pandeminin faturasını her zaman olduğu gibi
yine emekçilerimiz ödedi. Ödedi ödemesine
de, bu seferki ödemenin sonuçları, bedeli bir
hali ağır oldu. Temmuza kadar, yani kapılar
açılıp, turizm hareketlenene kadar emekçisini unutan işverenlerimiz ortalıkta çalıştıracak
insan bulamadılar. Kısacası yetişmiş, kalifiye
personel kaybımız 2021 sonu itibariyle yüzde
55’lere dayanmış durumda. Herkes ne yapacağını şaşırmış ve her şey kontrolden çıkmış
durumda. Eğer elle tutulur, gözle görülür köklü
önlemler alınmazsa, önümüzdeki yıllarda çok
ama çok daha büyük, ciddi sorunlarla karşı
karşıya kalacağımız kesin gibi görünüyor.
Bu sezonda yok artık daha neler diyeceğimiz
şeyleri duyduk ve şahit olduk. Ama önce, bir
konunun altını özellikle çizelim. Binlerce tesisin yüzde beşlik kısmının iyi olması, iyi hizmetler vermesi, emekçisine sahip çıkıyor olması
sektörün içinden çıkılamaz hale gelmiş, kangrene dönmüş sorunlarını çözmeye yetmiyor
maalesef. Tam tersine çoğunlukta olan taraf,
azınlıkta kalan iyi tarafı yutuyor, yok ediyor.
Öncelikle bu yüzde beşlik kısmı, yani turizmciliği layıkıyla yapmaya çalışan kıymetli işverenlerimize, işletmecilerimize teşekkür ediyor ve
onları tenzih ettiğimizin altını özellikle çiziyoruz. Dediğim gibi sektörde öyle şeyler duyup,
öyle şeylere şahit oluyoruz ki, akıllara durgunluk verecek cinsten şeyler bunlar! Bunlardan
bazılarını daha önceki röportajlarımda sık sık
dile getirmiştim. Örneğin işletmecilerin fazla
para vererek el altından birbirlerinin elemanlarını araklaması, çalması ve birbirlerine kazık
atması gibi ki bunu hala da yapmaya devam
ediyorlar. Şimdi bu rezilliklere, anlaşılması zor
tuhaf bir iddia daha eklenmiş gibi görünüyor.

Ben ilk duyduğumda tüm samimiyetimle söylüyorum yok artık daha neler dedim!
İşte onlardan biri daha…
İddia o ki bazı otellerin iş değiştirmeme, iş bırakmama gibi çeşitli gerekçelerle çalışanlarına
senet imzalattıklarını duyuyoruz. Yine iddia
o ki beş yıldızlı deluxe bir otelin yetkililerinin,
emekçilerine yirmi iki (22) bin liralık senetler
imzalattıkları, hatta bazılarının daha fazla olduğu iddia ediliyor. Açık konuşayım bu emekçilerin bazıları bana da ulaştılar. Bu yöntemlerin öteden beri nerelerde kimler tarafından ne
amaçla kullanıldığına dair, tuhaf ve anlaşılması
mümkün olmayan bu senet meselesine iki çift
laf edelim. Alınan bir eşya, nesne, gayrimenkul gibi, gözle görülen somut, borçlandırılan
tarafa geçmiş bir şey karlılığında yapılan ve
hukuki karşılığı olan bir tür sözleşme biçimidir
senet. Diğer türlü karşılığını vermeden yapılan,
imzalatılan senet, bağlama mecbur bırakma,
köleleştirme anlamı taşır. Bu yöntem hukuk literatüründe cebir, bir nevi cebir yolu sınıfı olarak tanımlanıyor. Bu tür yöntemlerin bildiğimiz
kadarıyla geçmişten bugüne pavyonlarda, illegal yapılanmalarda ve yer altı dünyasında sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu biliyoruz.
Bu yöntemin herkesin anlayabileceği şekliyle
açılımı ise, insanları kendilerine borçlandırarak,
istedikleri zaman kullanma, çalıştırma, kendilerine mecbur bırakma, bağlama, köleleştirme
yöntemi diyorlar bunun adına. Şimdilik çok
detaya girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim eğer turizmi bu hallere düşürdüysek
kapılara kilidi vurup, bu sektörü top yekûn
kapatıp gidelim. Bacasız sanayi dediğimiz bu
sektörde bu yöntemlere başvuracak hale gelmişsek, turizmcilerimiz şapkalarını önlerine
koyup, nedenlerini detaylarıyla birlikte ciddi
ciddi düşünmeliler. Daha ne kadar ileri gidebiliriz ki? Bu sektöre gönül vermiş biri olarak
umarım iddiadan öte geçen bir şey değildir.
Bırakın iddiayı, konuşulması bile beni çok ama
çok rahatsız etti.
Bu gidiş iyi bir gidiş değil benden söylemesi…
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TÜRSAD VE HOTED DAYANIŞMASI
DEVAM EDİYOR
Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından üçüncüsü
düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Antalya Kundu’da
bulunan bir otelde gerçekleştirildi.
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Fuara Türkiye genelindeki Housekeepıng
derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılırken, HOTED
onursal başkanı, başdanışmanı, turizmci,
Executive HK müdürü Hakan Halit Yeni
fuarın açılışında yaptığı konuşmasında,
bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara Türkiye
genelindeki tüm Housekeepıng derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle tam kadro katıldıklarını söyledi.
Yeni, Dayanışmamız Birlik Ve
Beraberliğimiz Devam Edecek
Yeni “ Kardeş derneğimiz TÜRSAD’ın

başarılı çalışmalarına destek olmak
amacıyla katıldığımız fuara, katılım
sağlayan tedarikçi yani çözüm ortaklarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. İlaveten yeni kaynak
ve teknolojilerden haberdar olmak,
faydalanmak amacıyla katıldığımız bu
muhteşem organizasyonda yer almaktan büyük onur duyduk.
Son derece verimli gecen 3 günlük
fuarda Alanya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve İstanbul dernek
başkanlarımız ve çözüm ortaklarımız-

la ikili görüşmelerimizin yanısıra, yine
değerli başkanlarımızın katılımıyla birde panel gerçekleştirdik.
Türsad çatısı altında gerçekleştirilen
bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta TÜRSAD Başkanı Sayın Bülent Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri
olmak üzere, katılan katkı sağlayan
herkese en samimi duygularımızla
teşekkür eder, başarılı çalışmalarının
devamını dileriz. Dayanışmamız, işbirliğimiz, birlik ve beraberliğimiz devam
edecek” dedi.

dernek haberleri

HOTED SANDIK BAŞINDAYDI
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi Ve Dekorasyonu Derneği (HOTED)
gerçekleştirdiği genel kurul ile güven tazeledi.
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Genel kurul öncesi açılış konuşmasını
dernek başkanı Sevgi Topuzel yaptı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluğun
sağlanmasıyla birlikte, divan başkanlığına, teamüller gereği derneğin yaşça
en ileri olan üyesi Sema Yörütür, katip
üyeliklerine ise Fatma Saylar ve Fatma
Uğurer’in seçilmesiyle birlikte, divan
başkanı genel kurul üyelerini Atatürk
ve Türk şehitlerinin manevi huzurunda
1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Sevgi Topuzel tarafından faaliyet, denetleme kurulu başkanı Kerim Özcan

tarafından mali raporlar okundu. Divan
başkanı okunan her iki raporu genel
kurula sundu. Genel kurulca raporların ibra edilmesiyle birlikte, yeni yönetim, denetim asil ve yedek üye, eğitim
komitesi, istişare ve proje kurullarının
seçimleri yapıldı.
Onursal Başkan Yeni, Dernekçiliğin
Önemine Değindi
Oylama işleminin hemen öncesinde
söz alan, onursal başkan ve başdanışman Hakan Halit Yeni, “Bugüne kadar
derneğe katkı sağlayan, dernekçilik,

sivil toplum ve meslek örgütü bilinciyle hareket eden, emek veren, çalışan,
çabalayan, başta başkanlarım olmak
üzere tüm üyelerimize ve destekçi
dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Yeni, derneğin akademik bir özelliğinin
olmasının altını çizerek, eğitim komitesi, istişare ve proje kurullularına da
teşekkür edip, Housekeepıng mesleğinin bu kuruluşun sayesinde geliştiğinin altını özellikle çizerek, HOTED ’in
anlamını faydalarını anlatan detaylı bir
konuşma gerçekleştirdi ve akabinde
seçimlere geçildi. Yeni, ayrıca her yıl

Yönetim, Denetim Ve Kurullarda
Görev Alacak İsimler
Yönetim kurulu başkanı Sevgi Topuzel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hüsne Faydacı, Genel Sekreter Günay
Demirer, Muhasip Mahmut Tosun, Sayman Ayşe Canbek, Yönetim Kurulu Üye
Filiz Ersoy ve Ayşe Akman’dan oluştu.
Denetleme Kurulu Başkanı Kerim Özcan, Üyeler Huriye Günen ve Hatice
Saral Özcan, HOTED Akademi Eğitim
Komitesi başkanlığına Sema Yörütür,

komite üyeliklerine Fatma Saylar ve
Emine Özden seçildiler. İstişare ve Proje Kurulu ise tamamen yenilendi. Kurul
başkanlığına Ayşe Aksoy, Kurul Üyelerine ise Fatma Uğurer ve Ayşe Nuran
Bayındır seçildi. Genel kurulun sona
ermesiyle birlikte divan başkanı Sema
Yörütür, geçmiş yönetimlerde görev
alanlara ve emeği geçen tüm üyelere
genel kurul adına teşekkür edip, yeni
yönetimin camiaya hayırlı olmasını diledi.
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düzenlenen, pandemi dolayısıyla ara
verilen Housekeepıng olimpiyatları ve
kat şefliği kurslarıyla ilgili detayların,
yeni seçilen yönetim kurulunun göreve
başlamasıyla birlikte 10 gün içerisinde
sosyal ağlardan ve www.hotedalanya.
org Hoted resmi web sitesinden paylaşılacağını söyledi.
Seçim sonuçlarına göre yeni yönetim,
denetim, eğitim, istişare ve proje kurulları divan başkanı tarafından şu şekilde
açıklandı.
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HOTED BİR BUÇUK YIL ARADAN
SONRA KAHVALTIDA BULUŞTU!
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED üyeleri bir
buçuk yıl aradan sonra kahvaltıda buluştular.
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14 Kasım 2021 Pazar günü olağan genel kurula gidecek olan HOTED, İşlek
Laundry, çamaşır yıkama fabrikasının
katkılarıyla Leman Kültür’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler. Kahvaltıya İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yılmaz, Şevki Türktaş,
basın mensupları ve çok sayıda HOTED
üyesi katıldı. Dernek başkanı Sevgi Topuzel ve yönetim kurulu üyelerinin konukları kapıda karşılamasıyla başlayan
organizasyonda HOTED’in kurucusu
onursal başkanı ve başdanışmanı Ha-

kan Halit Yeni kısa bir konuşma yaptı.
’Emekçileri yalnız bırakıp,
kaderlerine terk ettiniz’
Katılım ve katkılarından dolayı davetlilere ve sponsor firmanın yetkililerine
teşekkür eden onursal başkan Yeni,
konuşmasına şöyle devam etti. “Emekçi camiası olarak Pandemi nedeniyle çok zor günler yaşadık, yaşamaya
da devam ediyoruz. Yaklaşık iki yıllık
pandemi döneminde işletmecilerimiz
çalışanlarına sahip çıkmadılar. Onları

kaderlerine terk edip, yalnız bıraktılar.
Ülke ekonomisinin ana direklerinden
biri olan bacasız sanayimize emekçilerimizi küstürüp, sektörü terk etmelerine sebep oldular. Kalifiye, yani yetişmiş personellerimizin neredeyse yüzde
elli beşini kaybettik. Ve bu durumun
sonuçlarını 2021 sezonunda hepimiz en
üst seviyeden hissettik.
‘Buradan işletmecilerimize
sesleniyorum’
Buradan işletmecilerimize sesleniyo-

sonrasında kamuoyuyla paylaşacağız’
dedi.
’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yapıyoruz’
Genç nesli sektöre kazandırabilmek
adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
meslek okulları başta olmak üzere birçok konuda görüşmeler yaptıklarını, bu
konuda çalışmalar netleştikçe detayları daha sonra paylaşacaklarını ifade
eden Yeni, 14 Kasım’da gerçekleştiri-

lecek olan olağan genel kurul sonrasında, yeni yönetim kurulunun derneğin
çalışmalarına kaldıkları yerden devam
edeceğini söyledi.
Türktaş’a teşekkür edildi
Yeni’nin konuşmasının ardından, İşlek
Laundry’nin yetkililerine ve derneğin
ve dernek faaliyetlerinin en büyük destekçilerinden biri olan Şevki Türktaş’a,
Housekeeping camiası adına teşekkür
edip, çiçek takdim edildi.
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rum. Geçmişten, en azından 2021 sezonundan umarım gerekli mesajı almışsınızdır. Elinizde kalanlara sahip çıkıp,
kayıpların yerini nasıl dolduracağınızın,
kayıp personel açığını nasıl tamamlayacağınızın hesabını şimdiden acilen,
geç kalmadan yapmaya başlamalısınız.
Aksi halde elinizde kalanları da kaybedip, önümüzdeki yıl bacasız sanayimizi
mahvedeceksiniz. Şimdi işletmelerimiz
kapanma aşamasındalar. Konuyla ilgili
detaylı değerlendirmelerimizi 15 Kasım
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HOTED, 2 YIL ARADAN SONRA
SEMİNERLERE START VERDİ
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Kuruluşundan bu yana kendi camiasına, emekçilere ve turizme yönelik
gerçekleştirmiş olduğu eğitim, etkinlik ve faaliyetlerle adından sıkça söz
ettiren HOTED, pandemi nedeniyle ara verdiği seminerlere iki yıl aradan
sonra NİLCO Endüstriyel firmasının destek ve katkılarıyla Sultan Sipahi
Resort Otel’in ev sahipliğinde start verdi.
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14 Kasım 2021’de genel kurulunu gerçekleştiren HOTED, iki yıl aradan sonra
gerçekleştirdiği 155’inci seminer büyük
ilgi gördü. HOTED camiasının, emekçilerin ve NİLCO yetkililerinin katılımıyla
gerçekleştirilen seminerde, maliyeti
etkileyen faktörler ve maliyetin düşürülmesi konusu ele alındı.
Sayısız Çalışmalara İmza Atıp
Üzerimize Düşeni Yapıyoruz
HOTED Onursal Başkanı, Başdanışmanı Hakan Halit Yeni seminerde kısa bir
konuşma yaparak şöyle dedi. “Kuruluşumuz, 2006 yılından bu yana camiamızın çıtasının yükseltilmesine yönelik
Housekeeping Olimpiyatları, entegre

fabrikalara eğitim organizasyonları, kat
şefliği kursları, housekeeping istihdam
projeleri ve eğitim seminerleri gibi sayısız çalışmalara imza attı. Bunun yanı
sıra her biri ayrı başlıklar altında 154
eğitim semineri gerçekleştirdik. Ülkemiz ve bölgemiz turizminin geleceği
adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Bugün burada gördüğüm tablo
yıllardan bu yana, turizm ve Housekeeping camiası adına uğraşlarımızın,
mücadelelerimizin, çabalarımızın boşa
gitmediğini gösteriyor. Camiamızın değerli mensupları başta olmak üzere,
bizlerden, emekçilerden desteğini esirgemeyen çözüm ortaklarımız başta olmak üzere, emekçinin sesine ses olan

değerli medya kuruluşlarımıza ve tüm
dostlarımıza canı gönülden teşekkür
ediyorum.”
İşverenlere Ve Emekçilere
Sesleniyorum
Yeni konuşmasına şöyle devam etti ’’İki
yıldan bu yana yani pandemi süresince, kalifiye personel konusunda sektör
hızla kan kaybetmeye devam ediyor.
İşverenlere buradan sesleniyorum.
Kadrolarınızı şimdiden kurun. Kayıpları
telafi etme konusunda geç kalmadan
çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Aksi halde 2022 sezonunda ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bu
konuda saygıdeğer işletmecilerimize

çok iş düşüyor. Geçmişte yapılan hataların yapılmaması, yani
Nisan-Mayıs aylarını beklemeden kadroların kurulması kayıplara yönelik ciddi çalışmalar
yapılması büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda emekçilerimize de sesleniyorum. Sizlere
sahip çıkan, mümkün olduğunca erken çağırıp, geç bırakan
işletmelerinize sahip çıkın, Son
dakikaya kadar bekleyip üç kuruş fazla vererek, hazıra konan,
eleman çalmaya çalışan tesislerin sizleri kandırmasına izin
vermeyin. Emekçiye ve turizme
en çok zarar onlar veriyor. Size
sahip çıkan işletmelerinize sizlerde sahip çıkın. ’’dedi.

Konuşmaların ardından Uygar
Selvi’nin sunumuyla maliyeti
etkileyen faktörler ve maliyetin
düşürmesi konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer sonrasında ise destek ve katkılarından
dolayı NİLCO Akdeniz Bölge
Müdürü Uygar Selvi, Satış Sorumlusu Talha Yücen, Sultan
Sipahi Resort Otel yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sipahioğlu ve
Housekeeping Müdürü Hasne
Yavuz’a HOTED camiası adına
teşekkür edilip, çiçek takdim
edildi.
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Topuzel, Teşekkür Etti
Dernek başkanı Sevgi Topuzel
ise “Öncelikle derneğimizin buralara gelmesinde büyük katkıları olan Sayın Onursal Başkan
ve Başdanışmanımız Hakan
Halit Yeni başta olmak üzere,
geçmiş dönem başkanlarımıza, eğitim, denetleme ve proje
kurullarımıza, değerli meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bugün burada
bizlere desteğini esirgemeyen
NİLCO yönetimine ve Sultan
Sipahi Resort Otel yönetimine
tüm camiamız adına teşekkürü
bir borç biliriz. 18-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Anfaş Otel Ekipmanlar Fuar
etkinliğimizle birlikte, mesleğimiz ve turizm adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.
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HOTED
8. KAT ŞEFLİĞİ KURSLARI BAŞLADI
Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) iki yıl
aradan sonra eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine hız verdi.
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Kuruluşundan bu yana üyelerine yönelik her biri farklı başlıklar altında, farklı
konularla 154 eğitim semineri, eğitim
gezileri, kat hizmetlerinde istihdam projeleri ve Housekeepıng olimpiyatları gibi
birçok faaliyetin yanı sıra, yedi yıldan bu
yana her yıl kat şefliği kursları düzenleyen HOTED, turizm sektörüne ve üyelerine yönelik yaptığı başarılı çalışmalarla
adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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10 Aralık 2021 tarihi itibariyle HOTED’in
Kurucu Başkanı, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, eğitim komitesi başkanı Sema Yörütür ve dernek
başkanı Sevgi Topuzel tarafından Hoted
8. kat şefliği kurslarının startı verildi.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan
Onursal Başkan Hakan Halit Yeni “2006
yılından bu yana mesleğimiz, Alanya’mız,
meslektaşlarımız ve ülke turizmimizin

geleceği için, daha kaliteli, daha bilinçli, daha verimli, daha donanımlı hizmet
verilebilmesi adına, üyelerimiz başta olmak üzere, geriden gelen, Hk mesleğini
tercih etmiş ve edecek olan kardeşlerimize yönelik, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerimize, kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda kaldığımız yerden
devam ediyoruz. Pandemi dolayısıyla ara
verdiğimiz yaklaşık 45 gün sürecek olan
kat şefliği kurslarımızı 10 Aralık 2021 itibariyle başlatıyoruz. Ayrıca eğitim seminerlerimize ise 20 Aralık 2021 itibariyle
start vereceğiz” dedi.
“Amacımız ülkemiz ve bölgemiz turizmine sahip çıkıp, katkı sağlamak”
Yeni, konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bilindiği üzere her yıl
düzenli olarak kat şefliği kursları gerçekleştiriyoruz. Eğitim komite başkanımız
Sema Yörütür’ün başkanlığındaki Hoted

eğitim komitemizle, yeni neslin önünü
açmak ve kalifiye eleman yetiştirmek
adına gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimlerimize her yıl 25 ila 35 kişi arasında
değişen kursiyerlerimiz katılıyor. Kursumuz yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Akabinde bir süre uygulamalı eğitimlere geçiliyor ve işledikleri konularla ilgili sınava
tabi tutuluyorlar. Başarılı olan kardeşlerimizi eleman açığı olan üyelerimizin
otellerine yönlendirerek, hem istihdama
katkı sağlıyoruz hem de otellerimizle
koordineli olarak kalifiye eleman açıklarının kapanmasına vesile oluyoruz.
Amacımız ülkemiz ve bölgemiz turizmine sahip çıkıp, katkı sağlamaktır. Bu ve
benzeri çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğitim komitesi başkanımız Sema
Yörütür ve eğitimde görev alan diğer
eğitmen komite üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı, şimdiden ayrıca ve
özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

HOTED 7. KAT ŞEFLİĞİ SERTİFİKALARI
DÜZENLENEN BİR TÖRENLE KURSİYERLERE
VERİLDİ

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından 7.
HOTED Kat Şefliği Kursu’nu başarıyla
tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’ndaki törene
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan
Özcan, Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Konaklı Turistik
İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, HOTED eğitim komitesi,
yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler
katıldı.
Sertifika töreninde konuşan HOTED
Kurucu Üyesi, Onursal Başkanı ve
Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, eğitimlere devam edeceklerini söyledi.
Yeni, “Sektöre 150’nin üzerinde kat şefi

kazandırdık. Kuruluşumuzdan bu yana
her biri farklı başlıklar altında 153 eğitim semineri gerçekleştirdik. Pandemi
nedeniyle yaklaşık iki yıla yakın bir süredir faaliyetlerimize ara vermiştik. Bu
süreçte emekçilere sahip çıkamadık.
Kalifiye personeller, emekçiler sektörü
terk etti, etmeye de devam ediyor. Eğer
önlem almazsak gelecek sezonlarda
çok büyük sorunlar yaşayacağız” dedi.
“Her yere otel yapmaktan
vazgeçmeliyiz”
Turizmde kontrolsüz büyümenin de
önüne geçilmesi gerektiğinin de altını
çizen Yeni, “Her gün otel yapılıyor. Yeni
oteller yapıldığı zaman biz 6 ayı geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. 20 bin otel
yapsak ta 6 ay, 40 bin otel yapsak ta 6

ay kıskacından çıkamıyoruz. Önümüze
gelen yere otel yapma saçmalığından
vazgeçmeliyiz. Yeni tesisler eklendikçe mevcut otellerin pastaları dilim dilim bölünüyor. Örneğin 100 odası olan
bir otelin 10 odası doluyor. Bu durum
karşısında ne karşı taraf, ne işletmeci
ne de çalışan memnun kalıyor. Yeni tesis yapmak yerine, elimizdeki tesisleri
revize etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Törende, Servet Şakiroğlu, Ali Orkan
ve Nurhan Özcan’da kısa bir konuşma
yaparak, HOTED’in eğitim etkinlik ve
faaliyetlerine her zaman desten olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini
ifade ettiler. Daha sonra kursiyerlere
sertifikaları Şakiroğlu, Orkan, Özcan,
eğitim komitesi ve Hoted yönetimi tarafından takdim edildi.
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Yeni, kalifiye personelin turizm sektörünü terk ettiğini, önlem
alınmaması durumunda gelecekte büyük sorunlar yaşanacağına
dikkat çekti.
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HOTED 32. ULUSLARARASI ANFAŞ
OTEL EKİPMANLARI FUARINA
HAZIRLANIYOR
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Hoted Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni fuarla ilgili kısa
bir açıklama yaparak şöyle dedi, ‘’ Saygı değer turizmcilerimiz, sevgili meslektaşlarımız, değerli üyelerimiz, kıymetli dostlarımız; Hotel Kat Hizmetleri
Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği olarak
üyelerimizi ve meslektaşlarımızı mesleğimizle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar
etmek, yeni kaynak ve teknolojilerden
yararlandırmak adına Türkiye’nin en
büyük ve en çok ziyaret edilen, dünya
markalarının ve ülkemizin en iyilerinin
bir araya geldiği fuar olma özelliğine
sahip olan, HOTED camiası ve HK camiasının buluşma noktası olarak gör-

düğümüz 32. ANTALYA ANFAŞ HOTEL
EQUİPMENT 2022 fuarında dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensupları ile bir kez
daha buluşmaya hazırlanıyoruz. Alanya’mızı ve Housekeepıng (Kat Hizmetleri) camiasını temsilen sektördeki iş
ortaklarımızla ve saygıdeğer turizmcilerimizle 14. kez bir araya gelmekten
onur duyacağız.’’
‘Olimpiyatlarımıza 2023’de
kaldığımız yerden devam edeceğiz ‘
‘’Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi ve yüksek risk dolayısı ile HOTED
Uluslararası Housekeepıng olimpiyatlarımızı 2023’e kadar gerçekleştiremi-

yoruz. Ancak stant olarak katılıp dostlarımızla ve çözüm ortaklarımızla bir arada
olmaktan büyük keyif alacağız. Bilindiği
üzere ANTALYA ANFAŞ EQUİPMENT fuarı gibi uluslararası büyük bir fuarda Neonlara Alanya ve Housekeepıng ismini
yazdıran tek kuruluş olma özelliğine sahibiz. Bu tür organizasyonlarla Housekeepıng camiası olarak birlik ve beraberlik
olgusunun oluşmasına katkı sağlayacağı
gibi, değişen ve gelişen teknoloji dünyasının yeniliklerinden yararlanacağımıza hiç
şüphe duymuyoruz. 18-21 Ocak 2022 tarihlerinde siz saygıdeğer turizmcilerimizi,
camiamızın değerli mensuplarını ve kıymetli çözüm ortaklarımızı standımızda
ağırlamaktan onur duyacağız.’’dedi.

HOTED ONURSAL BAŞKANI VE
BAŞDANIŞMANI HAKAN HALİT YENİ

HOTED’in kurucusu onursal başkanı ve başdanışmanı Hakan Halit
Yeni pandemi süreninin başından bu yana gerek yerel, gerek ise
ulusal basında emekçilerin içine düştüğü zor duruma dikkat çekip,
gece gündüz demeden emekçilerin, emeklilerin ve garibanın sesine
ses olmaya devam ediyor. Yeni’nin açıklamaları ülkenin birçok
yerinde emekçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bizler de
Golden City Media olarak basında yer alan bazı haberlerin
manşetlerini sizler için hazırladık.
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EMEKÇİLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR!
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bodrum başlarken

Zeliha TUNCA

KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bodrum Kat Hizmetleri
Yöneticileri Derneği ile yeniden!
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Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri
Derneği KAHDER olarak, housekeeping alanında mesleğimizi ilgilendiren her konuda yeni projelerle, yeni
imajımızla mesleğimizin geleceği için
mücadele ediyoruz, etmeye de devam
edeceğiz. Housekeeping eğitimlerine
dernek olarak büyük önem veriyor ve
bu yolda çalışmalarımızı arttırarak yolumuza devam etmekte kararlıyız.
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Bunun yanı sıra yaklaşık iki yıldır pandemi sürecinden bugüne covid ile ilgili
eğitimlerimize de devam ediyoruz. Housekeeping departmanı olarak bizim
işimiz bilinçli ve kaliteli hizmet vermektir.
Pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte
sektörde personel açısından sıkıntılar gün geçtikçe daha da artmaktadır.
Bu nedenle profesyonel, yani kalifiye
personellerin büyük çoğunluğu sektör
değiştiriyor. Bu durum biz yöneticileri
inanılmaz etkiliyor. Alt yapıyı yeniden

yapılandırabilmek adına her geçen
gün eğitimlerimizi arttırarak kayıpların
telafisi için elimizden gelen ne varsa
yapıyoruz. Lakin son iki yılda çok fazla
kaybımız var ve yeniden oluşum sağlayabilmek için yeni yüzlere ihtiyaç var.
Turizm camiası el birliği ile turizm
okullarının yeniden kapılarını açması
gerekmektedir.
2022 sezonu ve daha sonrası için çok
büyük tedbirler alınmalı. Bu süreçte
biz yöneticiler olarak her türlü tedbiri
alıyoruz ama bu sadece bizlerle olacak
iş değil. İşletmelerinde bu konularda
çok sıkı tedbirler almaları ve kayıp personeller için çözüm üretmeleri gerekmektedir.
Bu anlamda işverenlerimizin bizlere ve
bizim gibi turizm meslek örgütlerine
destek vermeleri, kayıtsız kalmamaları çok çok büyük önem arz ediyor. İşverenlerimizden bir talebimizde kullandı-

ğımız ekipmanlardan, kimyasallardan,
tekstillerden vs. gibi ihtiyaç olan olmazsa olmazlarımızı kısıtlamamalarını istiyoruz. Housekeeping departmanı
denilince ilk akla gelen hijyen dolayısı
ile hijyeni sağlamakta biz yöneticilere
düşüyor. Bu sebeple departmanlarımızdan kısıtlanan her şey bizlerin işini
zorlaştırmakta ve aynı zamanda yavaşlatmaktadır. Kaldı ki istediğimiz sonuçları da alamıyoruz. Housekeeping
departmanı her alanda görev almakta,
odalar, kat ofisleri, lobi, depo, çamaşırhane, genel alanlar kısacası her yerde
misafir memnuniyeti… S’ otellerde ne
gerekliyse Ç’ otellerde de aynısı gerekir. Bu konu ile ilgili işverenlerimizin de
bizlere destek olacağını umut ediyoruz.
2022 yılı için turizm camiasına ve bütün meslektaşlarıma hayırlı, bol kazançlı, problemsiz sezonlar dilerim.
Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun
sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar dilerim…

dernek haberleri

BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR
2 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİ
Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği üyeleri, Universal Kimyanın
destek ve katkılarıyla, Gündoğan’da bulunan Baia otelin ev sahipliğinde
bir araya gelerek hem eğitim aldı hem de hasret giderme imkanı buldu.
Ülke genelinde Housekeeping camiasına yönelik yaptığı başarılı çalışmalarıyla ve turizm
emekçilerinin hakları, sorunları, özellikle
pandemi sürecinde emekçilerin yaşadıkları
mağduriyetlerle ilgili sert açıklamalarıyla yakından tanıdığımız, turizmci, HOTED Onursal
Başkanı, Başdanışmanı, Executive Housekeeper Hakan Halit Yeni Ege turunda. Fethiye,
Marmaris, Muğla ve Bodrum’u kapsayan Ege
turuna çıkarak, Housekeeping derneklerini ziyaret edip, pandemi sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirdi.
UZUN BİR ARADAN SONRA
BAİYA OTELDE TOPLANDILAR
Universal kimyanın destek ve katkılarıyla, Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Deneği KAHDER’in organize ettiği toplantı,
Gündoğan’da bulunan Baia otelin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kahder Bodrum yönetimi adına Zeliha Tunca, “ İki
yıl aradan sonra Onursal Başkanımız Hakan
Halit Yeni’nin ziyaretleri kapsamında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla
neredeyse iki yıla yakın bir süredir emekçiler
olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Pandemi
sonrası süreç dahil bir çok konuyu istişare
edip, konuşma fırsatı bulduk. Başta onursal
başkanımız Hakan Halit Yeni olmak üzere,
katılan katkı sağlayan herkese Kahder ailesi
olarak teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda sürpriz organizasyonlarla tekrar bir araya
geleceğiz inşallah” dedi.
Seminer sonunda destek ve katkılarından
dolayı Universal Kimya yetkililerine de Baiya
Otel HK Müdürün’e Kahder ailesi adına teşekkür çiçeği takdim edildi.
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Pandemi kuralları çerçevesinde belirli sayılarla gerçekleştirilen toplantıya, Kahder Bodrum
yönetimi ve üyelerinin yanı sıra Fethiye Housekeeping yöneticileri derneği Fekhed Fethiye
başkanı Gülsüm Ayar, Özak İnsan Kaynakları
sahibi Yaşa Özak ve Universal kimya yetkilileri katıldı.
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antalya başlarken

Şerife Kirez

ANTED Yönetim Kurulu Başkanı

SEVGİLİ HOUSEKEEPER DERGİSİ OKURLARI;
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Öncelikle 2022 yılının bütün insanlığa
tüm dünya ve ülkemize başta sağlık,
mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Sizlerle mevcut gündem içinde
(enflasyon, asgari ücret, ekonomi, döviz, personel, geçim sıkıntısı vs) güzel
ve umutlu düşüncelerimi paylaşmak
isterdim. Ancak 2020 ve 2021 yıllarında turizmde gelinen son duruma
özellikle insan kaynakları açısından
bakacak olduğumuzda oldukça sıkıntılı. Pandeminin etkisiyle, çalışanların sektörden uzaklaşmasıyla oluşan
kaynak sıkıntısının bakanlıklar düze-
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yinde ele alınarak, sıkıntının ivedilikle
çözülmesi gerekmektedir.
Bu negatif havadan kaynaklı oluşan
ekonomik sıkıntının yansımalarını
tüm çalışanların üzerinde görmemiz
mümkündür. Oteller kapalı kaldığı için
kimi işsiz kaldı, kimi ise çalıştı ancak
emeğinin karşılığını alamadı.
Pandemi başlangıcından günümüze
kadar gelinen süreçte, housekeeping
çalışanlarının sürecin doğru yönetilmesin de katkıları çok büyüktür. Bu

kadar riskli ve sorumluluğu yüksek
bölüm çalışanlarının büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalıştırılması ne
kadar doğrudur?
Ülkemize gelen turist sayısının artması, ülke ekonomisine katkı sağlanması paralelinde döviz girdisi olarak
bilinen bacasız sanayinin çalışanlarının ve işverenlerinin hak ettiği değeri
bulması dileklerimle güzel bir geçirmenizi dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.

fethiye başlarken

Müjgan Birgi

FEKHED Yönetim Kurulu Başkanı
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Herkese Merhaba
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Turizm çalışanları olarak pandemi
nedeniyle çok zor geçen 2 yılı geride
bıraktık. Bu süreç biz çalışanlara daha
fazla iş yükü getirdi. Özellikle hijyen
ve sanitasyon açısından yerine getirilmesi gereken koşullar housekeeping
departmanı tarafından sağlandı. Henüz salgın sona ermiş değil. Görünen
o ki şekil değiştirerek devam ediyor.
Bu da demek oluyor ki tedbirlerin
elden bırakılmaması, mesafe-hijyenmaske kuralına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda aşı olunması salgının yayılması ve bulaşmasını azaltıyor. Hastalığın ise daha hafif
geçirilmesini sağlıyor. Bu nedenle
herkesin aşı olarak maske-mesafehijyen kurallarına uyarak hayatına
devam etmesi gerekiyor. En azından
bir süre daha bu şekilde hayatımıza
devam edeceğimiz ortaya çıkıyor.
Fethiye Otel Kat Hizmetleri Derneği
olarak bu dönemde yani son 2 yılda
bir etkinlik gerçekleştiremedik. Uzun
bir aradan sonra Aralık ayının başında
dernek olarak Denizli’de bulunan BDK
Tekstil firmasına davet üzerine bir zi-

yaret gerçekleştirdik. Burada havludan tutun nevresime alezden tutun
yastık kılıfına kadar birçok Tekstil’in
yapım aşamalarını görme fırsatı bulduk. Hem de ipliğin işlenmesi, boyanması, dokuma aşamalarını görmüş
olduk. Tekstil’in üretim aşamaları
hakkında detaylı bilgi alarak yerinde
görme imkanı bulduk. Aynı zamanda
Denizli gezimiz sırasında termal otel
konaklayarak sağlık turizmi konusunda da yetkililerden bilgi alma imkanı
bulduk. Biliyorsunuz özellikle Akdeniz
ve Ege gibi kıyı bölgelerimizde turizm
sektörü sadece sezonluk olarak devam ediyor. Bu nedenle çalışanların
büyük bir kısmı sezon döneminde turizm sektöründe çalışıp daha sonra
işsiz kalıyor ve hayatını geçindirmek
için zor şartlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Turizm sektöründe çalışan personelin büyük bir kısmı asgari ücret aldığı ve sürekli çalışamadığı
için zor durumda kalıyor.
Bunun için personel başka alanlarda
daha iyi şartlarda iş bulunca tekrar
turizm sektöründe çalışma gereği

duymuyor. Bu nedenle her sezon kadromuzu oluşturmak için yeniden çaba
harcamamız gerekiyor. Personel bulup onu eğitip, yetiştirip, işi öğrenmesini sağlıyoruz. İşi personele öğretene
kadar geçen sürede hizmet kalitemiz
ister istemez düşüş gösteriyor. Bu
duruma çözüm bulunması gerekmektedir. Asgari ücretin 4 binanın üzerine
çıkarılmasıyla çalışanların biraz olsun
nefes alacağını düşünüyorum. Ancak
dolar ve euro’da yaşanan hızlı yükseliş paramızın hızla değer kaybetmesine neden oluyor. Bu durumun devam
etmesi 4000 liranın üzerinde olan
asgari ücretin de zamanla eriyip yok
olmasına neden olacaktır. Bu nedenle çalışanların korunması için gerekli
tedbirlerin alınması gerekir.
Tüm çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı mutlu ve huzurlu geçireceği yeni yıllar dilerim. Herkesin refah
içinde yaşayacağı bir gelecek temenni
ediyorum. 2022 yılının mutlu huzurlu
sağlıklı ve güzel geçmesi dileğiyle.
Sevgi ve Saygılarımla

marmaris başlarken

Cemil Öztürk

MAHED Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım

Çalışanlarımızın yarısından fazlası zaten sezonluk çalıştığı için, sezon bitince
başka alanlarda çalışmaya başlıyordu.

En azından sezon açılınca tekrar bizle
çalışmaya devam ediyorlardı. Ancak
uzun süre işsiz kalan personel daimi iş
bulup, para kazanmak için başka alanlara yönelmek durumunda kaldı. Sonuç itibariyle bizde çalışacak deneyimli
personel bulmakta çok zorlandık ya
da bulamadık. Bulduğumuz personeli
yeteri kadar eğitemedik. Pandemi bu
şekilde devam ettiği sürece önümüzde
ki sezonda aynı sıkıntıları yaşayacağımızı düşünüyorum. Başa dönüp tekrar
personel bulma arayışına gireceğiz.
Bulursak bir süre bu personele eğitim
vereceğiz. Tam personel istediğimiz seviyeye gelecek sezon bitecek.
Vasıfsız personelle işe başlamak sadece bizim açımızdan zor olmayacak. İşi
bilmeyen personelle hizmet vermeye
çalışmak kalitenin de düşmesine neden
olacaktır. Bu durum da işletme içinde
kötü sonuçlara sebep olacaktır. Devletin ve işletmelerin turizm sektöründe
çalışan personeli destekleyip bu alanda
çalışmaya devam etmelerini sağlaması
gerekir.

Turizm sektöründe çalışanların yüzde
sekseni asgari ücretle çalışmaktadır.
Günümüz ekonomisine göre asgari ücretle eleman bulmakta çokta mümkün
değil. Çünkü günümüz ekonomik şartlarına baktığımızda giderlerin yüksek
olması asgari ücretinde yetmemesine
neden olmaktadır. Bu durum da personel bulmanın iyice çoğalacağının göstergesidir. Bütün bu yaşanılanları üst
üste koyduğumuzda turizm yöneticilerinin de işlerinin daha zorlaşacağı anlamı
ortaya çıkmaktadır.
Sayın meslektaşlarım elimden geldiğince yaşadığımız sorunları dile getirdim.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2022
sezonu için umutlu olduğumu belirtmek isterim.
Pandeminin etkisinin geçip yeniden güzel günlere sabırsızlıkla dönmeyi bekliyorum. MAHED Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm meslektaşlarıma canı gönülden sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
Sağlıcakla kalın
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Öncelikle turizm sektöründe çalışan,
mesleğinin başında olan meslektaşlarımı selamlamak istiyorum. Bildiğiniz
gibi 2020/2021 yıllarında pandemiyle
uğraştık. Bu yüzdende tüm turizmci
arkadaşlarda büyük zararlar gördü.
Mesleğimiz açısından da bu iki yıl hiç iyi
geçmedi.
Konuşma fırsatı bulduğum meslektaşlarımızla, dertlerimizin büyük bir çoğunluğunun aynı olduğunu gördüm. İki
yıldır turizm sezonu düzenli bir şekilde
gitmediği için bu alanda çalışan birçok
personel başka alanlara yönelmeye
başladı ve eğitimli personelimizi maalesef kaybettik. Bunun en büyük nedeni
özellikle bizim gibi tatil bölgelerinde sezonun kısa sürmesi ve birçok personelin
işe çağrılmamasıdır. Personelin işe çağrılmamasının en büyük nedenlerinden
biri de bazı otellerin hiç açılmamasıdır.
Bazı oteller ise açılmasına rağmen yarı
kapasite ile çalıştı.
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ENDÜSTRİYEL TEKSTİL
YIKAMA DA ÖNCÜ:
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Türk turizminin lokomotif markalarından Barut Hotels yatırımı olan Buket Yıkama,
endüstriyel tekstil yıkama ve finishing hizmetleri sektöründe, uluslararası standartları
ülkemize kazandırmak amacıyla 2005 yılında Antalya’da kurulmuştur.

34

Çalışmalarını ana şirketi Barut grubu
gelenek ve kurumsal ilkeleriyle sürdüren Buket Yıkama, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 12 bin
metrekare alan üzerine kurulu modern
tesisinde günlük 80 ton tekstil yıkama
kapasitesi ile oda tekstilleri ve havlu
grubu, yiyecek içecek servis tekstilleri, üniforma, müşteri kıyafetleri, kuru
temizleme gerektiren tüm tekstillerin
yıkama ve ütülenmesi alanında hizmet
vermektedir.

sürede sektörün lider markalarından
biri haline gelmiştir.
TSE- HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim
Belgesi’ni sanayi kuruluşları içerisinde
Türkiye’de 3., Akdeniz Bölgesinde ilk
alan tesis olmak ayrıcalığına sahiptir.
BUKET Yıkama ayrıca, ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri, ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgelerini Nisan 2021 tarihinde bünyesine katmıştır.

200’den fazla çalışanı, teknoloji ve yenilik anlamında sürekli kendini geliştiren
yönetim anlayışı ve son teknoloji ekipmanları ile otelcilik sektörünün kendi
branşında en önemli çözüm ortaklarından birisidir. Kurulduğu günden itibaren
hızla gelişen ve hedeflediği kalite politikasıyla hizmet veren Buket Yıkama, kısa

Beş kalite standarttı ile çalışmalarını
sürdüren ülkemizdeki tek çamaşır yıkama fabrikası unvanını kazanmıştır.
İnsanı ve doğayı koruyan bir hizmet anlayışını benimseyen Buket Yıkama, dünya
standartlarında verimlilik esasına göre
tasarlanan makine parkı sayesinde; ener-

ji, su ve kimyasalları optimum seviyede
kullanabilmektedir. Modern teknolojisiyle
yılda 130 milyon litre su ve 15 milyon kwh
enerji tasarrufu sağlayan tesis, sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına
katkıda bulunmaktadır.
Başarılı bir şekilde ile tesise getirilen ürünler yıkama süreçlerinin devamında gerçekleşen ütüleme ve katlama işlemleri ile ebatlarına göre paketlenmektedir. İstenildiğinde
her tekstile ayrı uygulanan çip sistemiyle
ürünün gördüğü her türlü işlemin kaydı tutulmakta aidiyeti ve teslim yeri ile ilgili hiçbir
karışıklığa izin verilmemektedir.
Başarısında çalışanlarının büyük bir
rolü olduğu inancı ve insana değer veren anlayışla çalışmalarını sürdüren
Buket Yıkama, en iyiyi hedefleyerek hizmet vermeye devam etmektedir.

aktüel
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KALİTELİ VE GÜVENLİ: LEE FAA TEKSTİL
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Otel tekstilindeki 32 Yıllık tecrübemizi ileriye taşımak için 2017 yılında kendi üretim
tesisimizi kurduk tecrübeli ekibimizle hizmet vermekteyiz. Kurulduğu günden itibaren otel tekstili, çarşaf, nevresim, yastık
kılıfı, yorgan, alez, yastık, masa örtüsü,
runner, peçete, yatak örtüsü, perde, kırlent, baza eteği, bornoz, havlu çeşitleriyle üretim yapmaktayız. Lee Faa Tekstil’in
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti,
değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılamak
için çağdaş ve teknolojik çözümler bulması, sorunlara “zamanında” müdahale
etmesi sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Firmamız kurumsal kimliğinize uygun
özel konsept tasarımlar oluşturabilmekte,
mevcut konseptinize uygun tekstil ürünleri üretebilmektedir.
Linen Grubu
%100 pamuk kumaştan ürettiğimiz linen
grubunu istenilen ölçülerde yapılmakta-

dır. Otel konseptine göre düz renk ya da
desenli olarak üretilmektedir.
Havlu Grubu
%100 pamuktan istenilen renk ve ebatlarda üretilir.
Perde Çeşitleri
Oteller için özel kataloğumuzdan seçeceğiniz kumaşlardan üretilen otel perdeleri
projelerinize değer katacaktır.Yüzlerce
çeşit otel perdesi firmamızda mevcuttur.
Ayrıca yüzlerce çeşit tül örneği de bulunmaktadır. Zebra ve stor perde çeşitlerimizde vardır.
Otel Yatakları
Üretimini yaptığımız yataklarda; doğal
malzemeleri %100 el işçiliğiyle birleştirerek sentetik yapıştırıcı, sünger, kanserojen
ve kimyasal maddeler vs. kullanmadan
siz değerli müşterilerimizin mevcut otel-

lerine, projelerine en üst seviyede konfor
ve sağlık sunuyoruz. Kişiye özel doğal yatak üretimini de yapmaktayız.
*Yatak pedi
*Yatak kılıfı
Otel Bazaları
Oteller için özel otel bazaları stoklarımızda sürekli olarak mevcuttur.
Restaurant Tekstili
Restaurantlar için konsepte uygun üretilen masa örtüsü,peçete,runner ve amerikan servisi üretilmektedir.
*Skirt
*Koltuk ve sandalye giydirme
*Minder
Firmamızın vizyonu; doğal, organik, sağlıklı ve en üst seviyede konfor sağlayan
ürünlerimizi kalitemiz ile harmanlayarak
siz değerli müşterilerimize sunmaktır.

aktüel

MEDICATE TÜRKİYE
“Pandemi süreci işimizin halk sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.” diyen
Kurumsal Satış, Ülke Müdürü Ali GÖKGÖZ sorularımızı yanıtladı.
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Medicate pandemi
sürecine nasıl hazırlandı?
Ana branşımız olan haşere kontrol hizmetlerinin yanında
hijyen kontrol ve dezenfeksiyon hizmetlerimiz de rutin seyrinde devam etmekteydi. Türkiye’de
20 yıllık hizmet sürecimizde kuş
ve domuz gribi gibi farklı salgınlar yaşamış ve müşterilerimize
koruma programları uygulamıştık.
2019 sonunda Çin’den ilk haberler
gelmeye başladığında yine benzer
bir salgın olacağı tahmini ile hazırlıklarımızı yaptık. Fakat hızlı yayılımı ve ağır sonuçları ile birlikte
yol haritamızı hemen güncelledik.
NPMA (National Pest Management Ass. International) Amerika
merkez ofis ile irtibatta kalarak,
dünyayı takip ederek hangi ürünleri ne sıklıkla ve hangi metotla
uygulayacağımızı belirledik.
İlk resmi vaka 11 Mart 2020’de
açıklandığında kurumsal müşterilerimizin neredeyse tamamından
ülke çapında talepler almaya başladık. Kuş ve domuz gribi döneminde vermiş olduğumuz dezenfeksiyon hizmetlerimiz sahaya çok hızlı adapte olmamızı sağladı. Süreç içinde milyonlarca
metrekare alanda dezenfeksiyon hizmeti verdik ve vermekteyiz.
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Bildiğim kadarıyla sadece dezenfeksiyon
hizmeti vermekle kalmadınız, başka servisleriniz de vardı. Müşterilerinize ne tür
destekleriniz oldu?
2002 yılından beri Türkiye’de, T.C. Sağlık Bakanlığı yetkili
hizmet noktası ve biyosidal ürün uygulayıcı izin belgesine
sahip bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. Tecrübe ve
yetkinliğimize istinaden; salgın sırasında kurumsal müşterilerimizin tamamına yakını bize güvenerek koruma önlemlerini belirlediler. Sadece servislerimizle onların yanında
olmadık. Panik halinde olan müşterilerimizi sakinleştirmek
de görevimizdi. Bu bilinçle çağrı merkezimizde bir hat ayırarak, müşterimiz olsun olmasın bizi arayan herkesi önce
sakinleştirdik sonra bilgilendirdik.
Pandeminin hasarı ve hızı büyüdükçe müşterimizi koruma
sorumluluğumuz daha da arttı. Maskeden, dezenfektana
birçok ürün talebi gelmekteydi. Bizden tedarik etmeseler
bile gelen yeni bilgilere istinaden müşterilerimiz bize danışarak ilerlemeyi tercih ettiler. Avm, otel, hastane, plaza,
site, fabrika gibi girişin çok olduğu müşterilerimizden çokça tedarik talepleri aldık. Zaten sahada virüsle mücadele
ederken sarf malzeme ve ekipman tedariğimizi ince eleyip
sık dokuyarak yapıyorduk. Saha tecrübemizi gelen talepler-

le birleştirerek özel ve adım adım bir koruma programı hazırladık. Sonrasında da müşterimizin tüm koruma sürecini
ele aldık. Bizimle başlayan ve Türkiye’de başka örneği hâli
hazırda da olmayan ‘’Tek elden Tüm hijyen!’’ programını
başlattık.

‘’Tek elden Tüm hijyen’’
programı nedir? Bahseder misiniz?
Müşterimizin yerleşkesine özel, virüsten korunma adına ne
talebi varsa tamamının karşılanması diyebiliriz. Karşılamadaki termal kameradan, hijyen kabinine, maske tedariğinden, el dezenfektan noktalarına, ozon jeneratörlerinden,
yüzey dezenfeksiyonuna kadar ister tek tek, isterlerse
taleplerinin tamamını karşılayabiliyoruz.
Süreç nasıl işliyor?
Yerleşke keşfi ile başlıyor, sistem kurulumu ve personel tedariği ile devam ediyoruz. Müşterimiz hijyen paketinden neyi
istiyorsa onu seçiyor. Ya da yerleşkenin tamamının kontrolünü bize bırakıyor. Üstelik demirbaş satınalmasına da gerek
kalmadan. Süreli sözleşmelerle termal kamera, ozon jeneratörü, hijyen kabini ve el dezenfektan noktalarının kiralamasını
yapabiliyor. İsterse satınalma da yapabiliyor tabii ki.
Müşteriniz hizmet satın almak
istediğinde ne yapıyorsunuz?
İki farklı seçenekleri var. Yine tamamen taleplerine göre
hareket ediyoruz. Sarf malzeme tüketim planlaması yaparak belirlenecek aylık fiyat üzerinden bizden uygulayıcı
personel kiralıyor. Ya da istediği periyotlarla dezenfeksiyon
hizmeti alıyor. Personel kiralama sürecinde tam mesaili
veya part time olarak personelimiz yerleşkede göreve
başlıyor. Uygulayıcı personelimize bizim verdiğimiz ad;
DezenfekMAN.

Özellikle beş yıldızlı otellerde
‘DezenfekMan’ projeniz ses getirdi.
Ayrıntılarından bahseder misiniz?
İstanbul genelindeki beş yıldızlı otellerin neredeyse tamamı müşterimiz olduğundan süreci kader birliği yaparak iç içe
yaşadık ve yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi oteller birçok
farklı ülkeden misafir kabul etmeleri sebebiyle bulaş riski belki de en yüksek yerleşkelerdir. Salgından
pandemiye geçiş döneminde ülkemizde değişik milletlerden misafirler ağırladık. Erken hazırlıklarımız
ve aksiyon planlarımızla otel müşterilerimizi rahat
ve güvende hissettirmemiz gerekiyordu. Bu bilinçle
çok erken çalışmaya başladık. DezenfekMAN’ı icat
ettik. DezenfekMAN’ınız yerleşkede görev tanımında
ne varsa yapıyor. El temas yüzeyleri dezenfeksiyonu,
hijyen ekipmanları kontrolü, dezenfektan noktalarının dolumu, sarf malzeme tüketim kontrolü gibi
yerleşkede rutin işler ve raporlamasından sorumlu.
Müşterimiz hiçbir sürpriz giderle karşılaşmıyor.
Kendi personeline dezenfektan vererek hatalı uygulama kaynaklı; dezenfektan lekesi riskini, telefon,
bilgisayar vb. elektronik ekipman dezenfeksiyonundaki iş güvenliği risklerini de almıyor. Aynı zamanda
personelini aslî işinden alıkoymuş olmuyor. Yüksek
dezenfektan tüketim ihtimâli de ortadan kalkıyor. Ay sonunda hijyen kontrolü ve dezenfeksiyon için ne ödeyeceğini biliyor. Ayrıca
bizden tüm hizmetleri sigortalı olarak alıyor.
Güvenli turizm sertifikalandırma
sürecinde neler yaptınız?
Devletimizin belirlediği standartları ve gelişen güncellemeleri uygulayarak, özellikle İstanbul ve Antalya’daki otel müşterilerimizin çözüm ortağı olduk. İstenen standartlar içinde
haşere kontrol hizmetlerinden dezenfeksiyon servislerimize
kadar birçok başlıkta hem görev aldık hem danışmanlık
verdik. Onbinlerce odayı, milyonlarca metrakare alanı dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz.
2022 beklentileriniz nelerdir?

Öncelikle bir an evvel can kayıplarımızın durmasını, pandeminin sonlanmasını ve eski mutlu, maskesiz, sevdiklerimize
sarılabildiğimiz günlerin gelmesini diliyoruz. Bizim sektörümüzden de aramızdan ayrılanlar oldu. Onlara Allah’tan
rahmet diliyorum. Çok şükür ki Medicate olarak sahadaki
arkadaşlarımızdan kayıp vermedik ama maalesef çokça
vakâmız oldu. Sağlık çalışanlarımız kadar olmasa da ön
cephede mücadele etmenin verdiği sorumluluğu da yaşıyoruz. Covid-19 vakâsı olan bir eve yada ofise giren ilk kişiler
olmak tedirgin edici olduğu kadar sorumluluk da yüklüyor.
Medicate sorumluluklarının bilincinde olarak sektöre yön
vermeye devam edecektir. Umarım hepimize sağlık getiren
güzel bir yıl olur.

aktüel

ÇÖZÜMÜN ADRESİ: ÖZAK İNSAN KAYNAKLARI
2015 yılında hizmet vermeye başlayan
Alanya’nın ilk İnsan Kaynakları firması
ÖZAK İnsan Kaynakları her alanda müşterilerine 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.
Yaptığımız en büyük yatırım verdiğimiz
hizmet kalitesidir. 2021 yılını Turizmde
kaliteli hizmet ilkesiyle odaklanarak ve
hayatımıza giren “Yeni Normal” kavramını personelimize adapte ederek geçirdik.
2021 yılından önce de hijyen odaklı personelimiz sosyal, mesafe, kuralına uygun
tam ekipman ve emek ile müşteri memnuniyetini zirveye taşımaya devam etti.
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2022 Yılında da Stratejilerimiz Değişmedi
Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve
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mutluluk duyduğu “Örnek Şirket” olmak,
Türkiye’nin her yerinde aynı yüksek kalitede hizmet sunmak, İnsan kaynaklarını,
özellikle turizm piyasasını çok daha etkin
yönetmek, yerel ve küresel alanda organik büyümek, Kurumsal müşteri portföyünde sektörel dağılım optimizasyonunu
sağlamak amacımızdır.
Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi
şekilde anlayarak onlara en doğru yoldan en uygun çözüm ve değer önerilerini
sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağılım kanalları ile geniş personel ve hizmet yelpazesini her kesime en hızlı ve en
etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin
sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak, dünya standartlarında sürdürülebilir,
karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren,
müşteri memnuniyetini her şeyden üstün
tutan Özak İnsan kaynakları olarak her yıl

onlarca nitelikli personeli sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiyenin Turizm Kentlerinden önde gelen Alanya, Manavgat, Bodrum başta olmak üzere otel konaklama hizmetlerinde
özellikle bayan personel temin eden
firmamız, genç kuşaklara iş imkanı sağlamanın haklı gururunu taşıyoruz. Uzun
yıllar turizm ile alakalı farklı çalışmalarla
hizmet veren firmamız personel temini
konusunda güvenirliğini kanıtlamış bir
işletmedir.
Pandemi sürecinde Alanya Adliye Sarayı
başta olmak üzere birçok resmi kurum ve
kuruluşa hizmet vererek sektörde ismini
en iyi şekilde duyurmuş bir firmadır. Özak
İnsan Kaynakları bünyesinde 350 personel kapasitesiyle ve gün geçtikçe artan
personel sayısıyla her zaman ilkleri gerçekleştirebilen bir vizyona sahiptir.

aktüel

KALİTENİN ADRESİ: ÖZDEMİR KEÇE
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Özdemir Keçe Firması 1998 yılında çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılan teknik
amaçlı keçelerin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak üzere Makine Mühendisi
Nusret Özdemir tarafından kurulmuştur.
Başlangıçta 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 sektörüdür. Şirketimiz uzun yıllardır çamaşırhane silindir ütülerinde kullanılan keçe ve
bantların Türkiye’deki en önemli tedarikçisi konumundadır.
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Firmamız, çamaşırhanelerde kullanılan
bantlı ütüler ve yataklı ütülerde farklı
teknik ihtiyaçlara cevap verebilen pek çok
keçe türünü ürün repertuarında bulundurmaktadır. Bantlı ütülerde yüksek sıcaklığa
dayanıklı aramid keçelerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre istedikleri ölçülerde otomatik kesim makinelerinde kesilip uçlarına paslanmaz klipsleri takılarak
teslimat yapılmaktadır. Yataklı ütülerde
kullanılan keçelerimiz müşterinin makinesinde kullanılan buhar basıncı ve çalışma
sıcaklığına göre değerlendirilerek keçe
seçimi yapılmaktadır. Müşteriden alınan
teknik bilgilere göre en uygun keçemiz
uzman personelimiz tarafından müşteriye
tavsiye edilmektedir. Yataklı ütülerde kullanılan keçeler polyester, aramid/polyester ve 100% aramid olmak üzere teknik
ihtiyaca göre belirlenmektedir.
Silindir ütülerde kullanılan keçe çeşitlerimizin yanında, son derece kaliteli orijinal
antlarımızıda müşterilerimize tedarik etmekteyiz. Bunlar bantlı ve yataklı silindir
ütülerde kullanılan; besleme bantları,

pamuklu dokuma bantlar, havlu katlama
bantları, elastik bantlar ve muhtelif konveyör bantlardır. Bantlarımız yine müşteri
ihtiyacına göre istenen ebatlarda üretilip
paslanmaz klipsleri takılarak müşterilere
teslim edilmektedir. Çamaşırhane sektörüne tedarik ettiğimiz bir başka ürün
grubumuz kılavuz şeritlerdir. Bu şeritlerimiz makinede kullanılan sıcaklığa göre
polyester ve aramid ipliğinden üretilmektedir ve 400 metrelik bobinler halinde
satışa sunulmaktadır. Diğer bir çamaşırhane sektörü ürünümüz waxlardır. Waxlar silindir ütülerde tekstilin kırışıksız ve
daha düzgün ütülenmesini sağlayan yardımcı 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 göstermektedir. Sıcaklık değerlerine göre wax
tipi tespit edilmektedir. Waxların makineye uygulanması için özel wax temizleme
bezlerimiz ve wax sürme bezlerimiz de
ürünlerimiz arasındadır. Bu ürünlerde teknik ihtiyaca göre farklı tiplerde mevcuttur.
Çamaşırhane sektöründe kullanılan,
keçelerimiz, bantlarımız, kılavuz şeritlerimiz, waxlarımız ve wax uygulama
bezlerimiz, başta Türkiye’de ve Dünya’da
silindir ütü üreten pek çok makine imalatçısına orijinal yedek parça olarak tedarik
edilmektedir. Makine imalatçıları bizim
en önemli müşteri grubumuzdur. Makine
imalatçılarının yanı sıra tüm ticari çamaşırhaneler ve çamaşırhanesi olan büyük
oteller ve hastaneler müşteri grubumuz
arasındadır. Müşterilerimize her zaman en
yüksek kalitede ve en kısa zamanda teslimatlar yapmak en büyük hedeflerimizden
biridir.

Özdemir keçe olarak son 10 yıldır ihracata
yönelmiş bulunmaktayız. Ürünlerimizi şu
ana kadar 5 kıtada 60 ülkeye ulaştırmış
durumdayız. Her geçen yıl toplam satış içindeki ihracat payımızı arttırmak en
önemli hedeflerimizden biri olmuştur. Bu
yıl itibari ile toplam satışımızın %30 unu
yurt dışına yapmaktayız. Bu oranı %50
seviyesine ulaştırmak için yoğun bir ihracat faaliyeti göstermekteyiz. Bunun için
çamaşırhane sektöründeki en büyük fuarlara katılarak müşteri sayımızı ve ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu fuarların
en önemlileri Expodetergo / Milano ve
Texcare / Frankfurt fuarlarıdır.
2020 yılında bütün Dünya’yı etkisi altına
alan Covid-19 pandemisi sebebi ile en
çok etkilenen sektörlerin başında Turizm
gelmektedir. 2020 yılında turizm faaliyetleri %75 oranlarında daralma yaşamıştır.
Bu daralmaya paralel olarak ta, özellikle
çamaşırhane sektöründeki ürünlerimize
olan talepte bir düşüş yaşanmıştır.
Covid-19 Pandemisinin 2021 yılında sürü
bağışıklığı ve aşılama ile kontrol altına
alınması, turizm sektöründe göreceli
bir canlanmanın olacağı beklentilerimiz
dâhilindedir. 2022 yılında ertelenen ihtiyaçlar ve taleplerin canlanması ile turizm
sektörünün yılın ikinci yarısından sonra
daha hareketli bir döneme geçmesini bekliyoruz. Buna paralel olarak ta turizm sektörüne hizmet veren tedarik zincirlerinde
bir hareketlenme olacaktır. Daha sağlıklı,
daha özgür insan hareketleri ve ilişkilerinin olduğu bir Dünya’da, bu dönemde
öneminin daha da iyi anlaşıldığı, hijyenin
sağlandığı en önemli işletmelerden çamaşırhanelere var gücümüzle hizmet götürmeye devam edeceğiz.

aktüel

20 YILLIK TECRÜBE: YILDIZ RESTORASYON
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.

BYOTTE, DUYGUYU GİYDİRİR
olan bireyler iletişimi, mevsim ve saha,
kurum kültürüne uygun tasarım, kullanıcı
mutluluk ve rahatı, doğru ürünün doğru
fiyatla teminidir”.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz bakış açısı
ile 2016 da RIXOS gurubu ile başladığımız
giyilebilir teknolojilerdeki hizmet serüvenimiz, bizleri sizlerle tanışabilme onuruna
kadar getirdi. Makine ve personel gücü
sadece istihdam mutluluğu
vermektedir. Önemli olan siz
kurumsal firmalarımıza verebileceğimiz doğru hizmet ve sizin
için yapabileceklerimizdir.
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Byotte Tekstil olarak sizlerle tanışmış
olabilmenin gururunu yaşamaktayız. Kendisini sürekli yenileyerek gelişen, gelişme
neticesinde istihdam sağlayan ve başarılarının haklı karşılıklarını alarak kendisini
kanıtlayan siz kurumsal müşterilerimize
hizmet edebilme imkanı tüm ekibimizi heyecanlandırmaktadır.
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İşletmemiz 1999 yılından itibaren Tekstil sektörünün içinde kalarak birçok tecrübeyi süzme imkanını elde etmiş ve bu
edinimlerle personel kıyafetleri alanında
hizmet vermeye başlamıştır.
Kıyafetin ana unsuru olan ip, dokuma, dikiş üçgeni sektördeki meslektaşlarımızın

en iyi bildiği alanlardır. Bizleri farklı kılan
yegane unsur ise “kıyafetleri kullanacak

Byotte Tekstil, hizmet verdiği
her kurumun ilerleme hedeflerine, hizmet verdiğimiz alanda paydaş olan, doğru ürünün,
doğru kalitede tedarik edilebilmesi için mesleki tecrübe
ahlakı ile yönlendirme yapan,
ürün ve duyguyu giyilebilir teknolojilerde sizlerle buluşturan,
iş ortağınız olabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

aktüel

SAĞLAM, KALİTELİ, ESTETİK:
MELTEM ÜNİFORMA
Ne zaman bir otele, restauranta veya
hizmet üreten bir kuruma temas etsek;
farkında olmadan çalışanların tutumlarından ve üniformalarından etkileniriz. Doğal
olarak çalışanların kullanmakta olduğu

üniformanın, çalışma anındaki motivasyonu ve işyerindeki huzurunu etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu fikirden ilham alarak,
ekibimizin hazırladığı seçkin üniformalar;
kolay kullanımlı ve rahat modelleri amaca
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OLİMPOS LAUNDRY
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Firmamız Olimpos Laundry özel tekstil yıkama ve servis hizmeti veren bir tesistir. 2011
yılında bir otel içi yıkama tesisi olarak kurulan
tesisimiz 2013 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekare toplam alanda
3 bin 500 metrekare kapalı alanda modern
tesisinde hizmet vermektedir.
Kalite, Gereğine Uygun Tekstil Yıkaması
Olimpos Laundry Ocak 2014 tarihinden bugüne dünyanın önde gelen kimyasal firmasının ürünleri ile yıkama prosesine uygun, tam
otomatik dozajlama sistemi, bilgisayar kontrolünde üst düzey teknoloji ile hijyen şartları oluşturulmaktadır. Yıkama prosesinin her
aşamasında reverse-osmoz destekli uygun su

şartlandırması ile kimyasallardan maksimum
verim sağlanmaktadır. RAL-GZ-992 Standartlara göre azami temizlik, hijyen ve tekstillerin
korunması anlamına gelir. Tekstillerin yumuşak olması uygun su ile yıkanması ve tekstillerinizin optik beyazlığının sağlanmasıdır. Ütü ve
katlama kalitesi, discart ve lekeli ürünleriniz
ayrı renkte poşetler ile paketlenmesidir.
Güvenilirlik
Temizlik ve kesin ölçülebilir hijyen garantisinin
yanında, zamanında teslim araç takip sistemleri ile donatılmış lojistik filosu, dürüst işletme
anlayışı ile firmamız güvenilirlik ilkesini benimsemiştir. Şeffaflık anlayışımız sizler içindir,
geri dönüşleriniz bizlere değer katlamaktadır.

uygun kumaşlar kullanarak sizlere sunmaktayız. İşletmenizi en iyi şekilde temsil
edecek, çalışanlarınıza aynı ekipte olmanın ruhunu yaşatacak ürünleri, beğeninize
sunmaktayız.

aktüel

ECZACIBAŞI PROFESYONEL İŞLETMELERİ
“HİJYENDE MÜKEMMELLİK” SERTİFİKASIYLA
ÖDÜLLENDİRİLDİ

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017 yılından
bu yana sürdürdüğü “Hijyende Mükemmellik” programı, işletmelerin temizlik
ve hijyen standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Programın bu yıl ki ayağında,
periyodik denetimlerden geçen Barut
Kemer, Barut Sorgun ve Buket Laundry,
“Hijyende Mükemmellik” sertifikası almaya hak kazandı. Şirketlere plaket ve
sertifikaları, Eczacıbaşı Profesyonel’in
ana sponsoru olduğu POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) gala gecesinde takdim edildi.
Ev dışı tüketim noktalarının temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayan,
Türkiye’nin alanında öncü markalarından Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017’de
hayata geçirdiği “Hijyende Mükemmellik” programı devam ediyor. Dört adım-
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Otel Yöneticileri Derneği) gala gecesinde aldı.

da kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlayan program çerçevesinde denetim,
eğitim, takip ve koruma aşamalarına
tabi tutulan işletmelerden Barut Kemer,
Barut Sorgun ve Buket Laundry, bu yıl
“Hijyende Mükemmellik” sertifikasını
almaya hak kazandı. Hijyende mükemmelliklerini tescilleyen işletmeler, plaket ve sertifikalarını POYD (Profesyonel

“Hijyende Mükemmellik” denetimlerini
geçen işletmeleri tebrik eden Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü
Pelin Özbilgin, işletmelerde müşteri güveni ve devamlılığı adına hijyenin ilk ve
vazgeçilmez gereklilik haline geldiğini
belirterek, “Programımızla işletmelerin hizmet kalitesini güvenilir bir kurum
olarak belgeliyor ve müşteriler nezdinde algısını yükselterek işletmelere
değer kazandırıyoruz. Hijyen için doğru
uygulama yöntemleri sunan ‘Hijyende
Mükemmellik’ programı, işletmelere
sürdürülebilir hijyen konusunda kendilerini geliştirmeleri yolunda da katkıda
bulunuyor” dedi.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ 3E ÜNİFORMA
2011 yılında aile şirketi olarak faaliyet gösteren firmamız, bugüne kadar her gün katlanarak artan müşteri portföyü ile yüzlerce kurumsal firmaya personel kıyafetlerinde çözümler

sunmaktadır. Özellikle uluslararası zincir
otellerine vermiş olduğumuz hizmetin yanında, hastaneler, restaurantlar, resmi kurumlara
da üniforma çözümleri sunmaktadır. Yerli fir-

maların yanı sıra, başta İngiltere olmak üzere,
Yunanistan, Gürcistan, Rusya, Tanzanya’ya
ihracat yapılmaktadır. Sizlerle de tanışmak ve
çalışmak dileklerimizle...

aktüel

Kärcher’in HEPA filtreli ürünleri ile
güvenilir ve temiz bir nefes

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher,
neredeyse görünmez ancak her zaman
orada olan virüsleri, ince toz ve alerjenleri
Hepa filtresi sayesinde ortadan kaldırıyor.
Kärcher’in Hepa filtreye, farklı ihtiyaçlara
cevap veren bir çok ürünü bulunuyor.
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Kärcher T 11/1 Classic HEPA Elektrikli Süpürge ile hijyende son nokta
T 11/1 Classic HEPA elektrikli süpürgesi
%99,995 filtreleme sahip HEPA 14 filtresi
sayesinde hassas alanlarda dahi temizlik
standartlarını üst seviyelere taşıyor. Sahip olduğu HEPA 14 filtre, yalnızca birkaç
mikrometre aralığında virüsler, aerosoller
ve mikroplar gibi en küçük parçacıkları
bile tutabiliyor. Sağlam ve uzun süre kullanım imkanı sunan, T 11/1 Classic HEPA
elektrikli süpürge çalışırken yalnızca 61
dB (A) gibi çok düşük ses çıkarıyor bu
sayede de gürültüden kaçınılması gereken yerlerde, günün her saatinde sorunsuz olarak kullanılabiliyor. T 11/1 Classic
HEPA elektrikli süpürge pratik taşıma sa-

pına, ergonomik kıvrıma ve 4.2 kg ağırlığa
sahip olduğu için taşınması da oldukça
rahat. Cihaz fayans, doğal taş, PVC, linolyum ve halı gibi tüm yüzeylerde kullanılabilineceği için konaklama alanlarında, işletmelerde ve bina temizliğinde kullanım
için uygundur. Ayrıca T 11/1 Classic HEPA
kuru elektrikli süpürge DIN EN 1822: 2019
test standardına göre de onaylanmış bulunuyor. T 11/1 Classic HEPA kuru elektrikli süpürgenin en iyi yanı ise bu kadar
güzel özelliklere sahip bir ürünün son derece ekonomik olması.
Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi ile rahat bir nefes
Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi Hepa 14 filtreye sahip. Adında da
belirtildiği gibi 100 m²’ye kadar geniş
alanların havasını dakikalar içerisinde temizler ve havadaki tüm partikülleri %99,
98 oranında hapsediyor. Kärcher AF 100
Hava Temizleme Makinesinin ünitesi hareketli, böylelikle cihaz odalar arasında

da kolaylıkla taşınabiliyor. Odadaki havayı izleyebilmek ve otomatik modu kontrol etmek için hassas bir lazer sensörü
entegre edilmiştir, bu sensör sayesinde
hava kalitesi, renk kodlu bir şemada
görüntüleniyor. Kullanıcı dostı ürünün
ekranında görülen bilgiler ortamın havasında bulunan mevcut ince toz içeriği
ve kalan filtreleme süresini belirtmekte.
Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi sadece evlerde değil, endüstriyel
kullanım alanlarında, ofislerde, konaklama alanlarında,muayenehaneler, ve diğer yerler için de güvenle nefes almanıza olanak sağlayacak bir çözüm sunuyor.
Ayrıca ürünü kişileştirebilir, uygulama
alanınıza bağlı olarak, hava temizleyicinizi iç filtre kaplamalarıyla donatabilirsiniz. Kärcher’in özellikle bakteri, koku,
alerjen veya uçucu organik bileşiklerin
ortadan kaldırılması için geliştirmiş olduğu 4 farklı filtresinden birini seçerek
güvenli ortamınızı daha da güvenli bir
hale getirebilirsiniz.

aktüel

DENEYİMLİ VE PROFESYONEL KADRO:

AYOS TEMİZLİK
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Bize öncelikle Ayos Temizlik
hakkında genel bilgi verebilir misiniz?
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Ayos
Temizlik; kuruluşundan öncelikle Adil,
Yaratıcı, Olumlu ve Sorunsuz çözümler
üreterek müşteri memnuniyetini temel
alan bir anlayışı benimsemiştir. Ayrıca deneyimli ve profesyonel kadrosuyla hizmet
verdiği tüm kişi ve kurumların geleceğini
kendi geleceği olarak görmeyi temel ilke
olarak kabul etmiştir. “We Support Your
Success” ( Başarınızı Destekliyoruz ) Sloganıyla hareket etmektedir.

52

Kuruluşundan itibaren hizmet alanlarını
arttırmayı ve faaliyet bölgelerini genişletmeyi düstur kabul eden Ayos Temizlik,
mevcut hizmet verdiği tüm kişi ve kurumların gereksinimlerini ve çağın gereklerini
de göz önünde bulundurarak farklı alanlarda yeni çözüm ortaklarıyla büyüme hedefine güçlü ve emin adımlarla yürümeyi
sürdürmektedir. Bağlı firmalarımızda görev alan her kademedeki personelimiz,
Ayos Temizlik’in hizmet anlayışı çerçevesinde sürekli ve kesintisiz bir eğitim
programı içinde kendilerini geliştirirken,
müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini
en üst düzeye getirerek görevlerini sürdürmektedirler.
Ayos Temizlik sektörde kaç yıldır
faaliyet gösteriyor ve hangi
hizmetleri veriyor?
AYOS Temizlik olarak 16 yıldır aktif olarak hizmet vermekteyiz. İnsan Kaynakları,
İnce Temizlik, Kaba Temizlik, Site Temizliği, Personel Konaklama Mobilizasyon
Hizmeti, Otel Temizliği ve Personel Temi-

ni, Dış Cephe Cam ve Kompozit Temizliği,
Zemin Cila ve Halı Yıkama hizmetleri vermekteyiz.
Hastanelerde, kamu ve özel
kurumlarda dezenfeksiyon ve
hijyen neden önemli anlatır mısınız?
Hastanelerde, kamu ve özel kurumların
ortamlarında hijyen, bireylerde ve toplumlarda sağlığın korunması ve devam
ettirilmesi için gereken uygulamalar bütünüdür. İnsanların ortak kullanımına açık
olan ve sağlık gibi son derece hayati bir
alanda hizmet veren hastanelerde hijyenin sağlanması önemli bir gerekliliktir.
Bu amaçla, devlet eliyle belirlenen politikalarla hastane ve kamu alanları gibi
ortamlarda mikro organizmaların kolayca
yayılarak insanlara bulaşmasını önlemek
üzere hijyen kuralları ve yönetmelikleri
belirlenmiştir.
Özel sektörde temizlik koşullarından söz
ederken, hijyen, sanitasyon, dezenfektasyon ve sterilizasyon gibi birbirine çok
benzeyen ve çoğunlukla birbirinin yerine
kullanılan bazı kavramları kısaca tanımlamak gerekir. Bilindiği üzere hijyen ve
sanitasyon birbirini tamamlayan kavramlardır. Sanitasyon, daha çok gıda üretim
alanları için gündeme gelse de hastane
koşullarında da sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir seviyeye çekilmesini amaçlayan ve bu konuda çalışmalar
yapan bir bilim dalıdır.
Hijyen ve sanitasyon uygulamalarını birlikte kullanarak mikroorganizmaların
gereğinden fazla çoğalmasını önleyen iş-

lemlere ise dezenfektasyon denir. Sterilizasyon; dezenfektasyonla aynı amaca
hizmet eder. Ancak dezenfektasyonda
sadece insan sağlığına zararlı mikroorganizmalar hedef alınırken, sterilizasyonda tüm yaşayan mikroorganizmalar
yok edilir.
Özel sektörlere Ayos Temizlik
olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz?
Referanslarınız hakkında bilgi verir
misiniz?
Özel sektörde endüstriyel temizlik, otellere housekeepening hizmetleri, servis
personeli, teknik ve mutfak personel teminleri yapılmaktadır.
İnşaat sektörlerinde usta ve düz işçinin
yanı sıra vinç operatörü, sıvacı, alçıcı, boyacı, anahtarcı, alimak operatörü şenör ve
talep doğrultusunda benzer branşlarda
sertifikalı usta personeller yetiştirmekteyiz. İnşaat sektöründe personel konaklama mobilizasyon sistemini kurup firma
adına işletmesini sağlamaktayız. Havalimanı projelerinde (LGM/İSG) otel, lounge,
cafe ve restoran işletmelerinin servisi,
mutfak, ön büro, kat hizmetleri, meydancı,
camcı ve karşılama personeli temini yapmaktayız.
Genel olarak kaba, ince, endüstriyel, otel,
işletme, avm, banka, finans merkezleri,
plaza, hastane uçak, yat, yol ve butik özel
temizlik, halı ve koltuk yıkama, cam ve
cila hizmetlerini vermekteyiz. Çalıştığımız
firmalar arasında Sinpaş GYO, Nef, Mülk
Gayrimenkul, Roya Yapı, DKY İnşaat, Emlak Konut vb. birçok sektör liderleri yer
almakta.

YENİLİKÇİ ÜRÜN VE UYGULAMALARIN ADRESİ:

TOLKAR

1969 yılında kurulan serüvenine İzmir
Çamdibi bölgesinde küçük bir atölyede
tekstil ve çamaşırhane makineleri üreterek başlayan TOLKAR, günümüzde İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve son teknoloji ile üretim yapan iki
fabrikası, 300 den fazla çalışanı ve sektörün en kaliteli tamamlayıcı ürünlerinin
distribütörlüğü ile Türkiye’nin en büyük
endüstriyel çamaşırhane üreticisi unvanını alarak pazar lideri konumuna gelmiştir.
Çeşitli modellerden yılda ortalama
olarak 3500 makine üreten TOLKAR,
bu ürünlerini 90 dan fazla ülkeye
de ihraç ederek, dünyada bilinen bir
marka konumundadır. Yurt içinde yer
alan 19 bölge satış ve servis müdürlükleri, yurt dışında yer alan 30 dan
fazla distribütörü ve servis noktası ile
Turizm’den , Sağlığa, Tekstil ve Giyimden , Resmi ve Özel kurumlara uzanan müşteri portföyüne satış ,öncesi
, satış ve servis hizmetini profesyonel
olarak vermektedir.

TOLKAR 2008 yılında patentli teknolojileri ile birlikte bünyesine kattığı SMARTEX
ve O’nun ‘Smart Balans Sistemi’ sayesinde her kapasitede 400 G sıkmalı makine
üretimi yapabilen dünyadaki tek şirket konumuna gelmiştir. Yine SMARTEX “PolyRib ECO Drum” sistemi sayesinde tüm
dünyada bir ilk olan MIRACLE modeli ile
su, kimyasal ve enerji tüketimlerini yarı
yarıya azaltmayı başarmış ve “Direkt Gaz
Isıtmalı” Yıkama makinelerini üreterek
teknolojik gelişmelerine bir yenisini eklemiş ve bu alanda bir devrim yaratmıştır.
2019 yılında TOLKAR, Otomasyon ve
Endüstri 4.0 uygulamaları çerçevesinde

TOLKAR Future ile insansız çamaşırhane
ve tekstil yıkama tesislerinin kurulumunu
gerçekleştirmiştir. Tüm yıkama, kurutma,
kimyasal transferi, reçete hazırlama ve
raporlamaları tek bir merkezden kontrol
ederek, yükleme ve tekstil transferlerini
otomatik konveyörler ile sağlayarak neredeyse tamamen insansız işletme kurmayı başarmıştır. Üretimin geliştirilmesi
ve otomasyonun yanında üretilen ürünlerinde bu gelişime paralel olarak ilerlemesi için TOLKAR, Ar-Ge yatırımlarına
her sene üzerine daha fazlasını ekleyerek
devam eder.
Türkiye’nin bilinen en büyük Final Test
alanına sahip olan Tolkar-Smartex müşteriler adına ürettiği her makinayı birebir
yükle testler yaparak makinalarını siz
kullanıcıların emrine sunmaktadır. Her
makinaya, modeline göre suyla yıkama,
ısıtma, sıkma, kurutma, ütüleme, kat-

Teknolojik, Ekolojik ve Ekonomik farklar yaratan TOLKAR, Ege Orman Vakfı ile beraber oluşturduğu TOLKAR
Hatıra Ormanına müşteri ve kullanıcıları adına Fidanlar ekip sertifikalarını
müşterilerine iletmektedir. Bu sosyal
sorumluluk projesinde 3 büyük orman yaratan ve yaratmaya devam
eden TOLKAR, ayrıca zaman zaman
toplumsal, zaman zamanda özel projelerde de yer almaktadır.
Teknolojik, ekolojik ve ekonomik olarak
açık ara fark yaratan buluşlarını patentler ile koruma altına alan TOLKAR, bir
yandan bu ürünlerini kullanan müşterilerine rekabet edilemez tasarruflar sunarken, diğer yandan da doğaya ve çevreye verilen zararları minimize ederek
gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya
bırakmayı hedeflemektedir.
Dünyada değişmeyen tek şeyin değişim
olduğu bilinci ile TOLKAR, günümüzde
sürdürdüğü misyonu doğrultusunda gelecekte de yeni nesillere örnek bir marka
olmaya ve Yarattığı yeni teknolojileri ve
ürettiği ürünleri ile gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı müşterilerine uzun yıllar
tasarruflu, çevreci, dayanıklı ürün ve teknolojik destek vermeye devam edecektir.
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Tüm gelişimi boyunca teknolojik, ekolojik ve ekonomik farklar yaratmayı
kendine misyon edinmiş olan TOLKAR, en son üretim tekniklerinin ve
araçlarının kullanıldığı üretim tesislerinde, sürekli olarak Ar-Ge ve Ür-Ge
çalışmaları ile ürünlerinin dizayn aşamasından itibaren prototip üretim, fabrika
testleri, saha testleri ve seri üretimine
kadar bu üçlü misyonu tamamlayarak
ürünlerini tüketicilerle ve müşterileri ile
buluşturan bir kurum olmuştur.

lama testleri özenle yapılmaktadır.
Tekstil sektörüne özel uygulamalar
için ozon, boyama, taşlama ile efekt
verme işlerini de özenle test edilmektedir.
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SELGÜN TEKSTİL,
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GÜZEL GÜNLERE HAZIR…
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1996 yılından itibaren Otel ve Hastane
sektöründe Tekstil konusunda hizmet veren bir firma olan Selgün Tekstil, Denizli
Üçler Bölgesinde imalatı olan, sektörel
bazda isteklere göre imalat yapan, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan üretici bir
markadır.

Maalesef 2020-2021 yılında yaşanılan küresel salgının, turizm tesislerine ve tedarikçilerine olumsuz etkilerini hep birlikte
üzerinden atmak için çalıştıklarını belirten
Selgün Tekstil Yetkilileri, tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarına aralıksız
devam ettiklerini söyledi.

Sürekli büyüme ve gelişmeyi, uluslararası
platformda rekabet edebilmeyi hedef alan
vizyonuyla vazgeçilmez bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
Selgün Tekstil, yüksek kalite ve standartlardaki ürünlerini; yurt içinde faaliyet gösteren ihracatçı konfeksiyonculara,
aralarında Dünya markalarının da olduğu
seçkin müşterilerine ve 20’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Bu zor dönemde Selgün Tekstil olarak satış hacimlerinin %70 küçülmesine rağmen
bu durumu minimize ederek, üretim hacmini %30 civarında küçülterek bu süreci
aşmak istiyor. Tüm dünyayı saran bu belanın insanları çok uzun süreli kısıtlamalara
maruz bırakması, hastalığa karşı kalıcı çözümler bulunması ile beraber turizm sektörünün hızlı bir şekilde hareketleneceğini
düşünmekteyiz.

Bu hareketlenmenin oluşturacağı taleplere hızlı bir şekilde kalitemizden taviz vermeden karşılık vererek, müşterilerimizin
sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.
Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber
hedeflerimizi gerçekleştirmeyi, planladığımız yeni yatırım ve projelerimizi hayata
geçirmeyi, ekip ve ekipmanlarımızı diri tutarak güzel günleri sabırsızlıkla bekliyor,
bugünlere hazırlık yapıyoruz
Tüm halkımıza, milletimize, iş ortaklarımıza sağlıklı, mutlu 2022 yılı diliyor, kötü
günlerin biran önce geride kalarak, büyüyerek üretmeyi, kaliteli hizmet etmeyi diliyor ve bekliyoruz.

YENİLİĞİN ADRESİ:

Nilfisk, 110 yılı aşkın tecrübesiyle profesyonel temizlik makinelerinin üretimi
konusunda faaliyet gösteren ve temizlik
sektörüne yön veren makine üreticisidir.
Oteller, kamu kurumları, üretim yerleri,
avmler başta olmak üzere pek çok alanda
ürünleri kullanılan Nilfisk’in portföyünde turizm işletmeleri çok önemli bir yere
sahip. Turizm tesislerinde müşterilerin
öncelikle karşılaştığı ve iyi bir deneyim
yaşamalarını sağlayan en önemli faktörün

Sessiz çalışan VP930 gibi popülaritesi
yüksek süpürgelerimiz, kimyasalı verimli
kullanan zemin temizlik ve halı yıkama
makineleri, süpürücüler ve basınçlı yıkama makinelerimiz ile hem Türkiye’de hem
de tüm dünyada ilk tercih edilen markayız. Aslında pandemi sürecinde küresel ve
yerel piyasalarda daralmaların yaşandığı
biliyoruz, buna rağmen tüm dünyadaki
çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza kadar
özverili çalışmaları sonucunda Nilfisk Türkiye olarak hedeflerimize ulaşmanın ve

yerel piyasadaki pazar payımızı artırmış
olmanın verimli bir çalışmanın sonucu olduğu kanaatindeyiz.
“2022 yılında da ilk tercih edilen
marka olacağımıza eminiz”
Geçtiğimiz yıl birçok inovatif özelliğe
ve alanında en küçük dönüş çapına sahip, 140 litre kompakt bir makine olan
SC5000 binici temizlik makinemizin lansmanını yaptık. Hem iş ortaklarımız hem
de kullanıcılar tarafından çok beğenildi.
Önümüzdeki yıl içinde yeni ürünlerimizi
sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, sadece
turizm işletmeleri özelinde olmamakla
birlikte lityum aküye sahip süpürgeler ve
küçük boy zemin temizlik makinelerinin
yükselen bir trende sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine benzer bir şekilde makine
kullanıcısına düzenli rapor ve bildirimler
gönderebilen çözümleri de son dönemlerde deneyimliyoruz, bu noktada Ar-Ge
süreçlerinin de hızlandığını söyleyebiliriz.
Güçlü ekibimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte 2022 yılına hazırız. Nilfisk olarak sektörün büyüyeceğini tahmin ediyoruz ve
bu doğrultuda planlarımızı yaparak müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeyi
amaçlıyoruz.
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temizlik olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda sağladığımız çözümler ile profesyonel
kullanıcıların işlerini güvenli ve verimli
bir şekilde yapabilmelerini sağlıyoruz.
Zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak akıllı temizlik uygulamalarımız ile ilk
izlenimi daha yukarı taşımalarına destek oluyoruz. Neredeyse iki yıldır devam
eden pandemi sebebiyle artık temiz hava
almanın değerini daha iyi anlamış olduk.
Nilfisk’in devrim yaratan patentli zemin
bakım çözümleri ile kapalı alan hava kalitesinin artırılması hedeflenmekte olup
makinelerimiz güçlü vakum ve mükemmel HEPA filtreleme sistemleri ile donatılmıştır.
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DENPA HAŞERE
KONTROL HİZMETLERİ
“Uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı tarafından kentsel haşere kontrolünde kullanımına izin verilen kesin etkili, normal kullanımda akut tehlike
oluşturmayan ilaçlar kullanılmaktadır. Çevre ve insan sağlığı en iyi şekilde gözetilerek hizmet vermekteyiz” diyen firma yetkilisi Vehbi Deniz sorularımızı yanıtladı.

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamızı 1984 yılında kurarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Kurulduğumuz ilk yıllarda belediyelere hizmet
vererek, açık alanların ilaçlanması, park,
bahçe ilaçlaması konusunda hizmet verdik. Bakırköy Belediyesi ile 15 yıl çalıştık.
Belediyelerin bu hizmeti kendi bünyesinde
vermesiyle işbirliğimiz bitti.
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Müşteri portföyünüz ve ürün
portföyünüz hakkında bilgi verir
misiniz?
Otuz bir yıldır gerek kamu sektörü (belediyeler, askeriyeler vs.) gerek özel sektörde
açık alanda (ULV araç üstü sisleme) ve
kapalı alanlarda haşere ve kemirgen mücadele hizmetini sunuyoruz. Oteller, toplu
yaşam alanları, siteler kısacası haşerelerle sorunu olan her kesime hizmet vermekteyiz.
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Uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ile Sağlık Bakanlığı tarafından
kentsel haşere kontrolünde kullanımına
izin verilen kesin etkili, normal kullanımda akut tehlike oluşturmayan insektisit
ve rodendisitler kullanılmaktadır. Haşere
ve kemirgen uygulamalarında kullanılan
tüm ilaçların MSDS (Malzeme Güvenlik
Belgeleri) ile her servis hizmeti sonunda
Servis Raporu düzenlenerek uygulamalar,
kullanılan insektisitler, aktivite ve sanitasyon durumu belirtilerek müşteriye verilir.

Aynı zamanda firma olarak bitki koruma,
tarım ilaçları bayiliği de yapıyoruz. 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
oldukları 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 yapıyor. Müşterilerimizin
tavsiyesi üzerine yeni müşterileri portföyümüze ekliyoruz. En önemli süreçlerden
bir tanesi de satış sonrası verilen hizmetlerdir. Müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak, sürekli olarak gelişimin
bir parçası olmak, pazarın ihtiyaçlarına
göre doğru ürün, doğru fiyatlandırma,
zamanında ve kaliteli hizmet vermek her
geçen gün bizi bir kademe daha büyütmektedir.
Sizce, müşteriler neden firmanızı
tercih etmelidir?
Kullandığımız kimyasalların üretimini
kendimiz yapıyoruz. 30 yıldır aynı şekilde
hizmet veriyoruz. Bize gelen yeni müşterilerimiz referansla geliyor. Bu neden-

le tercih edilirliğimiz artıyor. Önce gelip
tanışıyoruz, sonra yaptığımız işlemleri
anlatıyoruz, uygulamayı yaptıktan sonra
ise bizden memnun kaldıkları için işimize
devam ediyoruz. Ürünlerimizin kalite-fiyat
denkliğinin bulunması, satış sonrası servis hizmetlerimizin hızlı ve çözüm odaklı
gerçekleşmesi, güler yüzlü ve pozitif çalışanlarımız ile çözümün parçası olma hevesimiz, müşterilerimizin bizi tercih etme
sebepleri arasında yer almaktadır.
Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul’da belediyelerle çalışan ilk firma
biziz diyebilirim. Biz belediyelere hizmet
vermeye 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.
Müşterilerimizin 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 ediyorum. Biz işimizi hakkını vererek yapmaya devam edeceğiz.
Firma olarak biz elimizden gelenin en iyisi
yapıp, verdiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz.
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KLEO MİNİBAR
“Kleo Minibar konaklama, sağlık, gıda, ulaştırma ve yapı sektörüne minibar ve oda
ekipmanları konusunda ürün sağlayan tecrübeli bir firmadır” diyen Satış Müdürü
Özgür Yeğin sorularımızı yanıtladı.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Kleo Minibar 2006 yılında Antalya’da
kuruldu. Kuruluş öncesi tecrübelerini de
eklersek pazarda yaklaşık 22 yıllık bir
tecrübesi bulunuyor. İç pazarda tüm illerde müşterilerine hizmet veren KLEO, Dış
pazarda ise Vietnam’dan Meksika’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Sadece Konaklama sektöründe değil, Aşı
dolaplarından mobil soğutuculara geniş
bir sektör yelpazesine, farklı modeller ile
hizmet vermektedir.
Kleo Minibar konaklama, sağlık, gıda,
ulaştırma ve yapı sektörüne minibar ve
oda ekipmanları konusunda ürün sağlayan tecrübeli bir firmadır. Antalya ve
Istanbul’da bulunan Kurumsal satış ofisleri ile İç Pazar ve Dış Pazarda etkin faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
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Müşteri portföyünüz ve ürün
portföyünüz hakkında bilgi
verir misiniz?
Minibar Otel Odaları, hasta odaları, kamu
misafirhaneleri, şantiye blokları gibi ihtiyaç noktasında birçok alanda kullanılırken, aşı dolabı, şarap soğutucusu, mini
şişe soğutucu, tren ve gemilerde yolcu
özel alanlarında da kullanılabiliyor. Bu
nedenle ürünlerimiz 20 Litreden 60 Litreye kadar geniş bir hacim yelpazsine sahip.
Ayrıca tüm ürünlerimizin cam kapı ve blok
kapı seçenekleri olduğu gibi 220/240V,
12/24V veya 110V gibi enerji seçenekleri
ile üretilebiliyor. Ayrıca tüm ürünlerde siyah ve beyaz renk standart olarak sunuyoruz.
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Sektörde faaliyet gösteren diğer
firmalardan farkınız nedir?
Sektörde Kleo Minibar her yıl yeni ürün,
mevcut ürünlerde güncelleme ve geliştirmelerle tanınan bir firmadır. Dünyada ya
da Türkiye’de ilk kavramı bizim için neredeyse standart bir yaklaşım haline geldi.
Gecmiş yıllarda dünyanın ilk inverter minibarını ürettik. Arçelik ile ortak çalışmalar
yaparak Eskişehir’deki kompresör fabrikalarında bizim için model geliştirildi. Absorbe sistem ve Inverter sistem ile birçok

Bu nedenle kullanıcılar bizleri sadece ilk
yatırım maliyeti ile değil kullanım ömrü
boyunca alabilecekleri destekler
nedeni ile tercih ediyor.

alanda sürekli kendimizi
geliştiriyoruz. Realtime clock, coldwall cooling, Realtime data logger gibi
tanımları biz oluşturduk ve marka tescillerini aldık. Özet olarak bizim yaptıklarımız diğer firmalarca takip edilir. Daha
sonra da uygulamaları yaptıklarını da
görmekteyiz. Buna gocunmuyoruz. Takip
edilmek ve örnek alınmak aksine gurur
veriyor.
Sizce, müşteriler neden sizin
firmanızı tercih etmelidir?
Bizim en önemli farkımız , sadece üretime ve satışa odaklanmıyoruz. Kullanıcılar
ile birebir sürekli temas halindeyiz. Buna
göre ürünlerin gelişimini yaparken , ekonomik ömrü tamamlanmaya yakın olan
ürünlerde rework teklifleri sunarak ekonomik ömürlerini uzatacak şekilde programlar yapıyoruz. Ürün garantimiz 5 yıl,
inverter modellerde kompresör garantimiz 7 yıl. Satış aşamasında bilgileri eksiksiz ve doğru iletiyoruz. Karar alma sürecinde Sorulara anlaşılır ve temin edici bilgiler veriyoruz. Yeni yatırımlarda özellikle
mobilya projelerinde havalandırma konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Oteller
açıkken 2 ayrı aracımız ile teknik eğitim
ve yedek parca hususunda hizmet veriyoruz. 100’lerce otelde kullanılan ürünlerimiz hakkında kullanıcı referansları ile
karar aşamasında güven ortamını devam
ettirmeye çalışıyoruz. Biz hep sahadayız.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Bahsettiğim gibi İnverter minibar
Dünya’da bizim ilk piyasaya sunduğumuz bir minibar sistemi.
Ayrıca 2022 için Dünya’da ve
Türkiye’de ilklere yine imza atacağız. Bunlardan biri REALTIME DATA
LOGGER dediğimiz doğrudan işletme teknik servis ve HK görevlilerinin
kontrollerini kolaylaştıracak bir sistem. Bunu ANFAS Antalya fuarında
anlatacagız ve sergileyeceğiz. Minibarın teknik kontrolünü ve verilerini
bilgisayar, tablet veya cep telefonundan takip edilebilecek bir sistem. Dünya
da bir ilk bu. 2 yıldır çalışmaları devam
ediyordu ve sona geldik. Diğeri ise 40
Litrelik two-way olarak çalışabilen Blok
kapılı derin dondurucu. İsterseniz -23 derecede derin dondurucu isterseniz +2/+8
aralıklarda minibar olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Bu 2 projede de yerlilik
oranımız %100
Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir?
Konukların doğrudan kullandığı oda ekipmanların da satın alma yaparken kriterleri ikiye ayırmak lazım.
Birincisi Konuklar: Kozmetik olarak iyi
görünen, hijyen problemi oluşturmayan,
yanlarında getirdikleri ve soğuk tutmaları
gereken ürünler (bebek maması, insülin
gibi ilaçlar, diet ürünleri ) için soğutma
performansının yüksek olması
İkincisi İşletme: Az malzeme ile kolaylıkla
ve hızlı bir şekilde temizlenebilen (Easy
to Clean), Mobilya içerisinde ısı salınımı
yapmayan (hem enerji tüketim hem soğutmayı etkiler), düşük enerji tüketimi
olan, kolay bakımı yapılabilen, tamir ve
kullanım ömrü uzun, garanti süresi uzun
ve istenildiği zaman üreticisinden bilgi
alabilecekleri markalar ile çalışmalarını
öneriyoruz.
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NATIONAL TURKEY
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“National Turkey’in eğitimli operasyon teknisyenleri ve uzman ekibi hangi
böceklerin ya da kemirgenlerin sizi endişelendirdiğini ve size nasıl yardım edeceğini
bilir. En büyük böcek istilaları bile National Turkey’in bilgisi, tecrübesi, uygulama
ve kontrol teknikleri karşısında yaşam şansı bulamaz.”
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi verir misiniz?
Halk sağlığı ve böcek ilaçlama konularında çevre sağlığı yönetmeliklerinin denetiminde faaliyet gösteren firmamızı 2013
yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde kurulduk. Ancak hizmet verdiğimiz sektörde 25
yıllık deneyime sahibiz. Teknik altyapımızı
ve kapsamımızı tecrübemizle birleştirerek
uzman kadromuzla sektöründe öncü firmalara hizmet vermeye devam ediyoruz.
Kurulduğumuz günden bu yana tüketiciye
ürün ve hizmetin en iyisini sunmayı felsefe edinirken ilerleyen yıllarda “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ile altyapımızı
pekiştirdik. Kendimizi sürekli geliştirmeyi
ve yenilemeyi ilke edinerek Mart 2020
de tüm çalışanlarımız ile birlikte BRC V.8
eğitimine katılarak hizmet kalitemizi art-

tırmak ve bilgi düzeyimizi yükseltmek
amacı ile eğitimlerimizi tamamladık.
Ekim 2018 tarihinde ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik şartlarına
uygun olarak “Mesul Müdürlük Sertifikası” ve “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere
Karşı İlaçlama Usul ve Esasları” belgelerimize ‘dezenfektan ve genel biyosidal
ürünleri’de ekleyerek hizmetlerimizin
halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik tutumumuzu daha da öne çıkardık ve
yasalara uygun hizmet veren böcek ilaçlama firmalarından olduk. Aynı zamanda
HASKOD (halk sağlığı ve haşere kontrol
derneği) üyesi olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan sektörümüz ile ilgili gelişmeleri anında takip edebilme olanağına sahip
olduk.

Hizmet portföyünüz hakkında
bilgi verir misiniz?
National Turkey’in eğitimli operasyon teknisyenleri ve uzman ekibi hangi böceklerin
ya da kemirgenlerin sizi endişelendirdiğini
ve size nasıl yardım edeceğini bilir. En büyük böcek istilaları bile National Turkey’in
bilgisi, tecrübesi, uygulama ve kontrol
teknikleri karşısında yaşam şansı bulamaz. National Turkey ihtiyacınız olduğunda, 24 saat içerisinde size özel bir çözüm
geliştirir. “Pest Kontrol Planı” ile böcek
istilasını çözmeyi vaat ederek sağlığınıza
tamamen zararsız, profesyonel işlemlerle
yaşam alanınızı arındırma garantisi verir.
Biz bu garantiyi Mesken veya Konut, Hastahaneler, Fabrikalar, Gıda Depoları, Restaurantlar ve Lokantalar vs. işletme ve
meskenlere sağlayabiliyoruz.

Fiyat politikanız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Çevre ve toplum sağlığı alanında
Türkiye’de en çok bilinen ve tercih edilen,
hizmetleriyle sektörde örnek gösterilen
bir kuruluş olarak, uzmanlık alanımızdaki teknolojileri yakından takip ederken
“müşteri memnuniyeti” odaklı prensibimizi hizmetlerimize yansıtmaktır. Dolayısı ile
finansal politikalarımızı bu eksen üzerinden belirliyoruz.
Sizce, müşteriler neden
firmanızı tercih etmelidir?
Amacımız çevrenin ve toplumun sağlığını koruyacak ilaçlama, haşere mücadele
hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla çevresel ve toplumsal fayda
sağlamak ve fark yaratmaktır. Bu yükümlülükler gereği faaliyet alanlarının farklılığına, üretim aşamalarınızın birbiri ile olan
bağına, fiziki yapıya ve haşere çeşitliliğine
uygun; Çözümler üretiyor, Riskleri öngörerek hizmet adımlarını planlıyor, Düzenli
periyodik raporlama ve dönemsel raporlamalarla sizin tarafınızdan da izlenebilirliği
sağlıyor. Eğitim programları düzenliyor,
Hizmeti 3. şahıs mali mesuliyet sigortası
kapsamında sağlıyor. Yasal prosedürlere
uyuyor, İhtiyaç duyduğunuz zaman hemen
yanınızda oluyoruz. Bu anlayışımızın bizim
tercih edilme sebebi olduğunu düşünüyoruz.

Firmamızı kurumsal müşterilerine, potansiyeline ve geleceğin pazarına odaklı bir
şirket olarak görüyor, bu nedenle yeterlilik
ve gelişimleri stratejik bir düzende yapacak şekilde sürdürerek müşteri memnuniyetini her daim garanti ediyoruz.
Her bir projenin tüm adımlarını ayrı ayrı
döküman haline getirerek hizmetimizin
tüm aşamalarını müşterilerimizle paylaşıyoruz.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Teknik altyapıya önem veriyoruz ve yeni
yatırımlar yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve kalite ilkeleriyle
hizmet sağlıyoruz, topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Teknolojiyi ve
hizmet birimlerimizin güncel gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Her aşamada
deneyimli, eğitimli ve başarılı teknik servis ve yönetim ekibiyle çalışıyoruz. Hizmet
anlayışımız öncelikli olarak sorun çözme
odaklı ve işimizi önemsiyoruz.
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Sektörde faaliyet gösteren
diğer firmalardan farkınız nedir?
Her kurumun varlığını sürdürebilmesi
için benimsediği değerler, koyduğu ilkeler, uyulması zorunlu kurallar ve yasalar
vardır. Bunların bir kısmı, asla ihlal edilmesine izin verilmeyecek düzeyde hayati
öneme sahiptir. Bunlar vazgeçilmez kurallardır. Bu kurallar bizi diğer firmalardan
ayıran en önemli unsurumuzdur. Müşteri
memnuniyeti, insana saygı, yasalara saygı, sağlık ve güvenlik, açıklık, anlayış ve
dürüstlüktür.
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Pandemi döneminde yaptığınız
çalışmalar hakkında bilgi verir
misiniz?
Hastalık yapma özelliği bulunan mikropların uzaklaştırılması ve tamamen ortadan
kaldırılması işlemine biz dezenfeksiyon
diyoruz. Dezenfeksiyon, geniş bir aralığı
tanımlar. Dezenfeksiyon işleminde, genelde kimyasalların oluşturduğu dezenfektanlar kullanılır. Biz bu pandemi sürecinde
bağlı bulunduğumuz il ve ilçelerde gerek
hastaneneler gerek devlet kurumları
gerek cov-19 pozitif görünen hastaların
meskenlerinde gerekli önlemleri alarak
hastalığın yayılımını engellemek amacı ile
dezenfeksiyon uygulamalarımızı yoğun bir
şekilde sürdürerek sürece dahil olduk.
Kullandığınız dezenfektan ve
koruyucu ürünler hakkında bilgi
verir misiniz?
Tüm dezenfeksiyon işlemleri için National Turkey’e başvurmak, müşterilerimizin
yapabileceği en doğru tercihtir. Çünkü

National Turkey dezenfeksiyon işlemleri
için dünyaca Intra Hydrocare adlı ürününü kullanmaktadır. Bu ürün; Oksitleyici
madde olan hidrojen peroksit ve güçlü oligodinamik ve katalitik etkilere sahip olan
kolloidal gümüş, bir solüsyon şeklinde
kombine edilir. Böylece her iki komponentin sinerjistik özellikleri sayesinde ürünün
nitelikleri artırılmış olur. Ayrıca bu ürün;
İnsanlar, hayvanlar ve malzemeler için
güvenlidir ve hidrojen peroksit, aktif hale
geldikten sonra su ve oksijene ayrışır, bu
nedenle reaksiyondan sonra çevreye zararlı hiçbir ürün oluşturmaz, tamamen
çevre dostu bir üründür.
Pazarda güven ve kalitenin adresi
olmak için yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Hizmet kalitemiz, stratejimiz, operasyondaki ve operasyon sonrasındaki başarımız
ile müşteri memnuniyetini beklenenin
üzerinde sağlamak, Faaliyetlerimizi yürütürken Sağlık Bakanlığı ve WHO’nun yasa
ve mevzuatlarına uygun olarak hareket
etmek, Sürekli eğitim, kaliteli hizmet ve
ekip ruhunu birleştirerek daima gelişmek
için teknolojik altyapıyı etkin ve verimli
kullanmak olarak sayabiliriz.
Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir?
Aslında en önemli konulardan bir tanesi
de bu konudur. Öncelikle müşterilerimiz
haşere mücadele ile ilgi bir firma belirledikten sonra, o firmanın yasal mevzuata
uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Nedir peki bu yasal

mevzuat derseniz? Özellikle tercih edilen
firmanın eğitimini tamamlamış bir mesul
müdür olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere
Karşı İlaçlama Usul ve Esasları” belgelerini almış ve sizinle paylaşabiliyor olması
gerekiyor. Eğer bu evrak size gösterilmek
istenmiyorsa firmanın ismini Halk Sağlığı
Kurumunun internet sitesinden aratarak
onaylı olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bu tedbir sizin profesyoneller ile
çalışmanızı sağlayacaktır.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
National Turkey olarak 2017 yılında
Türkiye’nin tüm illerinde hizmet verebilmek için sektörümüze uzun yıllar hizmet
veren güzide 3 firması ile bir araya gelerek
GIPM firmasını kurduk ve ilk adımlarımızı
attık. GIPM olarak bugüne kadar ülkemiz
genelinde sektöründe öncü firmalar ile
çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.
GIPM ile; zararlı kontrolünde güvenli, kaliteli, zamanında, etkin, çevreye duyarlı
çalışma prensiplerimiz ve hizmet alıcılarımız ile iş birliği yaparak koşullara tepki
vermek yerine süreci yönetmek için çalışıyoruz. Gelişen ve değişen dünyada çalışmalarımızı dijital ortamda daha dinamik,
daha izlenebilir, stratejik yaklaşımlar ile
standart ve mevzuatlara uygun sürdürüyoruz. İşimizi seviyor insan sağlığı, çevre
sağlığı ve gıda güvenliği için çalışıyor uzmanlığımızı ülkemizin her bir ilinde hizmet
sunan bir firma olarak gücümüzü dünyaya
taşımak istiyoruz.
‘Doğal Yaşama Saygı GIPM ile başlar..’

marmaris housekeeper
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MARMARİS CLUB ANASTASIA HOTEL EXECUTIVE
HOUSEKEEPER’I HALİME UÇAK
“Housekeeping departmanında yaşanılan sıkıntılara karşı çözüm odaklı
olup, koordineli çalışıp, adaleti sağlayabilme, yönetme ve yönlendirme
kabiliyeti yüksek olmalıdır. İnsan ilişkileri ve iletişimi iyi sağlayabilmelidir”
diyen Halime Uçak sorularımızı yanıtladı.

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1968 İzmir doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. 1980 yılından beri turizmin içindeyim.
Evlendikten sonra 17 yıl ara verdim. Daha
sonrasında 2007 yılında turizme geri dönüş yaptım. 14 senedir de ara vermeden
turizm sektöründe çalışmaya devam ediyorum.
Housekeepırlık serüveniniz nasıl
başladı anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
1980 senesinde ailemin oteli vardı. Ailem de turizmciydi. Bende bu sebeple
o dönemlerde sektöre başlamış oldum.
Temizliği, sunumu ve düzeni sevdiğimden
dolayı da bu sektörde ilerlemeye ve kendimi geliştirmeye karar verdim çünkü insanları mutlu etmeyi seviyorum.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı?
Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
verilen çeşitli eğitimlere katılma fırsatım
oldu. 3 ay kursa gittim. Sonucunda eğitim
belgemi aldım. Alınan eğitimin kesinlikle
faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum.
Meslek içi eğitim adına da birçok seminerlere katılmaya özen gösterdim. Örneğin yakın zamanda Ezcacıbaşı tarafından
düzenlenen eğitim seminerine katıldım.
Seminer sonrasında ise bütün personel-

lerimin bilgi sahibi olmaları için ufak bir
toplantı yapıp edindiğim bilgileri onlarla
paylaştım. Housekeeping sektörünü ileri
taşıyabilecek her türlü bilgiyi öğrenmeye ve bilgileri paylaşmaya açığım. Genel
olarak ta haftada bir kez mutlaka toplantı
düzenlerim.
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Club Anastasia 4 yıldızlı apart oteldir. 94
odası vardır. Daimi misafirlerimiz de olup
İngilizler ile çalışmaktayız. Aile otelidir.
Sade, ferah, huzurlu bir ortamı vardır.
7’den 70’e tüm yaş aralığına iyi bir tatil
imkanı sunmaktayız. Bu nedenle otelimiz
Club Anastasia “Best Otel” listesinde yer
alıp altın ödüllerimiz de bulunmaktadır.
Böyle bir apart otelde çalışmaktan gurur
duyuyorum.
Housekeepır olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Öncelikle avantajından bahsetmek isterim. İlerisi çok açık bir meslek olup turizm
devam ettiği sürece kendini geliştirmede,
hayatınızda size düzeni, temizliği, yeniliği
getirebilecek bir meslek. Dezavantajı ise;
personelde yeterli sayı olmadığı takdirde
bu sektörde temizlik ve hijyen açısından
yetersiz kalınabilir. Fakat doğru, yeterli ve
tecrübeli bir ekipte dezavantajı avantaja
dönüştürebilirsiniz.

Sizce iyi bir housekeepır’ın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Kendimden yola çıkarak söyleyecek olursam; Kesinlikle ilk olarak güler yüzlü, pozitif enerjili olunmalıdır. Yaşanılan sıkıntılara karşı çözüm odaklı olup, koordineli
çalışıp, adaleti sağlayabilme, yönetme ve
yönlendirme kabiliyeti yüksek olmalıdır.
İnsan ilişkileri ve iletişimi iyi sağlayabilmelidir.
Housekeepır departmanının daha iyi
noktalara gelebilmesi için neler
yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İlk başta işinizi severek yapmanız gerekmektedir. Sevmeden yapabileceğiniz bir
meslek değildir. Misafirlerimizin bize olan
güveni de çok önemlidir. Bu yüzden daha
hassas olmak gerekir. Daha öz verili ve güler
yüzlü olunmalıdır. Pozitif enerjiyi misafirlere
geçirebilmek gerekir. Bir mevkide sabit kalmak yerine her zaman kendini geliştirmek
ve pratik zeka donanımına sahip olunmalıdır.
Örneğin; yabancı dil, davranış psikolojisi gibi
eğitimler departmanımız açısından çok faydalı eğitimlerdir. Şu dönemlerde de departmanımızın geldiği nokta pandemiden dolayı
daha önem kazandı diye gözlemliyorum.
Sizce bir otel için housekeepır
departmanı neyi ifade ediyor?
Otel için en önemli departmanlardan

marmaris housekeeper
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biridir. Otelin bel kemiğidir diyebiliriz.
İşletme verimliliğini arttırıcı önlemler
alınarak temizliğin, düzenin oluşumunu
sağlayan işlerin tümünden sorumlu bir
departmandır.
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Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Genel olarak bütün departmanlar ekipçe huzur içinde çalışabilmek için bağlarının ve iletişimin iyi olması gerekmektedir. Özellikle ön büro ve teknik servis
ile koordineli çalışmak housekeeping
departmanı için ön plandadır çünkü bu
3 departman bir zincirin halkası gibidir.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Turizm sektörü devam ettiği sürece housekeeping departmanı da bitmeyecektir. Fakat çalışma saatleri ve ücretler
iyileştirilmediği sürece personel bulunmasında zorluk yaşanacağını düşünüyorum.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Olumlu etkisinden bahsedecek olursam;
Tecrübemle pratik çözümler üreterek
evimde temizliği ve düzeni daha iyi sağlayabiliyorum. Olumsuz etkisi ise ; aşırı
titizliğimden dolayı çalışma ortamımdaki
düzeni evde uygulandığımda sorunlar olabiliyor.

mizi güçlendirdik. Örneğin; sosyal mesafelerimizi koruduk, eldivenlerimizi takıp,
dezenfektanlarımızı gerekli her noktada
kullandık. Her yeni misafir giriş ve çıkışlarında ateş ölçümünü yaptık, otel ekibimizi
sürekli toplantılarla bilgilendirdik. Bununla ilgili olarak Clup Anastasia Apart Otel
adına yetkili mevkiden Turizm güvenli işletme belgemizi de aldık.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Bu işi severek, sabırla ve kendilerini her
geçen gün daha fazla geliştirerek, eğitim
alıp, seminerlere katılarak, yeniliklere
açık olmalarını ve çabuk adapte olmalarını tavsiye ederim.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Büyük firmaların sadece ürün satışı yapmak için değil ürün hakkında personeli bilgilendirecek seminerleri yapılması ve bu
seminerlere otel çalışan personellerinin
mecburi katılımının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Marmaris’te bu konunun tüm housekeeping müdürleri olarak
eksikliğini hissediyoruz. Hedefim ise işimi
severek yaptığım için ileri zamanda aldığım eğitim ve tecrübeme güvenerek MAHED dernek üyesi olaraktan meslektaşlarım ile birlikte bu işin aktarımını yapmak
istiyorum.

Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler
aldınız? Otel olarak yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Korona virüs salgınının ilk gününden beri
önceliğimiz misafirlerimiz ve ekibimizin
sağlığıdır. Salgının ilk günlerinde acil eylem planımız doğrultusunda hijyen rutini-

fethiye housekeeper

FETHİYE ORKA WORLD HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
NİLÜFER ÇİFTÇİ
“Yediden yetmişe farklı kültürlerden misafirlere hizmet veriyoruz.
Misafirlerimizi mutlu, huzurlu ve güler yüzlü bir şekilde ağırlayıp,
uğurlamak bizlerin de yüzünü güldürüyor. Bir nevi emeğimizin karşılığını
alıyoruz” diyen Nilüfer Çiftçi sorularımızı yanıtladı.
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fethiye housekeeper
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1978 Fethiye doğumluyum. Eğitim hayatımı Fethiye lisesinde tamamladım. Yapı
olarak sakin bir kişiliğe sahip olduğumu
söyleyebilirim. Evli ve bir kız çocuk annesiyim
Housekeeperlık serüveniniz
nasıl başladı, anlatır mısınız?
Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
Uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştıktan
sonra 2013 yılında turizm sektörüne geçiş
yaptım. Bir sezon kat görevlisi olarak çalıştıktan sonra ikinci yılımda kat şefi olarak görev yapmaya başladım. Farklı tesislerde kat şefi olarak görev yaptım. Farklı
tesislerde çalışmak tecrübe ve deneyim
açısından oldukça önem taşımaktadır.
Çünkü tesislerin birçoğu kendi düzenini
kurup ona göre işlem yapmaktadır. Bu nedenle farklı tesislerde çalışmak tecrübe
kazanmak için önemlidir.
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Mesleğiniz ile ilgili eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim adına
neler yapıyorsunuz?
Mesleğe başladığım ilk yıldan itibaren kendimi geliştirmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarının düzenlediği eğitimlere katıldım.
Bu eğitimler sonucunda mesleğimle ilgili
sertifikaları aldım. Eğitim ve öğrenmenin
sonsuz olduğunu düşünüyorum. Bu alanda
özellikle pandemi döneminde eğitimli per-
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sonel ile çalışmak şart diye düşünüyorum.
Personelimizi bilinçlendirmek ve eğitmek
adına düzenli periyotlarla eğitimler düzenliyoruz. Onların yerine ve zamanına göre
çözüm üretip, hızlı ve pratik olmalarını sağlıyoruz. Hala zaman zaman çeşitli firmalar
tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine
katılarak gelişmeye devam ediyorum. Yeniliklere açık olduğun için, yeniliklere çabuk
adapte olmak için eğitimin olmazsa olmaz
olduğunu düşünüyorum.
Çalışmakta olduğunuz
otel hakkında bilgi verir misiniz?
Çalışmakta olduğum otel 113 odalı, 5 ayrı
oda tipine sahip 400 yatak kapasiteli bir
tesistir. Ölüdeniz’e 4 kilometre, Fethiye 7
kilometre mesafede, Ovacık bölgesinde
yer almaktadır. Dalaman Havalimanı’na
55 kilometre mesafede, dünyaca ünlü
Ölüdeniz Plajına 10 dakika mesafede yer
almaktadır. Orka grubunun en yeni Aqua
parkına yürüyüş mesafesinde, keyifli vakit
geçirebileceğiniz bir eğlence mekanına
sahiptir. Spa, havuz, restaurant, çocuk kulübü, toplantı salonu, eğlence animasyonları barındıran bir otelde çalışmaktayım.
Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde çeşitli avantaj ve dezavantajlar
vardır. Yediden yetmişe farklı kültürlerden

misafirlere hizmet veriyoruz. Misafirlerimizi mutlu, huzurlu ve güler yüzlü bir
şekilde ağırlayıp, uğurlamak bizlerin de
yüzünü güldürüyor. Bir nevi emeğimizin
karşılığını alıyoruz. Dezavantajı gelince
sanırım en çok etkilenen kişiler ailemiz
oluyor. Aşırı titizlik ve düzen onları zaman
zaman bunaltabiliyor.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Öncelikli olarak insana değer vermeli diye
düşünüyorum. Yaptığı işi mutlaka sevmeli.
Operasyonu yönetmek kabiliyetine sahip
olmak, planlı ve yaşanabilecek sorunlar
karşısında mantıklı çözümler üretebilmelidir. Personeli iyi tanımalı, moral ve
motivasyonlarını yüksek tutmalıdır. Ekip
ruhunu onlara aşılayabilmelidir
Housekeeping departmanın daha
iyi noktalara gelmesi için neler
yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Housekeeping departmanı daha iyi noktalara gelebilmesi için eğitime daha çok
önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Nitekim pandemi döneminde departmanımızın önemi daha da arttı, farkındalık kazandı. Misafirlerimizin gönül rahatlığı ile
kalabileceği hijyenik ve güvenli bir ortam
sağlamak temel ilkemiz olmuştur.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Mesleğimizin geleceği iyiye gitmiyor diye
düşünüyorum. Sektör gün geçtikçe genişliyor, yeni oteller yapılıyor ama genç nesilden
yetişen personel bulmakta zorlanıyoruz. Sezonluk olması nedeniyle olumlu bakılmıyor
Çünkü gençlerimiz devamlı çalışacakları
bir meslek edinmek istiyorlar. Gençler sezonluk olması nedeniyle turizm sektöründe
pek çalışmak istemiyor. Mesleği cazip hale
getirmek adına somut adımların atılması
gerektiği kanaatindeyim.

Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Özellikle konaklama sektöründe tüm departmanların birbiriyle iletişim halinde
olması büyük önem taşımaktadır. Bilgi
aktarımı düzgün bir şekilde yapılmalıdır ki
olumsuzluk yaşanacak bir duruma mahal
verilmemesi gerekir. Ola ki olumsuz bir
durum yaşandığı zaman sorunlara çözüm
üretmek için birlikte hareket edilmeli, tekrar yaşanmaması adına da önlem alınması gerekmektedir.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Meslekte edindiğim bilgi ve tecrübe ev hayatımı olumlu etkiliyor operasyon ağırlıklı
çalıştığımız için bazen işi işte bırakmaya
biliyorsun. Bu aile bireyleri içinde olumsuzluk teşkil edebiliyor ancak işimizi severek yaptığımız için bu durumun üstesinden gelmemiz kolay oluyor.
Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların

öncelikle bu işi sevmelerini, eğitim almalarını, ondan sonra kendilerini geliştirerek
yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Öğrenmek istemek başarmanın yarısıdır.
Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler
aldınız? Otel olarak yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Departman olarak kalite politikamızın temel amacı olan hijyen ve temizlik esastır.
Pandemi döneminde bu önlemler katlanarak daha önemli hale gelmiştir.
Personelimizin ve misafirimizin sağlığı
her şeyden önemlidir. Bu nedenle Turizm
ve Sağlık Bakanlığımızın koymuş olduğu
kurallar doğrultusunda çalışmalarımıza
devam ettik.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
Öncelikli olarak ekibimle birlikte güzel çalışmalara imza atarak başarılı olmak ve bu başarının sürekliliğini sağlamak amacındayım. Yeni
nesillere mesleğimizi sevdirmek, onları eğitmek, birikimlerimizi onlara aktarmak en büyük
hedeflerim arasında yer almaktadır.
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Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Bana göre otel bünyesindeki tüm departmanlar zincirinin bir halkası gibi birbirine
bağlı ve bağımlıdır. Her departmanın üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi
şekilde yerine getirmesi gerekir. Housekeeping departmanı misafirin otele girip
odaya yerleştiği andan itibaren misafire
kendini evindeymiş hissini ve huzurunu
verebilen departmandır. Housekeeping
misafirin memnuniyet seviyesini artıran,
otelin belkemiği olan bir departmandır.
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İstanbul housekeeper
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PIYA SPORT HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
SİNEM TARUK
“Her işte olduğu gibi bizim işimizin de çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Bu
zorlukların üstesinden gelmek için donanımlı olmak önemlidir. Temizlik,
hijyen ve bakım için kullanılan ürünlerin özellikle kimyasalların çok
iyi bilinmesi bizim işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Housekeeper’ın her
zaman kendini geliştirmesi, yeniliklere açık olması, mütevazi, vicdanlı,
hakkaniyetli ve anlayışlı olması önemlidir” diyen Sinem Taruk sorularımızı
yanıtladı.

Housekeeperlık serüveniniz
nasıl başladı?
Bu alanda çalışan ve mesleğin her anını iyi
analiz etmiş yakın bir arkadaşımın tavsiyesi ve yönlendirmesiyle başladım. Küçük
bir butik otelde ilk deneyimi gerçekleştirdim. Burada işimi her manada tecrübe
ederek daha büyük bir otelde başladım.
Gördüm ki Houseekeperlık her gün yeniden kendinize bir şeyler kattığınız bir
meslekmiş. Hani derler ya dünyaya gelen
herkesin bir uzmanlık alanı edinir kimileri
bunu doğuştan alır kimileri sonradan edinir bence ben doğuştan almışım.
Mesleğinizle ilgili eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim adına
neler yapıyorsunuz?
Mesleğimle ilgili ilk eğitimimi T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açılan
kurslara katıldım. Daha sonra otel ekipmanlarını tanıma, kullanma, hijyen, kimyasal, tekstil, iletişim ve el becerileri gibi
bir çok alanda eğitim alarak mesleğe dair

aylık olarak gerçekleştirilen toplantılara
katılmaktayım.
Çalışmakta olduğunuz
Otel hakkında bilgi verir misiniz?
Şu anda Piya Sport Hotel de çalışıyorum.
Otelimiz 131 odalı, konum olarak İstanbul
yarımadasında birçok olaya ev sahipliği
etmiş, turistik açıdan önemli olan tüm
alanlara yakın bir konumda. Özellikle ailelerin tercih ettiği yaş ortalaması yaklaşık olarak kırkın üzerinde olan misafirlerin
geldiği bir konaklama işletmesidir. Otelimizde temizlik, hijyen ve hizmet kırmızı
çizgimizdir.
Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Avantajı; hareketli olmayı seven biri için
sürekli aktif olmak ve kendinizi zinde
hissetmek. Konaklama yapan misafirlerin konaklaması sırasında oda kullanım
şekillerine göre milliyetlerini ve nasıl bir
yapıya sahip olduklarını analiz edip insanları tanımama yardımcı olduğunu ve
diyebilirim ki mesleğimin bana kattığı en
güzel şeylerden biridir. Dezavantajı ise;
çalışanlarının sürekli eğitim almasının gerekmesidir.
Sizce iyi bir Housekeeper’ın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Yaptığımız işin çeşitli zorlukları vardır.
Housekeeperın kendi alanında donanımlı

olması gerekir. Kendi alanında kullandığı
gerek kimyasalları gerekse diğer ürünleri
çok iyi tanımalı ve ona göre kullanmalıdır.
Kişilik olarak bizim her daim mütevazi,
vicdanlı, hakkaniyetli ve anlayışlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de bize
düşen büyük görev; her zaman yönetimle
personel arasındaki dengeyi ayarlayabilen kısacası liderlik vasfına sahip olmak.
Housekeeping Departmanını daha
iyi noktalara gelmesi için neler
yapılabilir ve geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Housekeeping departmanın geldiği nokta
bence hak ettiği noktada değil daha iyi
olabilir. Daha iyi nasıl yapılabilir; turizm
otelcilik liselerinde kat hizmetleri bölümlerin de ve diğer meslek liselerin de
bölümleri artırıp kesinlikle büyük otellerde ve uygulama okullarında yaparak
öğrenme modelini tam manasıyla hayata
geçirerek aynı zamanda yabancı dil bilgisi
kazandırılmalıdır. Böylelikle departmanımızı hatta turizmi çok daha iyi seviyelere
taşıyacağına inanıyorum.
Sizce bir otel için housekeeping
departmanı ne ifade ediyor?
Temizlik, hijyen ve oda görünümü. Misafirlerin daha rahat edebilmesi için oda
görünümü önemlidir. Bu durumda oda düzenini kullanılacak ürünlerden (yastıklar,
yorganlar ve diğer tefriş ürünleri gibi) bir-
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1986 yılında İstanbul da doğdum. İki çocuklu bir ailede büyüdüm. Evli bir çocuk
annesiyim. Ticaret lisesi mezunuyum. Liseden mezun olduktan sonra muhasebe
alanında çalıştım. Ancak bana uygun olmadığını fark ettiğimde mesleğimle tanıştım ve 2008 yılından beri Kat Hizmetleri
departmanın da devam ediyorum.
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birleriyle uyumuna kadar çok iyi düzenleyerek. Olumlu bir görüş elde eder. Benim
aklıma gelen ilk şey temizlik çünkü bizler
misafirin en özelinde olan bir departman
olduğumuz için bir diğer ifade ile güvendir.
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Sizce housekeeping
departmanının diğer departmanlarla
ilişkisi nasıl olmalıdır?
Her departmanla ilişkisi çok önemlidir.
Ancak önceliği ön büro departmanıyla
koordineli ve iletişim içinde olması zorunluluk gerektirir. Bir diğer departman
ise teknik departmanıdır bu departmanda
en az ön büro departmanı kadar bizim için
önemlidir.
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Mesleğiniz geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bildiğiniz üzere ülkemiz de ve dünya da
salgın haline gelen covid-19 virüsü bizlere ve tüm insanlığa temizliğin ve hijyenin
önemini göstermiştir. Turizm sektörünün
devam edebilmesi için biz housekeeping
departmanı çalışanlarına daha büyük
önem verileceğini ve mesleğimizin daha
iyi yerlerde olacağını bu kavramda ön görmemek mümkün değildir.
Housekeeper olmanın ev hayatınızda
olumlu olumsuz etkileri var mıdır?

Mesleki alışkanlıkların evime yansıması
çok iyi bir şey öncelikle bunu belirtmek
isterim. Bu durumda sürekli tertipli ve
düzenli olunması gerektiği için aile fertlerim tarafından şikayet edilse de bir zaman
sonra temizlik ve düzen olgusuna onlar da
alışıyorlar. Ben mesleğim açısından evime
yansıyan herhangi bir olumsuzluk aslında
görmüyorum.

sında valizlerinin Ultra viole dezenfektan
makinemizle dezenfekte edip içeride ateş
ölçümleri ve yakın zamanda geçirmiş oldukları hastalıklar ve geldikleri ülkeler
bakımından kontrol çizelgelerimizi oluşturarak kayıt aldık. Belli saat aralıkların
da genel alanlar da ve diğer kulanım alanların da doğal havalandırma ve dezenfektan çalışmaları yapıyoruz.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere ne tavsiye edersiniz?
Öncelikle pes etmek üzere yola çıkmamalıdırlar. Her iş de olduğu gibi bizim işimizde de sabır ve mücadele çok önemlidir.
Sabırlı, kendilerine ve etrafa zarar vermeyecek kadar hırslı bir şekilde çalışmalılar.

Kullanılan ünitelere ilişkin periyodik olarak bakımlar gerçekleştirilerek kayıt altına alıyoruz. Misafir büfelerimiz koruyucu
camlar ile doğrudan yemeklerle teması
azaltarak çalışanlarımız tarafından servis
ediliyor ve kullanılan her bir materyalin
tek kullanımlık olmasına özen gösteriyoruz. Otelimiz oda sayısına orantılı izolasyon odaları oluşturularak daha dikkatli ve
kontrollü bir süreç yaşıyoruz.

Pandemi sürecinde ne gibi
tedbirler aldınız? Otel olarak
yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Öncelikle otelimizde covid-19 öncesi rutin olarak yapılan temizlik ve kontroller
bakımından sürece adapte olmamız bizi
yormadı. İlk önce işletme içerisinde acil
durum planı oluşturmakla başladık. Daha
sonra Güvenli Turizm sertifikasyonu altında çalışanların ateş ölçümleri ve günlük
olarak sağlık değerlendirmelerini kontrol
altına alınıyor. Misafirlerimizin girişi esna-

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
İşimi iyi yapabilmek için işinde ehil bir
ekiple hedefimi üst sınıra taşıyacağım.
Turizm sektörü bir bütündür. Misafir kapıdan içeri girdiği an bütün departmanların
önceliği misafire ilgisi alakası ve hizmeti
beklentiyi karşılamalı. Bu memnuniyetin
sonucu bize de iyi yansır ve daha iyi yerlere bizi getireceğini düşünüyorum.

alanya housekeeper
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ALANYA NUMA BAY EXCLUSIVE OTEL EXECUTIVE
HOUSEKEEPER’I GÜNAY DEMİRER

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1974 Konya doğumluyum. Evli ve 3 çocuk
annesiyim. Lise mezunuyum. Kızımla birlikte girdiğim üniversite sınavından sonra
Anadolu Üniversitesi Turizm Konaklama
ve İşletme Bölümüne kayıt oldum. Maalesef 2. sınıftan sonra devam edemedim.
27 yıldır turizm sektöründe hizmet vermekteyim. 2014 yılında başladığım Numa
Hotels grubuna, 2017 yılında açılmış olan
Numa Bay Exclusive Otel’de devam etmekteyim. Aynı zamanda geçtiğimiz dönem HOTED Yönetim Kurulu Üyeliği, bu
dönemde ise Genel Sekreterlik görevini
yürütüyorum.

Housekeeperlık serüveniniz
nasıl başladı, anlatır mısınız?
Bu mesleği seçmeye nasıl karar
verdiniz?
1994 yılında Tekirova –Kemer Phaselis
Princes Otel’e kasiyer olarak işe başlamak için gitmiştim. Ablamın müdürü
bizim departmana alalım yetiştirelim
dedi. O yıllarda housekeeping departmanı, tercih edilirliği yüksek bir departmandı.
Bana da çalışma saatlerinin uygunluğu
ve şef olmak cazip geldiği için housekeeping departmanında işe başladım.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız
mı? Meslek içi eğitim adına neler
yapıyorsunuz?
Turizm sektörüne başladığım günden
itibaren meslek içi eğitim adına özel
firma, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler, çalıştığım
tesislerde aldığım eğitimlerki hepsi de
eğitime ciddi derecede önem veren tesisler Usta ve Usta Öğreticilik Belgesi,
Eğitimcinin Eğitimi, Ön Büro İş Başı Eğitimi Kurslarına katıldım. Sektördeki yenilikleri takip edip housekeeping ile ilgili
otelin prosedür ve talimatlarını sürekli
olarak ekip arkadaşlarımla paylaşmak-
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“İyi bir housekeeperın mütevazi, sabırlı, yenilikçi olması, inisiyatif
kullanabilen, eğitime önem veren, mesleki becerilere sahip, işini çok
iyi bilen, yeniliklere kolay ayak uydurabilen yapıda olması önemlidir.
Teknolojik yeniliklere çabuk adapte olup, personelini de en iyi şekilde
yönlendirmesi ve onları en verimli şekilde çalıştırması önemlidir” diyen
Günay Demirer sorularımızı yanıtladı.
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tayım. Ayrıca mesleki kurs ve eğitimlerle ilgili bilgilendirip katılımlarını sağlıyorum.
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Numa Bay Exclusive Hotel M.Ö. 200’den
kalma eşsiz tarihi bir koyda, 356 odası ile Alanya’nın Türkler Kasabası’nda
yer almaktadır. Ana otel binasının mimarisi Alanya ilçesinin doğasından ve
geleneksel renklerinden esinlenmiştir.
Otele ait plaj boydan boya yeşil manzaralarla çevrili ve mavi bayrak sertifikalı
berrak bir denize sahiptir. Numa Bay
Exclusive Hotel 2017 Haziran tarihinde
açılmış olup bugüne kadar hizmet kalitesinden hiç ödün vermeden özel oda
tipleriyle kazandığımız ayrıcalıklı belge ve ödüllere sahip, koşulsuz misafir
memnuniyeti sağlayan güler yüzümüz
ve hizmet anlayışımızla misafirlerimize evlerini aratmayacak keyifli bir tatil
geçirmelerini sağlamaktayız. Bunların
dışında pandemi dönemine kadar kış
sezonunda futbol takımlarını da ağırlayan personele kışın istihdam sağlayan
bir tesistir.
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Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Geniş bir operasyonu yönetiyoruz. Otel
içerisinde daima aktif olarak çalışmak,
kendine ve ortama bir şeyler katmak,
otelin genel işleyişine hakim bir departman olmak gerçekten çok güzel.
Çalışanlarımız bizi bir anne olarak görü-
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yorlar. Bu çok gurur verici. Yeni insanlar
tanıyarak çok geniş bir çevre ediniyoruz.
Otelimize gelen misafirleri ağırlamak,
onlarla tanışmak, farklı kültürleri tanımamıza ve yeniliklere açık olmamıza
olanak sağlıyor. Dezavantajları; konaklama işletmelerinin en önemli departmanlarından bir tanesi olan housekeeping departmanı çoğu kişi tarafından
klasik bir ev hanımının yapabileceği bir
meslek olarak düşünülmesi. Otelin bel
kemiği olan housekeeping departmanının bu kadar fedakar ve yoğun çalışmasına rağmen gereken değerin verilmemesi çok üzücü.
Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Mütevazi, sabırlı, yenilikçi, inisiyatif kullanabilen, eğitime önem veren, mesleki
becerilere sahip olan, işini çok iyi bilen,
yeniliklere kolay ayak uydurabilen olmalıdır. Teknolojik yeniliklere çabuk
adapte olup personelini de en iyi şekilde yönlendirebilmelidir. Yönetici olarak
altında çalışan personelin iyi tanınması
ve onları en verimli şekilde çalıştırması
önemlidir.
Housekeeping departmanının daha
iyi noktalara gelmesi için neler
yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Maalesef housekeeping departmanı can
çekişiyor. Oteller, iş merkezleri günbegün çoğalmakta ve hizmet alanlarının
sınırlarını genişletmekte. Yaşanan kali-

fiye personel sıkıntısının üzerine bir de
pandemi ile birlikte göçler başladı, kalanların büyük çoğunluğu başka alanlara yöneldi. Geldiği nokta artık insanların yaz tatilinde boş kalan iki- üç ayını
değerlendirmek boş geçirmemek için
geçici bir iş sahası oldu.Turizm büyük
kayıplar yaşıyor. Otellerin çoğalması,
işletmelerin hedeflenen doluluğa ulaşması için fiyatları kırması, acentaların
batma hikayeleri maalesef ki hepsinin
ilk faturası personele kesiliyor. Housekeeping departmanının daha iyi noktalara gelebilmesi için turizm okulları ve
İnsan Kaynakları departmanları birlikte
ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor.
Bu maalesef bizlerin çabasıyla olacak
bir şey değil. Bu mesleği sevdirebilmek
için insanları maddi yönden rahatlatmak, maaş politikasını değiştirmek, kış
döneminde devletin ve işverenin destek
olması çalışana istihdam sağlanması
gerekir. Mesleğin tercih edilebilirliği artınca çalışanın iş yükü azalacak ve daha
çok verim alınacaktır. Personele yatırım
yapılmadığı sürece daha kötüye gideceğimiz aşikardır.
Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Housekeeping departmanı tesisin bel
kemiği, olmazsa olmazlarından, sağlıklı
ortam oluşturmak, çevreye duyarlı ve
tesise yapılan yatırımı koruyan, tesisin
her alanından sorumlu ve sürdürülebilirliği sağlamada büyük önem taşıyan
bir departmandır.

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Her yıl büyümekte olan sektörle birlikte
yaşanan personel sıkıntısı daha da artacak. Önceden biz personeli seçerken,
kriterleri biz belirlerken, şimdi onlar
bizi seçmeye başladı. Turizm ve meslek
okulları, İnsan Kaynakları, işletmecilerimiz ve yatırımcılarımız bizlere destek
olurlarsa daha iyi işler çıkaracağımızdan şüpheniz olmasın.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Tabiki evde de temizlik, düzen ve hijyeni
severiz. Çocuklarla ufak tefek sıkıntılar
çıksa da en büyük destekcim kendisi de
bir turizmci olduğu için tabiki eşim.
Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Bu mesleğin bizlere kazandırdığı çok

şeyler var. Mesleğimize sahip çıkalım.
Benim keyifle ve severek yaptığım bir iş.
Bu işi en alttan başlayarak bilerek çekirdekten yetişmelerini tavsiye ederim.
Her zaman yeniliklere açık ve sabırlı
olsunlar.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Gençlerimize bu mesleği sevdirebilmek, bilgi ve deneyimlerimizi onlara
aktarabilmek, arkamızda bu mesleğin
sürdürülebilirliğini sağlayan bir nesil
bırakmak.
Hoted Alanya’nın çalışmaları
ve dernekleşmeyle ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Hoted kurulduğu günden bu yana Housekeeping olimpiyatları, fabrika eğitim
organizasyonları, kat şefliği kursları ve
her biri ayrı başlıklar altında bir çok eğitim semineri gerçekleştirmiştir.
Ayrıca her yıl geleneksel iftar yemeği ve
kahvaltı organizasyonları geçekleştirilmiştir. Hoted’in kurucularından onursal
Başkanımız ve Başdanışmanımız Hakan
Halit Yeni başta olmak üzere, geçmiş
dönem başkanlarımız, yönetim kurulu
başkanı ve üyeleri, eğitim komite başkanı ve üyeleri, denetleme ve istişare
kurulu üyelerimiz; camiamızın çıtasının
yükseltilebilmesi için ve hakettiği konu-

ma gelebilmesi için, en üst perdeden
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
HOTED, camianıza ve
Alanya turizmine ne kattı?
Düzenlemiş olduğu gerek Kat Şefliği kursları gerekse diğer eğitim seminerleri ile sektöre kalifiye
personel kazandırmaktadır. Kuruluşumuz Hoted’in çalışmaları sayesinde birçok tesisin housekeeping departmanına
bakış açısı değişti. Onursal Başkanımız,
Başdanışmanımız Hakan Halit Yeni’nin
gerek yerel, gerek ise ulusal anlamdaki
çalışmaları ve mücadeleleri sayesinde
sadece Housekeeping çalışanları değil,
tüm turizm çalışanlarının, emekçilerin
sıkıntılarını tüm Türkiye duyuyor. Hoted
camiamızın, turizmin, emekçinin, emeklinin ve garibanın sesi oldu, olmaya da
devam ediyor. Şüphesiz dernekçiliğin,
sivil toplum bilincinin gelişmesi, artması tüm emekçi camiasının yararına olduğuna inananlardanım. Bunu gördük,
görüyor ve canlı canlı yaşıyoruz. Onursal başkanımızdan yönetim kuruluna,
yönetim kurulundan eğitim ve istişare
kurullarımıza kadar hep birlikte, birlik
ve beraberlik içerisinde elimizden gelen
her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam
edeceğiz. Kısacası biz bir tabela derneği
değiliz sektörün ve mesleğin geleceği
için çalışıyoruz, çalışmaya da devam
edeceğiz.
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Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Otelin tüm departmanları zincirin bir
halkasını oluşturmaktadır. Tüm departmanların üzerine düşen görevleri farklı
olsa da amaç aynı hizmeti taşımaktır.
Housekeeping departmanı da diğer
departmanlarla iletişim halinde, yardımlaşabilen, bilgi alışverişi içerisinde
olmalıdır.
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KAYA PALAZZO RESORT & RESIDENCES BODRUM
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
MÜRSEL BALTACI
“Departmanın daha iyi noktalara gelmesi için hepimizin elini taşın altına
koyması gerekir. Housekeeping departmanının özellikle son yıllarda
geldiği nokta maalesef iç açıcı değil. Özellikle düşürülen personel sayısı,
ücret yetersizliği, sezonluk personel gibi durumlara müdahale edilmeli
diye düşünüyorum” diyen Mürsel Baltacı sorularımızı yanıtladı.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Liseden sonra bir tanıdık vasıtası ile Bodruma geldim. Resort Dedeman Bodrum’da
Housekeeping departmanında meydancı
olarak başladım. Resepsiyon, muhasebe,
f&b ve nerdeyse tüm departmanlarda traine
gördüm, daha sonra housekeeping departmanına geri döndüm. Temizliğe verdiğim
önem ve detaycılığım beni bu alana itti.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim
adına neler yapıyorsunuz?
Mesleğimle ilgili birçok eğitim aldım. Bunlardan 15 tanesi sertifikalı. Öğrenmenin
yaşı yoktur diyerek eğitim almaya devam
ediyorum. Meslek içi eğitim benim için
olmazsa olmaz. ekibimle her sabah 15
dakika önceden belirlediğimiz bir eğitim
programını takiben günün konusunu anlatıp zaman zamanda uygulamalı eğitimlere devam ediyoruz. Sektördeki yenilikleri
de takip ederek mesleğimizi ve kendimizi
güncellemeye devam ediyoruz.
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
1974 yılında Burhanettin Kaya tarafından kurulan Kaya Holding, bugün 8 şirket ve 2500’ü
aşkın profesyonel kadrosuyla inşaat, turizm,
finans, petrol, enerji ve içecek alanlarında faaliyet göstermektedir. Her biri dalında öncü

ve uzmanlaşmış Kaya Holding grup şirketleri, doğrudan ya da dolaylı olarak dünyanın
birçok farklı noktasında bulunan binlerce
müşteriye ulaşmakta, özellikle turizm ve inşaat sektöründe sadece yerel değil, küresel
pazarlara da hizmet vermektedir. Kaya oteller gurubunun en yeni üyelerinden biri olan
kaya palazzo le chic bodrum otelinde çalışmaktayım. Luxury kategorisine yeni bir bakış
açışı getiren bodrum Gümbet in en lüx otelinden biriyiz. 65 oda 17 residences oluşan
tesisimiz misafir memnuniyeti en yüksek tesislerden biridir. Bu memnuniyet başarısında
başta genel müdürümüz olmak üzere tüm
çalışma arkadaşlarımın katkısı büyüktür.
Housekeeper olmanın avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Bana göre en büyük avantajı çok insan
biriktirdim. Çok dost edindim. Çok anı biriktirdim. Hem iş hem hayata dair pek çok
tecrübe edindim. Dezavantaj olarak hem
yoğun yaz sezonunda düzensiz çalışma
saatleri, hem de kış sezonunda evime çok
uzak bir mesafede bulunmak; özel hayatı
ve ev hayatını olumsuz etkiliyor, ailemden
uzak kaldığım zamanlar oluyor.
Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Bence iyi bir housekeeperın ilk önce kişilik
sahibi olması gerekir. İnanıyorum ki diğer
özelliklerini zamanla kazanabilir. Eğitimle
birlikte tecrübe şart. Çözüm odaklı olmalı.
Ekip ruhunu hissetmeli ve yaşamalıdır.
Housekeeping departmanın
daha iyi noktalara gelmesi için
neler yapılabilir? Geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Departmanın daha iyi noktalara gelmesi
için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. Herkesin görevini ve işletmesini sahiplenerek; işine iki elle sarılmalı aynı zamanda
mesleğini işletmede ön plana çıkartıp önemini belirtmelidir. Günümüzde geldiği nokta
maalesef iç açıcı değil. Bütçede düşürülen
personel sayısı, ücret yetersizliği bunlara
müdahale edilmeli diye düşünüyorum.
Sizce bir otel için housekeeping
departmanı neyi ifade ediyor?
Bence bir otelin olmazsa olmazı olan bir
departmandır. Odalar temizlenmez, hazır
hale getirilmezse; odalar satışa sunulamaz. Bu durumda; ne otele bir satın almanın gerçekleşmesine gerek kalır; ne resepsiyondaki personelin check in – check
out yapmasına gerek kalır, ne bir aşçının
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1981 Çorum Ortaköy doğumluyum.
11 yıldır evli ve 9 yaşında ikiz kız çocuğu babasıyım. Bodrum aşığı olarak Bodrum’da
yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır turizm de
çalışıyorum. Şu anda yaz sezonunda; Kaya
Palazzo Resort & Residences Le Chic
Bodrum’da, kış sezonunda; Kaya Palazzo
Ski & Mountain Resort Kartalkaya’da Housekeeper olarak çalışmaktayım.
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yemek yapmasına gerek kalır, ne de bir
garsonun servis yapmasına gerek kalır.
Bir otelin açık tutulması için housekeeping departmanı olmazsa olmazdır, housekeeping departmanı zincirin en kuvvetli
halkasıdır.
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Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Otelcilikte departmanlar zincirin halkası
gibi. Hepsi birbirine bağlı. Halkanın bir yerinde kopukluk olursa yükü çekemeyiz. Bu
mantıkla düşünüp diğer departmanlarla
bu düşünceyle hareket etmeliyiz.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bence devletimizin konuya acil ele alması gerekiyor. Yeniden TUREM’ler (Turizm
Eğitim Merkezleri) açılabilir. Turizm teşvikle desteklenerek personel eğitilmelidir.
Devletin üreteceği çözümlerle personel
istihdam süresi uzatılabilir. Yakın bir zamanda hepimiz personelsiz kalacağız.

Yabancı uyruklu personeller getirmeye
devam edeceğiz. Bundan dolayı mesleğin
geleceğini parlak görmüyorum. Yarınlara
maalesef umutla bakamıyorum.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Olumlu yanları eşime yardımcı oluyorum.
Yapılacak işleri planlayıp iş bölümü yapıyoruz. Olumsuz yanları çok titiz ve detaycı
olmam. Bazen ben bile rahatsız oluyorum
bu özelliğimden. Ama işimi çok seviyorum.
Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
İşinizi severek yapın ve yaptığınız işi mesleğiniz olarak kabul edin. Aksi takdirde
kısa dönem çalışmayı düşünüp sadece zaman geçirmek amacıyla bakarsanız kendinize bir şey katamazsınız.
Asla bu yönde gelişme sağlayamazsınız.
Pes etmeyin. Her işin ve her insanın Kırılma noktası var onu geçerseniz başarı
kaçınılmaz olur.

Pandemi sürecinde ne gibi
tedbirler aldınız? Otel olarak
yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Sertifika sürecinin gerekliliği olan tüm
yasal tedbirleri uyguluyoruz. Özellikle
çalışanlarımızı çok sıkı takip ediyoruz. Konuklarımız için hijyen ve tedbirleri en üst
seviyeye çıkarttık. Giriş çıkışlarda ateş
ölçümleri, tüm genel alanlarda sosyal
mesafe kuralları ulaşılabilir her alanda
dezenfektanlar, galoş ve eldivenler. Ayrıca ulv cihazı ile düzenli olarak tüm tesis
dezenfekte ediliyor.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Yaz dönemi bodrumda kış dönemi ise bolu
da kaya palazzo otelde çalışmaktayım.
Her iki otelde de misafir memnuniyeti
üst seviyede. Bu seviyeyi daha da yukarı
taşıyıp vizyon ve misyonumu geliştirmek
istiyorum. Bu şekilde kendime ekibime ve
memleketime faydalı olacağımı düşünüyorum.

antalya housekeeper

Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

ANTALYA INNVISTA HOTELS BELEK
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
ŞERİFE KİREZ

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1970 Konya doğumluyum. Eğitim hayatım
bittikten sonra bir arkadaşımın vesilesiyle
1987 yılında Kuşadası İmbat otelde kat görevlisi olarak çalışmaya başladım. 34 yıldır
bu sektördeyim. Son 4 yıldır Innvista Hotels
Belek’te Executive Housekeper olarak görevimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği
(ANTED) aktif olarak görev yapıyorum. Bir
kız çocuk sahibiyim.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Mesleği tamamen tesadüfi seçtim. Aynı zamanda komşumuz olan arkadaşımın otelde
çalışmaya başlaması benim serüvenimin
başlangıcı oldu. 1987 yılında adım atıp, tırmanmaya başladığım basamaklar, sırasıyla;
kat şefi, asistan ve 1996 yılından günümüze
housekeeper olarak serüvenim hala ilk gün
heyecanı ile severek ve azimle devam ediyor.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim adına
neler yapıyorsunuz?
Alaylıyım. Meslekle ilgili de M.E.B. başta
olmak üzere özel kurum ve kuruluşlardan
ayrıca şirket içi ve dış kaynaklı eğitimleri
önce kendimi geliştirmek sonra da ekibime faydalı olabilmek adına aldım, almaya
da devam ediyorum.
Yenilikleri takip edip, çağın gerisinde kalmamalıyız.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

“Housekeeping operasyon departmanı olduğu için sürekli aktif ve
hareketli olmanız gerekiyor. Bu durum da benim yapıma oldukça
uygun. Ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dili, dini, ırkı farklı insanlara hizmet
verip memnuniyet ve devamlılıklarını sağlamaya ülkem ve işletmem
adına katkıda bulunmak, bizler için büyük mutluluk” diyen Şerife Kirez
sorularımızı yanıtladı.
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antalya housekeeper
Çalışmakta olduğunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz?
Innvista Hotels Belek, aile ve çocuklu aileler için aktivite-eğlence kompleksidir. Kış
sezonunda da bulunduğu bölgeden ötürü
spor gruplarının tercih ettiği bir oteldir.
Ebeveynlerin unutamayacakları bir tatili
çocuklarıyla paylaşabilmelerini amaçlayan otelimiz çocuklara tıpkı yetişkinler
gibi kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Su kaydırak havuzları, oyun parkı,
açık büfe restaurant, alacarte restaurantlarımız ve çocuklar için özel tasarlanmış
restauranımız, Minivista çocuk kulübümüz ile çocuğunuza eğlence dolu bir tatil
sunarken, size de çocuğunuzu emin ellere
bırakıp gönül rahatlığıyla tatilin keyfini
çıkarma fırsatı sunuyor. Tatilin tadını doyasıya çıkarmanız için otelimizde kapalı
yüzme havuzu, sauna, Türk Hamamı ve
spor salonunu kullanabilir, rahatlamanızı
sağlayabilirsiniz. Innvista ailesi çocuğunuzun ben sıkıldım diyeceği hiçbir saniye
olmayacağına dair söz veriyor.
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Housekeeper olmanın avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
Benim için en büyük avantajı operasyon
departmanı olduğu için sürekli aktif olmak.
Aktif olarak çalışmayı sevmeyen birisi için
sıkıcı ve yorucu olabilir. Ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dili, dini, ırkı farklı insanlara
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hizmet verip memnuniyet ve devamlılıklarını sağlamaya ülkem ve işletmem adına katkıda bulunmak, deyim yerindeyse bacasız
sanayinin bir parçası olmak bizler için büyük
mutluluk. Dezavantajı ise; otel doluluk oranları sezonluk olarak değiştiğinden personellere sürekli istihdam sağlanamaması. Ana
kadro dışında çalışanlar 6-8 ay çalışarak 12
ay hayatını idame ettirmek zorunda. Genel
olarak bu departmana gerektiği kadar önem
verilmiyor. Yeni nesil bu işte çalışmayı istemiyor. Tercih edilmemek de bizleri üzüyor.

ları da kaybedeceğiz. Turizm okullarında
housekeeping bölümü yok oluyor! Sektör
çalışma şartları iyileştirme yönünde adım
atmalı ki öğrenciler özendirilmeli ve tercih edilen departman haline getirilmelidir,
kanısındayım.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Evimizde annemizin özellikleri neyse, bir
otelde de housekeeperın özellikleri o olmalıdır. Housekeeper ‘Otelin annesidir’
Girişten çıkışa kadar temizlik, hijyen ve
bakımından, eğitiminden, motivasyonundan, ekip ruhu oluşumundan, üniformalarına kadar her yerde eli olan, prezentabl,
mütevazi, iletişimi kuvvetli, sevecen, koruyup kollayan, güvenilir ve sorumluluk
sahibi olmalıdır.

Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Temizlik hijyen ve bakımla başlayıp, misafirlerin mahremine giren, bunun gizlilik
ve özelini gözeten, güven üzerine kurulu
ve işletmeye katkı sağlayan en önemli
operasyon departmanlarından biridir. Konuklar, her zaman temiz ve güvenli konaklama yeri ararlar. Aradıklarını bulan
ve sunulan hizmetten memnun kalanlar,
işletmenin devamlı misafiri olacakları
gibi, çevrelerine de olumlu eleştiriler yaparak konukların bu işletmeye gelmelerini sağlayacaklardır. Bu durum işletmenin
gelirinin artmasına neden olur. Yukarıda
da bahsettiğim gibi evin temizliği ve ekonomisini de dengelemekten sorumlu olan
“Anne” yi ifade ediyor.

Housekeeping departmanın daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle istihdam sağlanmalı. İşin sürekliliği olmadığı sürece mevcuttaki çalışan-

Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Sadece Housekeeping departmanının değil bütün departmanların birbiriyle ilişkisinde, empati ve iletişimin önemini unut-

Mesleğinizin geleceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Böyle devam ederse bir kırılma noktası yaşanacaktır. Milyar dolarlık tesisler
yapılıp, bizlere emanet ediliyor. Bildiğim
birçok tesis extra personel alarak veya
ellerinde olan bir avuç insanın kaldıramayacağı kadar iş yükleyerek yoğun sezonu
geçiriyor. İstihdam için harekete geçmek
şart. İstediğimiz düzeyde eleman için de
eğitim şart!
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Olmaz mı? İstem dışı da olsa derli toplu ve
temiz olmak içimize işlemiş. Ya evdekilere
huzur vermiyorsunuz ya da kendiniz sürekli
düzenli olmak zorundaymış hissi ile mut-

suz ve yorgun oluyorsunuz. Görev bilinci ile
apartman yöneticisine merdiven köşeleri
ve süpürgelikler silinmiyor diyorum. Yolda
yürürken yere atılan çöpleri gördükçe toplamak istiyor ve çok üzülüyorum.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Benim gözlemim zamane gençliği bedenen çalışmak istemiyor. Başlangıçta
müdür olarak, masa başında çalışmak
istiyor! O mevkiye gelebilmek için, işin iç
işleyişini, nasıl yapıldığını bilmek lazım,
ki bir koltuğa oturduğunda onun hakkını
verebilsin! Tüm meslektaşlarım eğitmeye, iş öğretmeye hazır. Dolayısıyla bizlerin de desteğiyle kendilerini geliştirip,
yükselebilecekleri bir bölüm. Her zaman
şiddetle operasyonun içinde çalışıp, her
bir işleyişe hakim olmalarını tavsiye ediyorum.

Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler
aldınız? Otel olarak yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
İnnvista Hotels Belek olarak öncelikle Güvenli Turizm Sertifikası aldık. Sertifika için
gerekli olan tüm önlemleri de bire bir uyguladık. Misafirlerimize de uygulatmaya çalıştık. ULV cihazı, hijyen malzemeleri, dezenfektanlar, maske olmazsa olmazlarımızdır.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
İnnvista Hotels olarak sloganımız ‘Mutlu
Çalışan Mutlu Misafir’. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde
önce sağlıklı kalmak, sağlıklı çalışma ortamını yaratmak ve korumak. Ayrıca teknolojiyle birlikte değişen dünyayı yakından
takip ederek, sürdürülebilir gelişmelere
katkıda bulunmak öncelikli hedeflerimiz
arasındadır.
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mamalı, bunları yaparken saygı ve sevgi
çerçevesinde olmalıyız.

81

sağlık

MİGREN’İN BELİRTİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ataklar 4
saatten 72 saate kadar değişen uzunluklarda olabilir. Kişi ataklar arasında
kendini tamamıyla normal hisseder, ancak bir sonraki atağın endişesi
içindedir. Eskiden “sadece bir baş ağrısı tipi” olarak görülen migren, artık
başlı başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir.
Yazı: Prof Dr. Safiye Bilgin • Nöroloji Uzmanı

A) Migren Atağının Tanımı

Migren atağı, baş ağrısından saatler veya günler öncesinde
ortaya çıkan prodrom evresi, baş ağrısının hemen öncesinde
oluşan aura evresi, baş ağrısı evresi ve baş ağrısının düzelme
evresi şeklinde dört bölüme ayrılabilir. Migren tanısı için zorunlu olarak bulunması gereken bir evre bulunmamaktadır.

yüze geçerek dudaklar ve dili etkiler; ender olarak bacaklara
da etki eder
3) Baş Ağrısı Evresi: Migrende tipik baş ağrısı tek taraflı,
zonklayıcı, orta-ağır şiddette olup fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Migren tanısı koymak için bunların hepsi birlikte gerekmez.
Ağrı, başlangıcından itibaren iki taraflı olabilir ya da tek taraflı
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1) Öncü Fenomenler (Prodrom) Evresi: Baş ağrısından önceki saatler veya günler içerisinde öncü
fenomenler görülür. Hastalar çoğunlukla duygu durumlarında ya da davranışlarında aniden ortaya çıkan
psikolojik, nöroloji, otonomik veya bünyesel özellikler
gösteren tipik değişikliklerden yakınırlar. Bazı hastalar ise baş ağrısının geleceğini hissedebilir, ancak
bunu tam olarak tanımlayamazlar. En sık görünen
öncü belirtiler yorgunluk-bitkinlik hissi, konsantrasyon güçlüğü, ense sertliğidir.
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2) Aura Evresi: Migren aurası, migren atağının öncesinde, atakla beraber veya ender olarak atak sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin karışımıdır. Bu
belirtiler genellikle 5 ila 20 dakika içinde gelişir ve
çoğunlukla 60 dakikadan kısa sürer. Baş ağrısı sıklıkla
auranın bitiminden sonraki 60 dakika içinde ortaya
çıksa da bazı durumlarda birkaç saat gecikebilir ya da
hiç ortaya çıkmaz.
Hastaların büyük bir kısmı aura ile baş ağrısı arasındaki sürede kendilerini normal hissetmez. Korku, bedensel yakınmalar, duygu durum değişiklikleri, konuşma
ve düşünce bozuklukları veya çevreden soyutlanma
hissi görülebilir. Auralar arka arkaya oluşabilir ve sıklığı birkaç saatte birden bir saat içinde birkaç sefere
kadar değişiklik gösterebilir. Bunlara migren aura
statusu denmektedir.
Oluşan görsel bozukluklar arasında görme alanında kör noktalar, basit ışık çakmaları, noktalanmalar ya da geometrik şekiller
sayılabilir. Bunlar aynı zamanda görme alanı boyunca hareket
edebildiği gibi görme alanında titreşimler veya dalgalanmalar
da olabilir. Belirtilen görsel bozukluklar baş ağrısı ile birlikte
görülür. Görme dışı bozukluklar arasında vücut kısımlarını
algılamada ve kullanmada bozukluklar, konuşma ve dil bozuklukları, karmaşık rüya veya kabus hali, trans ya da deliryum hali
gibi durumlar yer alabilir. En sık görülen ikinci aura şekli olan
uyuşmalarda uyuşukluk elde başlar, kola yayılır ve ardından

4) Düzelme Evresi: Ağrı giderek azalır ve kaybolur. Hasta
kendini yorgun huzursuz ve kayıtsız hissedebilir, konsantrasyon
azalması, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri
görülebilir. Buna karşın, bazı hastalar ise kendini aşırı derecede
iyi ve yenilenmiş hissedebilir; bazıları ise depresif ve hasta gibi
hissedebilir.

B) MİGREN SENDROMLARI

1) Basit Migren: Beyinde yaygın veya tek taraflı zonklayıcı baş rahatsızlığı ile karakterize, aralıklı bir sendromdur. Bu tanıyı koyabilmek için her biri 4-72 saat süren,
dört ağrı özelliğinden en az ikisini ve ilişkili özelliklerden
en az birini gösteren 5 atak gereklidir. Bu dört ağrı özelliği; tek taraflılık, zonklayıcı nitelik, orta-ağır şiddet ve
rutin fizik i aktivite ile artma sayılabilir. Ataklara bulantı,
kusma, ışıktan rahatsız olma, gürültüden rahatsız olma
veya iştahsızlık eşlik edebilir. Aralıklarla yineleyici atakların da bildirilmiş olması gerekir. Bütün bu belirtilere
rağmen yine de migrenin diğer nedenleri dışlanmalıdır.
Migren 3 günden daha uzun sürerse migren statusu
terimi kullanılır. Bazen hastayı sabaha karşı uyandırabilmekte ise de günün veya gecenin herhangi bir saatinde
başlayabilir. Atakların sıklığı çeşitlilik gösterir; hayatta
birkaç kez olabilirken haftada birkaç kez de olabilir. Ortalama bir migren hastası ayda bir veya iki kez baş ağrısı
çekebilir. En az beş atağın aranmasının nedeni beyin
tümörleri, sinüzit ve glokom ve birçok organik hastalığın
migreni taklit eden baş ağrılarına neden olabilmesidir.

başladıktan sonra diğer tarafa yayılabilir. Başlangıçtan sonraki
2-12 saat içinde maksimum şiddete ulaşarak atağa dönüşür,
bundan sonra da yavaşça azalarak geçer. Baş ağrısının şiddeti
büyük farklılıklar gösterse de ortalama olarak 0 ila 10 arası şiddet değerlendirmesinde 7-8 arasındadır. Çoğunlukla hastalarca
zonklayıcı şekilde görülür ancak bu, başka baş ağrısı tiplerinde
de görülebilir. Fiziksel aktivite veya başın basit hareketleriyle
bile şiddetlenir. Migren ağrısı her zaman başkaca özelliklerle
birlikte bulunur. Bazı yiyeceklere istek hali de olabilir. Hastaların tamamına yakınında (%90 gibi) bulantı olur, buna karşılık
bunların 1/3’ünde kusma meydana gelir.

2) Auralı Migren (Klasik Migren): Tamamen düzelen
bir veya daha fazla nörolojik belirti, auranın 4 dakikadan
uzun sürede gelişmesi, auranın 60 dakikadan kısa sürmesi ve auranın ardından baş ağrısının başlamasına kadar
geçen sürenin 60 dakikadan kısa sürmesi gibi sayılabilecek dört
özellikten en az üçünün ve en az iki atağın olması gereklidir. Auralı migreni olan hastaların çoğunda aurasız migren atakları da
görülebilir. Sıklıkla görme yarı alanı içinde geometrik biçimde
olan renklerin, canlı görsel ışık dizileri şeklinde aura ile ortaya
çıkmasıdır. Zonklayıcı baş ağrısı genellikle görsel bulguların
karşı tarafındadır ve hastada bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi
ve iştahsızlık olabilir. Aura’lı migren görme alanı bozuklukları
ve hemisensoriyel kayıp gibi geçici nörolojik bozukluklarla
birlikte olur. Aura tipik ve hep aynı özellikleri gösteriyorsa, arkasından gelen baş ağrısı migrenöz özellikleri göstermese de

C) TEDAVİ

Etkin migren tedavisi öncelikle doğru tanı konması, bunun
hastaya açıklanması ve hastanın başka herhangi bir rastlantısal hastalığının olması durumunda buna ilişkili bir tedavi planı
oluşturulması ile başlar. En rahatsız edici belirtilere en uygun
müdahale şeklinin bulunması amaçlanır. Birlikte bulunan
hastalıklar bazen tedavi avantajı sağlarken bazen de migren
tedavisinde kısıtlamalara neden olur. Migren ile birlikte en sık
görünenleri inme, epilepsi, depresyon, mani, kaygı ve panik
gibi psikolojik bozukluklar yer almaktadır. Belirtiler
de göz önünde bulunmalıdır çünkü tedaviden önce
tanıdan mutlaka emin olunmalıdır. Belirli bir migren ilacı, migren taklidi olan bir hastada yararsız
olacaktır, hatta tehlikeli de olabilir.
Farmakolojik tedaviler dışındaki tedavi yaklaşmaları arasında gevşeme, “biofeedback” ve düzenli bir
yaşam sürme, yeterli uyku alma, egzersiz yapma ve
sigara (ve dumanı) gibi tütünlü maddeleri bırakma/
uzak durma gibi girişimler yer alır. Bunlar önemli
olsa da asıl tedavi ilaçlardan oluşur. Seçilecek ilaç,
baş ağrısı ataklarının şiddeti ve sıklığına, ilişkili belirtilerin durumuna, diğer hastalıklarının varlığına
ve daha önceki tedavilere cevap şekline göre belirlenir. Baş ağrısının şiddetlenmesini önleyebilmek ve
tedavinin etkinliğini artırabilmek için baş ağrısının
mümkün olduğunca erken tedavisi gereklidir.
1) Akut Tedavi: Tedavi, atağa göre ve atağı yaşayan kişiye göre biçimlendirilmelidir. Önceki tedavi
geçmişi öğrenilmeli ve başarılı/başarısız durumlar
sorgulanmalıdır. Akut tedavi, baş ağrısı başladıktan sonra bunu geri çevirmeyi veya baş ağrısının
ilerlemesini durdurmayı amaçlar. Değişik şekillerde akut tedavi vardır. Seçilecek ilaç, baş ağrısı
ataklarının şiddeti ve sıklığına, ilişkili belirtilerin
durumuna, diğer hastalıklarının varlığına ve daha
önceki tedavilere cevap şekline göre belirlenir. Aşırı
ilaç kullanımının veya böyle bir tehlikenin varlığı
değerlendirilmelidir. Akut baş ağrısı ilaçlarının aşırı
kullanılması genellikle tedavinin başarısızlığına neden olabilir.
Yan etkiler de göz önünde bulundurularak ağrı şekline göre en
faydalı olabilecek ilaçlarla tedavi edilmelidir.
Tedavi kişiye özel olmalıdır. Hafif-orta seviyede baş ağrıları
olan hastalarda analjezikler, nonsteroid antiinflamatuar (NSAID) veya kafeinle birlikte bir bileşik faydalı olabilir. Analjezik
tedavisi yetersiz olursa yedek tedavi olarak bir triptan önerilir.
Hastaların geneli oral triptanları tercih eder. Eğer hızlı bir cevap
alınması gerekliyse veya bulantı-kusma barizse oral dışı bir yol
tercih edilir.
a) Basit ve Kombinasyon Şeklinde Analjezikler ve NSAID’ler:
Hafif-orta şiddetli baş ağrıları olan hastalara basit analjezikler
önerilir. Pek çok kişinin bağ ağrısı tek başına veya kafein ile
kombine aspirin veya asetaminofen (parasetamol) gibi basit

bir analjezikle rahatlayabilir. NSAID’ler bütün dünyada en fazla reçete edilen ilaçlar arasında yer alırken bunların kullanımı
gastrik yan etkileri nedeni ile sınırlanmaktadır. NSAID’lerin
yan etkileri arasında gastrointestinal rahatsızlık, petik ülser
ve kanama, karın ağrısı, kabızlık, diyare, bulantı, ender olarak
paradoksik baş ağrısı, başta bozluk hissi, uykuya eğilim, kulak
çınlaması ve sıvı tutulması belirtilebilir.
b) Barbiturat Hipnotikler: Butalbital içerikli ilaçların etkinliğine
dair herhangi bir randomize çalışma yoktur. Bu ilaçların kullanımı daha belirgin veya daha az sorun yaratabilecek bir ilacın kullanılmadığı ya da etkisiz olduğu durumlarla sınırlı tutulmalıdır.

Diğer migren ilaçlarının etkisiz kaldığı durumlarda bu ilaçlar
oldukça etkin olabilen yedek ilaçlardır.
c) Ergotamin ve Dihidroergotamin (DHE): Zaman zaman analjeziklerin yeterli fayda sağlamadığı hallerde veya ciddi derecede
yan etkiler söz konusu olduğunda ya da maliyet sorunu ortaya
çıktığında, orta-ağır şiddetli migren ataklarının tedavisinde ergotamin kullanılır. Tedavide ergotaminin etkinliğini destekleyen veriler pek tutarlı değildir. DHE’nin ergotamine oranla daha
az yan etkisi vardır. Elimizdeki en iyi kanıt DHE’nin nazal şekli
için mevcuttur. DHE hastaların çoğunda faydalı olduğundan
baş ağrılarının tekrarlama oranı düşüktür. Bununla beraber,
bulantıya veya tepki baş ağrılarına yol açma oranı ergotamine
göre daha düşüktür. Gebe kalmak isteyen kadınlar, kontrolsüz
hipertansiyonu bulunanlar, spsisteki, böbrek ve karaciğer yetersizliği bulunanlar ve koroner, serebral veya periferik damar

hastalığı bulunanlarda ergotamin veya DHE kullanımından
kaçınılmalıdır.
d) Triptanlar: Migren baş ağrılarının tedavisinde hem güvenli
hem de etkindir. İlk seçenek olarak uygun ilaçlardır. Orta- şiddetli migren atağı geçiren hastalarda uygulanabilir. Analjezikler yeterince denenmiş ve uygun cevap alınamamışsa triptanlar
ile tedavi başlanması mümkün olabilir.
e) Opioidler: Epioid dışındaki ilaçlar baş ağrısında yeterli rahatlama sağlamıyorsa bunlar kullanılabilir.
2) Önleyici (Profilaktik) Tedavi: Baş ağrısı
var olsun veya olmasın atak sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak için önleyici tedaviler
uygulanır. Atağın öncesinde verilebileceği
gibi kısa veya uzun vadeli de verilebilir. Varlığı bilinen bir tetikleyici olduğunda veya baş
ağrısının öncü bir belirtisinin varlığı durumlarında da verilebilir. Kısa süreli önleyici tedavi
hastanın tetikleyici etken ile karşılaşması
durumunda verilebilir. Baş ağrısı tehlikesi
oluşturacak olaydan birkaç gün öncesinde
tedaviyi uygulaması gerekir. Uzun vadeli
önleyici tedavide ise baş ağrısının sıklığını
azaltmak için günlük olarak uygulama yapılır
ve çoğunlukla aylarca devam ettirilir. Hamilelik sırasında tedavinin risklerini aşan bir yarar
beklenmiyorsa uzun vadeli önleyici tedaviden
kaçınmak gerekir. Önleyici tedavilere düşük
dozla başlanır ve tedavi edici etkiler veya
yan etkiler oluşana dek veya ilacın maksimum
dozuna ulaşılana kadar yavaşça doz artırımına
gidilmelidir. Tedavinin tam olarak denenmesi
iki ile altı ay arasında sürebilir. Tedavinin etkileri
genellikle tedaviye başlama tarihinden itibaren
dört hafta sonra fark edilir. Kimi hastalarda tedaviye başlandıktan bir ile iki hafta sonra tedavinin bırakılması durumuna denk gelinmektedir.
Önleyici tedaviden optimum fayda sağlayabilmek için hastanın analjezikleri veya ergot türevi
ilaçları aşırı kullanmıyor olması gerekir. Migren ağrıları
tedavi dışı, zamanla düzelebilir. Hastaların bir kısmında ilacın kesilmesinden sonra rahatlama yaşanabilir ya da eski doza gereksinim
göstermeme durumu olabilir.
Tedavi Önceliklerinin Belirlenmesi: Tedavinin hedefi, baş ağrısının ve buna ilişkin diğer belirtilerin giderilmesi ya da önlenmesi
ve hastanın mümkün olduğunca normal işlevlerine geri döndürülmesidir. Bir ilacın seçilmesi onun etkinliği, hastanın tercihi
ve baş ağrısı tipin, ilacın yan etkileri ve birlikte bulunan diğer
hastalıkların varlığı birlikte değerlendirilerek mümkün olur.
En iyi fayda-tehlike oranına sahip olan ilaç tercih edilmelidir.
Tedaviye dirençli baş ağrısı durumlarında ilaç birliktelikleri
yapılabilir. Bazı ilaçlar birlikte kullanılabilirken bazıları dikkat
edilerek kullanılmalı, bazıları ise ağır olumsuz etkileri nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Hastalara profilaktik tedavi uygulandığı hallerde bazen akut tedavi de diğer tipteki baş ağrıları
için beraberinde uygulanabilir.
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auralı migren tanısı konabilir. Migren aurası, küme baş ağrısı
gibi diğer baş ağrısı tipleriyle birlikte de görülebilir.
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sanat

TÜRK
KÜLTÜRÜNÜN
ÖZGÜN
GELENEKSEL
EL SANATLARINDAN
BİRİ KEÇE YAPIMI
Keçe, koyun, tavşan, deve, lama gibi memeli hayvanların yünleri
ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan
alkali bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesi ile elde edilen
atgısız - çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir. Keçe kullanım
amacı bakımından sanayileşme devriminden önce birçok alanda
kullanılmış ancak teknolojinin ilerlemesi ile bu kullanım alanları
gittikçe azalma göstermiştir.
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Keçenin ana malzemesi yündür. Genelde koyunyünü kullanılır ama tavşan,
deve, lama gibi memeli hayvanların
yünleri ile tiftik keçisinin kılları da kullanılır. Koyunların yünlerinin çeşitleri
çok fazladır. Bölgeye ve yedikleri otlara
göre kalitesi değişir. Yapacağımız projeye göre yün seçmekte fayda vardır.

vanlar küçük bir yerde oldukları için
ve denizde sallandıkları için, stresten
postlarını atarlarmış. Yerlerde ıslanan
yünlerin üstüne bastıkça keçeleşmeye
başlamış. İçinde de yedikleri ot parçalarından desen çıkmış. Hayvanlar gemiden çıkarken, dünyanın en güzel keçe
halısını geride bırakmışlar.

Yün doğal bir malzeme olduğu için, çok
faydalıdır. Evde kullanıldığında odadaki
nem oranını düzenler. Çok nemliyken,
nemi alır, çok kuru bir hava varken de
ortama nem ekler. Çalışma sırasında
da yünlere dokunmak, okşamak insanı
çok sakinleştirir. Özellikle çok hareketli
çocuklar yün ile çalışırken sakinleşirler.

Eskiden at binerken, yumuşak oturabilmek için atın sırtına yün serpilirdi.
Ter ile hareket bu yünleri keçeleştirirdi.
Kuzey ülkelerinde ise, tahta ayakkabılar içine koyarlarmış daha rahat olsun
diye, yine ter ve hareketle beraber
keçeleşirmiş. Kuzey ülkelerinde botlar
bile yazın serin kışın sıcak tutan keçeden yapılırdı. Su geçirmez olduğundan
Orta Asya’da çadırlar ve halılar için de
kullanılır. Günümüzde hala geleneksel keçe yapan atölyeler vardır. Son

Keçe yapımı çok eski bir uğraştır. İlk
keçelerle ilgili değişik hikayeler var.
Nuh’un gemisinde postu olan hay-

yıllarda keçe hobi olarak da keşfedildi.
Artık yünleri temiz ve taranmış olarak
bulunabiliyor. Böylece evde de keçe
yapılabilir.
Keçenin Tarihteki Yeri
Keçe, M.Ö. 3. yüzyıldan başlayarak,
Asya’da yaşayan göçerlerin yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Asya
göçerleri için keçe yalnızca ihtiyaç
duydukları değil, aynı zamanda inançlarını, mitolojilerini yükledikleri, hatta
tapındıkları bir üründü. Asya keçesi, 10.
yüzyılda göçerlerle birlikte Anadolu’ya
geldi. Ancak, Hititler’de 3-5. yüzyıllarda
keçenin varlığını gösteren mezar buluntularına da rastlanıyor.
Eski Türkler’de Kağan’ın taç giyme töreninde keçe çok önemli bir yer tutardı.
Kağan ak keçeden yapılmış bir secca-

haziran yününden keçenin iyisi, koyunların ikinci kırkımından olan ağustos
yününden ikinci kalite keçe imal edilir.

Keçe Çeşitleri
Ala keçe
Yaygı keçesi de denir. Evlerde, çadırlarda alaçık (kulübe) ve topak evlerde
yerlere serilen desenli veya desensiz
değişik boyutlarda keçelerdir.
Turluk
Genellikle Toroslar’da ve Anadolu’daki
Göçerler de alaçık üzerine örtülen düz
siyah veya düz kirli renkteki keçelerdir.
Yaklaşık olarak ölçüleri 120-130 ile
180-200 cm’dir.
Süt Keçesi
Bir parmak kalınlığında süt kazanının
üzerine örtülen beyaz keçedir. Amacı
süt piştikten sonra sütün hem çabuk
soğumasını önlemek hem de toz topraktan sütü korumaktır.
Yük Keçesi
Göçerlerde yolculuk sırasında eşyaların yağmurdan ve pislikten korunması,
yerleşik durumda eşyaların üzerine
örtülerek dağınıklığı saklamak amacıyla kullanılır.
Eyer Keçesi (Ter Keçesi)
Eyerin üzerine geçirilen ve atın sağrısını

örten, çoğunlukla saraçlı, tiftik püsküllü desenli veya desensiz keçelerdir.
At Keçesi (Belleme)
Çıplak at üzerine konularak eğer vazifesi gören, bazen eğerin altına yerleştirilen 2 cm kalınlığındaki bu keçelerin
üzerinde zikzaklı fitil ve ay yıldız nakışları bulunur.
Deve Keçesi
Develerde havutun (deve semeri) altına
konulan düz keçedir.
Sargı (Bebe Keçesi)
Göçerlerde ve yörüklerde bebeğin kundaklandığı üzeri desenli kare formlu bir
keçedir.
Kepenek
Çobanlar tarafından giyilen bu keçe,
beyaz ya da mor yünden yapılır ve
genellikle nakışsız olur. Ancak göğüs
kısımlarında nakışlı olanlara da rastlamak mümkündür. Tek parça halinde
yapılan, yaz günlerinde gölge sağlamasından dolayı serinlik, kışın ise sıcaklık
veren çoban keçeleri dikişli ve dikişsiz
olarak ikiye ayrılır. Ustalık ve özen istemesi bakımından dikişsiz türleri daha
kıymetlidir.
Kış Keçesi
Beyaz yünden düz veya nakışsız olarak
yapılan bu keçelerin çevresi “çirtik”
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deye oturtulur ve seccadeyle birlikte
havaya atılarak iktidarı pekiştirilirdi.
Türk el sanatlarının en eski tekniklerinden biri olan tepme Keçecilik Orta
Asya’dan 11. yüzyılda batıya göç eden
Türkler tarafından diğer sanatlarla
birlikte Anadolu’ya gelmiş, günümüze kadar ulaşmıştır. Türklerin günlük
yaşamında önemli bir yeri olan “keçe”
sözcüğü, “kidhiz / kidiz / kiz / kiiz / kiyiz”
şeklinde adlar almıştır. Kullanılan bu
tekniğin ilk örnekleri Uygur dönemine
ait örneklerde görülmektedir.
Keçe sözcüğünü inceleyen araştırmacılar, bu kelimenin Batı Türkleri ile
Oğuzlar arasında gelişmiş ve yayılmış
olduğuna inanmaktadırlar. Türkçe’de,
keçe sözüne ilk kez XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk adlı
eserinde rastlanmıştır. Keçe kelimesinin, geçme-geçmek (kaynaşıp birleşmek anlamında) kelimeleri arasındaki
bir ilişkiden dolayı kullanılmaya başlanıldığı düşünülmektedir. Türkçe’de,
keçe kelimesinden çok eski zamanlara
ait olan ve aynı anlama gelen Kidiz kelimesi de vardır. Çeşitli kaynaklara göre
bu kelime çeşitli Türk topluluklarında
bazı farklı şekillerde kullanılarak eski
çağlardan günümüze kadar ulaşmıştır.
Kaşgarlı Mahmut’un ünlü divanında
Kidiz kelimesi de geçmektedir. Türkmenlerin Kidiz’i çadır örtüleri ve göç
zamanı bürgüleri anlamında kullandığı
görülmektedir. Kuzunun ilk kırkımı olan
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sanat
olarak tabir edilen zikzaklı bir şekildedir. Yapıldıktan sonra yün boyası ile
tamamen turuncu veya pembe renge
boyanır. Kış aylarında evlerde ağırlanan
misafirlerin oturdukları yün minderler
üzerine serildiğinden ebatları alttaki
minderin ölçüsünde olur.
Sünger Yatak Keçesi
Kauçuk minderlerin
piyasaya sürülmesi ile
gelişen bu keçe türü 1 cm
kalınlığında olup, minderin ölçüsüne göre yapılır
ve nakışsızdır. Minderin
üzerine serilir ve çarşafla
kaplanır. Kauçuk minder
ile insan vücudu arasında
kalan bu keçe sağlıklı
olması bakımından tercih
edilmektedir.

Nisan, Temmuz veya Ağustos olmak
üzere iki kez kırkılmaktadır. Keçe ustalarınca; keçe yapımı için ikinci yani
Temmuz ve Ağustos aylarında kırkılan
yünün, daha elverişli olduğu belirtilmektedir. Kırkımdan önce veya kırkımdan sonra yıkanan yün elyafı keçe
üreticisine temiz olarak getirilmektedir.
Bu nedenle keçe yapım atölyelerine

Börk
Yeniçeriler’e mahsus
beyaz keçeden yapılan ve
başa giyilen başlıktır.
Hartavi
Sipahiler’in giydiği, Yeniçeri keçesine benzeyen
toparlak, keçe külahtır.
Sikke
Mevlevi dervişlerinin giydiği deve tüyü
rengindeki keçe külahın adıdır.
Zerrin Külah
Osmanlı Saray Teşkilatı’nın (1928′den
önce) Zülüflü Ağalar diye anılan iç oğlanlarının giydiği üzeri som altın sırma
işlemeli ve en iyi keçeden yapılmış iki
tarafında birer zülüf olan başlıktır.
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Külah
Dikişsiz, tek parçadan yapılmış sivri
uçlu başlık. Keçeci esnafı giyer.
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Aba
Siyah ve beyaz keçeden yapılan önü
açık hırka.
Top Keçe
Renkli veya renksiz olup saraçlar,
semerciler, ayakkabıcılar, tarafından
alınırlar.
Keçe Yapımı
Yünün Hazırlanması
Ülkemizde koyunlar genellikle yılda

ulaşan yüne uygulanan ilk işlem,
yünün kalitesi veya rengine göre ayrılmasıdır. Renklerine ve kalitesine göre
ayırma işlemi tamamlanmış yün lifleri
terazi veya kantarda tartılarak ağırlığı
belirlenir.
Daha sonra üretimi planlanan keçenin
çeşidine ve boyutlarına göre gerekli
olan miktarda ayrılan elyafın atılması yani kabartılması işlemine geçilir.
Atma işleminde geçmişte yay ve
tokmak kullanılmıştır. Günümüzde bu
işlem hallaç makinalarında yapılmaktadır. Hallaç makinasından geçirilerek
serbest hale getirilmiş olan lifler, keçe
yapımında kullanılmak üzere yığın halinde atölyenin bir kenarına alınır.
Desen Hazırlama
Araştırma kapsamına alınmış olan tepme keçe ürünlerinin desenleme teknikleri üzerinde yapılan incelemelerden
desenlemenin, üretim aşamasında
keçeleştirme, üretiminden sonra renkli
keçelerle aplikasyon veya renkli nakış
iplikleriyle işlenerek yapıldığı tespit

edilmiştir. Üretim aşamasında desenlendirmenin yapılabilmesi için öncelikle tasarlanan desene uygun renklerde
boyanmış keçe parçaları ile gerekli
görülürse renklendirilmiş elyafa ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bakımdan desenli
keçe üreten ustalar atölyelerinde yöreye özgü renklerde boyadıkları ince keçe
yüzeyleri sürekli hazır bulundurmaktadırlar. Renkli keçe
yüzeylerinin desene
uygun kesilmesi
gerekmektedir. Baklava, şerit, daire vb.
biçimlerde kesilen
bu parçalar, planlanan desenin elde
edilmesinde doğrudan etkilidir.
Kesilen parçalar
yere serilen hasır
örtü üzerine kenardan başlamak üzere
yerleştirilmektedir.
Bu işlemin uygulanmasında, düzgünlüğün sağlanabilmesi
için hasırın üzerinde
bulunan çizgilerden
yararlanılmaktadır.
Bazı yörelerde renklendirilmiş ve serbest hale getirilmiş
elyaf demetlerinin desenlemede kullanıldığı görülmektedir. Tepme keçe atölyelerinde gözlemlere dayalı incelemelerden keçe ustalarının uygulanacak
deseni hasır üzerine yerleştirme esnasında herhangi bir kaynaktan yararlanmadıkları anlaşılmıştır. Nitekim keçe
ustaları da yıllardır aynı bezemeleri
uyguladıklarından dolayı herhangi bir
kaynağa ihtiyaç duymadıklarını ifade
etmişlerdir.
Desenlemeye genellikle bordürü oluşturan dış kenar çizgiden başlanmakta
ve böylece elde edilecek keçe yüzeyin
yaklaşık boyutu belirlenmektedir.
Bordür tamamlandıktan sonra keçe
yüzeyin zemininde yer alacak desenin
hazırlanmasına geçilmektedir. Desende eksiklik olup olmadığı kontrol edildikten sonra tepme keçecilikte önemli
işlem sırasını oluşturan saçma ve sarma işlemi uygulamaktadır.
Saçma ve Sarma
Atılarak serbest hale getirilmiş yünün;

Saçma işlemi bittikten sonra saçılan
yünün kenarları elle düzeltilip hasırla
beraber sarılarak rulo yapılmaktadır.
Rulo yapılırken; rulonun yapımını kolaylaştırmak, hasırın kırılmasını engellemek ve tepmenin düzenli yapılmasını
sağlamak amacıyla bazı yörelerde rulo
içerisine bir sırık konulmaktadır. Dışı
bez veya telisle sarılan ve bağlanan
rulo, daha sonra uygulanacak olan
tepme işlemine hazır duruma getirilmektedir.
Tepme ve Pişirme (Keçeleştirme)
Tepme işlemi ayakla yuvarlanarak
(tepilerek) veya keçe tepme makinalarında dövülerek gerçekleştirilmektedir.
Yakın tarihe kadar tepme işlemi genellikle elle veya ayakla yapılmaktaydı.
Teknolojik gelişmelerin tepme keçe sanatına getirdiği yeniliklerden biri olarak
kabul edilen makinalar sayesinde, tepme işlemi, insan gücü yerine makina
gücü ile gerçekleştirilmekte ve böylece
kısa sürede, daha fazla miktarda ürün
elde etme olanağı sağlanmaktadır.
Birinci tepme işlemi makinada yaklaşık
40-45 dakika kadar sürmektedir. İlk

tepmeden sonra rulo açılıp kenarları
elle düzeltilmekte yani “çatkı”sı yapılmaktadır. Tekrar sırıkla birlikte rulo
yapılarak ikinci tepme işlemine geçilmektedir. İkinci tepme süresi de (makinada), birinci tepmenin süresi kadar
yani 40-45 dakika kadardır. İki kez tepme işlemine tabi tutulan yünler kısmen
keçeleşmektedir. Elde edilecek ürünün
daha iyi keçeleşmesinin sağlanabilmesi
için pişirme işleminden geçirilmesi gerekmektedir.
Pişirme
Pişirme, atölye ortamında veya hamamda yapılabilmektedir. Günümüzde
Urfa ve Afyon’da keçe ürünleri hamamda pişirmeye devam eden keçe ustaları
bulunmakla beraber bu işlem genellikle atölye ortamında yani makinada yapılmaktadır. Pişirmede genellikle 5080 derece arasında değişen sıcaklıkta
sabunlu su kullanılmaktadır. Pişirme
için gerekli olan sabunlu su miktarı ise
pişirilecek ürün ağırlığına bağlı olup bu
miktar hamamda pişirmede %3, atölyedeki pişirmede %10 kadardır.
Keçe tepme makinalarının bulunmadığı durumlarda pişirme işlemi; gerek
hamamda gerekse atölye ortamında
belirtilen sıcaklıkta sabunlu suyun
kullanılması, bu keçe ürünlerin veya
rulo haline getirilmesi ve daha sonra el
ayasıyla öne çekilip, geriye itilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Keçe tepme
makinalarının bulunduğu atölyelerde
pişirme işlemi, atölye ortamında var
olan sıcak su veya buhar kazanlarından
sağlanmaktadır. Sıcak su ve buharın
temin edildiği kazanlardan bir boru
vasıtasıyla keçe tepme makinasına
bağlantı kurulmakta ve ihtiyaç duyulan
oranda kullanılmaktadır. Böylece gerek

hamamda gerekse atölye ortamında
sağlanan ısı, nem, basınç, hareket ve
sabunlu su ile sağlanan alkali ortamda
liflerin çözülmeyecek şekilde kenetlenmesi yani keçeleşmesi gerçekleşmektedir.
Bitirme İşlemleri (Yıkama ve Kurutma)
Hamamda veya atölye ortamında pişirilme işlemi tamamlanan keçe ürünler;
bünyesinde bulunan sabunun giderilmesi için bol su ile çiğnemek suretiyle
yıkanır. Suyun süzülmesi için 12 saat
kadar hamamda ve atölyede bekletilirler. Suyu süzülen ürünlerden perdahlanacak (yüzü düzeltilecek) olanlar tokaçla perdahlanır. Daha sonra güneşte
veya gölgede kurutulur.
Kurutma işlemi
Kurutma işlemi ürünün büyüklüğüne
göre asmak veya yaymak suretiyle yapılır. Tepme keçe ürünleri preseli veya
presesiz üretilmektedir. Preseli keçe
ürünleri diğerinden ayrılan farkı yıkama
işleminden sonra %20 oranında alınan
beyaz tutkalla işlem görmesidir. Bunun
için beyaz tutkal 1/4 oranında soğuk
suda eritildikten sonra ürünün üzerine
serpilir. 15-30 dakika süre ile tutkalın
keçe içerisine yayılması için pişirme
işlemindeki hareketler tekrarlanır ki
buna tığlama denir. Tığlanan keçe
ürünler tokaçla perdahlandıktan sonra
kurutulur.
KAYNAKLAR
http://wardom.org/threads/kececilik.343434/
http://www.erkuşkeçe.com/
http://www.kemalelitemiz.com/Kategori/turk-sanati/kece-ve-kececilik
http://www.diyadinnet.com/haberi85920-unutulmaya-yüz-tutankeçeye-yaşam-veriyor
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desenli tepme keçelerde desenin hasırın üzerine yerleştirilmesinden sonra;
desensiz olan çeşitlerinde ise doğrudan
hasır üzerine çubuk veya sepki denilen
araç yardımıyla serpilmesi işlemine
“Saçma” denir. Saçılacak yünün tamamı bir defada değil birkaç defada
saçılmaktadır. Her saçmadan sonra
kalınlığın bir örnekliliği sağlanmakta
ve miktarı göz kararıyla ayarlanan oda
sıcaklığındaki musluk suyu serpilmektedir. Süpürge yardımıyla verilen bu su,
keçeleşme etkenlerinden biri olan nemi
sağlamaktadır.
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BEBEK
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“Küçük bir balıkçı köyü olarak, tarihinin Hristiyanlık öncesi döneme kadar
gittiği sanılan semtin bilinen en eski adının, çeşitli kaynaklarda çeşitli
şekillerde yazılan Skallai (iskeleler) sözcüğünün bozulmuş bir biçimi olan
Hallai olduğu ileri sürülmektedir” diyen İstanbul ve kültür aşığı Ahmet Nadir
Utkan ile semti gezdik.

Osmanlı döneminde Bebek’e ve Bebek adının kökenine ait ilk bilgiler
İstanbul’un fethinin hemen öncesine
gider. İstanbul’un kuşatılması sırasında
ve Rumeli Hisarı yapılırken bu yörede
Bizans egemenliğinin zayıfladığı, hatta
buradaki balıkçı köylerinin Galata’ya

bağlı oldukları sanılmaktadır. Başta Evliya Çelebi olmak üzere, bazı kaynaklar,
II. Mehmed’in Rumeli Hisarı’nın yapımı
ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak
üzere buraya Bebek Çelebi adlı veya lakaplı bir bölükbaşı tayin ettiğini; Bebek
Çelebi’nin semtte bir köşk ve bir bahçe

kurduğunu, ölümünden sonra semtin
onun adıyla anıldığını yazmaktadır.
Bebek’in rağbet gören bir semt haline
gelmesi III. Ahmed ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanına
rastlar. Bu dönemde Bebek Bahçesi’nde

Hümayunabad Kasrı, Bebek Camii,
mektep, çeşme, hamam, değirmen ve
dükkânlar inşa edilmiş, semt kalabalıklaşmaya başlamıştır; Türkler, Rumlar,
Yahudiler, Gürcüler ve Ermeniler semtte köşkler, konaklar, yalılar yaptırmışlardır. 18. yüzyıldan günümüze gelebilen ve İstanbul’daki ayakta kalan en eski
konak unvanına sahip Kavafyan Konağı
da Bebek’tedir.
Semtin yazlık olmaktan çıkıp sürekli
yaşanan bir semt haline gelmesinde
19. yüzyılın ortalarından itibaren vapur
seferlerinin başlamasının, daha sonra
da tramvayın gelmesinin payı vardır. 19.
yüzyılın sonlarından itibaren sahilde ve
sırtlara doğru yalılar ve köşkler çoğalmıştır. 1914’te Şirket-i Hayriye’nin yayımladığı Boğaziçi adlı kitapta, Bebek’te
çoğunluğun Müslüman olduğu, ancak
İngiliz, Fransız ve Amerikalıların da
bulunduğu kaydedilmektedir. Amerikalıların varlığı 1863’te Bebek sırtlarında
kurulan Robert Kolej ve Arnavutköy
Amerikan Kız Koleji’nde ders veren öğretmenlere bağlanabilir.
1965-1970 sonrasındaki Boğaz tepelerini ve korularını tahrip eden hızlı yapılaşma sırasında Bebek sırtlarının yeşili
büyük ölçüde ortadan kalkmış; ahşap

ve eski kâgir evler yıkılarak yerlerine
apartmanlar dikilmiş, Bebek yokuş
ama çok işlek bir yolla (İnşirah Yokuşu)
Etiler’e bağlanmıştır.
Bir zamanlar, kötü havalarda teknelerin sığınmaya çalıştıkları ve bir dönem
kalafat yeri olarak kullanılmış Bebek
Koyu bugün yatların, yelkenlilerin ve
sürat motorlarının demirledikleri bir
koy görünümündedir. Bebek Vapur
İskelesi’nin ve Bebek Camii’nin yanında,
Mısır Konsolosluğu’na (Hıdiva Sarayı)
doğru, bugün Bebek Parkı olarak bilinen
bölgede, 1908’den 1986’ya kadar Bebek
Belediye Gazinosu bulunuyordu.
Güney’deki Küçük bebek kesimi kuzeydeki Büyük bebek kesimine oranla daha yoğun bir yerleşmedir. Akıntı
Burnu’ndan Aşiyan’a kadar olan sahil
şeridinde pek az yalı kalmıştır, gene burada yoğun trafikli sahil yolu geçmektedir.
18. ve 19. yüzyıla ait tüm gravürlerde
Bebek, Bebek Kasrı’nın egemen olduğu
sahilde, yalıların birbirini izlediği tepelere doğru birkaç ahşap köşkün süslediği,
bol ve büyük ağaçlıklı bomboş ve yeşil
yamaçlara yaslanan bir semt olarak
görülmektedir. 18. yüzyıl sonundan 19.

kültür
yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi kapsayan Bostancıbaşı Defterleri’nden, Arnavutköy İskelesi’nden Rumelihisarı’na
uzanan bu sahilde, Şeyhülislam, Rumeli
kazaskeri, Reisülküttab, Hekimbaşı gibi
devlet ricalinin, birkaç nesil aynı ailenin elinde kalmış ya da kalacak olan
40 kadar sahil saray ile bahçelerinin
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunların
arasında Himmetzadeler, Dürrizadeler,
Yesarizadeler ve Elmaszadeler’in yalıları dikkat çekmektedir.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

BEBEK CAMİİ
(Hümayun-u Abad Camii)
Beşiktaş, Bebek’te; Bebek-Rumeli Hisarı yolunun deniz sahilinde Bebek Vapur İskelesi’nin yanında bulunmaktadır.
Bânisi Sultan III. Ahmet adına Nevşehirli
Damat İbrahim Paşa’dır.
18. yüzyılın birinci yarısında 1726 yılında Boğaziçi’nde Sultan III. Ahmet’in
ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Bebek Köyü yazlık
bir yerleşim yeri olarak düzenlenirken,
Padişah için yapılan Hümâyûn-u Âbâd
Kasrı yanına yine Padişah III. Ahmet
adına bir de cami yaptırılır. Bebek Câmii
hakkında Hadika’da Hüseyin Ayvansa-
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rayi bize şu bilgileri veriyor. “Fevkâni bir
camidir. Altında mektebi ve minaresinin
altında çeşmesi vardır. Minareye çeşme
haznesinden çıkılır. Çeşmenin üstünde 1138 tarihi vardır. Karşısındaki tek
hamam (Bebek Hamamı) bu caminin
vakfı olan yapılardandır. Cami-i Şerif’in
yanında Hümayun-u Abad adında bir
kasr vardır ki halk ağzında Bebek Köşkü
denilir.” …
BEBEK KASRI ( Hümayunâbâd )
Bir zamanlar Bebek Bahçesi’nde yer
alan kasır. Evliya Çelebi ve Vakanüvis
Asım Efendi, Bebek Bahçesi’nde inşa
edilen en erken kasrın bânisi olarak I.
Selim’i göstermektedir. 16. yüzyılın ikinci yarısı ve 17. yüzyıl boyunca ihmal edilen Bebek semti ile birlikte Bebek Bahçesi içinde bir kasır, hamam ve bir cami
yapılmıştır. 1725’te inşa edilen kasır
devrin modasına uygun olarak “âbâd”
eki ile “Hümayunâbâd” ismini almıştır.
Bebek Kasrı ve Bahçesi’nin 1730 sonrasında, I. Abdülhamid zamanına kadar
yeniden terk edildiği düşünülebilir. Cami
ve kasır 1775’te ve I. Abdülhamid saltanatının sonlarında iki kez tamir görmüş,

ayrıca 1784’te de, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa, kasrı ve Bebek Camii’ni
tamir ettirmiş; aynı yıl İstanbul’a gelmiş
bulunan Fransız Elçisi Choiseul Gouffier
tarafından yaptırılan Préault imzalı bir
gravür ve Jouannin imzalı kopyası, 18.
yüzyılın son çeyreğinde yeniden yapılmış olan bu kasrı göstermektedir.
19. yüzyıl Bebek Kasrı sultanın binişleri
için daha seyrek kullanılırken, daha çok
Reisülküttab ile Avrupalı elçilerin gizli
toplantılarına mekan olmuş ve “konferans köşkü” olarak adlandırılmıştır.
Hadikatü’l-Cevâmi’de adı daha da sık
geçmekte ise de bu bilgiler kasrın mimari karakterini analiz etmemizi sağlayacak ayrıntılar içermez. Kasır Sultan
Abdülmecid zamanında, henüz yeniden
onarılabilecek durumda iken, 1846’da
yıktırılmıştır.
MISIR KONSOLOSLUĞU
Valide Paşa Yalısı
Mısır Konsolosluğu binası 1902 yılında
İtalyan mimar Raimondo D’Aranco tarafından Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın annesi Emine Valide Paşa için yazlık bir ev
olarak inşa edilmiştir. Günümüzde Mısır

EMİNE VALİDE PAŞA
Emine Valide Paşa veya doğum adıyla Emine Necibe İlhami Hanımsultan, Mısır’ın son Hidivi II. Abbas Hilmi
Paşa’nın annesi; Mısır Hıdivi I. Abbas
Hilmi Paşa’nın oğlu Damat İbrahim İlhami Paşa ile Sultan Abdülmecid’in
kızı Münire Sultan’ın kızıdır. Osmanlı
İmparatorluğu’nda Paşa unvanı verilen

tek kadındır. 19 Aralık 1914’e kadar Mısır Valide Paşası unvanını taşımıştır.
Babasi Mısır Hıdivi I. Abbas Hilmi
Paşa’nın oğlu Damat İbrahim İlhami
Paşa, Annesi Sultan Abdülmecid’in kızı
Münire Sultan’dır. İstanbul’da dünyada
geldi. Kuzeni Mısır Hidivi Mehmet Tevfik
Paşa ile evlendi. Paşa unvanı II. Abdülhamit tarafından verilmiştir. 19 Ocak
1873’ten 7 Ocak 1892’ye kadar Hidiv eşi,
8 Ocak 1892’den 19 Aralık 1914’e kadar
Mısır Valide Paşası unvanını taşıdı.
1893’te Mısır Hidivi olarak atanan oğlu
Abbas Hilmi Paşa’nın hidivliği; İmpara-

torluğun I. Dünya Savaşı’na girmesi ve
İngiltere’nin onu Hidiv olarak tanımadığını ilan etmesi ile fiilen sona erince
Emine Valide Paşa, Mısır’dan ayrılıp
İstanbul’a yerleşti. Bebek’te kimi kaynaklara göre II. Abdülhamid tarafından
kendisine hediye edilen, kimilerine göre
kendisinin satın aldığı, kimine göre ise
oğlunun kendisi için yaptırdığı yalısını
savaş yıllarında yıktırıp, günümüzde
Mısır Konsolosluğu olarak hizmet veren sahil sarayı inşa ettirdi. Emine Valide Paşa İstanbullular arasında “Valide
Paşa” olarak anıldığı için yalıya Valide Paşa Yalısı dendiği görülmektedir.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2022

Konsolosluğu bürolarını ve personelinin
evi olarak kullanılmaktadır. Arkasındaki
koruluk ise Boğaziçi Üniversitesi profesörü Fikret Kortel’e ait Kortel Korusudur.
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Cumhuriyetin ilanından sonra bu yapıyı
yeni kurulan devlete bağışlamak istediği fakat resmi yazışmalarda “Bebekli Emine Hanım” olarak anılıp “Paşa”
unvanının kullanılmasına izin verilmediği için vazgeçip konsolosluk olarak
kullanılmak şartıyla Mısır hükümetine
bağışlamıştır. Ölene kadar korudaki av
köşkünde yaşadı. 15 Haziran 1931’de
yaşamını yitirdi. Mezarı Kahire’dedir.
Vasiyeti gereği av köşkü, ölümünden
sonra yıktırılmıştır.

92

ROBERT KOLEJ - İstanbul
Özel Amerikan Robert Lisesi
Robert Kolej, bugün resmi adı İstanbul
Özel Amerikan Robert Lisesi, ABD dışında halen varlığını sürdüren en eski
Amerikan eğitim kurumudur. 1863’te
erkek öğrencilere hizmet vermek amacıyla kurulan okulu, 1871 yılında kız öğrencilere eğitim veren bir okulun (daha
sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji)

açılması izledi. 1971 yılında iki okulun
birleşmesiyle Robert Kolej’de karma
eğitime geçildi. 1878-79 tarihli Kolej
Kataloğu’nda okulun amacı, “ırk ya da
din farkı gözetmeksizin tüm öğrencilere
her bakımdan birinci sınıf bir Amerikan
okulunda verilen eğitim gibi ve aynı genel ilkelere dayalı kapsamlı bir eğitim
vermek” diye tanımlanmıştı.
Amerikalı misyoner ve eğitimci Cyrus
Hamlin’in başlattığı girişime hayırsever iş adamı Christopher Rhinelander
Robert’ın maddi destek sağlaması sonucu kurulan Robert Kolej, 16 Eylül
1863 tarihinde Bebek’te eski bir ahşap
binada dört erkek öğrenciyle eğitime
başladı. 1869’da okulun Bebek sırtlarındaki ilk kampüsü inşa edildi (bugün
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü).
1871’de ise Gedikpaşa’da Amerikalı bir
grup tarafından desteklenen bir kız okulu açıldı. 1876 yılında Üsküdar’da inşa

edilen kampüse taşınan bu okul, 1914
yılında Üsküdar’dan Arnavutköy’e, daha
geniş bir araziye kurulmuş olan yeni
kampüsüne geçti. 1878’de vefat eden
Christopher Robert servetinin büyük
bölümünü Robert Kolej’e bıraktı.
Robert Kolej ile Arnavutköy Amerikan
Kız Koleji uzun yıllar özerk olarak faaliyet göstermişse de 1932 yılında tek müdürün, 1959’da ise ortak bir mütevelli
heyetinin yönetimi altına girdi. 1957
yılında yükseköğretim izninin verilmesi
üzerine Bebek kampüsünde Robert Kolej Yüksek Kısmı öğretime geçti. 1971
yılında Robert Kolej ile Amerikan Kız
Koleji, Arnavutköy kampüsünde Robert
Kolej adı altında birleştirildi ve karma
eğitime geçildi. Aynı yıl Bebek kampüsündeki binalar devlete devredildi,
Yüksek Kısım da Boğaziçi Üniversitesi
adıyla bir devlet üniversitesine dönüştürüldü.

