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Alanya başlarken

Hakan Halit YENI HOTED Onursal Başkanı • Başdanışman

Freni Patlamış Kamyon Gibi!
Emekçinin, emeklinin garibanın, dar ge-
lirlilerin ocakları bir bir sönüyor. Dur du-
rak bilmeyen zamlar tüm hızıyla devam 
ediyor. Özellikle çarşı pazar, gıda ve te-
mel ihtiyaçlar... Yağ v.s derken şeker, et, 
elektrik başta olmak üzere, zam yağmur-
ları milletin kafasına balyoz gibi inmeye 
devam ediyor. Bu zam meselesi öylesine 
kontrolden çıktı ki akıllara durgunluk ve-
recek boyutlara ulaştı. 

Emekçi emekli, özellikle asgari ücretli ve 
asgari ücretin altında maaş alan emek-
liler başta olmak üzere, gariban ve dar 
gelirli vatandaşlarımız yok olmakla karşı 
karşıya... Öyle böyle değil durum gerçek-
ten vahim. Fırsatçılara stokçulara gelince 
hep söylüyorum. Ayda yılda bir denetim 
yapmakla bu iş olmaz. Her il, ilçe ve kasa-
balarda aralıksız ve habersiz denetimler 
en üst seviyeden sürekli olarak devam 
etmelidir. Sadece para cezası değil, ke-

sinlikle kapatma, ruhsat iptali ve hapis 
cezası gibi ağır cezalar verilmelidir. Aksi 
halde bunlarında durmaya hiç mi hiç ni-
yetleri yok!  
Yağmur gibi yağan zamlar yetmiyormuş 
gibi, fırsatçılar, stokçular da aynı şekilde 
dur durak bilmeksizin bildiklerini okuma-
ya devam ediyorlar. Birilerinin bir şeyler 
yapması lazım. Bu gidişat hiç ama hiç 
normal değil, Allah muhafaza sosyal pat-
lamaya, tamiri telafisi mümkün olmayan 
sonuçlara götürür...

Şu anda asgari ücret enflasyonun altına 
düşmüş durumda. Asgari ücretin altında 
maaş alan emekliler ise sıfırlanmış bitmiş 
durumda! 2023 Ocak ayında yapılacak 
artışlar bu gidişata göre çok çok önem 
arz ediyor. Asgari ücretin az 8 bin TL ol-
ması ve en düşük emekli maaşının asgari 
ücret seviyesine çıkarılması zorunlu hale 
gelmiştir. İktidarından temsilcilerine, yet-

kililerinden ilgililerine sesleniyorum. Aci-
len bir şeyler yapın! Ne yaparsanız yapın 
ama bir şeyler yapın...
Meselenin en vahim tarafı zamların akıl 
almaz oranlarda yüksek yapılması ve bu 
zamların çıktığı yerden bir kuruş dahi 
geriye inmemesidir.  Bırakın inmesini, iğ-
neden ipliğe neredeyse her şeye her gün 
zam yapılmaya devam edilmesi anlatılır 
ve anlaşılır gibi bir şey değil!!!

Bu nasıl bir şey böyle, sanki savaşan Uk-
rayna değil biziz. Bu nedir Allah aşkına 
freni patlamış kamyon gibi, kim dur di-
yecek, kim nasıl durduracak bu vahim 
durumu? Bu zamlar, bu artışlar, bu fahiş 
fiyatlar hiç ama hiç normal bir şey değil. 
Bu millet daha ne kadar dayanabilir ki bu 
durum karşısında, herkesin taşıyabilece-
ği, dayanabileceği bir yük, bir sınır vardır. 
Acilen hem de çok acil önlem alınmazsa 
sonumuz pek hayra alamet değil...
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32. Uluslararası Anfaş Otel Ekipmanları ve 28. Gıda Fuarı 2 yıl aradan 
sonra muhteşem bir açılışla başlayıp, mükemmel bir kapanışla sona 
erdi. Uzun zamandır hazırlandığımız fuarda 2 panel ve birçok aktivite 
gerçekleştirdik. 

TEŞEKKÜRLER SAYGIDEĞER 
TURIZMCILERIMIZ, TEŞEKKÜRLER 
KIYMETLI DOSTLARIMIZ

dernek haberleri



19 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz, turiz-
min başlıca sorunları konulu pane-
limize, Profesyonel Otel Yöneticileri 
Derneği POYD Genel Başkanı Ülkay 
Atmaca, Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği ALTİD 2. Başkanı aynı zaman-
da Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı 
Servet Sakiroğlu, ALTİD, ALTAV, ALT-
SO Yönetim kurulu üyesi, aynı zaman-
da Konaklı Otelciler Birliği Başkanı Ali 
Orkan, Alba Hotels Genel Müdürü Se-
lim Soylu konuğumuz oldular. Bizleri 

kırmayarak davetimize icabet eden, 
samimi cevaplarıyla katılımcılardan, 
camiamızdan büyük takdir toplayan 
saygı değer turizmcilerimize bir kez 
daha tüm camiamız adına teşekkür 
eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız. 

20 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz paneli-
mize ise Antalya Anted Başkanı Şerife 
Kirez, Fethiye Fekhed Başkanı Müjgân 
Birgi, Bodrum Kahder Başkanı Zeliha 
Tunce, Alanya Hoted Başkanı Sevgi 

Topuzel, İstanbul Hedd Başkanı Figen 
Terzi, Marmaris Mahed Yönetim Kuru-
lu Üyesi Vefa Birleş’ten oluşan Türkiye 
geneli Housekeeping derneklerimizin 
başkanları konuğumuz oldular. 

Aynı zamanda uzun bir aradan sonra 
birlik ve beraberlik içerisinde, camia-
nızın değerli mensuplarıyla ve çözüm 
ortaklarımızla bir araya gelip, fikir 
alıverişinde bulunmanın ayrıcalığını 
yaşadık. 

dernek haberleri
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Panellerimize katılan, konuğu-
muz olan saygıdeğer başkanla-
rımız, kıymetli turizmcilerimiz 
başta olmak üzere, ziyaretle-
riyle bizleri onurlandıran çözüm 
ortaklarımıza, meslektaşlarımı-
za, Anfaş yönetimi ve çok kıy-
metli ekibine,  Alanya Antalya 
ve şehirlerarası otobüslerle 
transferlerimizi sağlayan de-
ğerli kardeşim Mahmut Can’a, 
kısacası emeği geçen, katılan, 
katkı sağlayan herkese ama 
herkese canı gönülden, en iç-
ten, en samimi duygularımızla 
teşekkür eder, saygı ve şükran-
larımızı sunarız. 

Tek kelimeyle başından sonuna 
olağanüstü, beklentilerimizin 
çok çok üzerinde muhteşem, 
olması gerektiği gibi bir fuarı 
daha geride bıraktık. Teşekkür-
ler saygıdeğer başkanlarım, de-
ğerli konuklarımız, teşekkürler 
kıymetli turizmcilerimiz, teşek-
kürler Hoted dostları, teşek-
kürler sevgili meslektaşlarımız. 
Teşekkürler Anfaş yönetimi.

Bizler dostlarımızla varız, dost-
larımızla var olmaya devam 
edeceğiz. İyi ki varsınız…

dernek haberleri
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dernek haberleri

HAKAN HALIT YENI “TÜM ÇABAMIZ TÜRK 
TURİZMİNİN VE HOUSEKEEPİNG MESLEĞİNİN YARINLARI İÇİN”
Türkiye genelindeki Housekeeping der-
neklerinin başkanları ve yönetim kuru-
lu üyeleri Antalya Sera Otel’de bir ara-
ya gelerek, Housekeeping federasyonu 
başta olmak üzere, önümüzdeki yıllar-
da gerçekleştirecekleri faaliyetleri ma-
saya yatırdılar.

Toplantıya başkanlık eden Hoted Onur-
sal Başkanı Başdanışmanı Hakan Halit 
Yeni toplantıyla ilgili kısa bir açıklama 
yaptı. Yeni, federasyon çalışmalarına 

hız verdiklerini, Türk turizminin ve mes-
leğin geleceği için ellerinden gelen tüm 
çabayı gösterdiklerini fakat bunun ye-
terli olmadığını, işverenlerin, işletme-
cilerin de emekçilere sahip çıkmaları 
gerektiğini özellikle vurgulayarak, “Biz 
tüm derneklerimizle beraber dayanış-
ma içinde çalışmalarımıza en üst sevi-
yeden devam ediyoruz. Mesleğe gönül 
vermiş, mesleğin tüm mensuplarıyla 
ve dernek başkanlarımızla beraber HK 
federasyonu başta olmak üzere, çalış-

malarımıza birlik ve beraberlik içerisin-
de devam ediyoruz. İlaveten tüm mes-
lek örgütü derneklerinin de içinde yer 
alacağı turizm emekçileri platformunu 
faaliyete geçirmek için çalışmalarımız 
bu yönde de devam ediyor.” dedi. Top-
lantıya Housekeeping derneklerinin 
başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra 
Golden City Media yönetim kurulu baş-
kanı ve Executive Housekeeping Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Alpay Erus da 
katıldı.
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HOTED 156. SEMINERINI 
GERÇEKLEŞTIRDI

Haşere kontrol ve Covid-19 uygulama-
ları konulu seminere HOTED Yönetimi 
ve üyelerinin yanı sıra, kat, çamaşırhane 
ve meydan şefleri, hijyen firmalarının 
temsilcileri,  HOTED Onursal Başkanı 
ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, eği-
tim komitesi başkanı Sema Yörütür, Ales 
ilaçlama firması Antalya bölge temsilcisi 
ziraat mühendisi Nazif Solak, satınalma 
ve mali işler sorumlusu Nesrin Çetin ve 
çok sayıda Hk müdürü katıldı. HOTED 
camiasının büyük ilgi gösterdiği semi-
nerde, işletmelerde haşereyle mücadele 

yöntemleri ve Covid-19 uygulamaları an-
latıldı. Nazif Solak’ın sunumuyla yaklaşık 
3 saat süren seminer sonunda HOTED’in 
eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine katkı 

sağlayan Ales İlaçlama yetkilileri ve 
Sunprime C-Lounge Otel yönetimine 
HOTED camiası adına teşekkür edilip, 
plaket takdim edildi.

2022 turizm sezonuna hazırlanan ve eğitim seminerlerine hız 
veren, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED, 
Sunprime C-Lounge Otel’in ev sahipliğinde, Ales İlaçlama firmasının 
destek ve katkılarıyla 156. eğitim seminerini gerçekleştirdi.

dernek haberleri



dernek haberleri

EMEKÇİ DERNEKLERİ BİR ARAYA GELEREK
YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASIYLA
ELEKTRIK ZAMLARINI PROTESTO ETTILER

Basın açıklamasında şu ifadelere 
yer verildi. “Gelen faturalar karşısın-
da emekçi, emekli, gariban, özellikle 
asgari ücretli, asgari ücretin altında 
maaş alan emekli kesim ve dar gelirli 
vatandaşlar olarak hepimiz şaşkınlık 
içinde, ne yapacağımızı bilemez duru-
ma geldik. Öyle böyle değil, en idareli 
kullananların faturaları bile 600-700 
TL’nin altında gelmiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 150 kW’ın 
210 kW’ a çıkarıyoruz açıklaması, %52 
ve yüzde 127’lik büyük zam oranı ger-
çeğini değiştirmiyor. Bu açıklama kat-
lamalı fiyatlandırmanın ve yüksek zam 
oranının üstünü kapatma, unutturma 
taktiğinden başka bir şey değildir. De-
ğişen hiçbir şey olmayacak.

En düşük ev kirasının 5 bin TL’nin üze-
rine çıktığı, çarşı pazarın cayır cayır 
yandığı, yiyeceğimizden içeceğimize, 
çarşı pazar tüm, yaşamsal temel ihti-
yaçlarımıza her gün gelen, dur durak 
bilmeyen zam yağmurlarının altında 
çırpındığımız eridiğimiz yetmiyormuş 
gibi, öldürücü darbeyi elektrik fatura-

larına gelen yüksek oranlı zamlardan 
aldık. Dolayısıyla emekçiler olarak bu 
zamların altından, kalkamayız, kalk-
mamız mümkün değil. Asıl mesele bu 
zam oranlarının aşırı yüksek olmasıdır. 
En düşük fatura 700 ile 2000 TL ara-
sında değişiyor. Sözümüz ona asgari 
ücrete, emekçiye, emekliye iyi artış 
yaptılar, enflasyona ezdirmeyeceğiz 
dediler. Keşke hiç artış yapmasalardı 
da, emekçinin, emeklinin, garibanın 
cebine de hiç dokunmasalardı. Bize 
diyorlar ki kış mevsiminde donun yaz 
aylarında yanın, başka bir söylemle 
şartellerinizi kapatın elektrik kullan-
mayın, yemeyin içmeyin... Bu millete 
eziyet, işkence değil de nedir bu?
Biz emekçi kuruluşları olarak bu hak-
sızlığı, vicdansızlığı, acımasızlığı, ta-
rihin en büyük zam zulmünü şiddetle 
reddediyoruz. Bu kabulü mümkün ol-
mayan yüksek zam oranlarının acilen 
düzeltilmesini, geri alınmasını, makul 
seviyelere çekilmesini bekliyoruz.
Emekçiye, emekliye, asgari ücrete ya-
pılan artış, sadece elektrik faturaların-
dan tek kalemde fazlasıyla geri alındı. 
Gelen faturalar resmen ev kirası gibi. 

Alım gücümüzün yerle bir olduğu bu 
şartlarda nasıl yaşayacağız, nasıl ge-
çineceğiz? Nasıl ayakta kalacağız nasıl 
evlatlarımızı okutacağız. Bu nasıl bir 
vicdansızlıktır, bu nasıl bir insafsızlıktır 
böyle! Yeter artık dayanacak gücümüz 
kalmadı. Zam yağmurları altında res-
men can çekişiyoruz. 

Hükümetin, iktidarın yetkililerini bu 
zulme bir an önce son vermelerini ve 
asgari ücrete, emekçiye, emekliye yap-
tıkları artışları acilen yeniden güncel-
lemelerini bekliyoruz. Kaynaklarını ce-
bimizde değil, başka yerlerde arama-
larını istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, 
bizler bu zamların altından kalkama-
yız.  Bu zam zulmüne hayır diyor ve bir 
kez daha şiddetle protesto ediyoruz.
Bu gün burada kuruluşlarımızın baş-
kanları ve temsilcileriyle sınırlandırdı-
ğımız bu açıklamamızın takipçisi ola-
cağız. Sesimizin duyulmaması, dikkate 
alınmaması, kulak tıkanması halinde 
gerekirse binlerce emekçilerimizle 
birlikte Akdeniz elektrik önünde top-
lanma dahil her türlü yasal haklarımızı 
kullanacağız.” dediler.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED’in ev sahipliğinde, HOTED binasında gerçekleştirilen basın 
açıklamasına, Hakan Halit Yeni, Gastronomi Yıldızları Derneği temsilcisi Hasan Şahin,  Akdeniz Yiyecek ve İçecek Yöneticileri 
Derneği AYİY-DER Başkanı Mehmet Erat, Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği AKTAD Başkanı Ergül Demiral, Anadolu 
Teknik Yöneticiler ve Çalışanlar Derneği ATYD Başkanı Abdullah Kavak ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

10

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23



EMEKÇİ DERNEKLERİ BİR ARAYA GELEREK
YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASIYLA
ELEKTRIK ZAMLARINI PROTESTO ETTILER

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23

11

Hoted Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Hakan Halit Yeni iftar yemeği ile 
ilgili kısa bir açıklama yapıp, teşekkür 
etti. Yeni, “Sektör Kimya (PROHİJYEN) 
Endüstriyel firmasının destek ve katkı-
larıyla Kale İçi Restaurant’da gerçek-
leştirdiğimiz 15. iftar yemeğimize katkı 
sağlayan, desteğini esirgemeyen Sek-
tör Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Bodur ve Akdeniz Bölge Sorumlusu 
Devrim İnal başta olmak üzere, basın 
kuruluşlarımızın saygıdeğer mensup-

larına, Anadolu Teknik Müdürler Der-
neği ATYD Başkanı Abdullah Kavak ve 
dönem başkanlarından Eren Kötenci, 
Akdeniz Yiyecek İçecek Derneği AYİY-
DER Başkanı Mehmet Erat, Altın Kep-
çe Turizm ve Aşçılar Derneği AKTAD 
Başkanı Ergül Demiral, Akdeniz Pro-
fesyonel Aşçılar Birliği AKPAB Yöne-
tim Kurulu, Alanya Kent Konseyi Baş-
kanı Nurhan Özcan, Dernekler Masası 
Şefi Onur Akkoyun, Alanya’nın tanın-
mış simalarından saygıdeğer iş insanı 

Şevki Türktaş, Özak İnsan Kaynakları 
sahibi Yaşa Özak, Akdeniz Hijyen sahibi 
Duran Yılmaz, kıymetli üyelerimiz ve 
davetimize icabet eden, katılan katkı 
sağlayan herkese canı gönülden, en 
samimi duygularımızla, HOTED ailesi 
ve camiamız adına bir kez daha teşek-
kür eder, saygı ve şükranlarımızı suna-
rız. 2022 turizm sezonunun tüm turizm 
camiasına sağlık huzur, bereket ve 
başarı getirmesini temenni ediyoruz.” 
dedi. 

IKI YIL ARADAN SONRA
GELENEKSEL 15. IFTAR YEMEĞIMIZDE
BIR KEZ DAHA BULUŞTUK!
Pandemi sonrası eğitim ve etkinliklerine hız veren Hoted iki yıl 
aradan sonra 15. geleneksel iftar yemeğini gerçekleştirdi. 

dernek haberleri



dernek haberleri

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya, 
Alaiye Resort Hotel’de gerçekleştirdiği geleneksel bahar balosuyla 2022 
sezonunun startını verdi.

HOTED GELENEKSEL BAHAR BALOSU 
ILE SEZONA START VERDI

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen ve 
bu yıl 15.’si HOTED’in çözüm ortağı Di-
versey Endüstriyel firmasının destek ve 
katkılarıyla düzenlenen baloya HOTED 
kurucusu, Onursal Başkanı ve Baş-
danışmanı Hakan Halit Yeni, Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED ) Yö-

netim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik 
İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı 
Burhan Sili, Kleopatra Otelciler Birliği 
Başkanı Servet Şakiroğlu,  ALTSO Yö-
netim Kurulu Üyesi ve KONTİD başkanı 
Ali Orkan, Alanya Kent Konseyi Başka-
nı Nurhan Özcan, Altın Kepçe Turizm ve 

Aşçılar Derneği Başkanı Ergül Demiral, 
Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi Ökkeş İlgen, Ana-
dolu Teknik Müdürleri Derneği (ATYD) 
Başkanı Abdullah Kavak, Alanya Yiye-
cek İçecek Müdürleri Derneği ( AYİY-
DER ) Başkanı Mehmet Erat, Alanya 
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dernek haberleri

Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı 
Gaye Coşkun, Alanya Aktif Gazeteciler 
Cemiyeti (ALGC ) Başkanı Ferit Kesen, 
Sirius Deluxe Hotel Genel Müdürü İs-
met Ergüleç, Numa Bay Hotels Genel 
Müdürü Mahir Oktay, Alaiye Resort Ho-
tel Genel Müdürü Kadir Ünal, iş insanı 
Şevki Türktaş, Diversey ekibi ve Bölge 
Müdürü Yasin Karsan, basın mensupla-
rı, HOTED üyeleri ve çok sayıda sektör-

de faaliyet gösteren firmaların yöneti-
cileri katıldı.

HOTED Başkanı Sevgi Topuzel’in açılış 
konuşması ile başlayan baloda HO-
TED Onursal Başkanı Başdanışmanı 
Yeni, ALTİD Başkanı Sili ve Kent Kon-
seyi Başkanı Özcan, Alanya’nın turizm, 
istihdam ve emekçilerin sorunlarıyla 
ilgili değerlendirmelerde bulundular. 

Konuşmaların ardından HOTED’in eği-
tim, etkinlik ve faaliyetlerine destek ve-
renlere teşekkür plaketi takdim edildi. 
HOTED’in gerçekleştirdiği 8. Kat Şefliği 
kurslarında başarı gösteren kursiyer-
lere, Burhan Sili, İsmet Ergüleç, Mahir 
Oktay ve HOTED Eğitim Komitesi Baş-
kanı Sema Yörütür tarafından sertifi-
kalarının da takdim edildiği gece canlı 
müzik eşliğinde eğlenceyle devam etti.





HOTED SEKTÖRÜN
GELECEĞI IÇIN ÇALIŞIYOR

dernek haberleri

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED, Selene 
Bach Otel’in ev sahipliğinde, kendi alanının en iyilerinden biri olan 
Uğur Halı Yıkama Firması’nın destek ve katkılarıyla halı koltuk 
yıkama, leke ve hijyen kuralları konulu 159. eğitim seminerini 
gerçekleştirdi.
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Seminere, HOTED yönetimi, Uğur 
Halı Yıkama firmasının yetkilileri, kat 
hizmetleri müdürleri, çamaşırhane, 
meydan şefleri ve çok sayıda Hoted 
üyesi katıldı.   Dernek başkanı Sevgi 
Topuzel’in açılış konuşmasıyla başla-
yan seminer, Uğur Hali Yıkama Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Yılmaz’ın 
sunumuyla, halı yıkama, boyama, kol-
tuk yatak yıkama, koruma kullanma ve 
hijyen kuralları konusunda dikkat edil-
mesi gereken önemli konular detayla-
rıyla birlikte anlatıldı. 

YENİ, “TÜM AMACIMIZ 
MESLEĞE VE SEKTÖRE 
SAHİP ÇIKIP KATKI 
SAĞLAMAK”
Onursal Başkan Hakan Halit Yeni, 1 
Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan 
kat şefliği kursları, 17-20 Ocak 2023 
Antalya Anfaş Uluslararası Otel Ekip-

manları Fuarında gerçekleştirecekleri 
Housekeeping Olimpiyatları gibi ge-
lecek aylarda yapılacak olan faaliyet-
ler hakkında üyelere detaylı bilgiler 
aktardı.  Yeni, “Tüm camiamız, turizm 
kamuoyu şunu bilmelidir ki birlik ve be-
raberlik içerisinde her ne şartta olursa 
olsun, mesleği ve sektörü daha ileriye 
taşıyabilmek için mücadelemize ve ça-
lışmalarımıza en üst perdeden devam 
edeceğiz.” dedi.

MAHİR OKTAY, 
“HOTED’İN 
ÇALIŞMALARIYLA 
GURUR DUYUYORUZ”
Seminere ev sahipliği yapan Selene 
Bach Otel’in genel müdürü Mahir Ok-
tay, “HOTED, sivil toplum kuruluşları 
arasında başarılı çalışmalarıyla gurur 
duyduğumuz, takdir ettiğimiz bir kuru-
luştur. Her zaman yanınızda olmaya, 
çalışmalarınızı desteklemeye devam 
edeceğiz.” dedi.  

Konuşmaları yaklaşık 2 saat süren 
seminer sonunda HOTED’in eğitim, 
etkinlik ve faaliyetlerine katkı sağla-
yan Uğur Halı Yıkama firması yöne-
timine, seminere ev sahipliği yapan 
Selene Bach Otel Genel Müdürü Ma-
hir Oktay’a ve HK müdürüne HOTED 
camiası adına teşekkür edilip, çiçek 
takdim edildi. 
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED, Long Beach 
Resort Otel’in ev sahipliğinde, KORO Kozmetik Temizlik ve Turizm Ticaret 
A.Ş.’nin destek ve katkılarıyla “Hijyen, Kimyasal ve Kullanım Koşulları” 
konulu 157. eğitim seminerini gerçekleştirdi.

HOTED 2022 SEZONUNA HAZIR

Seminere, HOTED yönetimi, üyeleri ve 
Koro Kimya yönetiminin yanı sıra, kat, 
çamaşırhane ve meydan şefleri, hij-
yen firmalarının temsilcileri, HOTED 
Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Ha-
kan Halit Yeni, eğitim komitesi başkanı 
Sema Yörütür, Özak İnsan Kaynakları 
sahibi Yaşa Özak ve çok sayıda Hk mü-
dürü katıldı.

HOTED camiasının büyük ilgi gösterdi-
ği ve adeta katılım rekoru kıran semi-
nerde, pandemiyle birlikte çok daha iyi 
anlaşılan ve insan hayatının olmazsa 
olmazı olan hijyenin önemi, kullanılan 
kimyasalların önemi, etkileri tepkileri 
ve kullanım koşulları, kimyager Ka-
zım Akı ve mikrobiyoloji uzmanı Beyza 
Akı’nın sunumuyla enine boyuna anla-
tıldı. 

YENİ, “UMUDUMUZU 
HİÇ KAYBETMEDİK”
“HOTED dahil ülke genelindeki birçok 
Housekeeping derneğinin de kurucu-
larından olan Onursal Başkan ve Baş-
danışman Hakan Halit Yeni, savaşı ba-
hane edip, çalışanlardan yani emekçi-
lerden tasarruf yapmak isteyen birçok 
işverenin aksine biz 2022 sezonundan 
umutluyuz, umudumuzu hiç kaybetme-

dik. Çeşitli bahanelerin arkasına sığına-
rak gözünü şimdiden emekçilere diken 
saygıdeğer işverenlerimize bir kez daha 
sesleniyorum.”

“TASARRUFUNUZU 
BAŞKA KALEMLERDEN YAPIN”
“Tasarrufunuzu başka yerlerden, baş-
ka kalemlerden yapın, emekçilerle il-
gili tutumunuzu değiştirin artık, aksi 
halde bunun bedelini hep birlikte çok 
ağır ödeyeceğiz. Siz emekçilerinize, ça-
lışanlarınıza ne kadar sahip çıkarsanız, 
çalışanlarınız da sizlere o kadar sahip 
çıkıp, aidiyet duyguları o kadar artacak-
tır. Sektörden kopmaların önüne ancak 

bu şekilde geçebiliriz, bunu anlamak bu 
kadar zor olmasa gerek,” dedi. 

“EĞİTİM ETKİNLİK VE 
FAALİYETLERİMİZE 
DEVAM EDECEĞİZ”
Dernek başkanı Sevgi Topuzel katılan 
ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek; 
“Pandemi dolayısıyla etkinliklerimizi ve 
seminerlerimizi yapamıyorduk. Pandemi-
nin etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle bir-
likte dernek faaliyetlerimize hız verdik ve 
bundan sonra çalışmalarımıza aralıksız 
devam edeceğiz. Tüm turizm camiasına 
iyi sezonlar dilerim.” dedi.  Yaklaşık 3 saat 
süren seminer sonunda HOTED’in eğitim, 
etkinlik ve faaliyetlerine katkı sağlayan 
Koro Kimya yönetimine, seminere ev sa-
hipliği yapan Long Beach Resort Otel Ge-
nel Müdürü Cengiz Aksoyer ve Hk müdü-
rü, aynı zamanda HOTED eğitim komitesi 
üyesi Fatma Saylar’a HOTED camiası adı-
na teşekkür edilip, çiçek takdim edildi.

dernek haberleri



HOTED ONURSAL BAŞKANI VE BAŞDANIŞMANI HAKAN HALİT YENİ, 
EMEKÇİLERE YÖNELİK TV PROGRAMLARI, RÖPORTAJLAR, BASIN 
AÇIKLAMALARI VE YAPMIŞ OLDUĞU NİTELİKLİ ÇALIŞMALARLA
EMEKÇİLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR. 

YILIN ENLERI - EN IYILERI
ARASINDA YERINI ALDI!

dernek haberleri
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Alanya’da bir medya kuruluşu bir ilke 
imza atarak, kuruluş yıl dönümünde 
farklı kategorilerde yılın enleri - en 
iyilerini seçti. DİGİ-Z medya kuruluşu 
tarafından düzenlenen gecede turizm-
de yılın kalite ve nitelikli çalışma ödülü 
Hakan Halit Yeni’ye verildi.   
Gecede kısa bir konuşma yapan Yeni, 
“Bu ödülü bize layık gören Digi-Z Medya 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa 
Özen başta olmak üzere, Digi-Z Medya 
ailesinin kıymetli mensuplarına tüm 
HOTED ve emekçi camiası adına en kal-
bi duygularımla teşekkür eder, saygı ve 
şükranlarımı sunarım. Ayrıca Alanya’da 

bir ilke imza atmaları nedeniyle Digi-Z 
Medya ailesini samimiyetle tebrik eder, 
ilkeli ve tarafsız yayıncılık doğrultusun-
da, başarılarla dolu nice nice kuruluş 
yıl dönümleri dilerim. 
Bu kıymetli ödülü Alanya Aktif Gaze-
teciler Cemiyeti ALGC başkanı kadim 
dostum Ferit Kesen’in elinden almak 
benim için ayrı bir onurdu. İlaveten ge-
cede ödül alan tüm değerlerimizi de ay-
rıca tebrik ediyorum. Ve bu ödülü tüm 
emekçi camiası adına alıyorum. Teşek-
kürler DİGİ-Z MEDYA ailesi, kuruluş yıl 
dönümünüz kutlu olsun,” ifadelerine 
yer verdi. 

“Golden City Media ailesi olarak
bizde Sayın Yeni’yi tebrik ediyoruz.”
“Gerek yerel, gerek ise ulusal basında 
emekçilerin sorunlarını her fırsatta dile 
getirip,  gece gündüz demeden emek-
çilerin, emeklilerin ve garibanın sesine 
ses olmaya devam ediyor. Aynı zaman-
da çalışmaları ülkenin birçok yerinde 
emekçiler tarafından ilgiyle takip edili-
yor. Bizler de Golden City Media ailesi 
olarak kendilerini canı gönülden tebrik 
eder, başarılı çalışmalarının devamını 
dileriz. Ödül gecesi dahil bazı manşet-
lerden sizler için küçük bir derleme 
yaptık.”  
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Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED, eğitim 
etkinlik ve sosyal faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Selene Beach & SPA Hotel’in 
destek ve katkılarıyla Alanya huzur evi sakinlerini yemekte ağırladı. 

HOTED, ALANYA HUZUREVI 
SAKINLERINI AĞIRLADI!

Alanya Türkler Mahallesi’nde bulunan 
Selene Otel’de gerçekleştirilen yeme-
ğe HOTED Onursal Başkanı ve Başda-
nışmanı Hakan Halit Yeni, Selene otel 
genel müdürü Mahir Oktay, huzurevi 
müdürü Fatma Aksoy, Hoted yönetim 
kurulu, eğitim komite kurulu, istişare 
kurulu üyeleri ve çok sayıda huzurevi 
sakini katıldı. 

YENİ, “SOSYAL 
FAALİYETLERİMİZE 
DEVAM EDECEĞİZ!”
HOTED Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Hakan Halit Yeni kısa bir açıkla-
ma yaparak, “ Eğitim etkinlik ve birçok 
faaliyetlerimizin yanı sıra, sosyal faali-
yetlere de çok önem veriyoruz. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz 
kapsamında huzurevi sakinlerimiz-

le öğlen yemeğinde bir araya gelerek 
hasbihal edip, önlerinde saygıyla eğil-
diğimiz saygıdeğer büyüklerimizle bir-
likte Cumhuriyet Bayramımızı kutlama 
fırsatı bulduk. Bu gün burada bizlere ev 
sahipliği yapan, her daim desteğini hiç 
esirgemeyen Selene Otel genel mü-
dürü kadim dostum Mahir Oktay başta 
olmak üzere, organizasyonda emeği 
gecen istişare ve proje kurulumuzun 
yanısıra ulaşıma desteğini esirgeme-
yen kurum ve kuruluşlarımıza Hoted 
ailesi ve tüm camiamız adına en kalbi 
duygularımızla teşekkür eder, saygı ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi.

OKTAY, “SİZLERİ 
AĞIRLAMAKTAN, MİSAFİR 
ETMEKTEN ONUR DUYDUK.”
Mahir Oktay, “ HOTED ailesi ve Hakan 

Halit Yeni başkanımızın öncülüğünde 
huzurevi sakinlerimizi ağırlamanın, 
misafir etmenin onurunu gururunu ya-
şadık. Huzurevi sakinlerimizin ellerini 
öpüp tecrübelerini dinledik. Rabbim 
hepsine hayırlı sağlıklı uzun ömürler 
nasip etsin.” dedi. 

AKSOY TEŞEKKÜR ETTİ…
Huzurevi müdürü Fatma Aksoy ise, 
HOTED’e ve Selene Otel Yönetimine,  
kurum ve tüm huzurevi sakinleri adına, 
bu anlamlı ve nazik davetlerinden dola-
yı teşekkür etti. 

Öğlen yemeğinin ardından destek ve 
katkılarından dolayı Mahir Oktay’a ve 
huzur evi sakinleri adına Fatma Aksoy’a 
çiçek ve Housekeepıng dergisi takdim 
edildi.
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HOTED 33. ULUSLARARASI
ANFAŞ OTEL EKIPMANLARI 
FUARINA HAZIRLANIYOR
Hoted Onursal Başkanı ve Başdanış-
manı Hakan Halit Yeni fuarla ilgili kısa 
bir açıklama yaparak şöyle dedi, “Saygı 
değer turizmcilerimiz, sevgili meslek-
taşlarımız, değerli üyelerimiz, kıymetli 
dostlarımız; Hotel Kat Hizmetleri Eği-
timi ve Dekorasyonu Derneği olarak 
üyelerimizi ve meslektaşlarımızı mes-
leğimizle ilgili turizm sektöründe deği-
şen 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 özelliği-
ne sahip olan, HOTED camiası ve HK 
camiasının buluşma noktası olarak 
gördüğümüz 33. ANTALYA ANFAŞ 

HOTEL EQUİPMENT 2023 fuarında 
dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve 
camiamızın değerli mensupları ile bir 
kez daha buluşmaya hazırlanıyoruz. 
Alanya’mızı ve Housekeeping (Kat Hiz-
metleri) camiasını temsilen sektördeki 
iş ortaklarımızla ve saygıdeğer turizm-
cilerimizle 15. kez bir araya gelmekten 
onur duyacağız.”

“OLİMPİYATLARIMIZA
KALDIĞIMIZ YERDEN 
DEVAM EDİYORUZ”
“Pandemi nedeniyle iki yıl ara ver-
diğimiz HOTED Uluslararası House-
keepıng olimpiyatlarımızı bu yıl yani 
2023’de gerçekleştireceğiz. Bilindiği 
üzere ANTALYA ANFAŞ EQUİPMENT 

fuarı gibi uluslararası büyük bir fuar-
da neonlara Alanya ve Housekeeping 
ismini yazdıran tek kuruluş olma özel-
liğine sahibiz. Bu tür organizasyonlarla 
Housekeeping camiası olarak birlik ve 
beraberlik olgusunun oluşmasına kat-
kı sağlayacağı gibi, değişen ve gelişen 
teknoloji dünyasının yeniliklerinden 
yararlanacağımıza hiç şüphe duymu-
yoruz. 17-18-19-20 Ocak 2023 tarihle-
rinde siz saygı değer turizmcilerimizi, 
camiamızın değerli mensuplarını ve 
kıymetli çözüm ortaklarımızı standı-
mızda ağırlamaktan onur duyacağız. 
Yarışmalarımız tüm otel ve turizm 
meslek okullarımıza açıktır. Bizi www.
hotedalanya.org.tr resmi web sitemiz-
den takip etmeniz yeterlidir.” dedi.

dernek haberleri
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“Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED, Vikingen 
Resort Otel’in ev sahipliğinde, kendi alanının en iyilerinden biri olan Delfin 
Tekstil’in destek ve katkılarıyla tekstil konulu 158’inci eğitim seminerini 
gerçekleştirdi.

SÜRDÜRÜLEBILIR BIR SEKTÖR IÇIN...

Seminere, HOTED yönetimi, üyeleri 
ve Delfin Tekstil yönetiminin yanı sıra, 
kat hizmetleri müdürleri, çamaşırhane 
ve meydan şefleri, Prohijyen, Akdeniz 
Hijyen ve Özak İnsan Kaynakları firma-
larının temsilcileri, meslek örgütlerinin 
başkanları ve yöneticileri katıldı. 
Dernek Başkanı Sevgi Topuzel’in açılış 
konuşmasıyla başlayan ve Houseke-
eping camiasının, sektörün bileşenle-
rinin büyük ilgi gösterdiği seminerde, 
otellerin maliyet açısından en büyük 
kalemlerinden birini teşkil eden tekstil 
konusu masaya yatırıldı. Delfin Tekstil 

Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Özde-
mir ve Satış Pazarlama Müdürü Kenan 
Dağaynası’nın sunumuyla, fabrikadan 
otellere geliş aşamasından, koruma ve 
kullanım koşullarında dikkat edilmesi 
gereken tüm önemli detaylar anlatıldı.”

YENİ, “20 YILDIR TURİZM VE 
MESLEK ADINA ÇALIŞTIK ÇOK 
MÜCADELE VERDİK”
“Her biri farklı başlıklar altında 158 
eğitim semineri, 8. kat şefliği kursu, 
uluslararası fuarlarda 8. Housekeeping 
olimpiyatı, 5. entegre fabrika gezisi, 3. 

Çanakkale şehitlik organizasyonu, 14. 
Ramazan yemeği, 14. Housekeeping yıl 
dönümü kuruluş balosu, 5. üniversite 
ve meslek lisesi paneli, 8. kahvaltı or-
ganizasyonu, çevre, kimsesiz çocuklar 
gibi onlarca toplum yararına sosyal 
organizasyonlar, pandemi dahil, kuru-
luşumuzdan bu yana 900’ün üzerinde 
yardım paketi, 50’nin üzerinde elektrik 
faturalarının ödenmesi, 10’un üzerinde 
kira yardımı, (kıymetli iş insanlarımız 
aracılığı ile) kat hizmetleri istihdam 
projesi gibi daha sayamadığımız sek-
tör ve camia adına yüzlerce çalışma 

dernek haberleri
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gerçekleştirdik. İlaveten işletmeler 
arası koordinasyonu sağlayarak, işlet-
melerimize ve meslektaşlara gerekli 
desteğin verilmesi ve kardeş dernekle-
rimizle işbirliği içerisinde hareket edip, 
yine mesleğimiz ve ülkemiz, bölgemiz 
turizminin yarınları için birçok çalışma 
yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.”

“ÇOK ENGELLERLE VE
ZORLUKLARLA DA KARŞILAŞTIK”

“Yıllardır bütün bunları yaparken bir-
çok engel ve sorunlarla da karşılaştık, 
mücadele ettik hala da etmeye devam 
ediyoruz. 

Tüm camiamız, turizm kamuoyu şunu 
bilmelidir ki birlik ve beraberlik içerisin-
de her ne şartta olursa olsun, mesleği 
ve sektörü daha ileri taşıyabilmek için 
mücadelemize ve çalışmalarımıza en 
üst perdeden devam edeceğiz.” dedi.  

Yeni’nin konuşmasının ardından yak-
laşık 3 saat süren seminer sonunda 
HOTED’in eğitim, etkinlik ve faaliyet-
lerine katkı sağlayan Delfin Tekstil yö-
netimine, seminere ev sahipliği yapan 
Vikingen Resort Otel Operasyon Mü-
dürü Ziya Gedik’e ve HK Müdürü Hüs-
niye Faydacı’ya HOTED camiası adına 
teşekkür edilip, çiçek takdim edilirken, 
katılımcılarla birlikte HOTED kuruluş 
pastası kesilip, hatıra fotoğrafı çekildi. O
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Fethiye başlarken

Merhaba değerli meslektaşlarım,
Türkiye ekonomisinin genel yapısı 
itibariyle belli periyotlarla krizler ya-
ratan bir yapıda olduğunu biliyoruz. 
Gerek yerel sermayenin güçsüzlü-
ğü, gerekse uluslararası sermayenin 
spekülatif yapısı, ekonomimizin sık 
sık krizlere girmesine neden olmak-
tadır.  Bu krizler sanayiden turizme, 
tarımdan ticarete tüm sektörlerde 
büyük hasarlar yaratmaktadır.
Son birkaç yıldaki pandemi süreci 
bu zayıf ekonomik yapıya ekstra bir 
yük yüklemiştir. Bundan önceki son 
iki sezona baktığımızda, pandeminin 
yıkıcı etkisini kendi işyerlerimizden 
ve sektörün genelinden net olarak 
görürüz. Sözünü ettiğimiz zayıf eko-
nomi, ekonomiyi yönetenlerin reel 
sektöre gereken önemi vermek yerine 
sadece yabancıların mallarının sa-
tılmasını esas alan bayiliği tercih et-
melerindendir. Esas olarak üretimin 
zayıf olduğu yerde ekonominin güçlü 

olması beklenemez. Bu genel kuralın 
sektörümüze, bizim işimize yansıması 
maliyetlerdeki dayanılmaz ve önlene-
mez artışlardır. Maliyetlerdeki bu ön-
lenemez artışların günlük ekonomik 
yaşantıdaki tezahürü, turizmin yerin-
de sayması ve gelirlerin düşmesi ve 
gerilemesidir.

Genel bir panaroma çizmemiz gere-
kirse, Rusya-Ukrayna savaşının de-
vam etmesi çok büyük bir zarar ver-
mektedir. Ukrayna pazarı tamamen 
bitmiş bir vaziyettedir. Buna karşılık 
özellikle İngiltere’den, Avrupa ülke-
lerinden, Polonya’dan, Almanya’dan, 
Rusya’dan ayrıca Ortadoğu ülkelerin-
den çok ciddi artışlar söz konusudur.
Pandemi sonrasında tekrar talep, 
turizmi olumlu yönde etkilerken, 
maliyetlerdeki, işçilikteki, enerjideki 
ve gıda fiyatlarındaki beklenmedik 
artışlar ve hükümetin çözemediği 

enflasyon sorunu sektörü olumsuz 
etkilese de işveren açısından turizm 
yine karlılık yükselişine girmiştir. Ça-
lışanlar yönünden baktığımızda, enf-
lasyonu aşan ve çalışanların pahalılık 
karşısında açlık ve yoksulluk sınırının 
üzerinde bir yaşam standardı yakala-
maları olanaksızdır. Bu ücret politi-
kaları devam ettiği sürece bu yokluk 
ve yoksulluk koşullarının düzelmesi 
mümkün değildir.
Geçtiğimiz pandemi süreci turizm 
sektöründe çalışan pek çok nitelikli, 
yetişmiş, her seviyeden kaliteli ele-
manın turizm sektörünün dışına kay-
masına neden olmuştur. Biz sektör 
olarak en eğitimsiz personeli, kendi 
çabalarımızla ne kadar yetiştirirsek 
yetiştirelim bu yetmez. Nitelikli per-
sonel ihtiyacını karşılamaz. Bu per-
sonel açığının kapatılması, kesinlikle 
devlet politikası olmalıdır. Bu çok cid-
di bir eğitim sorunudur. 
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Müjgan BIRGI FEKHED Yönetim Kurulu Başkanı



dernek haberleri

Fethiye Kat Hizmetleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Haziran 
ayında Ece Saray Otel’de bir araya geldi. Yaz sezonu dolayısıyla sektörün 
sorunlarına odaklanılan toplantıda dernek üyeleri, Housekeeperların 
çalışma standartları, personel eğitimi, yeni sezon ve yeni projeler 
hakkında konuştu. 

ILK YAZ TOPLANTISI YAPILDI
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Marmaris başlarken

Değerli okuyucular,
kıymetli meslektaşlarım;

Bildiğiniz üzere turizm bu sene çok 
da kötü geçmedi, yine de sıkıntılı bir 
sezon geçirdik. Sıkıntının sebebi ise 
bilinçsiz personelle çalışmak oldu. 
İnsanları iş bilsin bilmesin, işe alıp 
eğitiyorsunuz, öğretiyoruz ve on beş 
gün sonra bir bakmışsınız ki eleman 
gidiyor. “Ne oldu?” diye soruyorsunuz. 
“Bu imkânlar bana yetmiyor” diyerek 
işten ayrılıyor. Böylece “Hadi sil baş-
tan” diyerek, tecrübeli hiç kimsenin 
olmadığı bir eleman havuzunda kay-
bolup gidiyorsunuz. Üstelik tekrar 
tekrar aynı şeyleri yaşamaya devam 
ediyorsunuz, çünkü tecrübeli olan 
personeller günümüz şartlarında 
bu imkânlarla çalışmak istemiyor. 
Kimine göre iyi, kimine göre kötü bir 
turizm sezonu yaşandı. Peki, neden 
halen çözüm yolları aranmıyor? 
“Neden çözüm yaratılmıyor?” diye-
rek düşündüğüm asıl konu, yetişti-
rilmiş kalifiyeli personel bulunama-
ması sıkıntısıdır. 
Biz, Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim 
Derneği olarak, çeşitli eğitimlerle 
meslektaşlarımızı desteklemekte-
yiz, fakat bizler de bir yere kadar 
bunu başarabiliyoruz. Personel sı-
kıntısı ve personel istihdamını art-
tıracak çözüm yolları bulunmazsa 
eğer, birkaç sene içerisinde nasıl 
eskisi gibi temiz ve kaliteli bir tatili 
misafirlerimize sunabiliriz, diye dü-
şünmekten kendimi alıkoyamıyorum. 
Ne zamana kadar, sağdan soldan 
toplama personellerle yabancı misa-
firlerimize hizmet verebilir ya da yurt 
dışından personel getirebilirsiniz. 
Biz öncelikle elimizdeki elemanların 
kıymetini bilmeliyiz ki onları kaybet-
meyelim. Sayıları devamlı çoğalan 
otellere, artan yatak sayılarına göre, 
nerede bu yetişmiş personel? Kim bu 

otellerde konaklayan müşterilere hiz-
met verecek?
Sürekli çoğalan tesislere oranla, hiç 
artmayan aksine gerileyen personel 
sayılarıyla turizmin gidişatı ne olacak, 
bilemiyorum doğrusu. Personel oran-
tısızlığının çözümü bulunmalı hadi bir 
şekilde bulundu diyelim peki, bunun 
eğitimi, müşteriyle olan ilişkiler, be-

den dili ve benzeri eğitimleri nasıl ve-
receğiz? Öncelikle nitelikli personel-
ler eğitmek için çözüm bulunmalıdır. 
Keşke bu durumlar asgari ücreti art-
tırmakla düzelseydi. Öncelik persone-
lin yaşam alanı olmalı… İnsanların ya-
şaması için temin edilen lojmanlar ne 
yeterince alana ne de yeterince hava-
landırmaya sahip ki bunların çözüme 
ulaştırılamadığı her gün, sektördeki 
personel sorunlarına çözüm buluna-
mayacağını, siz değerli işverenlere bir 
kez daha hatırlatmak isterim. 

Personele sunulan üç öğün yemeğin 
kalitesi ve verilen özen çoğu işletme-
de sınırların altında, fakat bununla 
ilgili sadece bizler şikayetci değiliz. 
Diğer departmanlar da aynı konu-
lardan şikâyet etmekteler. Günümüz 
yaşam şartlarının artması, insanların 
çok daha özgür ruhlu olmaları, artan 
yaşam kalitesi ve buna oranla artan 

personel ihtiyaçlarına ne yazık ki ge-
reğince değer verilmemektedir. Bu 
gidişata dur denmezse eğer, ilerle-
yen dönemlerde bizleri ve değerli 
misafirlerimizi hiç de iyi bir turizm 
hayatı beklemiyor.

Tüm bunların sonunda, kaçan ve tu-
rizme küsen personeller yerine ye-
nisi gelmiyor. Eskiden annesinin ya-
nına, otelde çalışmaya gelen genç 
kızlar artık yok! Hiç kimse otellerde 
çalışmak istemiyor. Çalışma saat-
lerinin uzun ya da belirsiz olması, 
haklarının tam verilmemesi, bay-
ram ve özel günlerinin olmaması, 
sezonluk çalışıp iş bitince kapının 
önüne konularak, bir dahaki seneye 
kadar aranmamaları gibi faktörler 
insanları bu sektörden biraz daha 
uzaklaştırıyor. Personel istihdam 
sorunlarına çözüm bulunmazsa 

eğer, inanın bunlar daha iyi günleri-
miz olacak. Bununla birlikte, arka-
mızdan masa başı işi arayan bir nesil 
geliyor. Biz elimizdekini de kaçırırsak, 
yarın personel bulunamayacak. Bu 
nedenle çalışma sürelerini, baştan 
1 ay-sondan 1 ay olacak şekilde dü-
zenleyerek elimizdeki personele yar-
dımcı olmalıyız. İşverenlerin de elle-
rini taşın altına koymaları gerektiğini 
düşünüyorum. Şimdiden herkese, bol 
eğitimli ve kalifiyeli personellerin biz-
lerle olacağı bir sezon diliyorum. 
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Cemil ÖZTÜRK MAHED Yönetim Kurulu Başkanı 



Değerli okuyucular,
kıymetli meslektaşlarım;



dernek haberleri

Antalya, Alanya, Fethiye, İstanbul, Bodrum Housekeeping Derneklerinin 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim 
Derneği MAHED tarafından düzenlenen organizasyonla Clup Aida Otelin 
ev sahipliğinde bir araya gelip 2022 turizm sezonuna start verdiler.

HOUSEKEEPING CAMIASI 2022 TURIZM
SEZONUNUN STARTINI MARMARIS’TEN VERDI

Ecolab Temizleme Sistemleri LTD. 
ŞTİ, Karcher Servis Tic. AŞ, Jet 48 
Temizlik Tur Tic. LTD ŞTİ, İSP Kimya 
SAN. ve Tic. LTD şirketlerinin destek 
ve katkılarıyla gerçekleştirilen gece-
ye Marmaris Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdürü Esma Doğan Candan, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hasan Yay-
lalı, Güney Ege Turistik Otelciler ve 

İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı 
Cavit Sarıbey, Marmaris Dernekler 
İlçe Müdürü Eyüp Fırat, Gastro Muğ-
la Dernek Başkanı Timur Kocabıçak, 
Marmaris Gastronomi ve Mutfak Sa-
natları Derneği Başkanı Murat Şakı, 
Clup Aida Otel Genel Müdürü Murat 
Unay, Turban Otel Genel Müdürü Ci-
han Baykara, Green Nature Diamond 

Hotel adına HK Müdürü Gülden Kaya, 
Pineta Park Otel Deluxe Nesrin Dur-
maz, Özak İnsan Kaynakları şirketi 
sahibi Yaşa Özak ve Mahed üyelerinin 
yanı sıra, Hotel Kat Hizmetleri Eğiti-
mi ve Dekorasyonu Derneği HOTED’in 
kurucusu Onursal Başkanı ve Başda-
nışmanı Hakan Halit Yeni konuşmacı 
olarak katıldı.
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dernek haberleri

HAKAN HALİT YENİ “TÜM 
ÇABAMIZ TÜRK TURİZMİNİN 
VE HOUSEKEEPING
MESLEĞİNİN YARINLARI İÇİN”
Yeni, konuşmasında federasyon çalış-
malarına hız verdiklerini, Türk turizmi-
nin ve mesleğin geleceği için ellerin-
den gelen tüm çabayı gösterdiklerini 
fakat bunun yeterli olmadığını, işve-
renlerin, işletmecilerin de emekçilere 
sahip çıkmaları gerektiğini özellikle 
vurgulayarak, Türkiye genelindeki Ho-

maris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği 
MAHED Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
mil Öztürk ise, 2022 sezonunun hayırlı 
olmasını diledi ve tüm katılımcılara 
MAHED ailesi adına katılım, katkı ve 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Öğleden sonra seminer ile başlayıp, 
akşam yemeği ile devam eden gece-
de, protokol üyeleri dernek başkanları, 
sponsor firmalar ve katkı sağlayanlara 
plaket takdim edilip teşekkür edildi.

usekeeping dernekleriyle dayanışma için-
de çalışmalarına en üst seviyeden devam 
edeceklerini, Housekeeping derneklerine 
gönül vermiş, mesleğin tüm mensupla-
rıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Geceye 
katılan protokol mensupları ise MAHED 
başkanı ve yönetimini başarılı çalışmala-
rından dolayı kutlayıp, desteklerinin tam 
olduğunu söylediler.

TEŞEKKÜR ETTİ
Organizasyona ev sahipliği yapan Mar- O
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KAHDER ailesi olarak Housekeeping 
alanında daima sürdürülebilir ve yeni 
projeler içerisinde aktivitelerimiz de-
vam etmektedir. 
2022 yılı, turizm için tüm zorluklarına 
rağmen güzel, yoğun bir yıldı. KAHDER 
derneği olarak hayata geçirdiğimiz 
projelerimizin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Kat hizmetleri eğitimleri kapsamında, 
kat şefi, meydan şefi, çamaşırhane şef-

leri eğitimlerimiz gerçekleştirildi. 
Sektördeki en büyük sıkıntımız, kalifi-
yeli personelin bulunmamasıdır. Bizler, 
personellerimizi kendimiz yetiştirip, 
sektöre verimli olmasını sağlıyoruz. 

Bununla birlikte, sektörde sürdürüle-
bilirlik olmadığı için yetiştirdiğimiz per-
sonel geri dönmüyor. KAHDER ailesi 
olarak personellerimizin turizmi sev-

meleri için elimizden gelenin fazlasını 
yapmaya çalışıyoruz.
2022’den 2023’e geçerken yaşadığı-
mız bütün olumsuzlukların geçmişte 
kalması arzusuyla, yeni yılın bizlere 
ve tüm camiamıza sağlık, mutluluk, 
huzur ve başarı dolu bir sezon getir-
mesini diliyoruz. 
    
Sevgiyle kalın… 

Bodrum başlarken

Zeliha TUNCA KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticiler Derneği;

32

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23



dernek haberleri
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dernek haberleri

Alanya, Fethiye, Marmaris Housekeeping Dernekleri başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği 
KAHDER’in ev sahipliğinde Bodrum’da toplanıp Housekeeping mesleğinin 
geleceğini ve personel konusunu masaya yatırdılar. 

EMEKÇININ VE TURIZMIN SORUNLARINI 

BODRUM’DA MASAYA YATIRDILAR! 
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dernek haberleri

Özak İnsan Kaynakları şirketinin des-
tek ve katkılarıyla Bodrium Otel’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı-
ya Alanya Fethiye, Marmaris Houseke-
eping Dernekleri’nin yanı sıra Houseke-
eping camiasına ve emekçilere yönelik 
yaptığı çalışmalarla ve açıklamalarla 
turizm camiasının yakından tanıdığı bir 
isim olan Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi 
ve Dekorasyonu Derneği HOTED’in ku-
rucusu Onursal Başkan ve Başdanış-
man Hakan Halit Yeni konuşmacı ve 
onur konuğu olarak katıldı.

İŞVERENLERE BODRUMDAN 
SESLENDİ! “EMEKÇİLERE
SAHİP ÇIKIN”
Hakan Halit Yeni konuşmasında “Tu-
rizm emekçileri neredeyse iki yıldan bu 
yana ayakta kalmak için büyük müca-
dele veriyor. İşverenler çalışanlarına 

yeterince sahip çıkmıyor. Tüm turizm 
bölgelerimizde yüzde ellinin üzerinde 
kalifiye personelimizi kaybettik. 2022 
sezonundan umutluyduk fakat bu se-
fer de Rusya ve Ukrayna arasında sa-
vaş çıkınca işverenlerin büyük çoğun-
luğu açılışlarını ertelediler ve personel 
alımlarını durdurdular. Çok açık bir 
dille ifade ediyorum; eğer emekçile-
rimize sahip çıkmazsak, elimizde ka-
lan yüzde ellilik kısmını da kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kalacağız. 4 bin 
250 TL’ye çıkarılan asgari ücret, daha 
şimdiden geçen yılki 2 bin 825 TL’nin 
altına inmiş durumda. Enflasyonun ve 
zam yağmurlarının altında eriyoruz, 
yok oluyoruz. Unutulmamalıdır ki ba-
casız sanayi diye adlandırdığımız, ülke 
ekonomisinin ana direklerinden birini 
oluşturan bu dev sektör insan gücüyle 
yürüyor. Bu sektörde sürdürülebilirlik-

ten bahsetmemiz için emekçilerimize 
sahip çıkıp, insana yatırım yapmamız 
şart.” dedi. 

TEŞEKKÜR ETTİ!
Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri 
Derneği KAHDER başkanı Zeliha Tun-
ca ise, sektördeki sıkıntıların konuşul-
duğu toplantıya ev sahipliği yapmak-
tan büyük onur duyduğunu dile getirip, 
2022 sezonunun hayırlı olmasını diledi 
ve tüm katılımcılara KAHDER ailesi 
adına teşekkür etti.
Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Hou-
sekeeping mesleğinin geleceği, kalifiye 
personel sıkıntıları, insan kaynakları 
şirketlerinden personel temini konu-
sunda dikkat edilecek tüm hususlar 
ve Housekeeping derneklerinin ileriye 
yönelik çalışmaları masaya yatırılıp, 
enine boyuna tartışıldı. O
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Nurhayat ALTAY ANTED Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili turizm sektör emekçileri 
meslektaşlarım,
Koronavirüs nedeniyle dünya turiz-
minde ciddi kayıplardan sonra 2022 
çok büyük umutlarla başlayan bir 
sezondu. Tüm dünyaya baktığımızda 
Türkiye, turizm yöneticileri sayesinde 
koronavirüs sürecini ve sonrasını en 
iyi şekilde yöneten ülkelerin başında 
geldi. Ülkemize gelen misafirlerimi-
ze hijyenik güvenilir bir ortamda tatil 
yapabileceklerini verdiğimiz hizmet-
lerle gösterdik, göstermeye de de-
vam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna’nın 
savaş halinde olması, yalnızca turizm 
sektörünü değil pek çok sektörü etki-
lemektedir. Kriz ortamlarının sıklıkla 
olumsuz etkileri düşünülse de farklı 
fırsatların da ortaya çıkabileceği göz 
ardı edilmemelidir. Bu savaşın Türki-
ye turizmini olumsuz etkileyebileceği 
öngörülse de ülkemizin bu durumun 
üstesinden gelme potansiyeli çok 
yüksektir. Ülkemizin hali hazırda sahip 
olduğu turistik cazibelerini sunabile-
ceği farklı pazarlar bulması ve doğru 

stratejilerle bu pazarlarda rekabet 
üstünlüğü sağlaması, Türkiye turiz-
minin önümüzdeki yıllarda seyrini de-
ğiştirebilecektir. Türkiye’nin turizmde 
pazar çeşitlendirmesi yapmasının, 
yaşanabilecek olası kriz ortamların-
da turizmi koruyucu bir önlem olabi-
leceği düşünülmektedir. Bu sayede 
turistik talebin ve turizm gelirlerinin 
düşmesi engellenirken aynı zamanda 
turizm sektöründe yaşanan personel 
istihdam sıkıntısının önüne geçilmesi 
beklenmektedir. 

Turizm, sürekli büyüyen bir endüstri-
dir. Turizm sektörünün otomasyona 
diğer sektörlerden çok daha az imkan 
sağlaması, bu sektörde insan gücüne 
olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. 
Turizm sektöründe gelişmiş ülkeler 
incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çe-
kici yapan unsurların sadece maddi 
kaynakları, yatırımları, tarih ve tabiat 
zenginlikleri değil, onları değerlendi-

ren insan ve organizasyon gücü oldu-
ğu görülmektedir. Turizm sektöründe 
emek gücüne olan ihtiyacımız hiçbir 
zaman azalmayacak, aksine günden 
güne artacaktır. Tüm bu nedenlerden 
dolayı, turizm yatırımlarına verilen hı-
zın aynı şekilde personel istihdamına 
da verilmesi gerekmektedir. 

Turizm sektöründeki personel istih-
dam sorunlarına ücretlerin düşük-
lüğü, sosyal güvenliğin olmaması, 
çalışma saatlerinin aşırı olması, yöne-
tim sorunları, aylık izin sorunları, ko-
naklama, sosyal yaşam sivil toplum 
kuruluşları olarak, birlik ve beraberlik 
içinde çözümler bulunması ve çözül-
mesi hepimizin sorumluluğundadır. 

Tüm yaşanan karamsar tablolara rağ-
men mesleğimizin değerini koruyup 
sürekliliğini sağlamak için,  hepimiz 
elimizi taşın altına koyup yapılması 
gerekenler için birlikte yol almalıyız. 

Antalya başlarken



dernek haberleri
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dernek haberleri

Antalya’daki otellerin Housekeeping müdürleri Belek’te bir araya gelerek 
sorunları görüşüp, yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldular.
Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği (ANTED) üyeleri Innvista 
Belek Otel’de bir araya geldiler. ANTED Başkanı Nurhayat Altay, üyeler ile 
bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve “Toplantıya 
Belek ve çevredeki otellerin Housekeeping müdürleri katıldı. Bölgenin 
Housekeeping müdürlerinin sorunları ve güncel değerlendirmeler yapıldı.” 
dedi. Toplantıda Global Horeca firması, ANTED üyelerine yeni ürünleri 
tanıttı ve firma hakkında bilgi verdi.

OTELLERIN HOUSEKEEPING 
MÜDÜRLERI SORUNLARI GÖRÜŞTÜ



dernek haberleri
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İstanbul başlarken

Değerli meslektaşlarım;
Bir Temmuz günü, iş çıkışıydı. He-
pimiz yorgunduk ama içimizde bir 
umut vardı ve bir araya geldik. Yer 
ve zaman önemli değildi, biraz son-
ra paylaşacağımız şeylerin heyecanı 
önemliydi. Ayasofya’nın önündeki 
turistik çay bahçesiydi mekânımız. 
Yolda yürürken kendi 
kendime “Ne yapıyorsun, 
bu büyük sorumluluk ve 
artık dönüşü yok Figen, 
iyi düşündün mü?” diye 
kaç kez sordum. Elbette 
düşünmüştüm ve artık 
mesleğim için bu yolcu-
luğa hazırdım, mesleğe 
yapacağımız katkılar için 
bu birlik önemliydi. 

HEDD’i kurmamız gere-
kiyordu, zorunluluk ol-
muştu artık… Sektörde 
yaşanan krizler sonucu 
deneyimli personelle-
ri hep başka sektörlere 
kaptırmıştık. Personel sı-
kıntımız had safhadaydı. 
Yapılması gereken, Hou-
sekeeping operasyonla-
rındaki her kademenin en alttan baş-
layarak eğitilmesi ve bu eğitimin bir 
birlik içinde, planlı ve doğru şekilde 
gerçekleşmesiydi.  Böylece sektörü-
müze de deneyimli ve donanımlı per-
soneller kazandırmış olma kıvancını 
taşıyacaktık. Bu amaç için kurulmuş 
ve içinde yer aldığım bir birlik zaten 
vardı, ancak orada kendimi ne kadar 
ifade etme fırsatı verilmişti ki? Böyle 
bir ihtiyaç doğduysa demek ki doğru 
yoldaydım. Misyon olarak hazırdım, 
inanç ve cesaretle yola çıkıldığında 
her şey başarıyla sonuçlanır. HEDD 
hikâyemiz böyle başladı, ara verdim 
bir 10 yıl ve geri döndüm ancak fark 

ettim ki sorunlar bıraktığım noktada 
ve hatta sıkıntılar artmış.  İşsizlik se-
viyesinin ve personel açığının en yük-
sek oranda olduğu bir dönemde HK 
Müdürlüğü yapıyoruz. Her sektörde 
aynı sıkıntı var, hep aynı şikâyetleri 
konuşuyor ya da duyuyoruz; bunu 

artık genel ve küresel bir sorun ola-
rak kabul etmeli ve çözüme odak-
lanmalıyız. Çözüm anlamında birçok 
imza törenlerine tanık oluyoruz ama 
sorunun çözümü için ana nokta olan 
biz Housekeeperlara söz hakkı veril-
miyor ve dolayısıyla gerçekçi çözüm 
bulunamıyor.  Zira Housekeeping 
personelini ne genel müdürler ne de 
patronlar işe alıyor, bizler buluyor ve 
yetiştiriyoruz. Eğitim için bizlerden 
fikir alınması gerekirken birtakım 
eğitimler yapılıyor, amacı nedir, kime 
hizmet ediyor bilemiyorum. Bizim ye-
rimize sektörde kişisel ilişkilere da-
yalı yaklaşımlarla hareket ediliyor. 

Bizler sonuç ve çözüm odaklı olmak 
durumundayız, bunu hep tekrar ede-
ceğim.

Sektörde departman yöneticileri ola-
rak çözüm yollarını bulmalı, patron 
ve genel müdürlerimizle konuşmalı-

yız. Bizden beklenen 
budur. Nasıl mı ola-
cak? Bunun yolunu 
birlikte bulacağız. 
Yoksa bizim boşlu-
ğumuzu hemen dol-
duruyorlar! Pandemi 
dönemini yaşadık. 
Kimler HK müdürü 
ya da şefi yapıldı? 
Hatta bir maid sınıfı 
doğdu, ekstra perso-
nel doğdu, taşeron 
firması kontrolünün 
dışında ve taşeron 
firmaları yetersiz 
kaldı. Sürekli sorunu 
konuşursak sıkıntıyı 
çağırır, çözümü kaçı-
rır ve tıkanırız. İşte bu 
noktada; HEDD so-
runların çözümü için 

işbirliği içinde sonuçlar geliştirmek, 
projeler üretmek ve üye meslektaş-
larının mesleki kalitesini artırmak 
için kurulmuştur. 

HEDD olarak yapabileceklerimizi 
sıralayayım: Neden personel bula-
mıyorum, nerede tıkanıyorum, hangi 
şartları sorun ediyorum… 

Bunları konuşacağız. Sorunların çö-
zülebileceği bir vizyona sahip olmalı 
ve tek bir ağızdan anlatmalıyız. An-
latmak için de tesis tesis dolaşaca-
ğız, her fırsatta sorun ve çözümleri 
dile getireceğiz.

Figen TERZI HEDD Yönetim Kurulu Başkanı
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dernek haberleri

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 11 
Ocak 2022 tarihinde Sirkeci Mansion Hotel’de gerçekleştirildi. Yeni dönem 
HEDD Derneği Yönetim Kurulunun belirlendiği genel kurulda, Figen Terzi 
üyelerin oylarıyla başkan olarak seçildi. Housekeeperlar tarafından 2007 
yılında kurulan HEDD Derneği’nin hedef ve amaçları arasında sektördeki 
sorunların çözümü için güç birliği yapmak ve bu bağlamda, mesleki 
eğitimlerin planlanarak sürdürülmesi yer alıyor. 

HEDD DERNEĞİ’NİN
YENİ BAŞKANI FIGEN TERZI OLDU

“Hedefimiz, Housekeeping departma-
nının en alt kademesinden başlayan 
meslektaşlarımızın iyi bir Housekeeper 
olarak yetişmelerini sağlamak,” diyen 
HEDD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Figen Terzi yeni dönemdeki planlarını 
şu şekilde dile getirdi: “Bu hedefin ger-
çekleşmesi için, hepimizin bildiği gibi 
eğitim şart… Amacımız, Housekeeper 
adaylarımızı eğitmek, mesleğin kalite-
sini, dolayısıyla çalıştığımız tesislerle 
birlikte ülkemizin turizm kalitesini yük-
seltmektir. Tüzüğümüzde bu konuyu 

açıklıkla belirledik. Trilyonluk  yatırım-
ların teslim edildiği, misafir memnuni-
yetinin sağlayıcısı olan departmanlar-
dan sorumlu Housekeeperlara görev 
bilincini anlatmalı, iyi bir Housekeeper 
olarak sektördeki önemlerini fark et-
melerini sağlamalıyız. Bununla birlik-
te, mesleklerine bu bilinç ile devam 
etmelerinin yolunu açmalıyız. Dernek 
üyelerimizin yüksek mesleki düzeylere 
çıkmasını sağlamak ve bu yolla turizm 
ile ilgili kuruluşlarda yer alarak yaptı-
rım gücümüzü oluşturup, söz sahibi 

olmak amacındayız. Ayrıca mesleki 
gelişim anlamında sektördeki yenilik-
lerden anında haberdar olmak ve bir 
araya gelerek dayanışma içinde olmak 
arzusundayız.”

HEDD Derneği’nin Yönetim Kurulu: 
Figen Terzi – Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Çakır – Başkan Yardımcısı
Nilgün Karaca – Genel Sekreter
Gülay Bayyurt – Muhasip
Pınar Eker – Veznedar
Metin İlgün – Sayman 
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Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin yeni dönem ilk toplantısı 
Crowne Plaza İstanbul-Harbiye’de gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Figen Terzi, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin hazır bulunduğu 
toplantıda, derneğin yeni hedefleri ve planları hakkında konuşuldu. 

HEDD DERNEĞİ’NDE
YENI DÖNEM BAŞLADI

Olağan Genel Kurulunu 11 Ocak 2022 
tarihinde Sirkeci Mansion Hotel’de ger-
çekleştiren Housekeeping Eğitim ve 
Dayanışma Derneği, yeni dönemin ilk 
toplantısında Crowne Plaza’da bir ara-
ya geldi. Bayrağı Musa Yurdakul’dan 
devraldıklarını dile getiren Figen Terzi, 
konuşmasına Pandemi sürecinde mes-
leki zorlukların altını çizerek başladı. 
“Bu süreçle birlikte, kendimizi, ‘yeni 
normal’ denilen ama hiç de normal 
olmayan bir durumun içinde bulduk,” 
diyen Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Pandemi, meslekte yaşadığımız bir-

çok sorunun çok daha katlanarak bü-
yümesine neden oldu. Tüm dünyayı ve 
ülkemizi olumsuz etkileyen salgın, hij-
yen kurallarının uygulamalarını değiş-
tirdi, ağırlaştırdı ki tüm bunlar yaşanır 
ve belgelenirken, bizler, böyle büyük 
bir krize karşı tecrübesi olmayan kad-
rolarla çalışmak zorunda kaldık. Salgın 
ve elbette sorunlar, maalesef devam 
ediyor. Bu noktada, dernek olarak neler 
yapmamız gerektiğini belirlememiz ve 
acil bir şekilde çalışmalarımıza başla-
mamız gerekiyor.” 
Housekeeper adaylarını eğitmek, mes-

leğin kalitesini, dolayısıyla çalışılan 
tesislerle birlikte ülkemizin turizm ka-
litesini yükseltmek amacında oldukla-
rını belirten Terzi, bu bağlamda ilk adı-
mı MEB İl Şube Müdürlüğü ve İŞKUR’la 
görüşerek atacaklarını sözlerine ekle-
di. Aynı zamanda hijyen sertifikasının 
öneminin altını çizdi ve bu konuda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla iletişime geçile-
ceğini belirtti. Toplantı, HEDD Derneği 
Sosyal Medya hesaplarında yapılması 
gereken düzenlemeler, tanışma, çeşitli 
öneri, görüş ve iyi dileklerin ardından 
sona erdi. 

dernek haberleri
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dernek haberleri

HEDD DERNEĞI MESLEKI
EĞITIM TOPLANTISI YAPILDI
Mesleki eğitimlerine ara vermeden devam 
eden HEDD Derneği, yılın son toplantısını 
Sura Hotel’de gerçekleştirdi. Eğitim Mü-
dürü Emel Güntekin’in katıldığı toplantı-
da, yöneticilik ve işi yönetme becerilerinin 
gelişimi konuşuldu. 
“Soft Skills, kişilerin nasıl çalıştığıyla ilgili, 

teknik olmayan soyut becerileri tanımla-
yan bir ifadedir. Meslektaşlarınızla nasıl 
etkileşim kurduğunuzu, sorunları nasıl 
çözdüğünüzü ve işinizi nasıl yönettiğinizi 
içeren bu beceriler, son dönemde iş haya-
tında oldukça önem kazanmış durumda-
dır. İster yeni bir iş arayışı içinde olun ya 

da mevcut pozisyonunuzda ve şirketinizde 
kariyer fırsatları yakalamaya çalışın, bu 
beceriler sizin için oldukça değerlidir,” di-
yen HEDD Derneği Başkanı Figen Terzi et-
kinliğin sonunda tüm katılımcılara, Emel 
Güntekin’e ve Sura Hotel’e destekleri için 
teşekkür etti. 
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HEDD, TÜRKIYE 
OTELCILER 

BIRLIĞI BAŞKANI 
MÜBERRA 

ERESIN’I 
ZIYARET ETTI

HEDD - Housekeeper Eğitim ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Figen Terzi, TÜROB - Türki-
ye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin’i 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında sektördeki ge-
lişmeler, çalışma hayatına yönelik beklenti-

ler ve olası iş birliği konuları değerlendirildi. 

TÜROB’A İKİNCİ ZİYARET
İlki 2 Mart’ta gerçekleşen ziyaretin ardın-
dan HEDD - Housekeeper Eğitim ve Daya-

nışma Derneği, 23 Haziran’da TÜROB Ge-
nel Sekreteri İsmail Taşdemir ile bir araya 
geldi. Taşdemir ile yeni projeler ve sektör-
deki gelişmeler hakkında görüş alışverişin-
de bulunuldu.  

dernek haberleri
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İki yıl aradan sonra İstanbul HEDD Derneği’nin toplantısı HOTED Onursal 
Başkanı Başdanışmanı Hakan Halit Yeni’nin katılımıyla yapıldı.  

HOUSEKEEPERLAR
ISTANBUL’DA TOPLANDI

İstanbul Housekeeping Eğitim ve Da-
yanışma Derneği HEDD’in istişare 
toplantısı Yıldız Restorasyon A.Ş.’nin 
destek ve katkılarıyla Kuleli Yakamoz 
Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantı-
ya HOTED Onursal Başkanı Hakan Halit 
Yeni, Yıldız Restorasyon A.Ş. Genel Mü-
dürü Osman Yıldız, HEDD Dernek Baş-
kanı Figen Terzi ve dernek yönetim ku-
rulunun yanı sıra çok sayıda üye katıldı. 

“Enstitü İstanbul İSMEK ile
iş birliği yapıyoruz”
Konuşmasına derneğin çözüm ortakla-
rından Yıldız Restorasyon yönetimine, 
onur konuğu Hakan Halit Yeni ve ka-
tılımcılara teşekkür ederek başlayan 
HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Figen 
Terzi, “Departman yöneticileri olarak 
mesleğimizin ve sektörün sorunlarına 
yönelik çalışmalar yapıp, işveren ve ge-

nel müdürlerimize çok iyi anlatmalıyız.  
Derneğimiz sorunların çözümü için ilgi-
li kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 
çalışmalar yapıp, mesleğimizin çıtası-
nın yükseltilmesi için var olan bir kuru-
luştur. İBB Turizm Platformu, Enstitü 
İstanbul İSMEK ve Büyükşehir İstihdam 
Ofisi yetkilileri ile yaptığımız görüşme-
ler sonucunda İSMEK bünyesinde yer 
almayan ‘Kat Hizmetleri Personeli Ye-
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tiştirme Programı’ projesinin imzalanıp 
onayladığını sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Eğitim programlarımız 7 Temmuz 
2022’de başlayacak.” dedi.

“Derneklerimize desteğimiz
devam edecek” 
Turizm emekçilerinin sesi olarak bili-
nen, sektörün duayenlerinden ve birçok 
derneğin de kurucusu olan deneyimli 
turizmci ve HOTED Onursal Başkanı, 
başdanışmanı Hakan Halit Yeni ise tu-
rizm emekçilerinin içinde bulunduğu 
sorunları anlatan konuşmasında HEDD 

Derneği’nin İstanbul’daki çalışmalarını 
yakından takip ettiğini, derneğin üye 
sayısını arttırıp, hızla büyüyerek başa-
rılı çalışmalara imza atacağına inandı-
ğını belirtti. 

Sektörde dernek ve kurumsal statünün 
öneminin altını çizen Hakan Halit Yeni, 
HEDD Derneği’ne ve tüm üyelerine her 
türlü desteği verdiklerini ve verme-
ye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca 
Türkiye genelindeki Housekeeping der-
nekleriyle birlikte yapacakları organi-
zasyonlarla ilgili de bilgiler aktardı. 

“Her zaman yanınızdayız”
Yıldız Restorasyon A.Ş. Genel Müdürü 
Osman Yıldız ise, Housekeeping cami-
asında birleştirici rol üstlenen Hakan 
Halit Yeni başta olmak üzere, her za-
man HEDD ve diğer tüm HK dernek-
lerinin yanında olduklarının altını çizdi 
ve HEDD yönetimine başarılı çalışma-
larının devamını diledi. Toplantı, HEDD 
Yönetim Kurulu Başkanı Figen Terzi’nin, 
Hakan Halit Yeni ve Yıldız Restoras-
yon A.Ş. Genel Müdürü Osman Yıldız’a 
destek ve katkılarından dolayı teşekkür 
edip plaket takdim etmesiyle sona erdi. 

İstanbul 
Housekeeping Eğitim 
ve Dayanışma Derneği 
HEDD’in istişare 
toplantısı Yıldız 
Restorasyon A.Ş.’nin 
destek ve katkılarıyla 
Kuleli Yakamoz 
Restaurant’ta 
gerçekleştirildi.

dernek haberleri
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HEDD Derneği’nin aylık olağan toplantısı 1 Eylül 2022’de üyelerin yoğun 
katılımı ile Point Hotel Taksim’de yapıldı. Bayco firmasının ürün eğitiminin 
de gerçekleştirildiği toplantıya Point Hotel Genel Müdürü Nuri Kalyoncu ve 
IK Uzmanı Hülya Tekin, HEDD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Figen Terzi 
ve dernek üyeleri katıldı. 

HEDD DERNEĞI AYLIK
OLAĞAN TOPLANTISI 
POINT HOTEL TAKSİM’DE YAPILDI

Yeni dönemde Housekeeper eğitimlerine 
‘start’ veren HEDD Derneği, eğitimin ve 
sektör için bilinçli ve farkındalığı yüksek 
Housekeeping yöneticisinin tesisler için 
öneminin altını çizmeye devam ediyor. 
Toplantıda konuşan HEDD Derneği Baş-
kanı Figen Terzi, “İBB İstanbul Enstitü 
İSMEK, İBB Turizm Platformu ve Bölge-
sel İstihdam İSMEK Ofisi işbirliği ile baş-

lattığımız ‘Kat Hizmetleri Personeli İstih-
damı’ projesine start verildi. Yetkililerle 
yapılan görüşmeler sonucunda adayların 
başvuruları alınmaya başlandı ve ilanlar 
oluşturuldu. 22 Eylül tarihinde başvuran 
25 aday 56 saatlik eğitime başlayacak. 
Eğitim merkezi Davutpaşa İsmek Merkezi 
olacak. Bu eğitimin 16 saati işbaşı eğitimi 
şeklinde belirlenen otellerde gerçekleşe-

cek. Eğitim sonunda adaylar İl Sağlık Mü-
dürlüğümüz tarafından verilecek ‘Hijyen 
Sertifikası’ da alacaklar. Projemizin hayırlı 
olmasını diliyor, bu konuda bize büyük 
destek veren Sura Hotel ve yönetimine 
ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi. Bayco 
firmasının katılım sağladığı toplantıda ay-
rıca zemin, zemin bakımı ve son gelişen 
uygulamalar hakkında eğitim verildi. 
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dernek haberleri

MEZUNIYET TÖRENI
SURA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Otel Kat Hizmetleri Eğitim ve Dayanış-
ma Derneği (HEDD), Enstitü İstanbul 
İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisleri 
arasındaki işbirliği sonucunda istihda-
ma katkıda bulunmak amacıyla Kat 
Hizmetleri Görevlisi İstihdamı Proje-
si oluşturdu. Bölgesel İstihdam Ofisi 
bünyesinde oluşturulan ve 01.09.2022 
tarihinde ilanların yayını ile başlayan 
projede Online olarak başvuru ya-
pan adaylardan, yapılan mülakatlar 
sonunda uygun olan 25 kişi projeye 
dâhil edildi.  Eğitim, 22 Eylül’de Da-
vutpaşa İsmek Pastacılık ve Fırıncılık 
Merkezi’nde başladı. Eğitim süresi 40 

saat, akademik 16 saat işbaşı olmak 
üzere 56 saat olarak belirlenen süreç-
te, bio görüşmeleri sırasında mülakat-
larda HEDD Derneği de yer aldı. İşbaşı 
eğitimi ise İstanbul otellerinde yapıldı. 
Programı tamamlayan adaylara sek-
törde çalışması için gerekli olan Hijyen 
Sertifikası HEDD Derneği aracılığıyla 
sağlanarak mezunların istihdamları 
çeşitli otellerde yapıldı.

HEDD Derneği ile İBB Turizm Platfor-
mu, Enstitü İstanbul İSMEK ve Büyük-
şehir İstihdam Ofisi işbirliği sonucu 
gerçekleştirilen Kat Hizmetleri Perso-

neli Yetiştirme Eğitim programı hayata 
geçirildi ve ilk mezunlarını verdi. Sura 
Hotel’de gerçekleştirilen mezuniyet 
töreninde konuşan HEDD Derneği Baş-
kanı Figen Terzi, “Turizm sektörü başta 
olmak üzere her alanda yaşanılan iş-
gücü sıkıntısını en keskin biçimde his-
seden Housekeeping departmanı için, 
tecrübeli ve bilinçli personel açığımızı 
nasıl kapatırız düşüncesiyle çıktığımız 
bu yolda, bize destek veren özellikle 
Deniz Hanım ve şahsında, projede yer 
alan herkese tek tek teşekkür ediyor 
ve işbirliğimizin büyüyerek devam et-
mesini diliyorum.” dedi. 





dernek haberleri

HEDD DERNEĞI 
JETWELL ÜRÜN 
TANITIMI 
HEDD Derneği Mart 2022 olağan 
toplantısı, Fer Hotel’de Nazlı Ant’ın 
desteği ve Kübra Karaman’ın 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Dernek gündem konularının 
istişare edildiği toplantıda, 
Jetwell firmasının ürünlerine dair 
bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.
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“Otellerde Yükselen Tekstil Kalitesi 
ve Laundry’lerin Bu Kaliteye Etkileri” 
konulu HEDD Derneği aylık toplantısı, 
9 Aralık Cuma günü Sed Hotel’de 
Soner Barım ekibinin ev sahipliği ve 
Lavadora Laundry’nin sponsorluğunda 
gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin yoğun 
katılım sağladığı eğitim toplantısında 
“Çamaşırhanelere İşbirliği” konusu üzerinde 
duruldu. Toplantıya ayrıca Medine Öztürk 
Kemal, çok şık el havlusu hediyeleri ile 
destekte bulundu. 

dernek haberleri
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DK TEKSTİL VE OTEL EKİPMANLARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

aktüel

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet göstermekte olan DK TEKS-
TİL VE OTEL EKİPMANLARI SAN. TİC. 
A.Ş,  1984 yılından itibaren otel, hastane 
ve restoran işletmeleri için endüstriyel 
yıkamaya dayanıklı tekstil ürünleri üret-
mektedir. 
Otuz yılı aşan tecrübesiyle her geçen yıl 
sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda gelişerek, iş ortaklarına profes-
yonel çözümler üreten firma,  52.000 
m² açık, 22.000 m²  kapalı alanda; aylık 
160 ton havlu ve 220.000 m²   kumaş 

üretimi yapmaktadır.   Firma, 2022 yı-
lında üretim hacmi ve rakamsal ola-
rak, yurt içi satışları ve ihracatı olarak 
yaklaşık %40 oranında büyüme yaka-
layan DK Tekstil ve Otel Ekipmanları,                                                                                                                            
Hilton Grup, Radisson Grup, Rixos Grup, 
Marriott Grup, Maxx Royal ve Voyage 
Grup, Limak Grup, Titanic Grup, Kem-
pinski Grup, Lujo, D-Maris, Emaar Suites, 
Ramada Otelleri gibi ülkemizin önemli 
ve değerli markaları ile işbirliğini sürdür-
mektedir. Firma, emin adımlarla yürüyen, 
yatırımlarını büyüten ve sektörün ihtiyaç-

larına hizmet veren tek entegre üretim 
tesisi ve satış pazarlama firması olma 
yolunda her geçen gün ilerlemektir. 

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ge-
nel ve yenilikçi ürünleriyle DK TEKSTİL, 
diğer fuarlarda olduğu gibi 10-13 Ocak 
2023 Heimtextil Frankfurt ve 17-20 Ocak 
2023 Antalya Anfaş Hotel Equipment fu-
arında da yerini alarak otel, hastane ve 
restoran tekstilindeki yeniliklerini misa-
firlerine sunmanın mutluluğunu içerisin-
de olacaktır. 





BENELUX TEKSTİL şirketi kökleri otelci-
likten gelen iki ortak tarafından kurulmuş-
tur. Alanya ve Antalya merkezli olan şir-
ketin ayrıca İstanbul / Stockholm / Londra 
ve Sofya temsilcilikleri bulunmaktadır.
Turizm sektörü bizim ana pazarımız, ol-
mazsa olmazımız, turizm sektörünün bü-
yümesi ile birlikte biz de büyüyoruz. Geçti-
ğimiz yıllarda tüm dünyayı ve özellikle de 
turizm sektörünü derinden etkileyen Co-
vid-19 salgını sebebiyle sektörde ciddi ak-
saklıklar yaşandı. Fakat BENELUX Tekstil 
olarak bizim üretim kapasitemiz tüm sı-
kıntılara rağmen gayet iyi olan durumu-
nu korumayı başardı. Pandeminin sona 
ermesi ile 2022 yılı turizm sektörünün 
rahat nefes aldığı bir yıl olarak geride ka-
lıyor. 2023 yılının da, herhangi bir aksaklık 

yaşanmadığı takdirde 2022’den daha iyi 
geçeceği sektörün öncüleri tarafından de-
ğerlendiriliyor. Bu konu, turizm sektörüne 
dolaylı ya da dolaysız olarak temas eden 
herkes için çok ciddi bir önem arz ediyor. 
Turizm sektöründe yaşanan dalgalanma-
lar bizi direk olarak etkiliyor. Hepimiz bir 
zincirin halkasıyız. Temennimiz her yılın 
bir öncekinden iyi geçmesidir.

Ürün yelpazesi çok geniş, renkler olsun, 
kumaşlar olsun, modeller olsun sürekli 
güncelleniyor. Biz de bu trendleri gerek 
moda defileleri gerek fuarlar gerekse 
dünyadaki diğer tedarikçileri takip ede-
rek ilk öğrenenlerden oluyoruz. Elde et-
tiğimiz verileri müşterilerimize itina ile 
anlatıyoruz. 

Profil olarak şirketimize uyan projeleri se-
çip hemen görüşmelere başlıyoruz. Yeni 
açılış projelerinde yatırımcının çok fazla 
iş ve uygulama ile uğraşması gerekiyor. 
İşte burada biz devreye giriyoruz ve iş-
letmenin konseptine uygun seçenekli bir 
çalışma yapıyoruz. Böylelikle tekstil ihti-
yacına dair yatırımcının hem üzerindeki 
yükü almış oluyoruz, hem de projeye uy-
gun bir konsept yaratılmış oluyor. Türkiye 
için turizm çok önemli. Turizmin gelişmesi 
için hepimiz çalışmalıyız. Turizmdeki yük-
seliş mutlaka yeni yatırımlarla söz konusu 
olacaktır. Bizim temennimiz Türk turizmi-
ni daha yukarılara taşıyacak, dünya stan-
dartlarında belli kriterleri olan yüksek 
kaliteli projelerin hayata geçirilmesi ola-
caktır.

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

aktüel



????

????
????

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23

53



Türk turizminin lokomotif mar-
kalarından Barut Hotels yatırımı 
olan Buket Yıkama, endüstriyel 
tekstil yıkama ve finishing hiz-
metleri sektöründe, uluslarara-
sı standartları ülkemize kazan-
dırmak amacıyla 2005 yılında 
Antalya’da kurulmuştur.

Çalışmalarını ana şirketi Barut 
grubu gelenek ve kurumsal il-
keleriyle sürdüren Buket Yıka-
ma, Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde toplam 12 bin metre-
kare alan üzerine kurulu modern 
tesisinde, günlük 80 ton tekstil 
temizleme kapasitesi ile hizmet 
vermektedir. 200’den fazla ça-
lışanı, teknoloji ve yenilik anla-
mında sürekli kendini geliştiren 
yönetim anlayışı ve son teknoloji 
ekipmanları ile otelcilik sektörü-
nün kendi branşında en önemli 
çözüm ortaklarından birisidir. 

Kurulduğu günden itibaren hız-
la gelişen ve hedeflediği kalite 
politikasıyla hizmet veren Buket 

Yıkama, kısa sürede sektörün 
lider markalarından biri haline 
gelmiştir. Sanayi kuruluşları içe-
risinde TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ni Türkiye’de 10., 
Akdeniz Bölgesi’nde ise ilk alan 
işletme olma ayrıcalığına sahip 
olan tesisin TSE-HYB Hizmet Ye-
terlilik Belgesi de bulunmaktadır. 
Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemleri, ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Belgesi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Belgesi ve ISO 
45001 İş Sağlığı Güvenliği belge-
leriyle altı kalite standardı ile ça-
lışmalarını sürdüren ülkemizdeki 
tek endüstriyel çamaşır yıkama 
tesisidir.

Teknoloji ve yenilik anlamında 
sürekli kendini geliştiren tesis; 
dünya devi Kannegiesser’in yıka-
ma, ütüleme ve katlama makine-
lerini kullanmaktadır. Konvansi-
yonel grupta Girbau ve Sailstar, 
kuru temizleme makinelerinde 
ise BÖWE gibi sektöründe lider 
markalarla çalışan Buket Yıkama, 

advertorial

BUKET YIKAMABUKET YIKAMA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN KENDİ
BRANŞINDA EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

www.buket.com.tr info@buket.com.tr

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.

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 temizleme
kapasitesi ile hizmet
vermektedir.

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. 

Başarısında çalışanlarının
büyük bir rolü olduğu inancı
ve insana değer veren
anlayışıyla çalışmalarını
sürdüren Buket Yıkama, en
iyiyi hedefleyerek hizmet
vermeye devam etmektedir.

AKTUEL  | BUKET YIKAMA OCAK, 2023 

BUKET YIKAMABUKET YIKAMA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN KENDİ
BRANŞINDA EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

www.buket.com.tr info@buket.com.tr

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.

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 temizleme
kapasitesi ile hizmet
vermektedir.

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. 

Başarısında çalışanlarının
büyük bir rolü olduğu inancı
ve insana değer veren
anlayışıyla çalışmalarını
sürdüren Buket Yıkama, en
iyiyi hedefleyerek hizmet
vermeye devam etmektedir.

AKTUEL  | BUKET YIKAMA OCAK, 2023 

BUKET YIKAMABUKET YIKAMA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN KENDİ
BRANŞINDA EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

www.buket.com.tr info@buket.com.tr

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.

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 temizleme
kapasitesi ile hizmet
vermektedir.

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. 

Başarısında çalışanlarının
büyük bir rolü olduğu inancı
ve insana değer veren
anlayışıyla çalışmalarını
sürdüren Buket Yıkama, en
iyiyi hedefleyerek hizmet
vermeye devam etmektedir.

AKTUEL  | BUKET YIKAMA OCAK, 2023 
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Antalya’nın en donanımlı ve en temiz çamaşırhanesi ol-
manın gururunu yaşamaktadır.
Müşterilerine sunulan hizmetlerde yüksek memnuniyet 
sağlanmasını ilke edinen Buket Yıkama, tüm lojistik süre-
ci sektörel özellikler ve gereksinimlere göre düzenlemek-
tedir. Lojistik sürecin planlanmasında gelen yük ve giden 
yük lojistiği süreçleri ayrı olarak ele alınmakta, belgelen-
dirmeler süreç özelliklerine göre sistem tarafından oluştu-
rulmaktadır.

Başarılı bir lojistik süreci ile tesise getirilen ürünler, cins-
lerine ve kirlilik durumlarına göre ayrıştırılarak en uygun 
koşullarda yıkanmaktadır. İstenildiğinde; her tekstile ayrı 
uygulanan çip sistemi ile, ürünün gördüğü her türlü işle-
min kaydı tutulmakta, aidiyeti ve teslim yeri ile ilgili hiçbir 
karışıklığa izin verilmemektedir. Yıkama süreçleri tamam-
lanan tekstiller ebatlarına ve türlerine göre paketlenmek-
te ve servise hazır hale getirilmektedir. Temiz sevkiyatına 
hazır olan ürünler, müşterilere vaat edilen saatte eksiksiz 
olarak teslim edilmektedir.

Lojistik yönetimin omurgası olan filonun oluşumunda, 
araçların seçimine özen gösterilmektedir. Ayrıca otellerin 
yükleme ve boşaltma alanlarındaki fiziki farklılıklar de-
ğerlendirilmekte, değişik şase ve kasa özelliklerine sahip 
araçlarla yükleme ve boşaltma alanlarına tam uyum sağ-
layabilecek organizasyonlarla kesintisiz bir hizmet sunul-
maktadır.

İnsanı ve doğayı koruyan bir hizmet anlayışını benimseyen 
Buket Yıkama, dünya standartlarında verimlilik esasına 
göre tasarlanan makine parkı sayesinde; enerji, su ve kim-
yasalları 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.

Başarısında çalışanlarının büyük bir rolü olduğu inancı ve 
insana değer veren anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bu-
ket Yıkama, en iyiyi hedefleyerek hizmet vermeye devam 
etmektedir.

BUKET YIKAMABUKET YIKAMA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN KENDİ
BRANŞINDA EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

www.buket.com.tr info@buket.com.tr

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.

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 temizleme
kapasitesi ile hizmet
vermektedir.

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. 

Başarısında çalışanlarının
büyük bir rolü olduğu inancı
ve insana değer veren
anlayışıyla çalışmalarını
sürdüren Buket Yıkama, en
iyiyi hedefleyerek hizmet
vermeye devam etmektedir.

AKTUEL  | BUKET YIKAMA OCAK, 2023 ''Mutlu Çalışan, Mutlu Müşter ve
Kaltel Hzmet'' 
anlayışımızdan hç ödün
vermedk.

Kurulduğu günden itibaren hızla gelişen ve
hedeflediği kalite politikasıyla hizmet veren Buket
Yıkama, kısa sürede sektörün lider markalarından
biri haline gelmiştir. Sanayi kuruluşları içerisinde
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ‘ni
Türkiye’de 10., Akdeniz Bölgesi’nde ise ilk alan
işletme olma ayrıcalığına sahip olan tesisin TSE-
HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi de bulunmaktadır.
Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi, ISO 14001
Çevre Yönetim Belgesi ve ISO 45001 İş Sağlığı
Güvenliği belgeleriyle altı kalite standardı ile
çalışmalarını sürdüren ülkemizdeki tek endüstriyel
çamaşır yıkama tesisidir.

 Teknoloji ve yenilik anlamında sürekli kendini
geliştiren tesis; dünya devi Kannegiesser’in yıkama,
ütüleme ve katlama makinelerini kullanmaktadır.
Konvansiyonel grupta Girbau ve Sailstar, kuru
temizleme makinelerinde ise BÖWE gibi sektöründe
lider markalarla çalışan Buket Yıkama, Antalya’nın
en donanımlı ve en temiz çamaşırhanesi olmanın
gururunu yaşamaktadır.

 İnsanı ve doğayı koruyan bir hizmet anlayışını
benimseyen Buket Yıkama, dünya standartlarında
verimlilik esasına göre tasarlanan makine parkı
sayesinde; enerji, 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.

BİRLİKTE DAHA İYİYE...
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“CESARETIMIZI IYI OLMA
DÜŞÜNCEMIZLE BIRLEŞTIRDIK.”
Denizli’deki fabrikalarında 2007 yılında 
üretime başlayan Delfin Ev ve Otel Teks-
til Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., 
yirmi yedi yılı aşan deneyiminin temeli-
ni oluşturan kalite ve güven anlayışıyla 
tekstil endüstrisi alanında faaliyetlerine 
devam ediyor. Ticari ahlak, güvenilirlik, 
zamanında iş bitirme ve sürdürülebilirlik 
gibi özellikleri çalışma hayatının olmaz-
sa olmazı olarak belirleyen firma, ilke 
edindiği bu değerleri tüm çalışma arka-
daşlarıyla bugün de sürdürüyor. Vizyonu-
nu, yurt dışında uluslararası platformda 
tanınan, dünya standartlarında çağdaş 
yenilikleri takip eden, sürekli değişim ve 
gelişime açık ve müşteri odaklı olarak be-

lirleyen Delfin Ev ve Otel Tekstil Ürünleri, 
tekstil sektörünün öncü firmalarından 
biri olmayı amaçlıyor. 

Düşük maliyet, kaliteli üretim
Firma, müşteri memnuniyetini her za-
man en üst düzeyde tutarak kalite, gü-
venilirlik ve istikrar politikalarıyla en iyi 
hizmeti sunuyor. Ürün kalitesini TSE ve 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güven-
liği Yönetim Sistemi’ne sahip sertifikala-
rıyla kanıtlayarak, hızla değişen turizm ve 
otelcilik sektörüne estetik ve ekonomik 
çözümler üretiyor. Başta Antalya, Bod-

rum, İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere 
Türkiye’nin her yerinde satış faaliyetleri 
yürüterek; otel, hastane, yurt, misafirha-
ne, restoran ve ofis gibi pek çok alanda; 
havlu, bornoz, çarşaf, nevresim, pike, 
yastık, yorgan, alez vb. farklı ürünleri üre-
terek hizmet veriyor.

İlke, değer ve çizgisini koruyarak, müş-
terilerine en doğru çözümü sunan Delfin 
Ev ve Otel Tekstil Ürünleri, düşük mali-
yetli fiyat performans satış politikası ve 
geniş ürün yelpazesiyle yaşama değer 
katan, insana ve doğaya saygılı, çevreye 
duyarlı ekolojik natürel ve kaliteli ürün-
ler sunuyor.  
 

aktüel
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MEDICATE TÜRKİYE

aktüel

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Haşere mücadelesinin periyodik olması gerek-
tiğinin anlatılmasının bile zor olduğu yıllarda 
hizmete başladık. Ülkemizde faaliyete başla-
dığımız 2001 yılından itibaren ana hedefimiz; 
müşterilerimiz kendi işlerinde rekabet ederken 
onları haşere sorunlarından uzak tutmaktı. Yıl-
lar ilerledikçe müşterimize başka ne hizmet 
verebiliriz, onlara nasıl zaman kazandırırız, 
teknolojiyi işimize nasıl adapte ederiz, çevre-
ye nasıl duyarlı oluruz, bilinçli müşteriyi nasıl 
oluştururuz bunları düşündük. Açıkçası herke-
sin gittiği yoldan gitmedik. 2006’ da Uluslara-
rası Haşere Kontrol Birliği üyesi olduk. Zaman 
içerisinde kendi hizmet buluşlarımızı sektöre 
sunarak rakiplerimize de yol gösterici olduk. 
Türkiye pazarına inovatif satış ve satış sonrası 
hizmetler getirdik. Bu farklılıklarla satış son-
rası müşteri memnuniyetimizi %94 seviyesine 
çıkardık. Medicate olarak amacımız, verdiğimiz 
hizmeti hep daha da üst seviyeye nasıl taşıya-
biliriz olmuştur. Elimizdeki know-how dataları 
ile yetinmeyip, müşterilerimizin ilk defa bizim-
le tanıştığı birçok haşere kontrol metodunu 
Türkiye’ye getirdik.  
 
Müşteri ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verir misiniz?
Her sektörün lider firmalarına Türkiye gene-
linde hizmet vermekteyiz. Turizm sektöründe 
A+ müşteri gamında açık ara pazar lideriyiz. 
İstanbul merkezli olarak beş yıldızlı otellerin 
yaklaşık %80’ ini referanslarımıza kattık. Ba-
şarıya giden yolda turizm bizim için lokomotif 
sektör oldu. Sürekli yaşayan mekanlara hiz-
met vermek, saha ekibimizi çok daha diri ve 
hazırda tuttuğundan başarımız hızlı ve daim 
oldu. Bu da bizi daha çok çalışmaya ve hizmet 
üretmeye itiyor.
 
Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak 
için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?
Medicate, Türkiye’de olmayan hizmet başlıkla-
rını ülkemize ilk  sunan  şirkettir. Görsel teknik 
analiz, vacuuming, A+sigorta, coding, branş 
danışmanlık hizmeti, internet üzerinden hiz-
met takibi, online servis talebi, atık değerlen-
dirme programı, Türkiye’de müşterilerimizin 
ilk defa bizden duyduğu farklılıklarımızdandır. 

Medicate müşterisi, bir haşere sorunu  ile kar-
şılaşsa dahi bu sorunu çözebilecek sektördeki 
en iyi şirketle çalıştığını hissetmelidir. En bü-
yük amacımız budur.

Sizce, müşteriler neden 
firmanızı tercih etmelidir?
Çünkü Medicate hizmetlerinden fazlasını 
sunabilen başka bir şirket yok. Biz başarı-
mızı sadece müşterilerimizin haşere sorun-
ları yaşamaması ile ölçmüyoruz. Bu zaten 
varlık sebebimiz. Biz kendimize, daha neler 
yapabiliriz sorusunu soruyoruz. Sahayı çok 
iyi tanıyoruz. Müşteriye özel hizmetler sun-
maya özen gösteriyoruz. Bu büyük yapının 
özelliği,kendi içinde her yerleşkeye özel 
çözümler üretmesidir. Uygulama periyodu-
muzu, çözüm önerilerimizi, ekipmanlarımızı, 
kimyasallarımızı, müşterilerimizin sektörü-
ne, bina ve saha yapısına göre belirliyoruz. 
Örneğin otel yaşayan bir mekan,24 saat hiz-
met sunan bir yerleşkede burayı kapatalım 
müşteri almayalım uygulama yapalım de-
mek gibi bir lüksümüz yok. Yani  hem kalbi 
attıracaksınız hem by-pass yapacaksınız. 
İşte bu yüzden yeni icatlar düşünüyoruz. 
Düşünen ve üreten şirket de zaten tercih 
ediliyor.
 
Sektöre getirdiğiniz yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz?
Sıralamak epey uzun sürer ama önde gelen-
lerinden bahsedeyim. Günümüzde kaybedip 
yerine koyamadığımız tek şey zaman. Biz 
müşterimizle birlikte yaşıyoruz. Hem yanla-
rında ve her zaman hazır olup hem de sa-

dece gereken vakitte en asgari zamanı alıp 
işimizi görünmeden yapıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası tüm denetimlerde aktif branş 
danışmanlık hizmetini getirdik. Müşterimiz 
dış denetim gününü bize bildiriyor ve geri-
sini biz devralıyoruz. Bina analizi, yeşil bina 
hazırlığı, risk analizi ve yerleşkeye ait bran-
şımızda ne varsa danışmanlık hizmetini üc-
retsiz olarak biz veriyoruz. Turizm sektörü 
başka bir sektöre benzemez. Müşterinizin 
size acil ihtiyacı varsa iş gerçekten acildir. 
Biz 100 dakikada ulaşım garantisini yazılı 
olarak verebilen hâli hazırda Türkiye’deki ilk 
ve tek şirketiz. Çağrı merkezimize aramanız 
düşer ve normal şartlar altında 100 dakika-
da ekibimiz müdahale için yanınızdadır. Yine 
müşterimizin zaman kaybını önlemek adı-
na bilgi portalını hizmete sokan ilk şirketiz. 
Müşterimiz kendisine özel kullanıcı adı ve 
şifre ile istediği zaman hizmet raporlarına, 
msdslere, sertifikalarına, aktivite raporla-
rına kısacası işimizle ilgili istediği ne varsa 
internet üzerinden anında ulaşabilir. Görsel 
teknik analiz hizmetimiz ise müşterimiz hiç 
yerinden kalkmadan tüm yerleşkesini hatta 
başka illerdeki şubelerini bile branşımızda 
denetlemesini sağlar. Sunduğumuz video 
ve görsellerle iş takibini telefonundan veya 
bilgisayarından yapar.Ayrıca vacuuming, co-
ding, A+ sigorta, pay back (geri ödeme) ga-
rantisi, atık değerlendirme gibi başka hizmet 
ilklerimiz de var ama artık bu sohbette değil 
onları da bize ulaşacak yeni müşterilerimize 
yüz yüze anlatmak için bırakalım.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Tek hedefimiz oldu ‘’inovasyon’’. İcatlar pe-
şinde olursanız, devamlı çalışan, tek düze 
olmayan, yoldan çıkmaya hazır bir akla sa-
hip olursunuz. Bu anlayış size müşteri de 
kazandırır, hız da zaman da… İnovasyona 
inanırsanız hedefler hiç bitmiyor. Türkçe-
leştirirken yenilikçi ve yaratıcı düşüncenin 
gücü olarak Medicate sözlüğüne katılan bu 
kelime bizim yol haritamız. Haritanız doğru 
olunca, vardığınız nokta sizi şaşırtmaz. Bize 
sorulmayan soruların cevaplarını düşündü-
ğümüz ve hizmet icat ettiğimiz için bu nokta-
dayız. Ne yaparsanız yapın, yapacak hep bir 
şeyler daha vardır.

“İşimizle ilgili bir çok icadı Türkiye’ ye sunduk.Hizmet mucidi bir şirket olursa-
nız, başarı kendiliğinden geliyor” diyen Ülke Müdürü Ali Gökgöz 
sorularımızı yanıtladı.
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“ TEMEL FELSEFEMİZ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
VE HİJYEN GÜVENLİ BIR DÜNYA KURMAK”

Kersia EDT Ülke Satış Müdürü ALI ÖZER : 

aktüel

Bize Kersia’dan kısaca
bahsedebilir misiniz?
Kersia, global ölçekte, gıda üretiminden ortak 
yaşam alanlarına kadar tüm hayat döngüsün-
de, hijyen güvenliği sağlamak için ürün kalite-
sini ve ürün yelpazesini sürekli geliştirmekte 
olan 35 üretim tesisi ile 120 ülkede faaliyet 
gösteren uluslararası bir hijyen ve temizlik 
kimyasalları üreticisidir. Kersia’yı benzersiz 
kılan en önemli özelliği, belirli alanlarda uz-
manlaşmış birçok uluslararası şirketi, ekipleri 
ile birlikte kendi bünyesine katarak, Kersia 
çatısı altında eşsiz bir bilgi platformu ve kökü 
1930’lu yıllara kadar dayanan bir deneyim 
varlığı oluşturmasıdır. Bu yapımız, kuruluşu-
muzun temel değerleri olan ve; Şeffaflık; her 
zaman etik, adil, açık ve net olmak, Paylaşım-
cılık; bilgi ve deneyimlerimizi istekle ve sürekli 
olarak tüm paydaşlarımız ile paylaşmak, Uz-
manlaşma; en iyi yeteneklerimizi ortaya koya-
rak ve odaklanarak en iyi çözümlere ulaşmak, 
İleri Görüşlülük; olası problemleri öngörerek 
ve yenilikçi yaklaşımlar ile çözerek güvenli bir 
gelecek oluşturmak 
olarak açıklayacağımız ilkelerimiz ile de birebir 
örtüşmektedir.       

Kersia ne zamandır Türkiye’de?
Kersia Grup, 2000’li yılların başlarından beri 
Antigerm ve Hypred markaları ile Türkiye’de 
bulunmaktadır. Özellikle gıda ve içecek üretim 
tesislerinin hijyen ve temizliği ile tarım ve hay-
vancılık çiftliklerinin üretim alanlarındaki hij-
yen ve temizliği konusunda, büyük bir deneyim 
ve güçlü çözüm sunumları ile bu alandaki ilk iki 
firmadan biridir. Kersia Türkiye genel merkezi 
İstanbul’da, fabrika ve deposu ise Bursa’dadır.  

Peki, ev dışı tüketim alanında 
neler yapıyorsunuz?
Kersia, aslında Türkiye’de ev dışı tüketim sek-
töründe de uzun yıllardır Antigerm markası 
ile dezenfektan ve deterjan ürünleri ile yer 
almaktadır. Ancak tam manasıyla, 2022 yılının 
başında “Ev Dışı Tüketim” sektörüne yönelik 
ayrı bir satış bölümü kurarak oluşturduğu-
muz yapı ile çok daha etkin ve güçlü şekilde 

Kersia’nın bu eşsiz deneyim ve bilgi birikimini 
sektöre sunmakta olduğumuzu söyleyebilirim. 
Hızla büyüyen satış ağımız ve uzman ekibimi-
zin gücü ile temas ettiğimiz her müşterimizden 
bize yansıyan memnuniyet, önümüzdeki yıllar-
da EDT sektöründe de Kersia’nın hak ettiği bi-
çimde lider firmalar arasında yerini alacağının 
en önemli göstergesidir. Bu memnuniyeti her 
zaman korumak ve geliştirmek de Kersia EDT 
ekibi olarak bizlerin en önemli gayesidir.   
  
Kersia’nın konaklama sektörüne 
özel çözümleri var mı?      
Konaklama tesisleri ve özelikle turistik tesis-
ler ev dışı tüketim alanında şüphesiz en ön 
sırada gelen alanlardan biridir. Mutfak hijyeni, 
housekeeping, genel alan hijyeni, bina bakımı, 
kişisel bakım ve çamaşır hijyenine kadar tüm 
kategorileri içeren, yağ çözmeden, zemin cila-
sına, dezenfeksiyondan, hava şartlandırmaya 
kadar çeşitlilik gösteren bir çalışma ve uzman-
lık gerektiriyor. Bu bilince paralel olarak Kersia 
Türkiye ürün gamı içerisinde, tüm bu alanlarda 
çok güçlü çözümler sunan ürünlerimiz bulunu-
yor. Üstelik ürünlerimiz segmentasyon yapısı 
ile müşterilerimizin farklı gereksinim ve talep-
lerini karşılayacak biçimde alternatifli olarak 
portföyümüzde yer alıyor. Ürün gücümüzün 

yanında kategorisel olarak uzmanlaşmış de-
neyimli personelimiz ile tüm sorunları etkin 
bir biçimde çözerek müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırıyoruz.  Bunların yanında işletmele-
rin ihtiyacı olabilecek özel çözüm ürünleri de 
sunarak farkımızı ortaya koyuyoruz. Örnek ver-
mek gerekirse, kullanım suyu dezenfeksiyonu 
için son derece basit bir şekilde su deposunun 
şebeke girişine takılan, hiçbir bakım, enerji 
veya ilave masraf gerektirmeksizin bir kar-
tuşu ile 360 ton su dezenfekte etmekte olan 
Aquasept In-line ürünümüzü incelemenizi 
tavsiye edebilirim. Bu sistem ile tek yapmanız 
gereken bittiğinde son derece basit bir şekilde 
kartuşu yenilemek olacaktır. Yine doğal bak-
terilerden oluşan yapısı ile giderlerdeki kötü 
kokuları ve tıkanıklıkları kaynağında yok eden 
biyolojik ürünümüz Bio Drain Cleaner ve daha 
birçok ürünümüz ile hijyen ve temizlik çözüm-
lerinde güvenilir bir ortakları olarak her zaman 
müşterilerimizin yanındayız. 

Eklemek istedikleriniz?
Özellikle son dönemde artan maliyetler ne-
deniyle su tüketimini azaltması, ambalaj ve 
nakliye avantajı sağlaması ile daha çok ön 
plana çıkan konsantre ürünler alanında da 
Kersia’nın çok güçlü çözümleri bulunmaktadır. 
İşletmelere kurduğumuz sistemler sayesin-
de hem tasarruf sağlamakta hem de doğaya 
daha az çöp bırakılması ve karbon salınımının 
azaltılması sağlanmaktadır. Bu alanda ayrıca, 
“EU Ecolabel” sertifikalı ürünlerimiz olan 
Holistic Green serimiz ile Yeşil Yıldız, vb 
çevrecilik sertifikası programlarını uygulayan 
müşterilerimize de destek olmaktayız. Son söz 
olarak, temel felsefesi yaşam kalitesini arttır-
mak, hijyenik ve güvenli bir dünya yaratmak 
olan grubumuzun gururlu bir temsilcisi olarak 
tüm Kersia ailesi adına derginize bu kıymetli 
röportaj için teşekkür ediyorum ve 2023 yılı-
nın hepimiz için sağlık, huzur ve bereket dolu 
geçmesini temenni ediyorum. Kersia hakkında 
daha detaylı bilgi için lütfen global sitemizi zi-
yaret ediniz. 

www.kersia-group.com

Kersia Ev Dışı Tüketim Ürünleri, gıda üretiminden ortak yaşam alanlarına kadar tüm 
hayat döngüsünde, hijyen güvenliği sağlayan ürünleri, 35 üretim tesisi ve 120 ülkede faa-
liyet gösteren uluslararası hijyen ve temizlik kimyasalları üreticisi olarak dikkatleri üzerine 
çekiyor. 





By Otte Üniforma personel kıya-
fetleri alanında hizmet verdiği ilk 
günden itibaren AR-GE çalışmala-
rına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya turizm 
fuarında LİNA DRY 
PP T-Shirt kumaşınızın 
lansmanını yaptınız? 
Neden böyle bir üretim 
gerçekleştirdiniz? 
Bize bu kumaşın 
özelliklerinden 
söz eder misiniz?
Agâh Bey: Antalya’da personel kı-
yafetler alanında hizmet vermeye 
başladığımız süreçte sürdürdü-
ğümüz PR araştırmaları bize, otel 
personelleri tarafından kullanılan 
tişörtlerde yoğun kokma ve sol-
ma problemi yaşandığını göster-
di. Böylece, AR-GE ekibimiz ve 
mühendislerimizle birlikte 2018 
yılında konunun çözümü için çalış-
malara başladık. Bu çalışmaları-
mızı 2022 yılına dek sürdürdük ve 
sonuç olarak devrim niteliğindeki 
kumaşımız olan LİNA DRY PP kali-
tesini otellerimizin hizmetine sun-
maya başladık. 

Otellerin LİNA DRY PP kumaş 
ile ilgili geri dönüşleri nasıl 
oldu?
Birçok otelimiz yıkama, çekme, sol-
ma  ve kokma  testlerini kendi bün-
yelerinde gerçekleştirdi. Ürünümüz 
yüksek takdir gördü ve tabii yoğun 
sipariş talepleri aldık. Ürünümüzü 
Antalya Turizm Fuarında da tanıta-
rak kreasyonumuzu sunduk. Bu özel 
ürünümüzü Antalya ve tüm Akdeniz 
bölgesinin kullanımına sunmanın 
mutluluğunu yaşadık. Ürün ile ala-
kalı yoğun talep üzerine kapasite 
artırımına giderek 2023 yatırımını 
tamamladık. Şu anda tüm ekip di-
siplinimizle hizmete hazırız.

LİNA DRY PP personel
kıyafetleri için de 
kullanılabilen 
bir ürün değil mi?
Evet, By Otte Üniforma’nın profes-
yonellik alanı olan takım elbise, aşçı 
kıyafetleri, gömlek gibi üretim ala-
nına kendi geliştirdiği T-shirt kuma-
şını da eklemiş oldu. LİNA DRY PP 
ile kokuya ve solmaya son vererek 
önemli bir problemi daha ortadan 
kaldırmış olduk. 

LİNA DRY PP KUMAŞ İLE
TER KOKUSUNA SON!
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MINIBAR ÜRETIMINDE LIDER FIRMA:

Sizi tanıyabilir miyiz? 
Özgür Yeğin - Kleo Minibar Satış Müdürü: 
Kleo Minibar firmasında satış müdürü gö-
revini sürdürüyorum. Kurumsal satışlar 
ve ürün yönetimi konusunda uzun yıllardır 
sektör içerisinde bulunuyorum.

Firmanızın kuruluşu ve
çalışma alanları hakkında 
bilgi verir misiniz?
Antalya’da 2006 yılında kurulan Kleo 
Ltd.,  konaklama ekipmanları konusunda 
hizmet vermektedir. Türkiye’nin yanı sıra 
40’a yakın ülkeye ihracat yapan firmamız, 
müşterilerine kurumsal satış hizmeti ve-
ren ülkemizin önde gelen markalarından 
biridir. Antalya ve İstanbul’da kurumsal 
satış ofisleri bulunan Kleo, oda ekipman-
ları konusunda uzmanlaşmıştır. Özellikle 
“minibar” ve “safebox” ana ürünleridir.

Minibar sektöründe öne çıkan 
kullanım alanları nelerdir? 
Siz hangi kesimlere hitap 
ediyorsunuz?
Ürünlerimiz; konaklama, sağlık, kamu, 
gıda, ulaştırma, savunma ve birçok alanda 
kullanılmaktadır. Kleo bu alanlarda mi-
nibar ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler 
sunmaktadır. 

Minibar için kullanım 
önerileriniz nelerdir? 
Minibar oda içerisinde 24 saat çalışan tek 
ekipmandır. Ayrıca konuklar otel tarafın-
dan minibara yerleştirilen ürünlerin yanı 
sıra yanlarında getirdikleri soğuk zinci-
rin devamı olan ürünleri -bebek maması, 
anne sütü, insülin ve benzeri ilaçlar, diet 
ürünleri- mini bar içerisinde saklarlar. 
Dolayısıyla, minibarların her zaman koz-
metik açıdan düzgün olması, hijyen stan-
dartlarının korunması ve soğutma dü-
zeylerinin istenilen şartlarda sağlanması 
gerekir. Minibarın on beş günde bir kontrol 
edilmesi, temizlenmesi ve buzlanma gibi 
kullanım koşullarından kaynaklı durum-
larda bakımının yapılması gerekir. 
Ayrıca mobilya içi yerleşimlerde havalan-
dırmanın uygun olması, akustik etkenlerin 
kontrol edilmesi de hem elektrik sarfiyatı 

hem de konforlu kullanım için 
önemlidir. 

Biz bu konularda yeni projeler ya da mev-
cut ürünler için otellere ziyaretler yapıp, 
kontroller ve gerekli bilgileri ücretsiz ola-
rak sunmaktayız. Kozmetik ve performans 
açısından kullanım süresini iyi değerlen-

dirmek, yenileme ya da rework teklifleri 
sunabiliyoruz. Bu konuda ekiplerimiz 
bulunuyor ve otel görevlisi ya da konu 
ile ilgili olanların bize ulaşması yeter-
lidir. Minibarlar 5 yıl garanti ile satılı-
yor, ancak garanti sonrası hizmetler 
için de ekibimiz en uygun yedek parça 
ya da onarım teklifleri sunabiliyor.

Ürün çeşitleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz lütfen?
Minibarlar blok kapılı ya da cam kapı-
lı olarak üretilebiliyor. Ayrıca absorbe 
sistem ve inverter sistem olarak iki 
ayrı soğutma sistemi ile çalışabiliyor. 
20, 35, 45, 60 L olarak farklı hacim ve 
ölçülerde ürünlerimiz bulunuyor. 

Şehir otelleri genellikle cam kapılı tercih 
ederken, resort oteller blok kapılı model-
leri kullanıyor. Tüm ürünler siyah ya da 
beyaz renklerde üretilebildiği gibi kapı 
yönleri de istenildiği zaman değiştirilebi-
liyor. 

Konaklama ekipmanları alanında çalışan Kleo, müşterilerine kurumsal satış hizmeti 
sunan ülkemizin önde gelen firmalarından biridir. Kleo Minibar Satış Müdürü Özgür 
Yeğin ile markanın ürünleri hakkında konuştuk. 

aktüel





Mürsel Pehlivanlı nedir, kimdir?
2006 yılında Eczacıbaşı Girişim Pazarla-
ma (Marathon/Maratem)’de başlayan ev 
dışı kullanım (EDK) yolculuğumuz, bizi 
2015 yılında kendi şirketimizi kurmaya 
yönlendirdi. Günümüze geldiğimizde ise 
bünyemizde sektörlerinin en iyileri olan, 
temizlik kimyasallarında ECOLAB, kağıt 
ürünlerinde ise HAYAT KİMYA ile yolumu-
za devam ediyoruz. Bunun yanı sıra buk-
let, sarf malzeme, çay, kahve, polikarbon 
bardak, kullan at malzemeler gibi birçok 
ürün yelpazesi portföyümüzde mevcuttur. 
                  
Hizmet yelpazenizde 
kimler bulunuyor?
Müşterilerimiz ağırlıklı olarak otel, apart, 
pansiyon, hastane, restoran ve okul gibi ev
dışı tüketim müşterileridir.
                 
Etkili olduğunuz bölgeler nereleridir?
Akdeniz bölgesi ve tabii ki Alanya… Filizle-
nip büyüdüğüm, sektöre ilk adım attığım 
Alanya’dan Akdeniz’e yayılmak kolay olma-
dı, ancak var olan potansiyel ve doğru stra-
teji bizi 7 yılda bugün bu noktaya getirdi. 

Turizmde yaşanan krizler, 
Türk turizmi ve dünyayı etkileyen 
bir salgın, Kovid-19... Bu süreci nasıl 
geçirdiniz?
Mücadeleci bir yapıya sahip sahibiz. Tu-
rizm dışarda kolay gibi görünse de sektö-
rün iç dinamikleri çok farklı. Bu dinamikle-
ri bilmek gerekiyor. Örneğin turizmin dur-
ma noktasına geldiği Türkiye-Rusya uçak 
krizini ve Kovid-19 sürecindeki dünyayı iyi 
analiz etmek gerekiyor. Sonuçta hedef 
pazarlarda yaşanan sıkıntılar sizi dolaylı 
değil doğrudan etkiliyor. 

Yurt dışında yatırım hedefiniz var mı?
Yurt dışında çalışma hedefimiz var. Sağ-
lam bir pazar veya bir partner ile olabilir. 
Doğu Avrupa ülkeleri ise ilk etapta düşün-
düğümüz noktalar. Ancak bu işlerin çok 
kolay olmadığını da biliyoruz. 
Alanya’da yerel bir pazar içerisinde görü-
nüyor olabiliriz ama aslında küresel pa-
zarın tam da içindeyiz. Yola ilk çıktığımız 
günden bu yana hep aklımızın bir köşe-
sinde yer tutan ihracat hedefini de en kısa 
sürede gerçekleştirmek istiyoruz. 

Sektörün sorunları var mı?
Ekonominin bacasız sanayisi olarak gö-
rülen, milyonlarca ailenin nemalandığı 
turizm sektörü her zaman ciddi sıkıntı-
lar (personel/nitelikli personel/barınma 
problemi) ile yüz yüzedir. Kimi zaman bu 
aşılmaya çalışıldı, kimi zaman da Kovid-19 
ve Türkiye-Rusya uçak krizi ile darbeler 
yedi. Bu ciddi sıkıntılar oluştursa da sek-
tör, en küçük pozitif etkilerle tekrar yerin-
den kalkıp yoluna devam etti. 

Bugün bunu bir kez daha görüyoruz. 2023, 
yeni krizler olmadığı takdirde beklenti-
lerin karşılanacağı bir yıl olabilir. Ancak, 
sektörde kalıcı ve yapıcı çözümlerin haya-
ta geçirilmesi bizi çok daha farklı noktala-
ra getirecektir. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bu kısacık EDK yolculuğumuz bize öğret-
miştir ki, istikrarlı, yapığı işin arkasında
duran, kurallara uyan firmaların uzun so-
luklu olmaktadır. Ekonominin ya da ucuz 
olmanın yalnızca fiyatla olmadığı (ürün/ 
fiyat) defalarca görülmüştür. 

“SEKTÖRLERİNİN EN İYİLERİ İLE 
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ.”
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Sektöre ilk adım attığı Alanya’dan kısa süre içerisinde Akdeniz’e yayılan 
Mürsel Pehlivanlı, “Bu kolay olmadı, ancak var olan potansiyel ve doğru strateji 
bizi 7 yılda bugün bu noktaya getirdi,” diyor.
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KALITELI VE GÜVENLI: LEE FAA TEKSTİL
Otel tekstilindeki 32 yıllık tecrübemizi ile-
riye taşımak için 2017 yılında kendi üretim 
tesisimizi kurduk tecrübeli ekibimizle hiz-
met vermekteyiz. Kurulduğu günden itiba-
ren otel tekstili, çarşaf, nevresim, yastık 
kılıfı, yorgan, alez, yastık, masa örtüsü, 
runner, peçete, yatak örtüsü, perde, kır-
lent, baza eteği, bornoz, havlu çeşitleriy-
le üretim yapmaktayız. Lee Faa Tekstil’in 
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, 
değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılamak 
için çağdaş ve teknolojik çözümler bul-
ması, sorunlara “zamanında” müdahale 
etmesi sektördeki yerini sağlamlaştırmış-
tır. Firmamız kurumsal kimliğinize uygun 
özel konsept tasarımlar oluşturabilmekte, 
mevcut konseptinize uygun tekstil ürünle-
ri üretebilmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

Firmamızın vizyonu; doğal, organik, sağ-
lıklı ve en üst seviyede konfor sağlayan 
ürünlerimizi kalitemiz ile harmanlayarak 
siz değerli müşterilerimize sunmaktır.

aktüel
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BIOORIENT İLE İLERİ BİYOTEKNOLOJİ

aktüel

Firma, Otel ve AVM’lerin odaları, ortak kulla-
nım alanları, lobileri ve çöp toplama alanları 
gibi yerlerde kötü kokuları gideren organik 
ve ekolojik ürünleri ile hem sağlıklı hem de 
çarpıcı kokularıyla kullanıcı memnnuniyetini 
maksimum düzeyde sağlamaktadır. Kullanım 
kolaylığı ve erişilebilirliği açısından kötü koku 
giderimi alanına yepyeni ve sürdürülebilir bir 
bakış açısı getiren ürünler, gerek el ile uygu-
lamada gerekse zaman ayarlı nebülizatör ma-
kinalarıyla, her türlü talebe ve beğeniye uygun 

doğal esanslar olarak müşterilerin hizmetine 
sunulmaktadır. 
BIOORIENT Biyoteknoloji; 2007 yılında alanın-
da uzman moleküler biyolog, biyomühendis 
ve çevre mühendisleri tarafından kurulmuş 
olup, Türkiye’nin çevre biyoteknolojisi alanın-
da üretim yapan tek firmasıdır. İstanbul İkitelli 
Organize Sanayi bölgesindeki tesislerinde 600 
ton/yıl üretim kapasitesiyle geniş bir ürün yel-
pazesiyle hizmet veren mikrobiyoloji, mole-
küler biyoloji ve gen mühendisliği yöntemleri 

kullanılarak üretilen etkin mikroorganizmalar, 
amacına uygun olarak seçilmekte, yapılandırıl-
makta ve işlevlerine göre ürün haline getiril-
mektedir. BIOORIENT Biyoteknoloji; endüstri-
yel ve çevre uygulamalarında ürün portföyünü 
sürekli ve ihtiyaca yönelik olarak geliştirmeyi 
hedeflemektedir. İlerleme hedeflerini çevre 
duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre 
şekillendiren BIOORIENT ileri biyoteknoloji 
yöntemlerinde uzman Ar-Ge kadrosuyla, her 
geçen gün altyapısını kuvvetlendirmektedir.

Atıksu biyodegredasyonu alanında Türkiye’nin lider firması
Bioorient, yepyeni ve innovatif ürünleriyle 2023’de tedarikçisi
olduğu otel ve AVM’lerin yanında!





BİZİM MOTİVASYONUMUZ.”
 “MİSAFİRLERİN KONFORU 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İntessa Yapı Tasarım Islak Hacim Otel Ve 
Banyo Aksesuarları olarak on yıla yakın bir 
zamandır paslanmaz çelik ve ahşap mamul-
den banyo aksesuarları ve otel ekipmanları 
üretmektedir. Bunun yanında MNbar Minibar 
markası ile minibar imalatında yurtiçi ve yurt-
dışı sektörümüzde önemli bir noktaya gelmiş-
tir. Bu süre zarfında öncelikle müşteri mem-
nuniyetini hedef alan şirketimiz, Türkiye’nin 
belirli iyi markalarına fason üretim yaparak, 
marka-kalite-memnuniyet yönünden olumlu 
gelişmeler kat etmiştir.

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız 2008 yılından itibaren paslanmaz 
ve ahşap ürünlerin imalatı ile sektöre adım 
atmıştır. Ardından MN Minibar markası adı al-
tında minibar imalatına başlanmış olup MNbar 
ile sektörde adından bahsettirmiştir. İmalatını 
yaptığımız ürünler ile akabinde otel projeleri-
ne, Rezidans projelerinde, alışveriş merkezle-
ri, devlet misafirhaneleri projelerinde komple 

oda içinde bulunan ekipmanları, banyo aksesu-
arları ve genel kullanım alanlarında İNTESSA 
adı ile yer almıştır.

Müşteri ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yatırımcılarımızın projelerinde “misafirlerin 
konforu bizim motivasyomuz” ilkesi ile iler-
leyerek, işimize yatırımcı ve misafirlerin pen-
ceresinden bakarak projeye en uygun ürünler 
sunulmaktadır.
Sektörde otel odası içindeki minibar, karşılama 
tepsileri, kettle, valiz taşıma ekipmanları, ütü 
ve ütü masası, oda tipi güvenlik kasaları, oda 
içi çöp kovaları ve banyo içinde saç kurutma 
makinesi, makyaj aynaları, çöp kovaları olarak 
ana ürün gruplarımız mevcuttur. İmalatçı ol-
mamızın verdiği avantajları kullanarak projeye 
en uygun ürünü standart dışında esneklik gös-
tererek uygulamaya çalışmaktayız.

Türk turizminin gidişatı ve size 
yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Turizm sektörü her sene üzerine katma de-

ğer ekleyerek gelişen bir iş koludur. Sektö-
re ilişkin planlamalarımız ise yatırımcının 
yanında yapılabilecek en iyi ürün ve hizme-
ti tedarik edip, bu hizmeti kullanacak mi-
safirlerin de yatırımcıya ve ülkemize gelir 
olarak dönmesi bizim öncelikli hedefimiz-
dir. 

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Gelişmekte olan ülkeler grubunda elbette 
ki turizm sektörünün önemi tartışılmaz ve 
biz bu sektörde ileriye umutla bakmaya 
ve yatırımlarımızı bu yönde geliştirmeye 
devam edeceğiz. Türkiye’de yapılan ve ya-
pılacak olan her proje içerisinde İNTESSA 
olarak katkıda bulunma mottosu ile çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz. 
Sektörümüzde İNTESSA olarak bilinirlili-
ğimiz ve marka olarak tanınma gücümüzü 
daha da arttırmamız neticesinde 2023 yılı 
içinde sektörümüzdeki ticari pay oranı-
mızın arttırılması için gerekli aksiyonları 
alacağız.

Paslanmaz çelik ve ahşap mamulden banyo aksesuarları ve otel ekipmanları 
üretimini on yılı aşkın süredir ivme kazanarak sürdüren Intessa Yapı Tasarım Islak 
Hacim Otel Ve Banyo Aksesuarları, 2023 yılı içinde sektördeki ticari pay oranını 
artırma hedefine doğru ilerliyor. 

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

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

Maalesef 2020-2021 yılında yaşanılan kü-
resel salgının, turizm tesislerine ve teda-
rikçilerine olumsuz etkilerini hep birlikte 
üzerinden atmak için çalıştıklarını belirten 
Selgün Tekstil Yetkilileri, tüm olumsuz-
luklara rağmen çalışmalarına aralıksız 
devam ettiklerini söyledi.

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

Bu hareketlenmenin oluşturacağı taleple-
re hızlı bir şekilde kalitemizden taviz ver-
meden karşılık vererek, müşterilerimizin 
sorunlarına çözüm üretmek için çalışma-
larımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 

Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber 
hedeflerimizi gerçekleştirmeyi, planladı-
ğımız yeni yatırım ve projelerimizi hayata 
geçirmeyi, ekip ve ekipmanlarımızı diri tu-
tarak güzel günleri sabırsızlıkla bekliyor, 
bugünlere hazırlık yapıyoruz 

Tüm halkımıza, milletimize, iş ortakları-
mıza sağlıklı, mutlu 2022 yılı diliyor, kötü 
günlerin biran önce geride kalarak, büyü-
yerek üretmeyi, kaliteli hizmet etmeyi dili-
yor ve bekliyoruz.

aktüel
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SEKTÖRÜN ÖNCÜ FİRMASI: BEYAZZ LAUNDRY

aktüel

Bu sektörde 2006 yılından bu yana faaliyet 
gösteren işletme, müşterilerine en iyi hizmeti 
verebilmek adına hizmet kalitesini ve müşteri 
memnuniyeti prensibini en üst düzeyde tutma-
ya gayret etmektedir.  

Servis hizmeti
Müşterilerine daha kolay, daha açık anlaşılabi-
lir takibi sunmak için yazılım anlamında da sü-
rekli kendini revize eden firma, tekstilde dünya 
standartlarında öncü teknoloji olan RFID çip 
sistemi ile ürün paketlerinde barkod sistemi 
kullanılmaktadır. Konteynır yüklemelerinde 
her konteynırın içerisinde bulunan tekstiller 
üzerlerinde barkod numarasına dahil bulun-
makta, böylece ihtiyaç duyulan tekstili aramak 
zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Beyaz La-
undry sevkiyat saatleri, ürün paketlemesi, le-
keli ayrımı, leke oranları ve ütü kalitesi olarak 
şu anda sektörde öncü firmaların başlarında 
yer almaktadır. 

Beyazz Laundry otelinize her gün aynı saatte 
gelerek, temiz tekstilleri bırakır ve kirlileri alır. 
2011 yılında devreye sokulan, LAUNDRY 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ile tekstil envan-
terleri radikal bir şekilde kontrol altında tu-
tulmaktadır. KULLANICI KODU ve ŞİFRE ile 
günlük, haftalık , aylık raporlar ve tüm farklı 
tekstil sayısı, kirlilik durumu, leke oranlarını, 
kullanım sıklığı, servisten kaldırılan miktarları  
-“discart!”-  görülebilmektedir. 
Üretimin kaliteli olması ve hizmetin zamanın-
da verilmesi ancak çamaşırhane operasyonu-
nun doğru kurgulanması ve yaşanan-yaşana-
cak sıkıntıların minimize edilmesiyle ulaşılabi-
lecek bir sonuçtur.  Beyazz Laundry, müşteri-
lerini iş ortağı kabul ederek, konuyla ilgili her 
isteğe çözüm bulmayı ve her bilgiyi  aktarmayı 
servisin bir parçası olarak kabul etmeyi taah-
hüt eder. Beyazz Laundry, servis ihtiyaçlarını 
“memnuniyet garantisi” başlığı altında tama-
men karşılayarak; bu anlamda referanslarını 
çok daha iyi sunmaktadır.  

Beyazz Laundry’nin avantajları:      
Firmanın kimyasal tedarikçisi ile yapılan ortak 
çalışmalarda, tekstil yıkama şartları sürekli 
kontrol altında tutulmaktadır. Kimyasal  fir-
ması, belirli periyotlarla BEYAZZ LAUNDRY 

fabrikasında; gerekli ölçüm, analiz ve kontrol-
lerini yapacak ve raporlayacaktır. Bu kontrol ve 
analizlerde; 
➤ Tekstil yıkama suyu sertlik 
ve demir ölçümleri 
➤ Kimyasal dozaj sistemi kontrolleri, 
pompa kalibrasyon verileri 
➤ Tünel ve konvansiyonel yıkama 
makinaları; sıcaklık, su seviyeleri, çalışma 
ürelerine ilişkin veriler 
➤ Yıkama suyu; Ph, sıcaklık, flote, aktif 
oksijen, alkalinite ve durulama Ph verileri 
➤ Yıkama sonu analizleri, tekstil Ph, optik beyaz-
lık ölçümleri ve leke analizleri verileri           rapor-
lanacaktır. Bu çalışmalar ile tekstillerinizin;  

HİJYEN, TEMİZLİK VE YIKAMA
ÖMÜRLERİNİN en üst seviyede olması sağla-
nacaktır.  Belirli aralıklarla otellerde yapılacak 
ziyaretlerle; leke analizleri, tekstil kullanım 
alanları kontrolleri, personel bilgilendirme ve 
eğitim programları düzenlenecektir. 
➤ Tekstil envanteriniz günlük olarak 
barkodlu sistemimiz sayesinde kontrol 
altında kalacaktır.

Tekstil ve Sanayi konusunda 25 yılı aşkın tecrübesi olan Beyazz Laundry, Antalya Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde bulunmaktadır. Makine parkuru ile günlük tekstil yıkama kapasitesi 
70 ton olan işletme, üretimde kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği önemden dolayı 
mevcut yıkama kapasitesini yarıda bırakıp hijyen ve kalite konusuna odaklanmıştır. Tesis, 
ARGE konusunda verdiği önemden dolayı sektöründe en güncel teknoloji kullanılmakta 
olup, her zaman bir adım önde olmayı hedeflemektedir. 
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JETWELL’DEN KALİTELİ VE GÜVENİLİR EKİPMANLAR

Firma, üretime başladığı ilk yıldan itibaren 
dinamik kadrosu ile küresel pazarda müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürerek, 
yurtiçinde katıldığı fuarlar, organizasyonlar ve 
geniş bayi ağı ile ürünlerinin satışına devam 
etmektedir.

Endüstriyel dünyanın devamlılığına ve verim-
liliğine inanarak, ürünlerinin tamamının üreti-
minden nihai tüketiciye kadar uzanan süreçte 
müşteri mutluluğu ve çözüm odaklı olma 
prensibine sahip olan Jetwell, otel, hastane, 
okul, fabrika, AVM, market, kafe, restoran, de-
po-antrepo vb. profesyonel temizlik ve servis 
ekipmanlarına ihtiyaç duyan, sektöründe öncü, 
saygın kurum ve kuruluşların kısa zamanda 
tercih ettiği bir marka olmuştur. 

Jetwell bünyesinde bulundurduğu tüm ürün-
lerin üretiminin  %100’ünü kendi gerçekleştir-
mesi dolayısıyla müşterilerine kaliteli, ekono-
mik ve hızlı çözümler sunmaktadır. 

Web adres: www.jetwell.com.tr
Tel: 0850 2593536

İstanbul İkitelli Organize Sanayi bölgesinde, 2008 yılında kurulduğu günden 
bu yana hızla büyüyen Jetwell, otel, hastane, okul, kafe, restoran, belediye 
ve resmi kamu binaları için ihtiyaç duyulan zemin yıkama arabası, servis 
arabaları, kat temizlik arabaları, genel temizlik arabaları ve çamaşır toplama
arabalarını üretmektedir.

aktüel





DK TEKSTİL VE OTEL EKİPMANLARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

aktüel

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet göstermekte olan DK TEKS-
TİL VE OTEL EKİPMANLARI SAN. TİC. 
A.Ş,  1984 yılından itibaren otel, hastane 
ve restoran işletmeleri için endüstriyel 
yıkamaya dayanıklı tekstil ürünleri üret-
mektedir. 
Otuz yılı aşan tecrübesiyle her geçen yıl 
sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda gelişerek, iş ortaklarına profes-
yonel çözümler üreten firma,  52.000 
m² açık, 22.000 m²  kapalı alanda; aylık 
160 ton havlu ve 220.000 m²   kumaş 

üretimi yapmaktadır.   Firma, 2022 yı-
lında üretim hacmi ve rakamsal ola-
rak, yurt içi satışları ve ihracatı olarak 
yaklaşık %40 oranında büyüme yaka-
layan DK Tekstil ve Otel Ekipmanları,                                                                                                                            
Hilton Grup, Radisson Grup, Rixos Grup, 
Marriott Grup, Maxx Royal ve Voyage 
Grup, Limak Grup, Titanic Grup, Kem-
pinski Grup, Lujo, D-Maris, Emaar Suites, 
Ramada Otelleri gibi ülkemizin önemli 
ve değerli markaları ile işbirliğini sürdür-
mektedir. Firma, emin adımlarla yürüyen, 
yatırımlarını büyüten ve sektörün ihtiyaç-

larına hizmet veren tek entegre üretim 
tesisi ve satış pazarlama firması olma 
yolunda her geçen gün ilerlemektir. 

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ge-
nel ve yenilikçi ürünleriyle DK TEKSTİL, 
diğer fuarlarda olduğu gibi 10-13 Ocak 
2023 Heimtextil Frankfurt ve 17-20 Ocak 
2023 Antalya Anfaş Hotel Equipment fu-
arında da yerini alarak otel, hastane ve 
restoran tekstilindeki yeniliklerini misa-
firlerine sunmanın mutluluğunu içerisin-
de olacaktır. 
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firma

SÜREKLİ GELİŞİM ODAKLI YAPISIYLA 
TEMİZLİK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ: 

SEKTÖR KİMYA DETERJAN  
Sektör Kimya, yıllık 25.000 ton toz deterjan, 30.000 ton sıvı deterjan üretim 
kapasitesiyle, 15.000 m2’lik kapalı alana sahip fabrikasında Konya 3. Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde son teknolojik donanım ve ekipmanlarla üretim faaliyetlerini 
gerçekleştirerek, 18 yıllık sektör geçmişi ve deneyimini tüketicileri ile buluşturuyor.
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Sektör Kimya Deterjan Sanayi ve Tica-
ret A.Ş., İstanbul Bölge Müdürlüğü genel 
merkezi ve lojistik deposu başta olmak 
üzere Ankara, Adana ve Antalya bölge 
müdürlükleri ve depoları; 185 kişilik dev 
kadrosu, Türkiye genelinde 175 bayi, 450 
adet toptan satış noktaları ve güçlü satış-
lojistik yapısı ile Türkiye’nin her noktasına 
48 saat içerisinde hizmet sunuyor. Etkin 

ve kaliteli hizmet anlayışı ile satış sonrası 
her türlü teknik servis, ekipman desteği 
ve ürün eğitimleri sağlayan güçlü altya-
pısı sayesinde müşterinin ihtiyaçlarına 
çözümler üretiyor. 

Lider firma
Sürekli gelişim odaklı yapısıyla temizlik 
sektöründe farklılığı, uzmanlığı, güvenir-

liğiyle, kaliteden ödün vermeden, sosyal 
sorumluluk bilinciyle, müşteri hayallerini 
kusursuzlukla gerçeğe taşıyıp, ödülünü 
müşterilerinden alan lider firma olarak 
ilerlemeyi sürdürüyor. Üstün kalitede ve 
uygun fiyatta, güvenilir ürünler ve hizmetleri 
ile paydaşlarının beklentilerini aşarak, üre-
tim ve araştırmaları sürekli arttırarak sektör 
ve ülke gelişimine katkıda bulunuyor. 
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firma

Ev dışı tüketim
Ev dışı tüketim sektöründe (EDT) yıllık 
30000 ton satış pazar payı ile sektörde 
lider konuma ulaşan firma, temizliğe ih-
tiyaç duyulan her alanda 4 farklı markası 
ile profesyonel çözümler sunuyor. Ev ba-
kım ürünlerinde; Mr. Oxy markası ile ça-
maşır hijyeni, bina-zemin bakım, mutfak 

hijyeni ürünlerini sürdürülebilir bir kalite 
anlayışını benimseyerek tüketicilerinin ih-
tiyaçlarını karşılıyor.
Kişisel hijyen alanında, Dr Lory markası 
ile sıvı sabun, şampuan, duş jeli, kolonya, 
el ve cilt dezenfektanı, cerrahi maske gibi 
ürünleri, iyi imalat uygulamaları çerçeve-
sinde ve sürdürülebilir bir kalite anlayışıy-

la tüketime sunuluyor. 
Türkiye’de bulunan güvenilir ve deneyimli 
Private Label üreticilerinden biri olan Sek-
tör Kimya, tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, müşteri memnuniyetini ve 
marka değerini gözeterek üretimin başın-
dan sonuna aynı hassasiyeti göstererek 
hizmet vermeye devam ediyor. 





Housekeeperlığı büyük bir azim ve özveriyle sürdüren Hatice Saral, uzun 
yılların tecrübesi ile başarılı bir yönetici olarak meslek hayatına devam 
ediyor. Mesleğin, mücadele ve sabır gerektiren bir iş olduğunun altını 
çizen Saral, bütün alanlarda olduğu gibi Housekeeperlık için de eğitim 
şart diyor. 
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Alanya housekeeper



Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Antalya Alanya-Gazipaşa, 1983 do-
ğumluyum. Evliyim, iki tane çocuğum 
var. Alanya’da Konaklı beldesinde ika-
met ediyorum.  Değer verdiğim mes-
leğime 1996 yılında başlayarak farklı 
otellerde hizmet verdim. Ailemin des-
teği ve azimle, uzun yıllardır yönetici 
olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Her yeni gün, yeni bir başlangıçmış gibi 
işimi severek yapıyorum. Meslekte ge-
çirdiğim her yeni günde kendime farklı 
bilgiler katmaya ve personellerime ve-
rimli olmaya çalışıyorum. İnsan sevdiği 
işi başarı ve azimle yaparsa eğer, başa-
ramayacağı hiçbir şey yoktur.  

Housekeeperlık serüveniniz 
nasıl başladı, anlatır mısınız? 
Bu mesleği seçmeye nasıl 
karar verdiniz?
Bu meslek tamamen mücadele ve sa-
bır gerektiren bir iştir. İşinizi severek 
yaptığınız taktirde, üstesinden gelme-
meniz için hiçbir neden yoktur. 

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Mesleki eğitim-seminer ve sertifikalar, 
sizi daha da işinize odaklandırıyor, öz-
güveninizi artırıyor. Eğitimsiz mesleğin 
bence pek bir önemi yoktur ve eğitim 
şarttır. Bütün alanlarda ben de gerekli 
mesleki eğitimleri aldım. 

Çalışmakta olduğunuz otel 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Ben, 2006 yılından bugüne kadar Alan-
ya Hedef Oteller adı altında dört otelde 
hizmet verdim; 2009 yılından itibaren 
ise Hedef Resort Spa Otel’de çalışmak-
tayım. Alanya Konaklı mevkiinde üç 
bloktan oluşan tesisimiz 762 odalıdır.

Housekeeper olmanın avantaj 
ve dezavantajları nelerdir?
Avantajımız,  misafir ilişkilerimiz bü-
tün departmanlara göre daha kuvvetli 
oluyor ve dolayısıyla misafirle sürekli 
irtibat içerisindeyiz. Bu da hizmetin 
daha verimli ve daha çabuk olmasını 
sağlıyor. 

Size göre iyi bir housekeeperın 
sahip olması gereken 
özellikler nelerdir?
İşini özveriyle, sabırla ve severek yap-
masıdır. O
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Alanya housekeeper



Housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelmesi için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Personelden çok daha yüksek verim al-
mak için eğitimler uygulamalı bir şekilde, 
sık sık hazırlanmalıdır.

Size göre bir otel için
housekeeping departmanı 
neyi ifade ediyor?
Hijyen, sağlık ve huzur. 

Size göre housekeeping 
departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır?
Hizmet akışının sağlıklı olabilmesi için ko-
ordineli bir şekilde hareket edilmelidir.

Mesleğinizin geleceği ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Bulunduğumuz  sektörde azimle ilerler-
sek pozisyon farklılığı olabilir. Önü açık bir 
meslektir. 

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Açıkcası, tempolu ve enerjik bir hayat akı-
şına sahip  oluyoruz.

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Sabır, meşakkat ve özverili çalışmalarını 
öneriyorum. 

Önümüzdeki dönem 
hedefleriniz nelerdir?

Bu sektörü kapsayan bir işletme açmayı 
düşünüyorum. 

Hoted Alanya’nın 
çalışmaları ve dernekleşmeyle 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Hoted Alanya bize, öncelikle yaptığımız 
işin  ne kadar değerli olduğunu gösterdi. 
Bizler de bu değeri taşımanın gururunu 
yaşayarak, bu sektöre hizmet vermeye 
devam edeceğiz. 

HOTED, camianıza ve 
Alanya turizmine neler kattı?
Housekeeperın ve bu mesleğin, hizmet 
sektörünün en can alıcı noktası olduğu-
nun bilincinde olarak, hizmet kalitesini 
ortaya koydu. 

Alanya housekeeper
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Housekeeperlık görevine ülkemizin nadide turizm bölgelerinden biri olan 
Fethiye’de devam eden Nebahat Göçmez, iyi bir Housekeeperın iletişim 
becerisine sahip, çözüm odaklı, yaratıcı ve üretici olması gerektiğini 
belirtiyor. “Aynı zamanda, sektörün yeniliklerini takip etmeli, yenilikçi bir 
dünya görüşü sergilemelidir. Hoşgörülü kişiliği ile iyi bir ekip yöneticisi 
olmalıdır,” diyen Göçmez ile meslek hayatı hakkında konuştuk. 

Fethiye housekeeper



Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Nebahat Göçmez: Fethiye, 1979 doğum-
luyum. Dört çocuk annesiyim. Turizm 
sektörüne 2003 yılında girdim. Yeni yılda 
sektörde yirminci yılım dolacak. Her sezo-
nu büyük bir mutluluk ve heyecanla kar-
şılayarak turizm sektöründe çalışmaya 
devam ediyorum. 

Housekeeperlık serüveniniz nasıl 
başladı? Bu mesleği seçmeye nasıl 
karar verdiniz?
Mesleğe, 2003 yılında Houseekeping ele-
manı olarak başladım. İşimi ve sektörü 
çok sevdim; görevli olduğum odalara her 
girişi heyecanla karşılayan bir çalışandım. 
İşime ve görevli olduğum odalara, her 
zaman kendi evime ve misafirlerime gös-

terdiğim özeni gösterdim. Bir süre sonra 
şef pozisyonuna yükseltildim, ardından da 
Executive Housekeeper oldum. Hareketli 
ve proaktif bir kişiliğe sahibim. Bu nedenle 
Housekeeping alanında başarılı olacağı-
ma inandığım için bu mesleği seçtim.

Mesleğinizle ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Mesleki eğitim kuruluşlarından kurslar al-
dım. Açık öğretimde eğitimime devam edi-
yorum. Çeşitli kuruluşlardan etkili iletişim, 
ekip yönetimi, liderlik ve koçluk eğitimleri, 
hijyen eğitimleri aldım ve öğrendiklerimi 
ekiplerimle sürekli paylaşıyorum. Kaliteli 
hizmet için yenilikleri takip edip, güncel ka-
labilmenin gerekli olduğunun bilincindeyim.

Çalışmakta olduğunuz otel 
hakkında bilgi verir misiniz?
Nicholas Park Hotel ve Sahra Su Holiday 
Village & Spa olmak üzere iki otelin yöne-
ticiliğini yapmaktayım. Her iki otelimizin de 
130 odası bulunuyor. Farklı yaş grupları ve 
çeşitli milletlerden misafirlerimizi mutlu-
lukla ağırlayıp, uğurluyoruz. Hedefimiz en 
kaliteli, güler yüzlü hizmeti vermek ve her 
yıl misafirlerimiz tarafından tercih edilmek.

Housekeeper olmanın avantajları 
ve dezavantajları nelerdir?
Mesleğimizin avantajı bizlere kazandırdığı 
pratik, hızlı düşünme, hareketli olmak, iyi 
iletişim becerileri geliştirmek olarak sıra-
lanabilir. Açıkçası mesleğin dezavantajları 
olduğunu düşünmüyorum. 
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Size göre iyi bir Housekeeperin 
sahip olması gereken özellikler nelerdir?
İyi bir Housekeeper iletişim becerisine sahip, çö-
züm odaklı, yaratıcı, üretici olmalı, hızlı düşünüp 
karar verebilmelidir. Aynı zamanda, sektörün ye-
niliklerini takip etmeli, yenilikçi bir dünya görüşü 
sergilemelidir. Hoşgörülü kişiliği ile iyi bir ekip yö-
neticisi olmalıdır. 

Housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelmesi için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Departmanın daha iyi noktalara gelebilmesi için 
sektör eğitimleri güçlendirilmeli, çalışanların 
motivasyonları yüksek tutulmalı, ulusal ve ulus-
lararası gelişimler takip edilmeli ve uygulanma-
lıdır. 

Size göre bir otel için Housekeeping
departmanı neleri ifade ediyor?
Otel bünyesindeki tüm bölümler birbirine bağlı 
olmalıdır. Housekeeping departmanı misafire, 
evindeki konforu ve güveni hissettirmelidir. 

Size göre Housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl 
olmalıdır? 
Her şeyden önce bütün departmanlarla iletişimi 
kuvvetli olmalı, birbirlerine değer veren takım ça-
lışmasına önem vermeli ve takımın güçlenmesi 
için gerektiğinde özverili çalışmalıdır. 

Mesleğinizin geleceği için 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Bölgemiz turizmin gözbebeğidir. Bu da mesleği-
mizin gelecekte tercih edilen bir meslek olacağı-
nın göstergesidir. Gelişen teknolojinin desteğiyle 
iş yükü azalacak, personelimiz misafirlerle daha 
fazla iletişim halinde olacak ki, bu da hizmet kali-
tesini daha ileriye taşıyacaktır.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Kazandığımız pratiklik ve proaktiflik, 
ev hayatımızda da kolaylık sağlamaktadır.

Bu alanda çalışmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz? 
Bu alanda eğitim almak isteyen gençler, kendile-
rini geliştirmeli ve işlerini severek, özveriyle yap-
malıdır.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerimiz; personelimize güncel eğitimleri ver-
mek, motivasyonlarını yükselterek gelecek sezona 
zinde ve dinamik başlamalarını sağlamak ve misa-
fir memnuniyetini en üst düzeye taşımaktır.

Fethiye housekeeper
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Marmaris housekeeper

Marmaris’in deneyimli Housekeeperlarından biri olan Aysun Postacı, 
2011 yılından bu yana mesleğini başarıyla sürdürüyor. Önümüzdeki 
dönemde çok daha iyi bir turizm sezonu beklentisi içerisinde olduklarını 
söyleyen Postacı, sektörümüzdeki yenilikleri takip etmenin ve müşteri 
memnuniyetini yüksek tutmanın her zaman öncelikli hedefleri arasında 
olduğunu belirtiyor.  
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 
Aysun Postacı: Aydın-Kuyucak, 1967 do-
ğumluyum. Evli ve üç çocuk annesiyim. 
Şu an Marmaris’te ikamet etmekteyim. 

Houesekeeper serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Mesleğe, 2000 yılında Aqua Otel’de maid 
olarak başladım. İlk terfimi 2007 yılında 
supervisor olarak aldım. Housekeeper 
olarak ise, 2011 yılında Bellemare Otel’de 
işbaşı yaptım. Şu anda Alenz Otel’de ça-
lışmaktayım.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz? 
2000 yılında maid, 2003-2004 yıllarında 
ise supervisor eğitimi aldım. 

Çalışmakta oldunuz otel hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Apart otel olarak, 157 oda ile 600 kişilik 
misafir kapasitesi bulunmaktadır. 

Size göre Housekeeper olmanın
avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bizler otelin gurur verici departmanıyız. 
Ben de mesleğimi severek yapıyorum.  
Housekeeper olmak adı üzerinde, son 
derece titiz, düzenli, itinalı ve disiplin ge-
rektiren bir iş yapıyor olmak anlamına 
geliyor. Bu elbette bir ekip işi! Ancak bir 
ekibi yönetmek ve otel misafirlerine en 
kaliteli hizmeti sunmak, yoğun bir çaba 
ve fedakarlığı gerektiriyor. Belki bir deza-
vantaj değil ama bu mesleği seçeceklerin 
zamanlarının büyük bir bölümünü bu işe 
ayıracaklarını bilmeleri gerekiyor. Tabii bir 
süre sonra daha sistemli bir çalışma prog-
ramı içerisine giriyorsunuz, çünkü başarı-
lı olmak için en fazla ihtiyacınız olan şey 
sistemli bir program… Avantaj olarak ise 
güzel, keyifli bir sosyal çevre, kişisel geli-
şiminize katkı sağlayan eğitimler, mesleki 
kariyer ve önü açık bir iş alanı diyebiliriz. 

Size göre iyi bir housekeeperın
sahip olması gereken özellikler 
nelerdir? 

Özverili olmalı ve işini severek yapmalıdır. 
Eğitime açık olmalı, tabii mesleki konu-
larda araştırma yönünü geliştirmeli… Gü-
nümüzde biliyorsunuz uzaktan ya da açık 
öğretim olarak eğitimlerimizi –eğer yarım 
kaldıysa- tamamlayabiliyoruz. Mesleği 
hangi aşamasında olursa olsun, kariye-
rimizin gelişimi açısından yükseköğretim 
konusunda da hevesli olmamızın bizlere 
büyük faydası olacaktır. Tabii okumak, 
dinlemek önemli… Özellikle yabancı dil, 
eğer imkan varsa öğrenilmeli… Mesleki 
eğitimler de kişisel olarak geliştirilebilir. 

Housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelmesi için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Departmanın ve çalışanlarının yeniliğe 
açık olması gerekir. Az önce belirttiğim 
gibi eğitim, diğer mesleklerde olduğu gibi 
bizim için de çok önemli… Bununla birlik-
te, mesleki konuların da iyileştirilmesi ge-
rekiyor. Tabii bunun yapılabilmesi için de 
sorunların belirlenmesi, çokça konuşul-
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Marmaris housekeeper

ması, çözümler üretilmesi gerekiyor. En 
önemlisi de sorunları konuşabileceğimiz 
platformlar elbette… 

Size göre bir otel için Housekee-
ping departmanı neyi ifade ediyor? 
Otel bir zincirdir. HK bu zincirin bir halka-
sıdır. 

Size göre Housekeeping departma-
nının diğer departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır? 
Housekeeping departmanının diğer de-
partmanlarla ilişkisinin iyi olması işlerin 
çok daha düzenli yürümesi demektir. 

Mesleğinizin geleceği için 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Bizler, vizyonumuzu geniş tutmalı, işimiz-
le ilgili gelişmeleri takip ederek yeniliklere 
açık olmalıyız. Bizler birer turizm çalışanla-
rıyız. Turizm, ülkemizde de gelişmeye açık 
bir alan. Tarihsel anlamda çok büyük değer-
lere sahibiz. Bu değerlerle birlikte ilerleyen 
turizm sektörü, mesleğimizin de her geçen 
gün daha gelişmesini sağlıyor. Bununla 
birlikte sorunlarımız da yok değil elbette. 
Özellikle kalifiye eleman sorunu, en yoğun 
yaşanılan sorun… Yine de bizler mesleğimizi 
severek yapıyoruz ve arkamızdan gelen yeni 
nesle de bu mesleği sevdirmeye çalışıyoruz. 

Housekeeper olmanın ev
hayatınıza olumlu ya da 
olumsuz etkileri var mı? 
İşimiz gereği ev hayatımızda da temizlik 
konusunda oldukça titiz olmak, mesleği-
mizin olumu etkilerinden birisi… Evdeki 
dağınıklık ve kirliliğe tahammül edeme-
mek ise olumsuz yönüdür, diyebilirim. 

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Gençlerin bu mesleği severek yapması-
nı, öğrenmeye ve yeniliğe açık olmala-
rını öneririm. Mutlaka eğitim almalı ve 
kendilerini geliştirmeliler. Elbette genç-
lerin önünde onlarca, yüzlerce meslek 
seçeneği var. İletişim çağı, meslek seçe-
neklerini de çoğaltıyor. Bununla birlikte, 
meslek-insan arasındaki sosyal bağın 
derecesi giderek daha da azalıyor. Ne ya-
zık ki hızla ilerleyen teknoloji, mesleklerin 
duygusal taraflarını da ortadan kaldırıyor. 
Oysa Housekeeper mesleği, insanlarla iç 
içe olduğunuz bir meslek, çünkü turizm 
yapıyoruz ya da turizm tam ortasında 
çalışıyoruz. Demek istediğim, bu mesleği 
seçecek olan genç arkadaşlarımızın daha 
sosyal kişiliğe sahip olması önemli… İşte, 
teknoloji bu sosyal yönleri olumsuz yön-
de etkiliyor. Bizim mesleğimizde canlılık, 
sosyallik ön plandadır. Bu aslında kişiyi de 

geliştirir, değiştirir. Evet, yoğun bir meslek 
ama diğer taraftan kariyerinizi ilerletebi-
leceğiniz, sosyal çevre içerisinde sevgi 
saygı göreceğiniz bir iş, aynı zamanda… 

Önümüzdeki dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir 
turizm sezonu beklentisi içerisindeyiz. 
Sektörümüzdeki yenilikleri takip etmek 
ve müşteri memnuniyetini yüksek tutmak 
her zaman öncelikli hedeflerimiz ara-
sındadır. Bununla birlikte, sorunlarımız 
da çözüm bekliyor ki, bunların başında 
nitelikli ve eğitimli personel ihtiyacımız 
geliyor. Müşterilerimize daha iyi hizmet 
sunmak için nitelikli elemanlara ihtiyacı-
mız var. 

Çalışma sürelerinin uzatılması ve benzeri 
konularda ve özellikle de mesleği genç-
lere sevdirmek adına işverenlerimizin 
desteğine ihtiyacımız var. Bu konularda 
çözüm odaklı düşünülmelidir. Bizlere des-
tek verilmediği sürece kişisel gayretleri-
mizle kalifiyeli personeli tutmak mümkün 
değildir. Bu yıl çalıştığımız personel hayat 
şartlarına yetişemediği ve kısa vadeli bir 
iş olmasından dolayı sektörümüze sıcak 
bakmamaktadır. En büyük kanayan yara-
mız budur.  
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Bodrum housekeeper

“Benim için turizm sektörünün diğer alanlara göre daha uygun olduğunu 
düşünüyordum,” diyor Selin Er. Antalya’da erken yaşta sektöre dâhil 
olmasının ardından turizm alanında eğitimini tamamlayarak yolunda 
hızla ilerlemeye devam ediyor. “Daha iyi yerlere gelmekten geçen bütün 
yollar eğitim ve personele verilen değer ile doğru orantılıdır,” cümlesiyle, 
kendini bu mesleğe adamış bir Housekeeper olarak sektöre çözüm 
mesajları veriyor. 
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Bodrum housekeeper

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Selin Er: Çorum, 1984 doğumluyum. 
Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içinde yer 
edinmiş, tabiri caizse kendini bu mesleğe 
adamış bir Housekeeper olarak çalışıyo-
rum. Son beş yıldır aktif olarak Bodrium 
Otel’de görevime devam ediyorum.

Housekeeper serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesle-
ği seçmeye nasıl karar verdiniz? 
Her zaman turizm sektörünün benim için 
diğer alanlara göre daha uygun oldu-
ğunu düşünüyordum. Bununla beraber 
Antalya’da erken yaşta sektöre dâhil ol-
dum. Karar vermek ve eyleme geçirmek 
arasında çok uzun bir süre yoktu, çünkü 
mesleğe başladığım günden itibaren za-
ten bu işi uzun zamandır yapıyor gibi his-
sediyordum. Çok istemiş olmama rağmen 
babam turizm lisesine göndermemişti 
fakat daha sonrasında, üniversite zamanı 
geldiğinde bu isteğimin karşısında daha 
fazla duramadı. Böylece sektörün mek-
tepli olan kısmına da başlamış oldum.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Ön lisans eğitimimi Mersin Üniversitesi Tu-
rizm Otelcilik bölümünde tamamladıktan 

sonra lisans eğitimimi de Anadolu Üniver-
sitesi Turizm Otel İşletmeciliği bölümünde 
yaptım. Departman içi ve şirket eğitimle-
rine katılım sağlarken aynı zamanda Onli-
ne eğitimlere katılıyorum. Bizler, çok hızlı 
değişen ve gelişen bir sektörde çalışıyoruz. 
Yeniliğe açık ve trendleri sıkı takip ederek 
standartlara uygun bir biçimde eğitimlerle 
harmanlamaya özen gösteriyorum. Bunun-
la beraber, kendi kazanımlarımı ekibime de 
aynı doğrultuda aktarmak için çalışıyorum.

Çalışmakta oldunuz otel 
hakkında bilgi verir misiniz?
Bodrium Otel, butik bir işletme olarak 
2006 yılında sektöre adım attı. Bodrum’da 
12 ay boyunca hizmet veren nadir tesisler-
den biri olan otelimiz, mükemmel bir tari-
hi dokuya sahip, merkezi bir konumdadır. 
Tyro İtalyan Restoran ve Lanua SPA mer-
kezimiz ile misafirlerimize eşsiz tatlar su-
nup, huzurlu bir şekilde ağırlamaya gayret 
ediyoruz. İşletme olarak önceliğimiz, kalite 
standartlarına uygun, çevreye duyarlılığı-
mızdan ödün vermeden yol almak. Bunun 
için de ekibimizle birlikte var gücümüz ile 
çalışıyoruz. 

Housekeeper olmanın avantajları 
dezavantajları nelerdir?
Kaliteli zaman planlamak ve aktif olarak 

günü en verimli biçimde bitirebilmek, 
bu mesleğin bana katmış olduğu en 
kıymetli değerlerden sadece birkaçıdır. 
Durağan bir iş hayatı hiçbir zaman ilgi-
mi çekmedi. Misafirlerle sürekli diyalog 
içinde olmak, personelim ile aktif olarak 
çalışmak, aslında benim için üretmek 
mükemmel bir duygu… İşimiz gereği 
sistemli ve düzenli çalışmak bizim için 
çok önemli fakat bu durumu özel haya-
tımızda yapmaya çalıştığımızda, açıkça-
sı epey yorucu ve zahmetli oluyor. Bu da 
bizler için dezavantaj diyebilirim. 

Size göre iyi bir housekeeperın 
sahip olması gereken özellikler 
nelerdir?
Housekeeper, öncelikle çok iyi bir dinle-
yici ve analiz edebilen bir yapıya sahip 
olmalıdır. Her zaman eğitime açık, ye-
nilikçi ve etrafına örnek bir kişilik sergi-
lemelidir. Tesisin değer yapısına sahip 
çıkmalı ve bu yapıyı ekibine aktarabil-
melidir.

Housekeeping departmanının
daha iyi noktalara gelmesi için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
EĞİTİM ŞART! Bu sadece bizim için ge-
çerli bir durum değil… Genel itibariyle 
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Bodrum housekeeper

baktığınızda, kalifiye personel bulmak her 
geçen gün zorlaşıyor. Bu mesleği sevdir-
mek bizim asli görevimiz olmalı ki bacasız 
sanayimiz daha uzun yıllar yoluna, belli 
bir kalite ile devam edebilsin. Personel 
bizim için çok kıymetlidir, tabiri caiz ise 
elimiz ayağımızdır. Bakanlığımızın konu 
hakkında büyük desteklerine ihtiyacımız 
var. Aynı zamanda işletme sahiplerimizin 
de bu konuya özen göstermesi gerekmek-
tedir. Daha iyi yerlere gelmekten geçen 
bütün yollar eğitim ve personele verilen 
değer ile doğru orantılıdır.

Size göre bir otel için
housekeeping departmanı
neleri ifade ediyor?
Temel departmanlardan biri olduğunun 
hepimiz tarafından net olarak bilindiği 
kanaatindeyim. Temiz ve hijyenik olma-
yan bir ortamda ne uyumak ne de yemek 
yemek isteriz. Hiç bir aktiviteyi gerçekleş-
tirmekten hoşnut olmayız. Temiz ortam, 
temiz koku aklı selim her insan için çok 
önemli bir kriterdir. Bunun sürdürülebilir-
liğini sağlamak ise Housekeeping depart-
manından geçmektedir.

Size göre Housekeeping 
departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır?

Turizmde bütün departmanlar birbiri 
ile bağlantılıdır. Koordineli çalışmak iş-
letmenin profesyonelliğini gösterir. Kriz 
yönetimini kolaylaştırır. Bütün bunları 
daha kolay hale getirebilmek için de 
Housekeeping ve diğer departmanların 
ilişkisi oldukça önemlidir. Tabii depart-
manımızın daha iyi yerlere geleceğini, 
ufku geniş arkadaşlarımızın katılımı ile 
daha da gelişmiş önemli bir çalışma 
alanına dönüşeceğini düşünüyorum.

Mesleğinizin geleceği için 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Hizmet sektörünün gelişimi hızla artıyor 
dolayısıyla tüketim oranı da bu duruma 
paralel olarak yükseliyor. Büyük emek-
lerle oldukça yoğun çalışıyoruz. İşimizin 
büyük bölümü personel ile ki bu da ko-
nuyu yine eğitime getiriyor. Elimizden 
geldiğince eğitime özen göstermemiz 
gerekiyor.

Housekeeper olmanın
ev hayatınıza olumlu 
olumsuz etkileri var mı?
Olumlu yönü, plan program çerçeve-
sinde yaşamsal faaliyetlerimi sistema-
tik olarak sürdürebiliyor olmam… Diğer 
bir deyişle zaman kavramını iyi bir şe-
kilde ayarlayabiliyorum. Olumsuz yönü 
ise simetri ve düzen gibi mesleğimin 

bana kazandırmış olduğu alışkanlık-
larımın, etrafımdaki insanları yorması, 
diyebilirim. 

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz? 
Housekeeping mesleğinin yenilikçi ve 
gelişen bir sektör olduğunu ve bu bağ-
lamda, gençlerin, “Mesleğimizi daha 
ileriye nasıl taşıyabiliriz?” sorusunu 
kendilerine sormalarını isterim. Soru 
soran, araştıran, merak eden yol ar-
kadaşlarımız olduğu sürece çok güzel 
işler başarabileceğimize inancım son-
suzdur. 

Her işin kendince zorluğu var, bunu he-
pimiz biliyoruz. Bununla birlikte, mes-
leğini sevmek her zaman başarı getirir. 
İşimizi severek yaptığımız sürece var-
lığımızın anlamı çok daha farklı bir hal 
alacaktır. 

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Hedef çok tabii... Kendimi ve departma-
nımı eğitmek, yeni ve etkin kazanımlar 
sağlayarak daha fazla bilgiye ulaşmak, 
yeni metotlar deneyip, yeni çözümler 
bulmak hedeflerim arasında yer alıyor. 
Hedefler olmazsa yerimizde saymamız 
kaçınılmazdır. 
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Meslekte 33 yılı geride bırakan Hediye Korkut, çalışma azmi ve sevgisine 
eklenen deneyimleriyle sektörde başarılı işlere imza atıyor.  Turizm 
sektöründe en büyük sorunun kalifiye personel temini olduğuna dikkat 
çeken Korkut, “Her geçen gün artan yatak kapasitelerine paralel olarak 
sektör daha fazla kalifiye işgücüne ihtiyaç duyuyor, fakat personel arzı 
aynı hızda büyümüyor. Bu da doğal olarak kalifiye personel konusunda 
sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.” diyor. 

Antalya housekeeper



O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23

103

Antalya housekeeper

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Hediye Orkut: Konya Bozkır doğumlu-
yum. Yirmi beş yıldır devam eden bir ev-
liliğim, 24 yaşında bir kızım ve 14 yaşında 
bir oğlum var. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Bozkır’da tamamladım. Ankara’da aldığım 
turizm eğitimimin ardından Antalya’ya 
geldim ve yaklaşık 33 yıldır devam eden 
otelcilik macerama başlamış oldum. 

Housekeeper serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz? 
Bu mesleğe girmek çok planlı bir tercih 
değildi, hatta tesadüf eseri oldu dahi di-
yebilirim. Seksenli yılların ikinci yarısında 
turizm, ülkemiz için çok yeni bir olguydu 
ve ben de herkes gibi bu konuda çok bilgili 
değildim. Bir yakınımızın bilgilendirmesiy-
le Ankara’da başlayacak olan turizm eği-
timinden haberim oldu. Kısa bir araştırma 
neticesinde bu işin benim yapıma, karak-
terime uygun olabileceğine kanaat getir-
dim ve o yıllarda radikal bir karar sayılabi-
lecek bir hareketle Bozkır’dan Ankara’ya 
giderek bu eğitimi almaya karar verdim. 

Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız 
mı? Meslek içi eğitim adına neler 
yapıyorsunuz?
Turizm ve HK konusunda ilk eğitimimi An-
kara Turizm Eğitim Merkezi’nde (TUREM) 
aldım. Daha sonra ise sektörde görev al-
dığım tesislerde turizm, otelcilik ve HK 
özelinde pek çok kişi ve kuruluştan çok 
sayıda eğitim alma şansım oldu. Bizim 
turizme başladığımız dönemlerde eğitime 
ayrı bir önem veriliyor olması, bu konuda 
benim şansım oldu diyebilirim. Böyle bir 
ekolden gelmem dolayısıyla ben de bir-
likte çalıştığım tüm arkadaşlarımın gerek 
iş başı eğitimlerine, gerekse dış kaynaklı 
profesyonel eğitim programlarına aksat-
madan katılımlarını sağlamaya azami 
özen gösteriyorum.  

Çalışmakta oldunuz otel 
hakkında bilgi verir misiniz?
Şu an Executive Housekeeper olarak ça-
lışmakta olduğum Susesi Luxury Hotel’de 
11. sezonumu tamamlamış bulunuyorum. 
Bu sürenin, bölgenin ve turizmin dina-
miklerini göz önüne aldığınızda hiç de 
azımsanacak bir zaman dilimi olmadığını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Görev yaptığım 
tesis farklı kategorilerde 605 odası, vil-
laları, 130.000 metrekareyi aşan alanı ve 
tesise bağlı futbol sahalarının yer aldığı 
spor kompleksi ile bölgenin ve Antalya’nın 

önde gelen tesisleri arasında yer almak-
tadır. Ben de bu tesiste uzun süredir görev 
yapmaktan dolayı son derece mutluyum, 
gururluyum.

Housekeeper olmanın 
avantajları dezavantajları nelerdir?
İşim dolayısıyla tüm tesisin genel düzeni 
ve temizliğinden sorumlu olmak, bana 
ayrı bir heyecan ve çalışma arzusu veri-
yor. Ancak bu durumun en ufak bir hatayı 
veya gözden kaçabilecek bir detayı ka-
bul etmeyecek olması da bir dezavantaj 
olarak görülebilir. Departmanımızın ope-
rasyon alanının tamamen göz önünde ve 
personelimizin misafirlerle her an direkt 
iletişim halinde olması da bir diğer hassas 
nokta olarak değerlendirilebilir. 

Sizce iyi bir housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
İyi bir housekeeper için olmazsa olmaz 
gerek şartı bu işi severek yapmasıdır. 
Operasyonel olarak zaten son derece zor 
olan ve gün geçtikçe de şartları ağırlaşan 
bu mesleği sevmeden yapmanız müm-

kün değildir. Ayrıca titiz, dikkatli ve insani 
ilişkileri kuvvetli bir yapınızın olması çok 
önemlidir.

Housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelmesi, için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tüm housekeeper arkadaşlarımın da ka-
tılacağı gibi, en büyük sorunumuz kalifi-
ye personel teminidir. Bugün bölgemizin 
tamamında bu sorun yoğun bir şekilde 
hissedilmekte ve tüm departmanlarda 
bu sıkıntı neredeyse günlük operasyonla-
rı etkiler boyutlara ulaşmış durumdadır. 
Bizler Belek bölgesi olarak merkeze daha 
uzak bölgelerdeki arkadaşlarımıza göre 
daha şanslıyız belki… Fakat bu gerçekten 
çok önemli bir problem. Ülke olarak ge-
rek yeni açılan tesislerin fiziki yapıları ile, 
gerek devamlı olarak geliştirilen konsept 
içerikleriyle bölge turizmi sürekli gelişi-
yor, ancak maalesef aynı şeyi personel 
standartları için söylememiz mümkün 
değil. Her geçen gün artan yatak kapasi-
telerine paralel olarak sektör daha fazla 



Antalya housekeeper

104

O
CA

K
 E

XE
C

U
TI

VE
 H

O
U

SE
K

EE
PE

R 
20

23

kalifiye işgücüne ihtiyaç duyuyor, fakat 
personel arzı aynı hızda büyümüyor. Bu 
da doğal olarak kalifiye personel konu-
sunda sıkıntı yaşanmasına neden oluyor. 
Söylediğim gibi biz Belek olarak diğer 
bölgelere oranla bu konuda daha şanslı-
yız. Gerek Antalya’dan, gerekse Serik’ten 
personel temin edebiliyoruz. Temin etti-
ğimiz personeli ise düzenli olarak verdi-
ğimiz işbaşı eğitimleri ve dışarıdan temin 
ettiğimiz profesyonel eğitim programları 
ile en kısa sürede istediğimiz standartla-
ra yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştığımız 
misafir memnuniyeti oranlarına bakacak 
olursak bu konuda oldukça başarılı oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz sanırım. Ancak HK 
departmanı operasyonunun etkin ve ba-
şarılı bir şekilde yürütülebilmesi için kali-
fiye personel sorununun çözümü sadece 
departmana veya tesislere bırakılmamalı, 
bu konuda mutlaka makro anlamda da 
çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde, çok 
yakın bir gelecekte çalışacak personel 
bulamayacağımızı söylemek çok da yanlış 
olmayacaktır. 

Sizce bir otel için housekeeping 
departmanı neyi ifade ediyor?
Bu departmana yıllarını vermiş bir yöneti-
ci olarak bu konuda çok da tarafsız olama-
yacağım. Bana göre bir tesisin tüm genel 
görüntüsünden sorumlu olan, düzenini ve 
temizliğini sağlayan bir departman olarak 
HK departmanı otelin en önemli ve vazge-
çilmez departmanıdır. 

Size göre housekeeping 
departmanının diğer 
departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır?
Şunu unutmamak gerekir ki otelcilik ope-
rasyonu birçok farklı departmanın koor-
dinasyon ve uyum içerisinde çalışması 
neticesinde başarıya ulaşabilen bir ope-
rasyondur. Bu nedenle tıpkı diğer depart-
manlar gibi, HK departmanı da oteldeki 
tüm departmanlarla koordineli ve uyum 
içerisinde çalışmak mecburiyetindedir. 

Mesleğinizin geleceği için
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Mesleğimi çok sevmekle birlikte geldiği-
miz noktada gelecekle ilgili ciddi endişe-
ler taşımaktayım. Yukarıda da belirttiğim 
gibi en önemli sorun kalifiye personel 
sorunudur. Şayet bu sorun için köklü çö-
zümler üretilemezse yakın bir gelecekte 
bu mesleği gerektiği gibi icra edebilmek 
gerçekten çok zor olacak.

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Çok yoğun ve yorucu bir operasyonumuz 
olması nedeniyle ev hayatına istediğimiz 
zamanı ayırmakta zorluk yaşamamız ka-
çınılmaz... Ancak benim şansım, eşimin 
de otelde çalışması ve onun da operasyon 
kökenli olmasıdır. Bu nedenle birbirimizi 
anlayışla karşılayabiliyoruz. Tabii bu nok-
tada en olumsuz etkilenen çocuklar oluyor 
maalesef, anne-babalarını ancak sınırlı sü-
relerde görebiliyorlar. Mesleğimin ev haya-
tına olumlu etkisi ise aynı düzen ve temizliği 
evimde de sağlamak istemem. Tabii eşim ve 
çocuklarım bu konuda benimle aynı fikirde-
ler mi, onu bilemeyeceğim.

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz? 

Bir kere kendilerini yoğun, yorucu ve uzun 
operasyon saatlerine hazırlasınlar, ancak 
unutmasınlar ki bu yoğun çalışma so-
nucunda temiz, düzenli ve içinize sinen 
bir tesisin Housekeeperı olmanın verdiği 
mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Bir diğer 
konu ise kendilerini devamlı olarak geliş-
tirmeye devam etsinler, mesleki trendleri 
takip etsinler ve hiç değilse bir yabancı dili 
iyi düzeyde öğrenmeye çabalasınlar.

Önümüzdeki dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Fiziki gücümün ve sağlığımın el verdiği öl-
çüde, en önemlisi de görev yaptığım tesise 
faydalı olabildiğime inandığım sürece ger-
çekten çok sevdiğim mesleğimi yapmaya 
ve sektöre yeni arkadaşlar kazandırmaya, 
katkı sağlamaya devam edeceğim.
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İstanbul housekeeper

Mesleki tercihini Housekeeper olmaktan yana kullanan Kübra Karaman, 
sektörde hızla ilerleyen azimli ve başarılı bir yönetici. Ekip çalışmasında 
motivasyonun çok önemli olduğuna işaret eden Karaman, iyi bir 
yöneticinin titiz ve iş bitirici olması gerektiğini belirtiyor. “Tabii kişinin 
kendisi de eğitime açık, meraklı ve araştırmacı olmalı…” diyor. Kübra 
Karaman ile mesleki kariyeri hakkında konuştuk. 



Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 
Turizm sektörüne 2018 yılında girdim. 
Mesleğe ise Grand Cevahir Hotel’de baş-
ladım.  Aslında oteldeki ilk görevim F&B 
bölümündeydi, fakat Housekeeper mes-
leği daha çok ilgimi çekiyordu. Bir süre 
sonra da bölüm değiştirerek Housekeeper 
olmaya karar verdim. Böylece ilk eğitim-
lerimi aldım ve kat şefi olarak çalışma-
ya başladım. Daha sonra başka bir otele 
geçtim ve görev unvanımı aldım. Bu otelin 
açılışındaki görevimi tamamladıktan son-
ra bir yıl meslek hayatıma ara verdim. 

Bu sürenin ardından Fer Hotel’de yeniden 
iş başı yaptım. Fer Hotel’de beş yıldır Ho-
usekeeper Departman Müdürü olarak gö-
revimi sürdürüyorum. 

Housekeeper serüveniniz nasıl 
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği 
seçmeye nasıl karar verdiniz?
İnsanlarla konuşmayı, hareketi, hızı seven 
bir yapım var. Bu nedenle masa başı işleri 
pek de bana göre değil… Mesleki serüve-
nim de böyle başladı, diyebilirim. Hare-
ketsiz, durgun bir iş yapmak yerine, daha 
çok insanların arasında, çözüm odaklı 
çalışmalarla, yoğun bir işi tercih ettim. 
Evet, Housekeeper olmak, pek çok kuralı 
da beraberinde getiriyor. Sadece büyük bir 
otelin temizlik organizasyonu değil, aynı 
zamanda dekorasyon ve daha pek çok 
şeyi kapsıyor mesleğimiz. İşte ben de tam 

bunu, hareketi ve yoğunluğu seviyorum. 
Aslında profesyonel hayatıma öğretmen 
olarak başladım, hatta iki yıl kadar öğret-
menlik de yaptım. Açıkçası öğretmenlik 
de zor bir meslek; çocuklarla uğraşmak 
oldukça yorucu… Biraz da bu nedenler-
le mesleki tercihimi Housekeeper olarak 
kullandım ve adım adım ilerledim.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim 
adına neler yapıyorsunuz? 
Tabii, pek çok eğitim aldım ve almaya da 
devam ediyorum. Geçmişten bugüne çok 
iyi müdürlerle birlikte çalıştım. Bu da 
bana çok iyi deneyimler kazandırdı. Bizim 
mesleğimizin püf noktası motivasyondur. 
Aynı zamanda personelle iletişim de çok 
önemlidir. İyi bir yönetici ve aynı zamanda  
titiz ve iş bitirici olmanız gerekir. İşte tüm 
bunları bizlere eğitimler sağlıyor. 

Diyebilirim ki, ben de bu tür eğitimler sa-
yesinde bu kadar geliştim ve ilerledim. 
Tabii kişinin kendisi de eğitime açık ol-
malı, meraklı ve araştırmacı olmalı… Bu 
meslekte kişinin kendisini geliştirmesi 
çok önemlidir. 

Çalışmakta oldunuz otel
hakkında bilgi verir misiniz? 
Fer Hotel 2016 yılında açıldı. Burası 56 
odalı, butik bir otel… Büyük ve lüks oda-
larımız var. Şu an pek çok acente ile ça-

lışan Fer Hotel, tanınan, misafirlerimiz 
tarafından tercih edilen keyifli bir ko-
naklama otelidir. Housekeeper depart-
manımız da genç ve çalışkan bir ekipten 
oluşuyor. 

Size göre Housekeeper olmanın 
avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Müdür olmanın getirdiği bazı avantajlar var; 
otel yönetimi bizim düşüncelerimize önem 
veriyor, önerilerimizi olumlu yönde değer-
lendiriyor. Dezavantaj olarak baktığımızda 
ise oldukça yorucu bir iş olduğunu söyleye-
bilirim. Yönetici olmak hiçbir zaman kolay 
değildir. Tabii iyi yanları da var. 

Size göre iyi bir housekeeperın
sahip olması gereken özellikler nelerdir? 
Her şeyden önce sabırlı olması gerekir. Bizim 
mesleğimizde ilk şart sabırlı olmaktır. Güler 
yüzlü, adaletli, motivasyonu yüksek… Fakat 
dediğimiz gibi, ilk şart sabırdır, çünkü işimiz 
insanlarla… 

Housekeeping departmanının 
daha iyi noktalara gelmesi için 
neler yapılabilir? Geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İyi bir yönetici her zaman ekibinin moti-
vasyonuna önem vermelidir. Her sabah 
ekibimle birlikte ilk toplantımızı yapar ve 
işimize başlarız. Bu toplantıda birbirimize 
güler yüzlü ve saygılı davranırız. Bir yö-
netici olarak personelimi dinler, elimden 
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gelen yardımı yapmaya çalışırım. Eğer 
personelinizin motivasyonunu yüksek tu-
tarsanız çok daha başarılı işler ortaya çı-
kartırsınız. Tabii diyalog da çok önemlidir. 
Biz ekip olarak 12 kişiyiz. Ekibimi seviyo-
rum ve onların da beni sevdiğini biliyorum. 
Burada kalmamın, bu işi başarılı bir şekilde 
yürütmemin bir nedeni de onlar, çünkü biz 
gerçekten bir aile gibiyiz. Yeri geldiğinde tar-
tışmak, yeri geldiğinde gönül almayı bilmek 
çok önemlidir. Sonuçta ben de onlardan bi-
riyim… Personelimden birisi gelmediğinde, 
ceketimi çıkartır, gider oda yaparım. Bu otel-
de de çok oda yaptım. Aslında bu, karşılıklı 
iyi niyet ilişkisidir. Biz bir ekibiz ve ekip anla-
yışı içerisinde çalışmalıyız. Gün sonunda bu 
işi bitiremiyorsak eğer, burada olmamızın da 
bir anlamı yok, değil mi?

Size göre bir otel için 
Housekeeping departmanı 
neyi ifade ediyor? 
Bir otel için Housekeeping departmanı 
çok ama çok önemlidir. Hatta otelin bel 
kemiğidir diyebilirim. Birbirimize zincirler-
le bağlıyız ki otelde en çok çaba sarf eden, 
çalışan ekiplerden birisi de biziz...  House-
keeping departmanı bir otel için zincirin 
en önemli halkasıdır. 

Size göre Housekeeping 
departmanının diğer  
departmanlarla ilişkisi 
nasıl olmalıdır? 
Saygılı olması gerekir. Herkes birbirini 
sevmek zorunda değil ama birbirine saygı 
duymak zorunda… İşin yürümesi için bir-
birimize saygı duymalı ve her türlü sorun 
hakkında birbirimizle konuşmalıyız. 

Mesleğinizin geleceği için 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Ne yazık ki mesleğimiz, gelecek vaat eden 
bir meslek türü olarak görülmüyor. Bu üzü-
cü tabii… Aslında pozitif insanların çok da 
keyif alarak yapacağı bir iş… Bununla birlikte 
mesleğimiz, iş istihdamı sağlayan önemli bir 
iş kolu. Çeşitli eğitimlerle vasıfsız eleman-
ları yetiştirip, sektöre kazandırıyoruz ki bu 
özellikle Pandemi sırasında ve sonrasında 
mesleğimizdeki kan kaybı için çok önemli bir 
unsurdur. Housekeeping departmanları sal-
gın sırasında çok fazla eleman kaybı yaşadı; 
eğitimli personellerimiz işlerinden ayrıldı ya 
da ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi, vasıfsız 
elemanları yetiştirerek bu açığı kapatmaya 
çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızı eğiterek eki-
be katıyoruz. Böylece hem onlar kazanıyor 
hem de biz kazanıyoruz. Böyle olması gere-

kiyor. Sezonluk olarak çalıştırılan personel 
de çok haklı çünkü kışın işsiz kalıyor ve bu 
nedenle de bu meslekte çalışmak istemiyor. 
Bu nedenle eleman yetiştirmeye özel önem 
veriyoruz. Herkese iyi niyetli yaklaşmaya ça-
lışıyoruz.  Bu işi gerçekten sevmek gerekiyor. 
Meslek liselerinde kat temizlik görevlisi ne 
yazık ki yetişmiyor, gençler meslek olarak 
bu bölümü tercih etmiyor. Gençlerin idealleri 
çok daha farklı yönlerde… 

Housekeeper olmanın ev hayatınıza 
olumlu ya da olumsuz etkileri var mı? 
Olumlu etkileri, her şeyi çok daha detaylı bir 
şekilde, daha güzel yapıyorsunuz. Benim için 
mesleğimin olumsuz bir tarafı yok.  

Bu alanda çalışmak isteyen 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Mesleği sevmeleri, işlerini çok iyi takip 
etmelerini öneririm.

Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Şu anda müdür olarak çalışıyorum. Hedef-
lerim arasında operasyon müdürü ya da 
genel müdür olmak ilk sırada yer alıyor. 
Bunların da zamanı var tabii. Bu hedefle-
rime ulaşmak için kendimi geliştiriyorum.    
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 “İstanbul, kâğıda aktarılmayı 
bekleyen sonsuz bir hazinedir.” 

Bahar Yalçın İstanbul’un etkileyici tarihsel 
dokusunu suluboya tekniği ile eserlerinde 
yaratıcı bir görsel şölene dönüştürüyor. 
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Bahar Hanım merhaba. 
Bize suluboya tekniğinin 
tarihsel gelişiminden 
söz eder misiniz?
Tarihte bilinen ilk suluboya,  bundan 33 
bin yıl önce İspanya Altamira, Fransa 
Lascaux mağaralarındaki hayvan motif-
lerinde görülür. Mısır’da papirüs kâğıdı 
üzerine hiyerogliflerinin fırça ile yazıl-
masıyla; yine antik Mısır’da Ölüler Kita-
bının portre resimlerinde uygulanmakta 
olduğu bilinir. Çin ise, kendi teknikleri 
ile suluboyayı çeşitli mürekkepler hali-
ne getirerek yazı ve peyzaj ve figüratif 
çizimler halinde uygulamıştır. Asya 
kökenli İran, Hindistan, Japonya ve Çin 
gibi ülkelerde geleneksel anlamda su-
luboya hem yazı hem görsel çizim aracı 
olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 
Ortaçağda dini kitaplarında, suluboya 
ile minyatür tekniği birleştirilerek kitap 
sanatı olarak uygulanmıştır. 

sanat
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Avrupa’nın önde gelen ressamları 
Boticelli, Leanorda Da Vinci, Albrecht 
Dürer, Cezanna, Turner suluboya çi-
zimleri ile gündem yaratmıştır.
18. yüzyılda, resim sanatının zirveye 
ulaştığı günümüz Avrupa kara kıtasın-
da da yağlı boya geleneği ön planday-
ken suluboya çok gerideydi. Suluboya 
bir resim tekniğinden ziyade rahat 
taşınabilmesi ve hızlı sonuç alınması 
sebebiyle özellikle İngiltere’de mimar-
lar ve topoğrafya uzmanları tarafından 
bir çizim aracı olarak görülüyordu. 

19. yüzyıl başlarında İngiliz sanatçılar 
suluboyanın yağlıboya kadar öneme 
sahip olduğunu hatta daha efektif bir 
etki yarattığı öne sürerek bu türün de 
artık bir resim tekniği olduğu gerçeğini 
kabul ettirmişlerdir. Bu da İngiltere’nin 
suluboyanın anavatanı olarak bilin-
mesi sağlamıştır. Suluboya natürel 
parlaklığı ve hızlı uygulanması saye-
sinde kısa zamanda en iyi ressamların 
kullandığı yöntem olup, ilerleyişini 
sürdürmüştür. Paul Peter Rubens, 
Diego Velazquez, Francesgo Guardi, 
Rembrant,  Claude lorrain, Canaletto 
John Constable, Euugene Delacroix, 
John Sell Cotman, Mariona Fortuny, 
Winslow Homer, John Singer, Sargent, 
suluboya resimleri ile bu sanatın geliş-
mesine ve sevilmesine öncülük eden 
önemli ressamlardır.  

Suluboyu tekniğinin ülkemizdeki 
gelişimi hakkında bilgi alabilir 
miyiz? Ülkemizde suluboya 
tekniğinin öncüleri kimlerdir?
Suluboya Türkiye’de ilk olarak asker 
ressamlarımız tarafından haritacılık 
ve topoğrafik amaçlı kullanılan bir 
resim tekniğiydi. Bu tekniğin ustaları 
arasında ilk sırada Malik Aksel, Refik 
Epikman, Celal Esad Arseven, Hoca 
Ali Rıza, Melek Celal, Üsküdarlı Cevat, 
Sabri Berkel, Diyarbakırlı Tahsin, Zeki 
Faik İzer, Saim Özeren, Fikret Mualla, 
Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Eren Eyüboğlu, Cafer Bater ve Nüzhet 
İslimyeli vardır. Günümüzde ise Işıl 
Özışık, Ayhan Türker, Burhan Özer, 
Ömer Muz, Mustafa Plevneli, Ercan 
Paya ülkemizin usta sulu boyacılarıdır. 

Siz suluboya tekniğini nasıl 
uyguluyorsunuz? Eserlerinizdeki 
tarihsel doku, suluboya 
tekniği ile örtüşüyor. 
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sanat

Boya, kutu içerisinde kuru ve yaş olarak iki şekilde bulunur. Kuru boyalar, her renk ayrı ayrı 
kalıplara dökülmüş (tablet) biçimdedir. Yaş suluboyalar ise havası alınmış madeni (kurşun) tüpler 

içinde satılır. Kolay eriyen boyalar genellikle daha kalitelidir. Sulu boya resim, diğer tekniklere göre 
daha çabuk çalışmayı gerektirir.



Tarihsel doku bazında, suluboya 
tekniğini mi tercih ettiniz?
Ben İstanbul aşığı olan bir ressamım; 
İstanbul’un tarihi dokusu, esrarengiz 
yapısı, bir liman şehri olması, yedi 
tepe üzerine kurulması, kaosu ve 
karmaşası, gün doğumu, gün batımı, 
muhteşem silueti… Bunların tümü 
bir ressam için kâğıda aktarılmayı 
bekleyen sonsuz bir hazine gibi… 
İstanbul’da özellikle en iyi ışığı ve en 
iyi açıyı kullanarak fotoğraf çekiyorum 
ve bu fotoğraflar üzerinden suluboya 
çalışmalarıma başlıyorum. Sirkeci, 
Karaköy, Sultanahmet, Galata ve eski 
İstanbul’un ara sokaklarının mimari 
yapısı beni çok heyecanlandırıyor. 
Çocukluğum mimari restoratör olan 
babam sebebiyle Tarihi Yarımada’da 
geçti. Belki bu çizimleri babam için, 
onun aziz hatırasına saygı olarak da 
yapıyor olabilirim, bilemiyorum… 
Çünkü bana İstanbul’un en eski ve en 
güzel yerlerini anlatan, sevdiren kişi 
babamdır. 

Suluboyada natürmort 
ya da insan figürü de 
çalışıyor musunuz? 
Natürmort çalışıyorum bazen ama 
figür olarak çok az çalışmalarım 
var; figür çalışmak daha kısıtlayıcı 
olduğundan bana biraz zor geliyor 
açıkçası…

Suluboya tekniğini nasıl 
tanımlarız? Ana malzemeleri 
nelerdir?
Suluboya yapısı itibariyle zordur, hata 
kabul etmez ve çok hızlı çalışmanız 
gerekir; ara veremezsiniz ama çok eğ-
lencelidir. Şeffaflığı, renklerin canlılığı 
ve doğallığı, ışığı ve beyazlık dengesi 
beni çok etkiler. Ana malzeme tabii ki 
çok iyi asitsiz pamuktan, el yapımı 300 
gr ve üstü suluboya kâğıdı ve iyi pig-
mentli kaliteli boyalar olmalıdır. 

Suluboya tekniği kendi 
içerisinde çeşitli teknikleri 
barındırıyor mu? 
Bunlar nelerdir? 
Suluboya aslında birleşik tekniklerin 
tümüdür. Bazı sanatçılar kağıdı ıslatır, 
bazı sanatçılar kağıdı kuru kullanır; 
kağıt ıslak olduğunda sisli bir efekt 
olur. Kuru kullanıldığında ise daha 
canlı efekt olur vs. Mimari çizimde su-
luboya çok sık kullanılır; bu tarzda ise 

suluboya kalemleri tercih 
edilir, lavi tekniği vardır 
örneğin… Tek rengin açıklı 
koyulu kullanılmasından 
ibarettir. 

Bu tekniğin 
renk skalasından 
söz edebilir miyiz? 
Renk skalası kişiden 
kişiye değişir. Ben koyu 
renkleri kullanmayı sevi-
yorum.

Siz ne zamandan 
bu yana suluboya 
ile eserler 
veriyorsunuz? 
İran’da 2010 yılında min-
yatür eğitimi aldım, aslın-
da geleneksel kökenliyim. 
Suluboya 7 yıldır yaptı-
ğım bir sanat dalı.
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