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alanya başlarken

Hakan Halit Yeni

OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı

BELİRSİZLİK GİDEREK ARTIYOR
Değerli

dostlar, Bir kaç yıldan bu yana sık sık
dile getirdiğim, ama kimsenin umursamadığı ve görmezden gelinen bazı gerçeklerin altını özellikle bir kez daha çizmek istiyorum. Konuyu, sürekli artan tesis sayısı, sezonun kısa olması ve maaş politikaları başlıktan altında özetlemeye çalışacağım. Bacasız sanayi dediğimiz turizm cennetimiz Antalya ve ilçelerinde, hayal ettiğimiz
hedeflediğimiz ve görmek istediğimiz tablonun parlaması ve
parlatılması yerine, kendi haline bırakılarak, giderek matlaştığını ve hızla belirsizliğe doğru ilerlemesi, turizm camiasında endişe yaratmaya başladı. Bu belirsizliğin getirdiği tedirginlik ve huzursuzluğun, kendini iyiden iyiye belli eder hale
gelmesini memnuniyet verici olarak değerlendiriyorum. Biz
yıllardır bu konuların altını sürekli çizmemize rağmen, maalesef zaman zaman kehanet üretmekle suçlandık.
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Sektörde yaşanan ve yaşanacak olan, ben geliyorum diye
avaz avaz bağıran sıkıntıların önünü kesmek, çare aramak ve
çözüm üretmek yerine, sürekli tesis yapımına devam edilmesi, bu konudaki endişeleri fazlasıyla arttırmaktadır. Son birkaç yılın konuk girdilerini sayısal olarak karşılaştırdığımızda,
ufak tefek iniş çıkışların dışında değişen hiç bir şeyin olmadığını, aynı zamanda yaz sezonun uzatılması beklenirken, giderek kısalması, turizm camiasında endişe, hayal kırıklığı ve
korku yaratmaya başlamıştır. Şimdi bir kez daha söyleyelim.
Bu kendi haline bırakılmıştık, umursamazlık ve kural dışı eğilimler bu şekliyle devam ederse, 2012 yılında kendini iyiden
iyiye hissettiren personel sıkıntısı konusunun 2013 ve daha
sonraki yıllarda Türk turizminde açacağı yaralan konuşmak
bile istemiyorum.
Yatırımcıların, personel sorununu dikkate almamaları, eğitime özen göstermemeleri ve yüksek sezonda köşeye sıkışınca diğer tesislerden yaptıkları transferler, kilit personelde ve
alt kadrolarda yaşanan sıkıntılar, hem yeni açılan tesislerde,
hem de elemanını kaptıran tesislerde büyük sıkıntılara sebep
olduğu gibi, bu ve benzeri sorunların temelini oluşturmaktadır. Rekabet kurallarına aykırı olan kural dışı davranışların
önlenebilmesi için, işletmeler kendi aralarında ki maaş politikalarını ve çalışma saatlerini gözden geçirerek, aralarındaki
uçurumları kaldırmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu iki konu-

daki dengesizlik, yarı yolda bırakmaları ve haksız transferleri tetiklediği gibi, çalışanlar için geçerli bir sebep olmaya devam etmektedir. Tüm bunların sonucunda, tesislerimizdeki
başarısızlık ve memnuniyetsizliğin, çaresiz kalan kilit kadrolara yıkılması da ayrı bir sorunun başlangıcı olarak, deneyimli kadroların turizmden kopmalarını tetiklemektedir.
Sorunu çözmek bir yana, günü kurtarma politikası olarak değerlendirdiğimiz bu eğilimler, meslek ahlakıyla bağdaşmayan, kural dışı’ eğilimlerin de alışkanlık haline getirilmesine
sebep olmaktadır. Özellikle 2012 sezonunda ‘eğitimsiz personel’ sorunu doruğa ulaşmıştır. Bırakın eğitimlisini, eğitimsizini bulmak bile, maalesef neredeyse imkânsız hale gelmiştir. İlaveten ücret politikalarının yanlışlığı, eğitim deneyim
ve tecrübenin gözden kaçırılması ve masraf kapısı olarak görülmesi de bu sorunu tetikleyerek sürekli körüklemektedir.
Personelin sektörde kalmasını sağlayacak çarelerin aranmaması ve bu konuda ivedilikle çözüm üretilmemesi halinde, hiç arzu etmediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız kesin gibi görünüyor. Özellikle yazlık tesislerin personellerini koruyup, ellerinde tutabilmeleri için gerekli girişimler
yapılarak, çözüm yollan üretilmelidir. Bir an önce, konuyla ilgili çalışmaların başlatılması ve hassasiyetle üzerinde durulması, inanın başta Türk turizmi olmak üzere işletmecisinden
çalışanına herkesin menfaatine olacaktır. İster kabul edelim
ister etmeyelim, ortada bir gerçek var oda; Turizmde personel sorununun boyutları vahim sonuçlara doğru hızla ilerlemektedir.
Tüm samimiyetimle söylüyorum. Turizmi sevdirmenin çareleri aranmaz ve çözüm yolları bir an önce üretilmese, yarınların belirsizliği, içinde bulunduğumuz şekliyle devam ederse, ücret politikaları gözden geçirilmezse, işletmeler arasındaki uçurumlar dengelenmese, çalışanların devamlılığını
sağlayacak dengeler oluşturulmaz ve çözümler üretilmezse,
turizmden kopmalar hızla devam ettiği gibi, arzu edilmeyen
sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız bir gerçektir.
Bütün bunların getireceği sonucun ortaya çıkaracağı asıl
gerçek ise, Türk turizminin yaralanması ve darbe alması olacaktır.
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OTED Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri

OTED ALANYA

YAZA MERHABA BALOSU DÜZENLEDİ
OTED Alanya Şubesi, Alaiye Resort Hotel’in ev sahipliğinde Yaza Merhaba Balosu
düzenledi. Baloya, housekeeperların yanı sıra firma temsilcileri, Alanya protokolü ve
çok sayıda davetli katıldı.

08
DERNEK ALANYA.indd 4

1/10/13 2:48 PM

Otel

Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED)
Alanya Şubesi Yaza Merhaba Balosu düzenledi. Geleneksel hale getirilen OTED Balosu Türkler’de bulunan
Alaiye Resort Hotel’de gerçekleştirildi.
Akşam saatlerinde nezih bir yemek ile
başlayan ve çok sayıda davetlilerin katıldığı gece, OTED Başkanı Hakan Halit
Yeni’nin konuşması ve ardından geceye

Başkan Hakan Yeni, Kerim Aydoğan’a, OTED Alanya
Şubesi adına teşekkür plaketi takdim etti.

katkı sağlayan Temizel ve Lever yetkililerine teşekkür plaketlerinin verilmesiyle devam etti.
OTED Alanya Başkanı Yeni, yıl içerisinde bir kaç farklı organizasyon ile sezona
merhaba ve veda geceleri düzenlemek
yerine Alanya’da turizmin 12 aya çıkmasını arzu ettiklerini, dolayısıyla sezona
merhaba deyip, sonrada veda etmekten
üzüntü duyduklarını belirtti. Yeni, “Keş-

ke turizm 12 aya çıksa da üye ve dostlarımızla sadece kuruluş yıldönümü Balomuzu kutlasaydık” dedi. Ayrıca iş istihdamı projesinde OTED ile işbirliği yapan, projenin ortaklarından Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çıraklık
Eğitim Müdürü Levent Aysal’a ve housekeeping mesleğinde 20 yılını dolduran 2 üyeye plaket verildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Tu-

Çıraklık Eğitim Müdürü Levent Aysal’ın Plaketini, Alaiye
Otel Genel Müdür Yardımcısı Mahir Oktay verdi.

Baloya sponsor olan firmalara plaketini,
ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi verdi.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Nurhan Özcan, Ferit Kesen ve Başkan Yeni
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rizmci Kerim Aydoğan’a, turizme yapmış olduğu katkılar ve OTED’e vermiş
olduğu destekten dolayı, Başkan Yeni
tarafından üyeler adına teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket sonrası Can-

lı müzik eşliğinde devam eden eğlencede Alanya’nın sevilen sanatçılarından
Davulcu Ramazan lakaplı Ramazan Kılınçay ve Sami Zorlu sahne aldı. Geceye katılan Alanya Kent Konseyi Başkanı

Nurhan Özcan’da gecede parçalar seslendirdi. Alaiye Resort Hotel’de gerçekleştirilen sezona merhaba Balosuna katılan davetliler ilerleyen saatlere kadar
bol bol eğlenip stres attılar.
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OTED ALANYA ŞUBESİ BAŞKANI
YENİ, GÜVEN TAZELEDİ
OTED Alanya Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Hakan Halit Yeni, yeniden Yönetim
Kurulu Başkanlığına seçildi. 300’ün üzerinde üyesi bulunan OTED Alanya, her ay yaptığı
eğitim seminerleriyle de adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor.
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OTED

Alanya Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu dernek
merkezinde gerçekleştirildi. 300’ün üzerinde üyesi bulunan ve 2006 yılında da faaliyete geçen OTED Alanya, özellikle kat
hizmetleri camiasına yönelik eğitim faaliyetleri konularında ve işletmeler arası dayanışma, yardımlaşma, eleman ve housekeeper temininde yapmış oldukları başarılı çalışmalar dolayısıyla adından sıkça söz ettiriyor Alanya da popülaritesi bir
hayli yüksek olan Oted Alanya Derneği,
genel kurullarını iki yılda bir gerçekleştiriyor.
Hazırlıklarına günler öncesi başlanan ve
3 adayla girilen Genel Kurulda, adayların ikisinin son anda çekilmesiyle birlikte
OTED Alanya’nın kurucu üyelerinden ve
kuruluşundan bu yana 3 dönem üst üste
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Hakan
Halit Yeni, tek aday olarak seçime girdi.
OTED Dernek Merkezinde, çoğunluğun

sağlanmasıyla birlikte, saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul, Divan Başkanlığı seçimi ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından, yeni Yönetim ve Denetim
Kurulu üye seçimleriyle devam etti. Oylama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte,
4’üncü kez OTED Alanya Yönetim Kurulu
Başkanlığına seçilen Hakan Halit Yeni kısa
bir teşekkür konuşması yaptı.
Üyelerden gelen yoğun istek neticesinde
tekrar aday olduğunu belirten Yeni, “Üyelerimiz, bizim göreve devam etmemizi istediler. Ortaya çıkan sonuç OTED üyelerine verdiğimiz güvenin sonucudur. Ne mutlu ki bize üyelerimiz üzerinde bu güveni
sağlayabilmişiz.
Üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür
eder, saygılarımı sunarım. Hiç kimsenin
şüphesi olmasın ki, biz bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edece-

ğiz. Her zamanki hassasiyetimizle, mesleğimizin, turizmin ve Alanya’mızın yarınları için, yasalar çerçevesinde hareket ederek, turizm camiasının ve dostlarımızın da
desteği ile gücümüz yettiğince hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Yönetim Kurulu
Hakan Halit Yeni
Sema Yörütür
Sibel Cingöz
Tarık Saylar
Cemile Sayar
Denetleme Kurulu
Muzaffer Arı
İlknur Çetin
Kerim Özcan
İstişare ve Proje Kurulu
Meral Gülbudak
Neriman Sarı
Salih Kafa
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İftar yemeğinin sponsoru Tolkar Firması Yetkililerine teşekkür edilerek
çiçek takdim edildi.

Hüseyin Kalaycı, Hakan Halit Yeni, Hüsnü Akçalıoğlu,
Hulusi Doğan ve ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi.

OTED Üyeleri Kaymakam Hulusi Doğan’a plaket takdim etti.

OTED Alanya Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Hulusi Doğan ve
gecenin sponsoru Tolkar ekibi

OTED ALANYA ÜYELERİ,
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Flika Restaurant’ın ev sahipliğinde ve Tolkar Firmasının katkılarıyla İftar yemeği
düzenleyen OTED Alanya Şubesi, housekeeperları, firma temsilcilerini, Alanya
protokolünü ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.
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OTED

Alanya, Tolkar firmasının katkılarıyla, Flika Restaurantın ev sahipliğinde iftar
yemeği düzenledi. Gerçekleştirilen iftar davetine çok sayıda OTED üyesinin yanı sıra, Tolkar Firmasının Akdeniz
ekibi tam kadro katılırken, OTED’e destek olan hijyen firmalarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu, Alanya Kaymakamı Hulisi Doğan, Kestel Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş,
Alanya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüsnü Akçalıoğlu, Adnan
Sipahioğlu, gibi çok sayıda seçkin davetli katıldı. Zengin menülü iftar yemeği ve Fasıl Müziği eşliğinde gerçekleştirilen davet, OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni’nin gecenin önemini belirten konuşmasıyla baş-

ladı. Yeni yaptığı konuşmasında, “İkinci
kez iftar yemeğimize destek veren Tolkar Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karace ve ekibine Yönetim Kurulum ve tüm
camiamız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu gece bizim için geleneksel iftar yemeğimiz olmasının dışında, özel bir gece olarak hafızalarımızda
kalacak. Gecemiz aynı zamanda Sayın
Kaymakamımız Hulusi Doğanı uğurlama ve teşekkür gecesidir. Sayın Kaymakamımız bugüne kadar bizlerden desteğini hiç esirgememiştir. Ve her zaman
yanımızda yer alıp seminerlerimize destek vermiştir. Kendilerini tanımaktan
her zaman onur ve gurur duyduk. Bundan sonraki görev yerinizde üstün başarılarınızın devamını diliyoruz ve sizi çok
özleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz’’ dedi.
Altı yıldır her Ramazan ayında, derne-

ğe destek veren dostlar ve üyelerle iftar
düzenlediklerini ifade eden Yeni, katılımcılara teşekkür ederek, herkesin Ramazan Bayramını şimdiden kutladı.
Daha sonra Hulusi Doğan için özel hazırlanan Plaket töreni gerçekleştirildi.
Kaymakam Hulusi Doğan Plaketini alırken, tüm davetliler Doğan’ı ayakta alkışladı. Kaymakam Doğan ise çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. Elinden geldiğince OTED’in yapmış olduğu
çalışmalara destek olduğunu belirten
Doğan, yapılan çalışmaların Alanya turizmi için çok önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Plaket
töreni sonrası devam eden iftar daveti
ilerleyen saatlere kadar Atilla Bodur ve
saz ekibinin yorumuyla Türk Sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan fasıl
eşliğinde devam etti
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Hakan Yeni, OTED Alanya Şubesi adına eğitmen Sezgin Koç’a teşekkür
ederek çiçek takdim etti

Side Laudry Genel Müdürü Mehmet Ali Uysal Seminere
katılanlar arasındaydı.

OTED ALANYA SEMİNERLERİNE TÜM
HIZIYLA DEVAM EDİYOR

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

OTED Alanya Şubesi Eylül ayında, Sultan Sipahi Otel’in ev sahipliğinde, Tolkar
firmasının sponsorluğunda çamaşırhane sistemlerinde son teknolojiler ve tasarruf
önlemleri konulu eğitim semineri düzenledi.

OTED

Alanya Şubesi Eylül ayında, Sultan Sipahi Otel’in
ev sahipliğinde Tolkar firmasının katkılarıyla, çamaşırhane sistemlerinde son teknolojiler ve tasarruf önlemleri konulu seminer gerçekleştirdi. Kat hizmetleri Müdürleri, şefleri ve hijyen firmalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan OTED
Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Halit Yeni, Sultan Sipahi Otel Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sipahioğlu başta ol-

mak üzere tüm Sultan Sipahi Otel Yönetimine, Tolkar Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karace, ekibi ve eğitimci konuk
Sezgin Koç’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ekim ayında Side Laundry’in katkılarıyla, otellerimizin en önemli bölümlerinden
biri olan çamaşırhanelerde doğru yıkama
teknikleri ve dikkat edilmesi gereken hususları konulu seminer düzenleyeceklerini ifade eden Yeni, Kasım ayından itibaren İzmir ve Antalya başta olmak üzere,

ekipman ve tekstil fabrikalarına, eğitim
içerikli geziler düzenleyeceklerini ifade
etti. Yeni’nin konuşmasının ardından, Sezgin Koç’un sunumuyla, çamaşırhanelerde kullanılan yeni teknolojiler ve tasarruf
önlemleri anlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren
seminer sonrası Başkan Yeni, Sultan Sipahi Otel Genel Müdür Yardımcısına, Tolkar Firması adına Sezgin Koç’a, katkılarından dolayı OTED Yönetimi ve Housekeeping camiası adına teşekkür edip, çiçek
takdim etti.
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OTED Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Erhan Özdemir’i ziyaret etti.

OTED ALANYA YÖNETİM KURULU,
KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ ZİYARET ETTİ

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Hakan Halit Yeni Başkanlığındaki OTED Alanya Yönetim Kurulu üyeleri, Alanya
Kaymakamı Erhan Özdemir’i ziyaret ederek, OTED Alanya’nın, çalışmaları hakkında
bilgi verip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, daha önceden planlanmış bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sayın Kaymakamımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletip, OTED Alanya olarak, yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları ve faaliyetlerimizle ilgili kendilerini bilgilendirdik. Kendilerine şahsım, Yönetim Kurulum ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Kendile-

ri Alanya için yapılan ve yapılacak olan
olumlu tüm çalışmaları destekleyeceklerini, başka bir Alanya’nın olmadığını söylediler. Alanyamız için çok yararlı çalışmalara imza atacağına hiç şüphe
duymuyoruz” dedi.
Kaymakam Özdemir’in, ziyaret sırasında ‘Ziyaret ettikleri köylerin neredeyse
boş olduğunu, köy muhtarına sorduklarında, tüm gençlerin turizmde çalıştığı-

nı, Alanya’da yaşayan insanların turizmden başka alternatiflerinin olmadığını,
dolayısı ile turizm için yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların çok önemli olduğunu’ ifade ettiğini belirten Yeni,
dernek olarak kendilerinin de ellerinden
geldiğince turizme katkı sunduklarını
belirtti. Ayrıca Yeni, her yıl düzenli olarak katıldıkları Antalya Uluslararası Anfaş Fuarına katılımları ile ilgili de kaymakama bilgi verdiklerini söyledi.
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ALANYALI HOUSEKEEPERLAR
SİDE’DE BULUŞTU
OTED Alanya tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerlerin Ekim
ayındaki bölümü, Side Laundry’in katkılarıyla Side Prenses Resort Otel’in ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.

OTED

Alanya ekim ayındaki
seminerini, Side’de gerçekleştirdi. Seminere, bölgede bulunan
çok sayıda housekeeping yöneticisinin
yanı sıra hijyen firmalarının temsilcileri
de büyük ilgi gösterdi. Alanya’daki üyelerin katılabilmesi için ücretsiz servisler koyarak adeta Side’ye çıkarma yapan
OTED Alanya Yönetimi Side Laundry’in

katkılarıyla Side Prenses Resort Otel’in
ev sahipliğinde Alanya ve Manavgat’ı buluşturdu. Seminerin açılış konuşmasını OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni yaptı. Side Laundry
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sırcan ve
Side Prenses Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özden başta olmak üzere,
tüm ekiplerine katkılarından dolayı te-

şekkür eden Yeni, “Ayrıca bu ay ki seminerimize büyük katkı sağlayan Side Laudry Genel Müdürü Mehmet Ali Usluya,
eğitim seminerlerimize vermiş olduğu
destek ve katkılarından dolayı, tüm camiamız adına en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Eğitimin yeri ve zamanı yoktur. Bizim her zamanki söylemlerimizde olduğu gibi turizmin ve mesle-
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Müdürü Mehmet Ali Uslu, OTED’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, sorumluluk sahibi olan her turizmcinin ve ilgili herkesin bu tür çalışmaları desteklemesi gerektiğini ifade
etti. Mehmet Ali Bey, konuşmasının ardından çamaşırhanelerde doğru yıkama
yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken

hususlar katılımcılara bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat süren seminerin sonunda Başkan Yeni, Side Prenses Otel adına, yiyecek içecek Müdürü Kasım Erdoğan, ev
sahibi Housekeeper Müdürü Emine Aygün ve Side Laundry adına Genel Müdür
Mehmet Ali Uslu’ya katkılarından dolayı,
teşekkür edip, çiçek takdim etti.

Eğitimin sponsorluğunu üstlenen Side Laundry ekibi
ve Başkan Hakan Halit Yeni.

Başkan Yeni, Side Laundry Genel Müdürü
Mehmet Ali Uslu ve Sibel Cingöz.

Side Prenses otel adına Kazım Erdoğan’a çiçek takdim edildi

Side Prenses Otel Housekeeper Müdürü Emine Aygün’e
çiçek takdim edildi

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

ğimizin yarınları için, bizlerden sonraki
gelecek nesiller için çalışma ve çabalarımız devam edecek” dedi. Kasım ayında Side Laundry fabrikasını gezeceklerini belirten Yeni, ocak ayında düzenlenecek Anfaş Fuarında ise Eczacıbaşı endüstriyel firmasının katkıları ile yerlerini
alacaklarını belirtti. Side Laundry Genel
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Hakan Halit Yeni ve Fabrika Müdürü Mehmet Ali Uslu

OTED Alanya Başkanı Hakan Yeni, üyeler adına, yetkililere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Sırcan, OTED Alanya şubesi üyelerine oteli gezdirerek, turizmle ilgili bilgi verdi.

Hüseyin Sırcan, Mehmet Ali Uslu, Hakan Halit Yeni, Sibel Cingöz

OTED ALANYA,
EĞİTİM GEZİLERİNE START VERDİ
OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

OTED Alanya Şubesi, otellerin kapanmasıyla birlikte, her ay düzenledikleri eğitim
seminerlerinin yanı sıra, Alanya dışı eğitim içerikli gezi organizasyonlarına start verdi.
OTED Alanya Şubesi üyeleri, Kasım ayında, Side Laundry tekstil yıkama fabrikasına gezi düzenledi. Manavgat’ta bulunan Side Laundry çamaşır yıkama fabrikasına günü birlik düzenlenen gezi ile ilgili OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Halit Yeni yaptığı açıklamada, sezonun kapanması ile birlikte, kış aylarında, seminerlerin yanı sıra fabrika gezileri düzenlediklerini belirtti. Bilgi birikimlerini arttırmak, yeniliklerden haberdar olmak ve yararlanmak amacı ile mesleki

her konuda, şehir dışında bulunan fabrikalara eğitim içerikli gezi düzenlediklerini
ifade eden Yeni, “Bu ay Side Laundry’in ev
sahipliğinde çamaşır yıkama fabrikasında
kullanılan ekipmanlar, yıkama yöntemleri ve çalışma sistemleri gibi çeşitli konularda bilgi alarak, fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Manavgat organize sanayi bölgesinde hizmet veren Side Laundry, saatte 1500 kilogram yıkama kapasitesine sahip. Side Laundry, 20 ton ham su deposu
66 ton arıtılmış su deposu ile konaklama

işletmelerimize hizmet veren, hijyen kurallarına riayet eden ve çevreci yanlarıyla da örnek bir firma.
Fabrika gezisinin ardından Side’yi gezen
OTED üyeleri, Iz Flower Side Bezch Hotel
Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sırcan’ın
konuğu olarak oteli gezip, OTED’in çalışmaları ve turizmle ilgili bilgi alışverişinde
bulundular. Gezi sonrası Yeni, katkılarından dolayı Hüseyin Sırcan ve fabrika müdürü Mehmet Ali Uslu’ya, tüm üyeleri adına teşekkür edip çiçek takdim etti.
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OTED ALANYA ÜYELERİ,
SİDE STAR BEACH OTELDE BULUŞTU
OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Side Star Beach Otel’in ev sahipliğinde bir araya gelen OTED Alanya Şubesi üyeleri,
Maratem Endüstriyel sponsorluğunda eğitim düzenledi.
OTED Alanya, her ay düzenli olarak
yaptığı eğitim seminerini Aralık ayında
Side Star Beach Otel’in ev sahipliğinde
gerçekleştirdi. Seminerde Maratem Endüstriyel firması tarafından çamaşırhanede maliyet kontrolü ve bütçe konulu
eğitim semineri gerçekleştirdi.
OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni, kurulduğumuz yıldan beri her ay düzenli olarak eğitim se-

mineri düzenlediklerini ifade etti. Seminerlerin yanı sıra farklı projelerle turizme layıkıyla hizmet verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini
belirten Yeni, “Bu gün burada, Eczacıbaşı Maratem Endüstriyel firmasının katkılarıyla kat hizmetlerinde, çamaşırhanede maliyet kontrolü ve bütçe konulu
eğitim alacağız. Önümüzdeki aylarda da
eğitim seminerleri düzenleyerek, üyelerimizin kendilerini geliştirmeleri için ça-

lışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Ocak ayında yapılacak ANFAŞ Fuarında OTED Alanya olarak yerlerini alacaklarını belirten Yeni, “Hem camiamızı hem de Alanya’mızı üçüncü kez temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşamaya hazırlanıyoruz. İş ortaklarımızdan değerli dostumuz Eczacıbaşı Maratem firmasının sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz fuar organizasyonumuzda, bu yıl Adnan Menderes Üni-
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Hakan Halit Yeni, Sibel Cingöz, Maratem Akademi Eğitmenleri Müzeyyen Pamir, Pınar Günenç ve Side Star Housekeeperı Duygu Kılıç Turgay

versitesi Didim Meslek Yüksekokulu ve
Emir Hepoğlu‘nun katkılarıyla, Housekeeping Olimpiyatları olarak adlandırdığımız yarışmalar ve sürprizlerle muhteşem bir şölene hazırlanıyoruz. Yarışmalara katılmak isteyen ve konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenlerin, bizi
www.otedalanya.org.tr sitemizden takip edebilirler. Ben şimdiden, camiamı-

Side Star Otel Müdürü Tolga Çavuş’a katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.

zın, değerli üyelerimizin ve çok kıymetli dostlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sağlık, huzur, bereket,
barış ve başarılarla dolu bir yıl olmasını
diler, saygılarımı sunarım” dedi.
Housekeeping bütçesi ve çamaşırhane maliyetlerin düşürülmesi ve tasarruf
önlemleriyle ilgili eğitim Eczacıbaşı Ma-

ratem Akademi Eğitim Uzmanları Müzeyyen Pamir ve Pınar Günenç’in, sunumuyla detaylı bir şekilde gerçekleştirildi. Seminer sonunda Başkan Yeni,
Eğitimci konuklar Müzeyyen Pamir, Pınar Günenç, Side Star Otel Müdürü Tolga Çavuş ve Housekeeperı Duygu Kılıç
Turgay’a katkı ve desteklerinden dolayı,
teşekkür edip, çiçek takdim etti.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

OTED Başkanı Yeni, Maratem Akademi Eğitmenleri, Müzeyyen Pamir, Pınar Günenç ve
Akdeniz Ekibine teşekkür etti
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OTED ALANYA BAŞKANI YENİ,
‘GASTRONOMİ SEMPOZYUMU’NA KATILDI
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu ve Tüm Gastronomi Yöneticileri
Derneği tarafından düzenlenen 6. Gastronomi Sempozyumuna, OTED Alanya Şubesi
Başkanı Hakan Yeni konuşma yaptı.
lışma saatlerini gözden geçirerek, aradaki uçurumları kaldırmalılardır. Bu iki
konudaki dengesizlik, yarı yolda bırakmaları ve haksız transferleri tetiklediği
gibi, çalışanlar için geçerli bir sebep olmaya da devam edecektir” dedi.

2012 Turizm Değerlendirme ve Gastronomi Sempozyumu etkinlikleri kapsamında ‘Turizm ve Gastronomi’ paneli düzenlendi. Titreyengöl’de bulunan
Lake & River Side Hotel’de düzenlenen
konusu Turizm ve Gastronomi olarak
belirlenen panele çok sayıda bürokrat,
sektör temsilcisi, yatırımcılar, eğitimciler ve turizm öğrencileri katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Tüm
Gastronomi Yöneticileri Derneği Başkanı Aydın Özdemir; yiyecek içecek uygulamalarında dünyanın azalan kaynaklarının düşünüldüğünü, artık bol kepçe
devrinin tarihe karıştığını söyledi. A.Ü.
Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hacer Bakır Sert, son yıllarda
turizmle ilgili gelişmeler incelendiğinde
turizmin destinasyonlarının pazarlanmasında gastronominin öneminin ortaya çıktığını belirterek “Ülkemizde turizm gelirlerinin artırılmasında, 12 aya
yayılmasında gastronomi çok önemlidir” dedi.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Eleman sıkıntısı ve nedenleri
Panele konuşmacı olarak davet edilen
OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni, son yıllarda sektörde yaşanan eleman sıkıntısı ve nedenleri başlıklı bir konuşma yaptı.
Yatırımcıların tesislerini yaparken, personel sorununu dikkate almamaları,
eğitime özen göstermemeleri nedeniyle
sezonda diğer tesislerden transfer yaptıklarını belirten Yeni, “Kilit personelde ve alt kadrolarda yaşanan sıkıntılar,
hem açılan tesiste, hem de elemanını
kaptıran tesiste büyük sıkıntılara sebep
olduğu gibi, bu ve benzeri sorunların temelini oluşturmaktadır. Rekabet kurallarına aykırı olan kural dışı davranışların önlenebilmesi için, işletmeler kendi
aralarında ki maaş politikalarını ve ça-

OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yeni
Sempozyumda konuşma yaptı.

OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Yeni’ye sempozyum sonunda plaket takdim edildi

Sorunu çözmek bir yana, günü kurtarma politikası olarak değerlendirilen bu
eğilimlerin, meslek ahlakıyla bağdaşmayan alışkanlık haline getirilmesine
sebep olduğunu belirten Yeni, “ Özellikle 2012 sezonunda “eğitimsiz personel”
sorunu doruğa ulaşmıştır. Bırakın eğitimlisini, eğitimsizini bulmak bile, maalesef neredeyse imkânsız hale gelmiştir. İlaveten ücret politikalarının yanlışlığı, eğitimin gözden kaçırılması ve masraf kapısı olarak görülmesi de bu sorunu tetikleyerek sürekli körüklemektedir.
Turizmde istenilen rakamlara ulaşmak,
kalıcılığı sağlamak ve geri dönüşümünün yollarını kapamamak için, sektörde özellikle personel politikası ve eğitimi ile ilgili acil çözüm üretmek, zorunlu
hale gelmiştir” dedi.
Özellikle yazlık tesislerin personellerini
koruyup, ellerinde tutabilmeleri için gerekli girişimlerin yapılarak, acil çözüm
yollarının üretilmesi gerektiğini belirten
Yeni, “Tüm samimiyetimle söylüyorum.
Turizmi sevdirmenin çareleri ve çözüm
yolları biran önce öğretilmezse, yarınların belirsizliği, içinde bulunduğumuz
şekliyle devam ederse, ücret politikaları gözden geçirilmese, çalışanların devamlılığı sağlanamazsa, turizmden kopmalar hızla devam ettiği gibi, arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız bir gerçektir.
Bütün bunların getireceği sonucun ortaya çıkaracağı gerçek, Türk turizminin
yaralanması ve darbe alması olacaktır’’
dedi.
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OTED ALANYA ŞUBESİ,
ULUSLAR ARASI 1. HOUSEKEEPING
OLİMPİYATLARI İÇİN START VERDİ
OTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Halit Yeni, bir basın açıklaması
yaparak, Uluslararası 1. Housekeeping
Olimpiyatlarını, 24’üncü Antalya ANFAŞ
Otel Ekipmanları Fuarında gerçekleştireceklerini ifade etti.
23-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak 24. Antalya ANFAŞ Otel Ekipmanlı Fuarı’na katılarak, hem Alanya’yı hem
de Housekeeping camiasını 3. Kez temsil etmeyi amaçladıklarını belirten Yeni,

“Türkiye’nin en büyük ve en çok ziyaret edilen, dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği,
24. Antalya ANFAŞ Otel Ekipmanları
Fuarı’nda, yeni yarışmalar ve sürprizlerle Uluslararası 1. Housekeeping Olimpiyatlarını gerçekleştireceğiz. Olimpiyatlara, değerli iş ortağımız Eczacıbaşı Maratem’in büyük katkısıyla ve Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu eşliğinde, aynı zaman-

da Sayın Emir Hepoğlu’nun katkıları ile
start veriyoruz. Umuyorum ki bu Olimpiyat bundan sonra yalnız OTED değil,
tüm Türkiye’deki Housekeeping camiasının bir araya geldiği, geleneksel bir
olimpiyat haline gelir. Ümit ediyorum
ki, bu olimpiyatla Housekeeping camiası olarak, birlik ve beraberliğin temelini oluşturur, arzu ettiğimiz, varmak istediğimiz ve görmek istediğimiz hedeflere
bir adım daha yaklaşırız” dedi.

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

OTED Alanya Şubesi, 24’üncü ANFAŞ Otel Ekipmanları Fuarı’nda, Uluslararası
Housekeeping Olimpiyatları’nın ilkini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
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bodrum başlarken

Erdinç Erkan KEKEÇ

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

EĞİTİMLİ PERSONEL ŞART
25 Ekim 2012 Mübarek Kurban Bayramın başlangıcı idi. Ama
biz otel çalışanları yine her zamanki gibi tatil yapmak isteyen
misafirlerimize hizmet etmek, onları mutlu ve mesut evlerine yollamak için bayram hakkımızdan feragat ettik. Ve şimdi bizim bayramımız. Sezon bitti. Artık bayram edebiliriz. Buradan lütfen yaptığımız işten şikayet ediyoruz düşüncesi algılanmasın. Sadece 2012 sezonun çok yoğun ve sıkıntılı (tek
sebebi personel eksikliği) bir sezon olasından dolayıdır. Yoksa her şeye rağmen yaptığım işi çok seviyorum. Bodrum yarımadasındaki tesisiler Ekim ayının ortasından itibaren sezonlarını bitirdiler.
Sevabı ile günahı ile bir sezonun daha sonuna geldik. Şimdi
şapkamızı önümüze koyup bir durum değerlendirmesi yapma zamanı. Ne yaşadık, neden yaşadık, nasıl çözeriz sorularına cevap bulmamız gerekiyor. Bodrum her türlü tatil anlayışına cevap verebilen bir bölge.
Tertemiz deniz, bakir koylar, cıvıl cıvıl veya sessiz sedasız tesisler. 20 odalı butik tesisten, 500 odalı aile otellerine her şey
mevcut. Dünyada eşi benzeri olmayan sualtı müzesinden, rengarenk gece hayatına kadar. Yazlıkçısı, devre mülkçüsü, yerleşik yaşayanı falan falan.
Buraya tatil yapmaya gelen bütün bu insanlar, iki şeyden muaf
olmak istiyorlar: Yemek yapmak ve temizlik yapmak.
Bodrum da her yıl açılan tesisler de bu işin içine girince akıl
almaz bir personel ihtiyacı ortaya çıkıyor. Geçen yıllarda mevcut koşullar ihtiyacı karşılıyor idi. Mevsimlik otelcilik sektörü-

nün önüne çıkan 12 aylık iş merkezleri veya diğer sektörler
iş gücünü kendine çekmeye başladı. Buda ciddi anlamda tüm
tesislerde eleman ihtiyacı doğurdu. Bütün arkadaşlarımızla
yaptığımız tüm görüşmelerde ortak sorunumuz “personel eksikliği”. Bireysel gayretlerin sonuç vermediğini görmek insanı
daha çok üzüyor. Tatile çıkacak olan bir Avrupalının önündeki on binlerce alternatifin içinden seçtiği tesiste, personel yetersizliğinden dolayı, tatilinin rezil olması, rahatlamak için geldiği ülkemizden stres yumağı gibi geri gitmesi, bizler için büyük bir kayıp.
Evet piyasa şartları, rekabet koşulları, yatırım maliyetleri falan falan. Bence hepsi kocaman bir “hiç”. Bir aylık maaşı ile bir
“akıllı telefon” bile alamayan personel olmazsa bunların hepsi gerçekten bir hiç. 2012 yılı gerçekten çok zor bir yıldı. Bunca
yıllık meslek hayatımda böyle bir yıl geçirmedim diyebilirim.
İnşallah bundan sonrada geçirmem. Her şeye rağmen son misafirimizin otelden ayrılırken gülücükler saçarak el sallaması,
sanki onlarla beraber bütün sıkıntı ve yorgunluğu da aynı otobüse koymuş yollamışız gibi geldi.
Şimdi önümüze bakalım. Yaşanan sorunların çözüm yollarını
araştıralım, raporlayalım. Çözüm için mücadele verelim. Bodrumda ki (Ben Bodrumda yaşadığım için Bodrum diyorum ama
takip ettiğim kadarı ile tüm tatil bölgelerinde aynı sorun var)
hiçbir tesis elemansızlıktan veya kalitesiz elemandan dolayı
terk edilecek veya eleştirilecek kadar değersiz değil.
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BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR
BERRAK FLORA TEKSTİL YIKAMA
FABRİKASINI GEZDİ

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği (KAHDER) üyeleri, sezonun da bitmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden etkinlik düzenlemeye başladı. KAHDER üyeleri, Berrak Flora Tekstil Yıkama
Fabrikasının ev sahipliğinde bir araya gelerek hem tekstil yıkama aşamaları hakkında bilgi aldı hem de kullanılan makineleri
yakından tanıma imkanı buldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAHDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Erkan
Kekeç, Bodrum gibi yoğun ve hareketli bir
turizm bölgesinde çalıştıkları için toplantıları sezon dışındaki zamanlarda yapmak
zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu nedenle sık sık bir araya gelemediklerini belirten
Kekeç, “Bu ay bize kapılarını açarak hem

dernek üyelerimizin bir araya gelmesine
vesile olan hem de çamaşırhane konusunda bizleri bilgilendiren Berrak Flora Tekstil Yıkama fabrikası yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Kış aylarında daha fazla bir araya gelerek housekeeping konusunda üyelerimize faydalı olmaya çalışacağız” dedi.
Başkan Kekeç’in konuşmasının ardından
Berrak Flora Tekstil Yıkama fabrikası yetkilisi Semih Çallıoğlu’nun sunumuyla eğitime geçildi. Berrak Flora’nın eski bir firma
olmasına rağmen 2012 yılında kendileri
alarak yeniden ve yenilenerek hizmet vermeye başladıklarını belirten Fabrika Sahibi Semih Çallıoğlu, “Bodrum’da kullanılan
su oldukça sert bir su. Bu nedenle teksti-

lin ömrünün uzun olması için suyun dinlendirme, arıtma gibi bazı işlemlerden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle işletmeler tekstil yıkama işini kendi bünyelerinde yapmaya çalıştıklarında, onlar açısından maliyet
bir hayli artacaktır. Bizde işletmelere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Kullandıkları makinelerin son model ve tünel sistem olduğunu belirten Çallıoğlu, çamaşırhane işletmeciliğin olmazsa olmaz
kurallarını housekeeperlara anlattı. Firma
yetkilileri, seminerin son bölümde katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Son olarak housekeeperlar çamaşırhaneyi gezerek sistemin işleyişi, makineler, kullanılan
kimyasallar ve deterjanlar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
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Bodrum KAHDER üyeleri, Berrak Flora Tekstil Yıkama Fabrikası’nda bir araya gelerek
çamaşır yıkama hizmetleri konusunda firma yetkililerden bilgi aldı. Kısa bir tanıtım
toplantısının ardından housekeeperlar çamaşırhaneyi gezerek, kullanılan makineler ve
tekstilin yıkama aşamalarını yakından görme fırsatı buldular.
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istanbul başlarken

Musa Yurdakul

HEDD Yönetim Kurulu Başkanı

HOUSEKEEPING DEPARTMANININ ÖNEMİ
Housekeeping, işletmenin temizliği, düzeni ve bakımı ile ilgili işlerin tümünü yapan bölümdür. Kat Hizmetleri Bölümü
ya da departmanı otelcilik dilinde Housekeeping olarak geçmektedir. Bir konaklama işletmesinde Kat Hizmetleri Bölümü konuk odalarının, koridorların, genel alanların temizliğini, muhafazasını, bakımını yapar, otele ve konuğa ait çamaşırların temizliğini, muhafazasını ve otelin dekorasyon işlerini yürütür. İşletmeye ilk kez gelen bir konuk; girişte pis bir zeminle karşılaşır ya da lekeli bir koltukta oturursa, bu işleteme hakkında olumsuz izlenimlere sahip olabilir, belki de işletmeyi terk eder.
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Konukların bir işletmeyi tercih etmelerinin birinci nedeni,
otelin temiz ve tertipli olmasıdır. Otel işletmelerinde kat hizmetleri departmanı tarafından karşılanan temizlik işlevinin
aynı zamanda hijyen koşullarına uygun olarak yerine getirilmesine özen göstermek gerekmektedir. Hijyen, yapılan işin
sağlık koşullarına uygunluğunu ifade eder.
Konuk, güvenli ve sessiz bir ortamda evindeki rahatlığı, ilgiyi ister. Yaptığı harcamaların karşılığında aldığı hizmetin kusursuz olmasını ister. Bu nedenle kat hizmetleri çalışanları,
konukların beklentilerini iyi bilmelidir. Konuğun işletme hakkında olumlu-olumsuz izlenimlerini oluşturan kat hizmetleri personeli bir bütündür. Kat hizmetleri çalışanları, bu bölümün konaklama işletmesindeki yeri ve önemini bilmeli, çalışanlar ona göre düzenlenmelidir.
Otelin bünyesindeki her bölümün kendine göre önemli yükümlülükleri vardır. Müşteri zamanının büyük bölümünü bu
bölümde geçirir, ilk otele girişinde ön büronun sıcak ilgisi ile
karşılaşır. Ön büro ile odası arasındaki boşlukta koridor, merdiven ya da asansörde ayağının altındaki temiz, yumuşak,
düzgün konmuş halı, pırıl pırıl bir marley ya da parke, yeni cilalanmış mermer ya da mozaik bir merdiven konuğun doru

yere geldiğine inanmasına yardımcı olur. Müşterinin ön büro
ile odası arasındaki boşlukta rastladığı güler yüzlü ve temiz
görünümü ile müşteriye içten ilgi gösteren personel, ilk anda
olumlu puan toplayacaktır. Müşterinin otelde kaldığı sürece
karşılaşacağı istenmeyen küçük aksaklıklar, müşteri tarafından ilk anda kendisine bırakılan iyi izlenim nedeniyle hoş görüyle karşılanacaktır. Müşteri tarafından personele yapılacak
uyarıların ses tonu bile değişik olacaktır.
Otelin düzenle ve verimli çalışabilmesi için, önemli görevleri olan personel grubuna ihtiyaç vardır. Bu personel grubu,
kat bölümünün beyni durumundadır. Bölümü ayakta tutmak
ve yönetmek için ekip çalışması, ekibin birlik içinde koordineli çalışma yapması, otel yönetiminde önemli yer tutar. Otelin büyük, orta veya küçük oluşuna göre personel sayısı azalır veya çoğalır.
Housekeeping departmanı birçok açıdan işletmeye katkı sunmaktadır. Konuklar, her zaman temiz ve güvenli konaklama yeri ararlar. Aradıklarını bulan ve sunulan hizmetten memnun kalanlar, işletmenin devamlı misafiri olacakları
gibi, çevrelerine de olumlu eleştiriler yaparak konukların bu
işletmeye gelmelerini sağlayacaklardır. Bu durum işletmenin gelirinin artmasına neden olur.
Kat hizmetleri bölümünün varlığı ve iyi şekilde çalışması,
elektrik, su ve temizlik malzemeleri gerektirdiği gibi kullanılması israfı önler, işletmenin kârını artırır. İşletme bütçesi içinde en geniş pay, Housekeeping Bölümünündür. Halıdan
perdeye, temizlik maddelerinden araçlarına kadar pek çok
şeyin bakım ve kullanımından kat hizmetleri çalışanları sorumludur. Bakım ve kullanımın gerektiği gibi yapılması halinde bütçeden bu işler için ayrılan para azalacaktır. Uygun temizlik malzemesi hem temizlikte istenilen standardı sağlayacak, hem de yapılan harcama boşa gitmeyecektir.
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HEDD ÜYELERİ OZON SİSTEMLERİ
HAKKINDA BİLGİ ALDI
HEDD Haziran ayı toplantısı Hotel Sude Konak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan housekeeperlar, İstanbul Makine Kimya Ozon Sistemleri firması
yetkililerinden Ozon Sistemleri hakkında bilgi aldı.
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Hotel

Sude Konak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen HEDD
Haziran Ayı toplantısında Ozon Sistemleri
üzerine eğitim alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul toplantıya ev sahipliği
yapan otel yöneticilerine ve housekeeperına teşekkür ederek ve katılımcılara hoş
geldiniz diyerek açılış konuşmasını yaptı.
Gündemdeki konular ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan organizasyonlar
hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından eğitime geçildi. Eğitimi İstanbul Makine Kimya Ozon Sistemleri firması yetkilileri verdi.
İstanbul Makine Kimya Ozon sistemlerinin imalatı, satışı ve satış sonrası teknik
servis hizmeti verilmesi amacıyla kurulduğunu belirten firma yetkilisi, kurulduğu
günden bu yana sürekli Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin CE sertifikası olan ilk

yerli üretici firması olmayı başardıklarını
ifade etti. Müşterilerin istek ve taleplerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarına
özel; hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik
çözümler üretmeyi temel hedefleri olarak
belirlediklerini ifade eden yetkili, “ Hitap
ettiğimiz sektördeki firmaların sürdürülebilir kaliteyle elde ettikleri kazançları ortak kazanç olarak görmekteyiz. Bunun nedeni, ürünlerimizin geleceğe duyarlı üretimlere maliyet ve sağlık avantajlarıyla
destek olmasıdır” dedi.
İstanbul Makine Kimya Ozon Sistemlerinin ülkemizin birçok seçkin otellerinde,
havuzlarda, kapalı alanlarda, gıda üretiminde, hayvancılıkta, su tüketiminde, hastanelerde, kuaför ve güzellik salonlarında, seralarda ve daha birçok sektörde kullanıldığını belirten yetkili, “Ozon Sitemimiz, yüzey bakterilerini yok eder, küf olu-

şumunu önler, kötü kokuların giderilmesini sağlayarak temiz hava oluşturur. Tüm
bu özelliklerinin yanı sıra birçok özelliği
içinde barındıran İstanbul Makine Kimya
Ozon Sistemleri talebi, hem ulusal hem
de uluslararası alanda, artmaya devam
etmektedir” dedi. Firmalarının teknolojik danışman olarak Uludağ Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümüyle çalıştığını belirten yetkili, “ Değerli hocalarımızın
da katkılarıyla müşteri ve teknoloji odaklı üretim ve hizmet anlayışımızla müşterilerimize yeni teknolojiler sunarak küresel rekabette hep bir adım önde olmayı hedeflemekteyiz. Genç, dinamik ve uzman çalışanlarımızla sizlere en optimal
çözümü sunarak topluma ve doğaya değer vermeyi sürdürerek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktayız” dedi. Firma tanıtımının ardından toplantı sonlandırıldı.
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HEDD ÜYELERİ KIVANÇ TEKSTİL’İN
DÜZENLEDİĞİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Beşiktaş’ta bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneğinin lokalinde, Kıvanç Tekstil
tarafından düzenlenen yemekte bir araya gelen HEDD üyeleri keyifli bir gece geçirme
fırsatı buldular. Housekeeperlar gecede canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme
fırsatı buldular.

HEDD

Üyeleri,
Kıvanç
Tekstil’in sponsorluğunda Türkiye Spor Yazarları Derneğinin
Beşiktaş’ta bulunan lokalinde bir araya
geldi. Davetlileri kapıda HEDD Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Kıvanç Tekstil Yetkilileri karşıladı. Yemek öncesinde kısa bir

açılış konuşması yapan HEDD Yönetim
Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, herkese
hoş geldiniz diyerek, böyle güzel bir organizasyon düzenleyerek housekeeperları bir araya getiren Kıvanç Tekstil Yöneticilerine teşekkürlerini sundu. Açılış konuşmasının ardından, canlı müzik

eşliğinde renklenen yemeğe geçildi. Yemeğin ardından Kıvanç Tekstil Yetkilileri İsmail Eyidoğan ve Adnan Bey sahneye çıkarak, katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek,
firmaları hakkında kısaca bilgi verdi. Kıvanç Tekstil Otel ve Restoran Ekipman-
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ları tüm otel, restoran, catering, kamu
kuruluşları, firma promosyonları ve inşaat firmalarının A’dan Z’ye projelerine
profesyonel bir biçimde çözüm sağladığını ifade eden İsmail Bey, “Profesyonel
markalarla çalışmaya özen gösterip,
sadece satış öncesi değil satış sonrası

hizmetlerimizle siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini daha üst seviyeye
çıkarmaya özen gösteriyoruz” dedi.
Kendileri için kalitenin ve müşteri memnuniyetinin ilk sırada geldiğini belirten
yetkili, kullanıcıların karşılaşacakları

her türlü sorunu kendilerine bildirdikleri takdirde birlikte çözüm üreteceklerini belirtti. Yemeğin sonunda HEDD Üyeleri kendilerine sponsor olarak böyle bir
organizasyon düzenledikleri için Kıvanç
Tekstil Yetkililerine teşekkür ederek,
plaket takdim etti.
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HEDD ÜYELERİ TEMMUZ AYINDA PARK
CITY OTEL’DE BİR ARAYA GELDİ
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Temmuz Ayı olağan toplantısında Park City Otel’in ev sahipliğinde bir araya gelen
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, ‘Liderlik Sırlara ve Yaratıcılık’
eğiminin sertifikalarını aldı. Ayrıca HEDD Üyeleri yapılması planlanan iftar yemeği ve
tekne yemeği organizasyonları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Park

City Otel’in ev sahipliğinde
bir araya gelen Housekeeper Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD)
üyeleri, gündemdeki konular ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde
bulundu. HEDD üyeleri toplantıda daha
önce alınan ‘Liderlik Sırlara ve Yaratıcılık’ eğitimi sertifikalarını da aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, der-

nek olarak eğitime önem verdiklerini ve
sonraki aylarda yapılacak toplantılarda
eğitim almaya devam edeceklerini belirtti. Bu ayki toplantıda eğitim organize edemediklerini ifade eden Başkan Yurdakul,
“Her ay bir otelin ev sahipliğinde bir araya geliyoruz. Temmuz ayında bize kapılarını açarak bizi ağırlayan Park City Otel’in
yetkililerine ve housekeeperına üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Gelecek
ay düzenleyeceğimiz iftar yemeği ve tek-

ne gezisi organizasyonları hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç firma ile
sponsorluk konusunda görüşüyoruz. Kısa
bir süre içerisinde bu iki organizasyonun
da tarihlerini netleştirip sizlerle paylaşacağız” dedi. Başkanın konuşmasının ardından üyeler yapılacak organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantının sonunda daha önce alınan ‘Liderlik Sırlara ve Yaratıcılık’ eğitiminin sertifikaları üyelere taktim edildi.
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HEDD ÜYELERİ
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD) üyeleri, Ata Turizm sponsorluğunda Darüzziyafe Türk Mutfağında düzenlenen İftar Yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Ata Turizm yetkilileri,
HEDD üyeleri ve housekeeperlar katıldı.
İftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı
Musa Yurdakul, Ramazan Ayında bir araya gelmelerinde kendilerine yardımcı ola-

rak, böyle güzel bir iftar yemeği organize eden başta Nafi Pehlivanlı olmak üzere Ata Turizm yetkililerine üyeler adına teşekkür etti. Nafi Beyin her zaman derneğe
katkı yaptığını dile getiren Musa Bey, bundan sonraki organizasyonlarda da kendilerini aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Nafi Bey ise yaptığı konuşmada, bugün
kendilerini yalnız bırakmayarak iftar ye-

meğine katılan herkese teşekkür ederek,
“Ata Turizm olarak kurulduğumuz günden
beri, faydalı çalışmalar yaparak sektörde
adımızdan söz ettirdik. Bugünlere gelmemizde siz değerli housekeeperlarında katkısını unutmadık.
Dernek olarak yapacağınız bütün çalışmalara elimizden geldiğince destek olmaya hazırız” dedi. Konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi.
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Ata Turizm sponsorluğunda Darüzziyafe Türk Mutfağında düzenlenen iftar yemeğinde
bir araya gelen HEDD üyeleri, hem oruçlarını açtı hem de birbirleriyle sohbet etme
imkanı buldu.
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HEDD’DEN BOĞAZDA MUHTEŞEM BALO
“Uğur Kimya Makina” sponsorluğunda Housekeeper’ları bir araya getiren “HEDD Yaz
Balosu” yoğun bir katılımla, Boğaz’da tekne gezisi eşliğinde gerçekleştirildi. Yemeğe
housekeeperların yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firma temsilcisi ve
otel yöneticisi katıldı. Yemekte bir araya gelen HEDD üyeleri ve davetliler, açık havada
keyifli bir gece geçirdiler.
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD), Uğur Kimya Makine firmasının
sponsorluğunda teknede düzenlediği Yaz
Balosuna yaklaşık 200 davetli katıldı. Çeşitli otellerde görev yapan çok sayıda housekeeper ve sektörün önde gelen firmalarının
temsilcileri yoğun iş temposundan bir gecelik de olsun uzaklaşarak bir arada olmanın
mutluluğunu yaşadı.

Kurulduğu yıldan bu yana her yıl yaz ve kış
baloları düzenleyen HEDD, gerçekleşen yaz
balosu ile bu yıl içerisinde ikinci bir yemekle üyelerini bir araya getirmiş oldu. Yemeğe
katılanların ortak görüşü balonun çok güzel, eğlenceli, keyifli bir gece olduğu yönünde oldu. Teknede düzenlenen balonun açılış konuşmasını yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, bu güzel günde

HEDD Üyelerini yalnız bırakmayan Otel Müdürlerine, firma yetkililerine ve katılan herkese üyeler adına teşekkürlerini sundu. Yurdakul, konuşmasının ardından baloya sponsor olan Uğur Kimya Yetkilisi Kahraman
Çebişli’yi sahneye davet ederek, böyle güzel
bir organizasyonda derneğe yapmış olduğu
katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından baloya katılanlar, bir
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gün de olsa yoğun iş temposundan ve stresten uzak, unutulmaz, canlı müzik eşliğinde
eğlenceli bir akşam geçirdi. Baloya katılarak HEDD’e destek veren, Ata Turizm, Uğur
Kimya Makine, Eczacıbaşı Girişim Pazar-

lama, BM İlaç, RGS Group, Ökotek, Üniversal Kimya, Planet, Saruhan, Pak Çamaşır, Filatem, Viking, Kıvanç Tekstil, Potema, Fabeks Kimya, Diversey, Servis İstanbul, Planet İlaçlama, Mis Group, Ecolab,

Snowy Laundry, Artekay, Yiğitoğlu Kimya, Yiğitalp Laundry, Tolkar, ND Fila, Fast
Temizlik, Euroserve, Real Temizlik, Karcher, Nilfisk, Ototeks, Dolphin Laundry gibi
firmalara teşekkür ederiz.
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HEDD ÜYELERİ, PRATİK HAVLU
KATLAMA EĞİTİMİ ALDI
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Yaşmak Sultan Otel’in ev sahipliğinde bir araya gelen HEDD üyeleri, Pratik Havlu
Katlama eğitimi aldı. Turizmci Emir Hepoğlu tarafından verilen havlu katlama eğitimine
housekeeperlar yoğun ilgi gösterdi.
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma
Derneği (HEDD) Üyeleri, Yönetim Kurulu
Başkanı Musa Yurdakul’un çalıştığı
Yaşmak Sultan Otel’de bir araya geldi.
Turizmci Emir Hepoğlu tarafından verilen
Pratik Havlu Katlama eğitimine çok sayıda
housekeeper katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa
Yurdakul, toplantıya katılan herkese iyi
akşamlar diyerek, bugün aralarında olan
ve eğitim veren Emir Hepoğlu’na teşekkür

etti. Her ay düzenli olarak bir araya gelerek
toplantı yaptıklarını belirten Yurdakul, bu
eğitimlerde mümkün olduğunca eğitim
almaya çalıştıklarını ifade etti. Bugün ise
konaklama tesislerinde süsleme olarak
kullanılan havlu katlama konusunda,
turizmci Emir Hepoğlu’ndan eğitim
alacaklarını söyleyen Yurdakul, gelecek
aylarda yapılacak toplantılarda eğitim
almaya devam edeceklerini dile getirdi.
Konuşmasının ardından Emir Hepoğlu’nu
kürsüye davet eden Yurdakul eğitimin

startını verdi. Önce kendisini tanıtan
Hepoğlu, daha sonra yazdığı Sevimli
Havlular kitabı hakkında housekeeperlara
bilgi verdi. 2012 Nisan ayı itibari ile
okuyucusu ile buluşan Sevimli Havlular
kitabının yayınlandıktan sonra çocuklar ve
hobi tutkunları tarafından büyük beğeni
gördüğünü belirten Hepoğlu, “Şimdiye
dek çeşitli televizyon kanallarında
canlı yayınlara konuk olarak kitabının
ana konusu olan Pratik Havlu Katlama
Tekniklerini gösterdim. Ayrıca ulusal yazılı
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icrasından çok ötede bir manası olduğunu
vurguladı. Hepoğlu misafir memnuniyeti
odaklı yapılan bu süsleme sonucunda,
misafir, çalışan, tesis ve sonucunda Türk
Turizminin artı değerler kazanmakta
olduğunu belirtiyor. Tekniğin oteller ve
turizm sektörü dışında beğeni görmesinin
de kendisi açısından ayrıca sevindirici

olduğunu da belirten Hepoğlu, Türkiye’de
kendi alanında bir ilk olma özelliği
taşıyan Sevimli Havlular kitabı sadece
internet üzerinden okuyucuya ulaştığını
ifade etti. Hepoğlu kitabını tanıttıktan
ve içeriği hakkında katılımcılara bilgi
verdikten sonra havlu katlama konusunda
uygulamalı olarak eğitim verdi.
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basında da oldukça yer almış durumda.
Otellerde konuk turistlerin yanı sıra,
otel personeline de bu eğlenceli tekniği
öğretiyorum” dedi.
Towel origami tekniğinin tarihçesini, ilk
ortaya çıkış dönemlerini ve ardından
turizme olan katkısını anlatan Hepoğlu,
konunun basit bir katlama tekniğinin
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HEDD ÜYELERİ KASIM AYINDA
PRINCE HOTEL’DE BİR ARAYA GELDİ
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Kasım ayında Prince Hotel’in ev sahipliğinde bir araya gelen HEDD üyelerine,
MyDryLine firması tarafından halı, koltuk ve yatak temizliği hakkında eğitim verildi.
Ayrıca otel Genel Müdürü Tuğba Çayırlı da toplantı salonuna gelerek HEDD üyelerine
yaptıkları çalışmalardan dolayı başarı diledi.
Sirkeci’de bulunan Prince Hotel’in ev
sahipliğinde bir araya gelen Housekeeping
Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD)
üyeleri, MyDryLine firmasının sunumuyla,
halı, koltuk ve yatak temizliği konusunda
eğitim aldı. Eğitimin sunumunu firma Genel
Müdürü Fuat Karadayı gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan HEDD
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul,
herkese hoş geldiniz dedikten sonra ev

sahipliğini yapan Prince Hotel Genel
Müdür’ü Tuğba Çayırlı ve Housekeeper
Gürsel Bağcı’ya teşekkür etti. Tuğba
Hanım’a HEDD’e vermiş olduğu destekten
dolayı teşekkür plaketi veren Yurdakul,
otel müdürlerinin kendilerine destek
olmasının önemli olduğunu ifade etti.
Housekeeping Departmanın otellerin vaz
geçilmez bölümü olduğunu ifade eden
Tuğba Hanım, “Başta temizlik, tertip, düzen

olmak üzere, dekorasyon, bahçe bakımı ve
bilgisi, çamaşırhane hizmetleri, süsleme,
dekor, renk uyumu, haşere ile mücadele,
tekstil, kimyasal bilgisi ve daha birçok
alanda uzmanlık sahibi olmayı gerektiren
Housekeeping departmanı yöneticiliği hiç
de hafife alınmayacak bir meslek gurubu
desek yeridir. Hastanesinden oteline,
tatil köyünden, alışveriş merkezine kadar
birçok alanda hizmet veren Housekeeping
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departmanı ve yöneticileri, bu geniş destek
hizmetler yelpazesi içerisinde olmazsa
olmazlardan olduğunu da kesin olarak
kabul etmek gerek. Şüphesiz eğitim, hijyen,
dayanışma,
kaynaşma,
yardımlaşma,
üretmek, inovasyon ve ekip gibi daha birçok
başlıkları da ekleyebiliriz” dedi. Konuşmaların
ardından MyDryLine firması Genel Müdür’ü
Fuat Karadayı, firmayı tanıttıktan sonra
uygulamalı olarak eğitim verdi. MyDryLine
firmasının Haziran ayından itibaren faaliyete
geçtiğini belirten Fuat Bey, “Dünyanın 3. en

büyük network şirketi olan Alman Vorwerk’in
üstün ürün ve hizmet kalite güvencesiyle,
Halı, Yatak ve Koltuk tekstillerinde
mükemmel “Hijyenik Dip ve Yüzey Kuru
Sistem Temizleme” yapan Türkiye’nin ilk ve
tek kuruluşuyuz. MyDryLine, eğitimli uzman
temizlik kadrosuyla; evinizde, işyerinizde,
otel, hastane, yurt, yuva vb. kapalı yaşama
ortamlarında, yerinde temizlik felsefesiyle,
gözünüzün önünde, gerçek bir temizliğin
pırıl pırıl ışıltısıyla parladığı üstün bir temizlik
hizmeti sunmaktadır. Aile ve Toplum Sağlığı

için büyük önem taşıyan, alerji, alerjik astım,
astım ve enfeksiyona bağlı hastalıklara
yataklık yapan Halı, Yatak ve Koltuklarınızın
görünmeyen
derin
yüzeylerinde
gerçekleştirdiği derin dip temizliğiyle mikro
organizmalarla savaşarak, güvenle soluk
aldığınız sağlıklı kapalı yaşama ortamları
hazırlamaktadır” dedi. Housekeeperlara
yaptıkları işlemler hakkında bilgi veren Fuat
Bey, daha sonra uygulamalı olarak halı ve
yatak temizliği yaparak, yaptıkları işlemleri
katılımcılara gösterdi.
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HEDD ÜYELERİ ARALIK AYINDA
GOLDEN HILL OTEL’DE BULUŞTU
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Aralık ayında Fındıkzade’de bulunan Golden Hill Otel’in ev sahipliğinde bir araya
gelen HEDD üyeleri, Uğur Kimya ve Laundry firmasından tekstil yıkamada kullanılan
kimyasallar ve pamuklu tekstil yıkama konusunda dikkat edilecek hususlar konusunda
eğitim aldı.
Golden Hill Otel’in ev sahipliğinde bir araya
gelen HEDD üyeleri, Uğur Kimya Makine
ve Laundry firmalarından eğitim aldı. Uğur
Kimya Makine housekeeperlara pamuklu
tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasallar
hakkında bilgi verirken, Laundry firması
ise pamuklu tekstil yıkama aşamaları ve
yıkama yapılırken dikkat edilecek hususlar
konusunda eğitim verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan HEDD
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul,

toplantıya katılan herkese iyi akşamlar
diyerek, bugün burada iki ayrı firmadan eğitim
alacaklarını belirtti. Uğur Kimya Makine ve
Laundry firmasından eğitim alacaklarını
ifade eden Yurdakul, “Dernek olarak her
ay düzenli olarak yaptığımız toplantılarda
değişik konularda eğitim almaya çalışıyoruz.
Üyelerimizin bilgilenmeleri için elimizden
gelen çabayı gösteriyoruz. Gelecek aylarda
da farklı firmalardan yeni eğitimler almaya
devam edeceğiz” dedi. Başkan Yurdakul’un

ardından Uğur Kimya Makina yetkilileri
kürsüye gelerek pamuklu tekstil ürünlerinin
yıkanmasında kullanılan kimyasal maddeler
hakkında housekeeperlara bilgi verdi.
Tekstil ürünlerinin yıkamasında kullanılan
kimyasalların doğrudan tekstilin kullanım
ömrünü belirlediğini belirten Kahraman
Bey, yanlış kullanılan temizlik kimyasalları
nedeniyle hem tekstilin ömrünün kısaldığını
hem de renklerde akma meydana gelerek
tekstilin kullanılmaz hale gelmesine
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neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle
çamaşırhanelerin yıkama konusunda tekstilin
türüne ve lekeye göre kimyasal kullanmasının
büyük önem taşıdığını söyleyen Kahraman
Bey, gereksiz yere gerektiğinden fazla
kullanılan kimyasallarında faydadan çok
zarar getirdiğini belirtti.
Uğur Kimya Makina Yetkililerinin ardından
Laundry yetkilileri eğitime başladı. Tekstil

yıkamasında kullanılan suyun kalitesinin
büyük önem taşıdığını ifade eden Laundry
yetkilisi, kullanılan suyun kalitesiz olması
nedeniyle tekstilin ömrünün kısaldığını
söyledi. Tekstil yıkanırken kullanılan
makinelerin ve ekipmanın da önemli
olduğunu belirten yetkili, “Lekenin
türüne göre kimyasal kullanılması
tekstilin ömrünü uzatan önemli bir

husustur. Kimyasalların gereğinden
fazla kullanılması da tekstilin ömrünü
azaltmaktadır. Tekstilin türüne göre
yıkama yapılması, sıcaklık seviyesinin
buna
göre
ayarlanması
tekstilin
uzun ömürlü olmasına yardımcı olan
etkenlerdir” dedi. Eğitimin ardından HEDD
üyeleri ve firma yetkilileri toplu fotoğraf
çekinerek toplantıyı noktaladı.
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Evteks Tekstil Limited Şirketi, 1998 yılından beri tekstilin tarihi başkenti olan Denizli’ de tasarım, üretim ve kalite kontrol alanında hizmet vermektedir. Kalitesini ISO9001 ile belgelemiş olan şirketimiz, 24 ülkeye ve 3 kıtaya ihracat yapmaktadır.
Dünyanın bir çok banyosunda özenle kullanılan havlular, koleksiyonel anlamda bile
tercih edilen bornozlar, tasarım harikası
nevresimler gibi temel kullanım ürünlerinin yanı sıra inovasyon içeren böcek kovucu piknik örtüsünden, Aloe Vera içeren çarşafa kadar hem sağlıklı hem de farklı ürünler sunmaktayız.
Hizmet sektörü de Evteks’ in yaygın anlamda üretim alanına girmektedir. Otel tekstil
ürünleri Evteks’ in en iddialı ve güçlü olduğu alanlardan birisidir. %100 pamuk ve pamuk karışımı ipliklerden her kalite çarşaf,

nevresim, yastık kılıfı, pike, alez, yorgan,
yastık, yatak örtüsü, el, banyo, plaj havluları, bornozlar, perde, tül perde, masa örtüsü, peçete, skırt, otel kullanımına yönelik
terlikler ayrıca özel desen çalışmaları sunmaktadır. Dünyada bir çok tesis misafirlerini Evteks’ in ürettiği ürünlerle ağırlamaktadır.
Üniversiteler ile proje olarak geliştirdiğimiz AR-GE çalışmalarımızın önemli bir parçasını teşkil eden, fonksiyonellik ve kullanım konforunun ön planda tutulduğu, teknik seviyesi yüksek olan spor tekstilleri ile
hayatın dinamizmine katkımız önemli oranda sürmektedir.
Spor alanında olduğu gibi sürekli kendini
yenileyen bir sektör olan kozmetik alanında da bir çok ünlü marka için havlu, bornoz,
saç bandı, yüz havluları, boneler ve daha

birçok ürünü müşteriye özel olarak tasarlayıp üretmekteyiz.
Dünyanın doğal kaynak ve şifa merkezi
Ege’ de yaygın olan SPA tesislerinin her birimi için gerekli havlu, bornoz, çarşaf, peştemal ve diğer tekstil ürünleri üzerinde yıllardır yaptığımız detaylı araştırmalar ve
teknik anlamda ihtiyaçları karşılayacak bilgi ve tecrübemiz ile SPA’ların kendine özgü
konseptine uygun renk ve desenlerde üretim yapıyoruz.
Birbirinden çeşitli ve bir çok kullanıma, zevke hitap eden bu üretim zincirimiz, deneyimli bir ekip ve üst düzey bir üretim altyapısı tarafından sunuluyor. Başarımızı süreklilik, kalite, AR-GE ve güven ilişkisi ile
sağladık. Rakipsiz bir güvenle müşterilerimize en kaliteliyi ve keyifle kullanabilecek
çeşitlilikteki servisi sunmanın onurunu yaşıyoruz.
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ZUGO HOTEL COLLECTION
Otellerdeki misafirlerin konforunun en
önemli parçasıdır yataklar. Yatağı çepeçevre sarmalayan yatak çarşafları ise yumuşaklığı, rahatlığı ve en önemlisi bembeyaz görüntüsüyle temizliği vurgular.
Yastığın ve yorganın rahat dokusu ise uykuyu kaliteli hale getirecek ve otel misafirlerinin yüzünü güldürecektir.
Otel tekstili ürünlerinde otel misafirlerinin konforlu bir gece geçirmesini hedefleyen ZUGO ürünleri, yüksek kalite hammadde kullanılarak, üretimin her aşamasında uluslararası sertifikalara sahip boya
ve kimsayasallarla Denizli’deki kendi tesislerinde üretilir.

ZUGO, otellerin yanında fitness, spa, sauna, wellness, güzellik salonu, kreş ve hastaneler için özel üretim her renk ve ebatta havlu, bornoz, nevresim takımı, yastık,
yorgan, battaniye, alez, terlik gibi logolu ya da logosuz bütün özel üretim tekstil çözümleri de sunar.
Aynı zamanda ZUGO, otel tekstilindeki
uzun yıllardan gelen tecrübesi ile en iyi
ürünü en ekonomik fiyatlarla söz verilen
tarihte size ulaştıracaktır. Üreticiden almanın fiyat ve hız avantajını kullanırken,
satış sonrasında da sizin her türlü sorunuza cevap veren profesyonel bir ekibin yakınınızda olduğunun güvencesini yaşayacaksınız.

ZUGO Home olarak yurtdışında 15 mağazada, ürünlerimizi; her defasında daha iyisini yapmak vizyonuyla müşterilerimizin
beğenisine sunuyoruz.
ZUGO’nun özellikle yurtdışı ev ve otel
tekstili deneyimini paylaşmak ve yükselen değerin bir parçası olmanız da mümkün. ZUGO’nun farklı bölgelerdeki ofisleri ile iletişime geçebileceğiniz gibi,
ZUGO’nun henüz ulaşmadığı bir bölgede
markanın temsilcisi olabilirsiniz.
Üretici olmanın gücü ile uluslararası iş
tecrübesi ve vizyonuyla farkımızı en kısa
sürede siz de anlayacaksınız.
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KAELSA HER ALANDA KOKU VE TIKANIKLIĞA
DOĞAL ÇÖZÜMLER SUNUYOR
Yarım asıra dayanan bir geçmişe sahip olan
KAELSA firması; kuruluşunun ilk yıllarından itibaren faaliyet alanı Mazotlu Oto Kaloriferleri, Seyyar Isı Cihazları, Santrifüj Su
Devir Daim Pompaları ve Mazot Aktarma
Pompaları üretimi yapmakta iken 2012 Yılı
başlarında bu üretimlerinin dışında, ARGE
bölümün de yapılan çalışmalar sonucunca her geçen gün gelişen teknolojiyle sorunların arttığını görerek bünyelerinde yeni
bir departman açmışlardır. Bu departman;
Otel, Motel, Restaurant, Ev ve Sitelerde
oluşabilecek tıkanıklık, kötü koku, süs havuzu ve akvaryum temizliği, golf sahaları,
süs bitkilerinin bakımı için Amerika dan ithal ettiği 2 ayrı ürünü iç piyasaya Bio-Pure

Türkiye olarak sunmuştur. Bu ürünlerden
biri olan Drain Receptor’ ın düzenli kullanımıyla Foseptik, Giderler ve Yağ Tutucularda oluşabilecek tıkanıklık ve Kötü Kokulara
Kesin çözüm getirmektedir.
Diğer ürün olan Pond Aquarium Treatment
ise; yine düzenli kullanımda akvaryum, süs
havuzu, golf sahaları ve süs bitkilerinin bakımında etkilidir.
Havuz ve Akvaryumların berrak ve yosunsuz olmasını sağlar, dip çamurunu, balçık
oluşumunu ve bunların oluşturduğu kötü
kokuları da yok eder. Diğer kullanım alanları olarak; Soğutma Kuleleri, Küçük ve Bü-

yükbaş besi çiftlikleri, At Çiftlikleri, Yat ve
Karavanlar, Seyyar tuvaletler, Pisuarlar,
Hayvanat bahçeleri, Atık su arıtma tesisleri, Çöp depoları, Çamaşır ve Bulaşık Makinelerini sayabiliriz.
Firma Genel Müdürü M. Murat KELEŞ bu iki
ürünün % 100 doğal olduğunu, İnsan, Hayvan, Bitki ve Doğa dostu olduğunu hiçbir
kimyasal içermediğini FDA ve GRAS onaylı bir ürün olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca
ürünler M.S.D.S. Raporuna sahiptir. Ürünlerin, Birleşmiş Milletler sponsorluğunda yapılan bir araştırmada benzer 132 seçenek
arasında birinci seçilmiş olduğunu, ürünlerin hiçbirinde salmonella olmadığını garanti etmektedir.
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YÜZDE %100 YERLİ ÜRETİM: DOMAKS METAL
Dünyada artık yükselen değer ve en hızlı
gelişen paslanmaz çelik eşya sektörü Ülkemizde de gün geçtikçe ürün yelpazesini
ve ürün guruplarını genişletmektedir. Dekoratif, sağlam ve hijyenik olması açısından, hemen hemen her sektöre giren paslanmaz çelik eşyalar, yaşam standardını
yükseltmekle beraber kullanılan mekanlara daha modern ve daha çağdaş görüntüler katmaktadır.
Çok kısa bir zaman öncesine kadar bu tür
ürünler ülkemize tamamen ithal olarak
girmekteydi. Daha çok Uzakdoğu’dan niteliksiz ürünler piyasada kol gezmekteydi. Garantisi olmayan istenilen kaliteyi taşımayan Uzakdoğu ürünleri piyasada hakimiyetini kurmuştu. Domaks Metal, piyasadaki bu hengameyi ve boşluğu görmüş, bilimsel düzeyde araştırmalarını yapmış, gerekli girişimlerde ve yatırımlarda bulunarak bu tür ürünleri ülkemizde üreten ilk firmalardan biri olmuştur. İş ortaklığı sistemi
ile çalışan firma ülkemizde büyük illerdeki
bayi ve iş ortaklığı yapılanmasını % 85 tamamlamıştır. Bayilerini reklam ve müşteri
yönlendirmesiyle destekleyen firma, bu tür
iş ortaklığı sisteminden dolayı kısa sürede
çok yol kat etmiş ve başarıyı yakalamıştır.
2011 yılı plan ve projeler çerçevesinde üretime tam geçiş yılı olmuştur. Zira firma

dışa bağımlılığını tamamen kaldırmış yapmış olduğu makine ve ekipman yatırımları
ile dışarıya fason yaptırdığı ürünleri bünyesine katmıştır. Bünyesine kattığı yeni makine, ekipman ve modernizasyondan dolayı
düşen maliyetleri aynen iş ortaklarına yansıtan firma, gerçek manada iş ortaklığı sistemini yürütmektedir. Sadece kendisini değil çalıştığı firmalarında kar marjının yükselmesini gözetmektedir.
Firmamız 2012 yılını tamamen ihracat ve
kalite yükseltme odaklı çalışmaya ayırmıştır. İhracat altyapısı için Amerikan Akademi Dil Kursundan destek alınarak, yabancı dil eğitimi sağlanmıştır. Ürün kalite standartlarını yükseltmek adına Bakırköy Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi’nden metal işleme teknolojileri bölümünden personel eğitimi sağlanmış ve her iki kurumdan da tüm personel belgelerini alarak eğitimlerini tamamlamıştır. Firmamız aynı zamanda 2012 yılında, mevcut ihracat yapılan ülkelerde bölge toptancılarını artırıp,
her ülkeye çok noktadan ihracat yapmayı
hedeflemektedir. Alan çalışması adı altında her ülkedeki ana bölgelerde iş ortaklığı
sistemi kurmak ve mevcut ihracat rakamlarımızı % 40 artırmayı hedeflemekteyiz.
Daha çok ithal girdileri, ülkemizde üretmeyi hedefleyen firmamız, Uzakdoğu’ya al-

ternatif olmuş ve bu yolda daha ileriye gitmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel düzeyde
araştırmalar yaparak, kullanım alanlarına
ve sağlık açısından yararlı ürünleri geliştiren firmamız, birçok dalda sektörde öncü
olmuştur. Tüm kurum ve kuruluşlarda artık arınılan ve tavsiye edilen bir marka olan
DOMAKS, sektörde üretici kimliğinde lider
olma yolunda ilerlemektedir. 2012 yılı paslanmaz çelik sektörü açısından daha parlak ve daha kazançlı bir yıl olmaktadır. Her
yıl hedefinin üstüne çıkan paslanmaz çelik
sektörü, ülkemizde hala girilmesi gereken
çok noktaya ulaşamamıştır. Buda gelişime
açık bir pazar manasına gelmektedir.
Sektörün en büyük ve ilk önde gelen sorunu yassı paslanmaz çeliğin ülkemizde
üretilmemesidir. Tamamen dışarıya bağlı olduğumuz bu konuda Sektör temsilcileri ve ilgili mercilerde yeterli ilgi ve alakayı gösterememektedir. Dünyada Endüstriyel Mutfak, ıslak hacim ve hijyen ekipmanları konusunda ciddi mesafeler almış olan
ülkemiz dışa bağımlılığı ile yeteri kadar ihracat yapamamaktadır. Model ve marka
üretmede iyi yol olan firmalar maliyet konusunda tıkanıp kalmaktadır ve Uzakdoğu
ile yarışamamaktadır. İlk ve ivedilikle bu
sorunun ele alınıp çözüme kavuşması gerekmektedir.
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KMS KAĞIT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
KMS Kağıt Tekstil Sanayi ve Ticaret
AŞ, 2004 yılında kurulmuş ve gerekli
belgelendirme yatırım süreçleri sonunda ana faaliyet konusu olan çöp
torbası/atık torbası üretimine tamamen modern ve yeni tesisi ile başlamıştır. KMS AŞ, ithal makine parkuru ile hazırlanmış ürünleri öncelikle otel, restoran, hastane, özel/devlet kurumları ve AVM/AYM gibi toplu yaşamın olduğu her alanda kullanılmak üzere “EKOÇEV”, “ÇEVRECİ”
ve “ORFA” markaları ile üretip satışını yapmaktadır. İhracatta ise başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere
yurtdışındaki birçok ülkeye yine kendi markalarıyla satış yapmaktadır.
Aylık 60 bin kolinin üzerinde kapasiteye sahip olan KMS A.Ş. kurulum
aşamasında kalite politikasını dünya standartlarına göre belirleyip, ka-

liteyi üretimin her aşamasında modern laboratuvarı ile kontrol altında
tutarak, ilke ve standardını hiç bozmadan üretim yapan ender firmalardan biridir.
Firmamızda bulunan AR-GE ve inovasyon ekibi, ürün geliştirme ve teknoloji entegrasyonu adına sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek firmamızın gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde sektördeki hedef gruplara uygulama ve teknik eğitimler vermektedir. KMS A.Ş. ilkelerinden ve kalitesinden ödün vermeden üretim kapasitesini arttırmak için, 2011 yılından
bu yana yatırımlarına hız kesmeden
devam etmektedir. Bütün bunların
ışında, KMS A.Ş. sektörde aranılan
marka olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

OZZONE YENİ NESİL ÇEVRE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
HAVA, SU, ATIKSU TEMİZLEYİCİ SİSTEMLER
2005 yılından beri yerüstü ortam havası ve yeraltı kanalizasyon
konularında, koku sorunlarına karşı hizmet veren firmamız, otel,
AVM, plaza, sosyal yaşamın kalabalık olduğu her ortamda, ‘Yeni
nesil çevre sağlık teknolojileri’ sloganıyla hizmet vermektedir.
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❑ Ortama sinmiş alkol sigara nargile kokusu
❑ WC, banyo, klima kokusu,
❑ Balık, ızgara kokusu,
❑ Yangın, is, küf, rutubet, nem kokusu,
❑ İnsan-evcil hayvan kokularını,
❑ Boya, badana, plastik kokusunu,
❑ Bakteri, mantar, virüs, sporlar ve maytları ortadan kaldırır.

❑ Otel odasından, çöp odasına mutfaktan lobiye kadar her ortama kimyasalsız dezenfeksiyon sağlar.
❑ Aklınıza gelecek tüm kötü kokuları en uygun imkanlar ile yok eder.
Akvaryum, Yüzme ve süs havuzlarınıza klor ve diğer kimyasallardan kurtaran en ekonomik ozon uygulamaları için teklif alınız. Ayrıca WC, banyo, mutfak giderlerinden gelen fosseptik kokularına, logar, kanalizasyon, yağ kapanları tıkanmalarına karşı
enzim bakteri uygulamasıyla, kırıp dökmeden asit ve türevlerini
kullanmadan, tamamen biyolojik bir şekilde temizlik sağlar. Kalıntı ve tortu bırakmaz. Golf ve havuzları dip suyu, koku, dip çamuru bertarafı artık çok kolay. Arıtma ve giderler hakkında lütfen bilgi alınız.
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3M FİLTRASYON SİSTEMLERİ
Sağlıklı içme suyu tartışmasının yoğunlaştığı bugünlerde hangi suyun
daha sağlıklı olduğu konusunda çeşitli yorumlar var. Musluklardan
akan ve “şebeke suyu” olarak tabir
edilen su aslında hijyenik ve güvenli olabilmektedir; ancak hem sudaki
klor kokusu hem de bina içindeki tesisat ve depoların temizliği musluk
suyunun gönül rahatlığıyla tüketilmesini engelleyebiliyor. 3M Filtrasyon Sistemleri’nin sunduğu çözümler ise musluk suyunun sağlıklı bir
şekilde içme suyu olarak kullanılmasını sağlıyor.
Kullanım Noktası Su Arıtma Sistemleri Ve Merkezi Su Arıtma Sistemleri
olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan filtrasyon sistemleri, suyu kimyasallardan ve bakterilerden arındırırken istenmeyen kokuları gideriyor,

suyun sertliğini de istenen düzeyde
tutarak güvenli ve lezzetli bir su kalitesi sunuyor.
Kompakt tasarımı ile her yere uyum
sağlayan ve kolay kuruluma sahip
3M Filtrasyon Sistemleri’nde atık
suyu yok ve kartuş değişimi de çok
kolay. Evlerde temiz içme suyu elde
edilmesini sağlayan bu sistem, uzun
vadede de daha ekonomik bir çözüm
sunmuş oluyor. Kullanım Noktası Su
Arıtma Sistemleri’ni mutfakta tezgah altında konumlandırıp hijyenik,
kaliteli ve lezzetli bir su elde edilebiliyor. Sistem musluk suyunu filtreleyip yemek pişirme ve yıkamada kullanılabilecek içme suyunu elde ediyor. Filtre sistemlerinin son noktada
kullanılması nedeniyle, üretilen suyun bekleme ya da diğer nedenlerle kirlenme riskini de en aza indiriyor.

AKTECH AKILLI DAİRE GİRİŞ İSTASYONLARI
edilen değerde sabitlenmiş kullanım sıcak suyu üretir. Yardımcı
enerjisiz termostatik kontrol vanası, istenilen sıcaklıklarda kullanım sıcak suyu sağlar. Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılındaki ilgili
yönetmelik ile, ısı kontrol ve pay ölçer sistemlerinin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. 2009 yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılında
güncellenen Bina Enerji Performansı Yönetmeliği ise, toplam kullanım alanı 2.000m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımını zorunlu kılmıştır. Aktech Akıllı Daire Giriş İstasyonları, ihtiyac kadar ısı kullanımını sağlamakta ve kullandığı Akıllı ölçüm cihazları ile adaletli paylaşımı mümkün kılmaktadır.
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Aktech Akıllı Daire giriş istasyonu, merkezi ısıtma sisteminin
avantajlarını ve bireysel ısıtma sisteminin konforunu bir arada
sunan kompakt bir çözüm üretmektedir. Bağlantı boruları isteğe göre paslanmaz çelik veya bakır malzemeden imal edilebilmektedir. Kullanım sıcak suyu AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal bir plakalı ısı eşanjörü ile üretilir. Aktech Akıllı Daire Giriş istasyonu, daire ısıtma hattındaki diferansiyel basınç farklılıklarını önleyen bir yapıya sahiptir. Böylece daire içindeki Termostatik radyatör vanalarının kısmından kaynaklanan gürültü sorunu ortadan kaldırılmış olur. Ayrıca, “kullanım sıcak suyu öncelikli” bir çalışma sağlanır. Aktech Akıllı Daire Giriş istasyonu set

64
AKTUEL.indd 12

1/10/13 2:57 PM

aktüel
STAHL WASCHEREIMASCHINEN
UYSAL MAKİNA

Hayat Kimya Kağıt Grubu, deneyimli ve güçlü kadrosu ile
üretim hızında Dünya’nın ikinci büyük kağıt üreticisi olan
SCA’nın rekorunu kırdı ve Dünya’nın en hızlı kağıt üreticisi oldu. Türkiye’nin lider temizlik ve kişisel bakım üreticisi Hayat Kimya’nın Temizlik Kağıdı Grubu, 2012 Haziran
ayında kağıt makinesinin üretim hızını 2 bin 210 metre/dakikaya çıkardı ve bu hızda 24 saat kesintisiz üretim yaparak yeni rekorun sahibi oldu. 2010 yılından bu yana SCA
‘ya ait olan hız rekorunu, Hayat Kimya güçlü ve donanımlı
ekibiyle egale ederek temizlik kağıdı üretiminde Dünya’nın
en hızlısı oldu.

DIVERSEY, TASKI SWINGO 5000’İ TÜRKİYE’YE GETİRDİ
Gıda güvenliği, tesis hijyeni ve ürün korunması alanlarında
küresel lider olan Sealed Air’in işbirimi Diversey, profesyonel
temizlik sistemlerindeki güçlü markası TASKI’nın ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de de satışa sunulan ‘Swingo 5000 Büyük, binicili otomatik yer yıkama makinesi’, 105 cm’lik çalışma genişliği ve geliştirilmiş özellikleriyle büyük ve geniş alanların zorlu temizlik işlerinin üs-

tesinden kolayca geliyor, artan verimliliği sayesinde operasyonel temizlik maliyetini de düşürüyor. TASKI Swingo 5000,
patentli Intelliflow sistemiyle zemine her zaman doğru miktarda solüsyon vererek önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor.
Ayrıca 200 litrelik tank hacmi sayesinde uzun süre durmaya ve dolum yapmaya gerek olmadan 13 bin metrekarelik bir
alanın temizliğini gerçekleştirebiliyor.
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HAYAT KİMYA TEMİZLİK
KAĞIDINDA DÜNYA
HIZ REKORUNU KIRDI

STAHL Türkiye yetkili temsilcisi Uysal Makina 2006 yılında kalıp ve özel amaçlı Makina imalatı için kurulmuştur. Uysal Makina
Türkiye’nin önde gelen sanayi firmaları ile çalışmaktadır. 2011 itibarı ile STAHL firması ile Türkiye pazarında işbirliğine başlamıştır.
STAHL - Yıkama teknolojisi Firmamız uzun süreli geleneğe sahip,
dört kuşaktan beri çamaşır yıkama makineleri, kurutma makineleri,
ütüler ve katlama makineleri üreten bir firmadır. Bizler net prensiplerle çalışan dinamik ve konusunda uzman bir aile şirketiyiz. Teknolojik özellikler, ekonomiklik ve ekolojik operasyon açısından olgunluğa erişip mükemmelleştirilmiş ürün talebi ve inovasyonun ardından
kaliteye son derece önem vermekteyiz. Bizim açımızdan STAHL Yapımı ibaresi Alman Malı kalitesini gösterdiğinden, yerel ekibimiz bu
prensipleri garanti ederek çalışmaktadır.
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İSMET AKSU

“Bu alanda çalışmak isteyen gençlerin, yenilikçi, pratik, çözüm odaklı çalışan, yönetme
ve organize etme yeteneğine sahip, aktif, sabırlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ben
bu işi yapabilirim diye düşünen, kendine güvenen gençlere bu mesleği tavsiye ederim”
diyen Klas Hotel Executive Housekeeperı İsmet Aksu sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1953 İstanbul doğumluyum. İlk ve Orta
Okulu Piri Reis Okulunda okudum. Liseyi
ise Beyoğlu Kız Meslek Lisesi El Sanatları
Bölümünde okudum. 1984 yılından itibaren bir tesadüf sonucu, yolum housekeeperlıkla kesişti ve halen bu alanda çalışmalarıma devam ediyorum.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Mesleğe ilk olarak Tepebaşı’nda bulunan İnka Otel’de başladım. Bana bu işi
sevdiren, öğreten, mesleki eğitim almamı sağlayan ve beni en iyi şekilde yetiştiren İnka Otel’inin sahipleri İsmet Çakır

ve Mahmut Çakır kardeşlerdir. Kendilerine minnettarım. Aldığım eğitimler sonucunda İnka Otel’de göreve başladım.
İki sene kat şefi olarak çalıştıktan sonra, housekeeper olarak çalışma hayatıma burada devam ettim. İşimi severek
ve isteyerek yapmamın ödülünü aldım.
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Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı?
Meslek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Housekeeper olmadan önce, bu alanla ilgili çok sayıda eğitim aldım. Aldığım eğitimlerin faydasını da iş hayatında fazlasıyla gördüm. Ancak sadece eğitimler yeterli
olmuyor. Kendinizi günün şartları doğrultusunda geliştirmeniz de çok önemli. Aldığım eğitimlerden öğrendiklerimi ve zamanla edindiğim tecrübeyi, yanımda çalışan personelle paylaşıyorum. Onların en
iyi şekilde kendilerini geliştirerek, işlerinde söz sahibi olması için elimden gelen
çabayı gösteriyorum.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip olması gereken özellikler nelerdir?
İnsana değer vermek, yenilikleri yakından
takip etmek, edindiğiniz birikimleri en iyi
şekilde hayata geçirmek, mesleğe karşı
tutkulu olmak ve başarı arzusunda olmak
önemlidir. İnsanların yaptıkları işe karşı
olan sevgisi, dürüst olması, personeli iyi
tanıması, iletişim ve problemleri çözme
yetisinin güçlü olması bulunması gereken özellikler arasındadır. Housekeeperın
iyi ekip kurması ve bu ekibi bir öğretmen
edasıyla eğitmesi, her zaman yeni ve güncel bilgilerle donatması önem taşımaktadır. Ayrıca görev dağılımı yaparken adil ol-

ması iyi bir housekeeperda bulunması gereken özellikler arasında yer almalıdır.
Housekeeping departmanın daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bana göre housekeeping departmanı, bilgiye, yeniliğe açık olan bir meslek dalıdır. Bu mesleğe olan ilgi artırıldığı takdirde, housekeeping departmanı sadece temizlik yapan bir birimden ibaret olmadığını, bu departmanın tesisteki yerinin ve değerinin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmış
olur. Ayrıca personel yeterliliği, eğitim düzeyi, iş başı kurslarının artırılması ve yöneticilerin personele yatırım yapması sonucunda departmanımız daha iyi noktalara gelecektir.
Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Housekeeping, bir işletmenin temizlik,
tertip, bakım, dekorasyon gibi işlemlerin yürütüldüğü, planlanıp programlandığı çok önemli bir bölümdür. Otel işletmelerinde bulunan çeşitli alanların temizlik,
düzen ve bakımından sorumlu olan kat
hizmetleri departmanı çok önemli bir yere
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Çalışmakta olduğunuz otel hakkında
bilgi verir misiniz?
Konaklama hizmetini sanata dönüştürerek,
ülke tanıtımına katkıda bulunan Klas Otel,
ISO 9001 ve ISO 22000 sistem şartlarına uygun olarak hizmet vermektedir. 4 yıldızlı otelimizde 145 oda bulunmaktadır. Şehrin pek çok
gözde turistik yerine yürüme mesafesinde bulunan otelimiz, mükemmel bir konuma sahip,
ultra modern ve şık bir tesistir. Bu büyüleyici şehrin sokaklarında rahat bir yürüyüş, sizi
Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve
Topkapı Sarayı gibi yerlere götürecektir.

Housekeeper olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
İşinizi severek, isteyerek ve bilinçli yaptığınızda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Birçok
olumsuzluğu avantaja dönüştürmek bizim elimizdedir. Çünkü hizmet verdiğimiz
insanların yüzünde gördüğümüz memnuniyet ifadesi, onlara daima bizi hatırlatacaktır. Bizden hoşnut kaldıkları için tekrar
bize gelerek tekrar memnuniyetlerini ifade edecektir. Kısaca misafirlerimizin otelimizden memnun ayrılması bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır.
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sahiptir. Müşterinin memnuniyetini sağlamaktadır. Misafirlere gerekli konforu, sıcak ilgiyi ve rahat bir ortamı sağlayarak, onlara evlerindeki gibi rahat bir ortam sunmaktadırlar.
Misafir otelde kaldığı sürenin önemli bir bölümünü odasında dinlenerek ya da lobi, tv salonu, havuz gibi kat hizmetlerinin hizmet alanlarından yararlanmaktadır. Misafir otelde kaldığı süre içinde evindeki gibi kendini rahat hissederse, bir daha ki sefere yine aynı oteli tercih
edecektir. Bu nedenle housekeeping departmanı işletmenin en önemli bölümlerinden biridir. Kat hizmetleri departmanı en geniş çalışma alanına ve çok sayıda personele sahip
olması nedeniyle de geniş bir bütçeye sahiptir.
Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Diğer departmanlarında daima iletişim
içinde ve koordineli olarak çalışılması gerekir. Özellikle ön büro ve teknik depart-

man ile devamlı iletişim halinde olarak işleyişin kolaylaşması sağlanmalıdır. Bütün
çalışmaların misafir memnuniyeti için yapıldığı düşünülerek uygulanmalıdır.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Turizmde çok mesafe kat edilmesine rağmen hala hak ettiği yere gelmediğini düşünüyorum. Ben yönetimlerin housekeeping departmana daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Otellerde sistem kurulması ve sistemin tıkır tıkır çalışması gerekir. Hala bu sistemi kuramamış
oteller bulunuyor. İnsanlar üzerine düşen
görevleri hakkıyla yerine getirirlerse her
şeyin yoluna gireceğine inanıyorum.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Olumsuz bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Olumlu yönleri ise işteki düzen

ve titizlik ev ortamına da yansıyor. İşimde
planlı programlı çalışmam özel hayatımı
da düzene sokuyor.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çalışmak isteyen gençlerin, yenilikçi, pratik, çözüm odaklı işe yaklaşan,
yönetme ve organize etme yeteneğine sahip, aktif sabırlı, dikkatli olmaları gerekmektedir. Ben bu işi yapabilirim diye düşünen, kendine güvenen gençlere bu mesleği tavsiye ederim. Bu düşünceye sahip
gençlerimizi bizlerde elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıyoruz.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Bu işi yapabilecek herkese mesleği sevdirerek, gelecekte eğitimli, bilinçli, yenilikçi idareciler yetiştirmek için elimden gelen çabayı göstermeye devam edeceğim.
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ATA TURİZM
Birçok alanda verdiği hizmet ile adından sıkça söz ettiren Ata Turizm,
müşterilerine sunduğu buklet ürünleriyle de başarısını taçlandırmıştır. Ürünlerin
imalatı ile ilgilenen deneyimli bir teknik ve ticari ekibe sahip olan firmanın Avrupa
ve Ortadoğu ülkelerinde müşterileri bulunmaktadır.
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Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci
ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Ata Turizm 1988 yılı içerisinde İstanbul
Bomonti semtinde faaliyetine başlamıştır. İlk planda sadece ürün hazırlama ve
piyasa araştırması çalışmalarına başlanmıştır. 1990 yılı sonuna kadar bu çalışmalar devam etmiş ve 1991 yılından itibaren Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. 1992 yılı içerisinde yurtdışı pazar araştırmaları yapılmış ve altyapı
hazırlanmıştır. Bu yıldan itibaren fabrikada kapasite artırımına gidilmiş ve yurt dışı
pazarına cevap verebilecek şekilde etkin
hale getirilmiştir. 1993 Ocak ayından itibaren Almanya Münih’teki pazarlama şirketi kanalıyla ihracatlar başlamış ve halen devam etmektedir.
Üretici ve ihracatçı olan firma terlik, havlu, bornoz ve buklet malzemeleri konusunda uzmanlaşmış bir kadro ile otel,
hastane, spa ve spor tesislerine hizmet
vermektedir. Kozmetik departmanı kalite, sağlık, estetik ve müşteri odaklı üretim
anlayışımızdan vazgeçmeden, otel kozmetiği alanında en geniş kapsamlı ürün
yelpazesiyle hizmet vermektedir. Ürünlerin imalatı ile ilgilenen deneyimli bir tek-

nik ve ticari ekibe sahip olan firmanın Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde müşterileri
bulunmaktadır.
Bu işe başlarken neyi amaçlamıştınız?
Başlıca hedefi müşteriye kaliteli ve ucuz
ürün sunmak olan şirketin müşteri potansiyeli geçen yıllar içerisinde hızla büyümüş ve dünyanın her noktasına ihracat yapar hale gelmiştir. Otel banyo terliği üretiminde başlıca rakibi olan Çin’den
farklı olarak ürün çeşidi fazla tutulup kalite ön plana çıkartılarak pazarda söz sahibi
olunmuştur. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’ya
yakın mesafede olmasından dolayı müşterilerimiz siparişlerini bölerek stok maliyetlerini ve depolama sorunlarını ortadan kaldırmışlardır. İhracatımızın tamamı
Avrupa ülkelerine yapılmakta ve özellikle
Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi turizm yatırımları fazla olan ülkeleri kapsamaktadır.
Ürün portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Şirketimiz 1996 yılından itibaren sabun ve
kozmetik ürün taleplerine cevap vermeye başlamıştır. 2000 yılı içerisinde yurtiçi

müşterilerinden gelen talepleri göz önünde bulundurarak kendi bünyesinde sabun
ve kozmetik ürünler fabrikasını faaliyete geçirmek sureti ile üretim alanını genişletmiş ve bu ürünlerin yanı sıra buklet
tabir edilen diğer oda ürünleri ile de ürün
gamını çeşitlendirmiş ve pazarda etkin bir
konuma gelmiştir.
2010 yılı içerisinde müşterilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda dünyaca ünlü sekiz markanın Türkiye temsilciliği noktasında görüşmelerimiz halen devam etmekte olup yılsonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı ümit etmekteyiz.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Şirketimizin halen hedefleri arasında kaliteden ve müşteri odaklı hizmet anlayışından ödün vermeden pazar payını genişletmek ve daha farklı üretimlerle pazarda kalıcı olmaktır.
Referanslarımızdan bazıları Swiss, Movenpick, Kempinski, The Marmara, Acıbadem, International, Florence Nigthingale,
Richmond Hotels ve diğer 5 yıldızlı şehir
otelleri ve butik oteller.
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EUBSA TURKEY TESİS YÖNETİM
VE İŞLETME HİZMETLERİ

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

“Bünyemizde, güvenlik, temizlik, teknik bakım ve onarım, bahçe bakım, ilaçlama,
otopark-vale hizmetleri, sosyal tesis işletmeciliği ve catering hizmetleri
bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada genelde müşterilerimizin tüm destek
hizmetlerine talip olmakta ve genelde de blok şekilde anlaşmaktayız” diyen
EUBSA Turkey Genel Müdürü Furkan Albayrak sorularımızı yanıtladı.
Eubsa’nın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi verir misiniz?
Dünyanın en önemli hizmet gruplarından
olan EUBSA 3 yıl önce Türkiye’ye giriş kararı vermiş, bu bağlamda kendisine yerel
bir ortak bulmak amacıyla araştırmalara
başlamıştı. Türkiye’de güvenlik sektörünün henüz yapılanmasını tamamlamamış
durumu, kurumsal ve kurumsal olmayan
firmalar arasındaki yasal çalışma ve kalite farkının uçurum boyutunda olması sebebiyle de EUBSA prensiplerine uygun bir
ortak ve işin başına geçecek dinamik ve
sektörde isim sahibi tecrübeli birisine ihtiyaç duyulmuş, yine head hunter lar, sek-

törde önde gelen Yönetim Danışmanlığı
firmaları, Uluslararası araştırmalar, sektörden önemli isimler ve devlet kanadından yapılan araştırmalar neticesinde tarafıma ulaşmışlar.

letmeciliği ve Catering hizmetleri bulunmakta. Bugün gelinen noktada genelde
müşterilerimizin tüm destek hizmetlerine
talip olmakta ve genelde de blok şekilde
anlaşmaktayız.

Yaklaşık 6 ay süren altyapı, kurumsal
kimlik ve dünyadaki EUBSA prensip ve
sistemlerini Türkiye’ye entegre etme çalışmalarından sonra 1 şubat 2010 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Faaliyetlerimiz Tesis Yönetim ve İşletme Hizmetleri
dahilinde Güvenlik, Temizlik, Teknik Bakım ve Onarım, Bahçe Bakım, İlaçlama,
Otopark-Vale hizmetleri, Sosyal Tesis İş-

Bütün bunların yanı sıra Mağaza Depo
Stok Sayımı, Mağazacılık, Perakende ve
Hizmet Kuruluşlarına yönelik Profesyonel Gizli Müşteri Uygulaması hizmetlerini,
amatör ajans ve firmaların tekelinden çıkarıp yetkinlik tabanlı performans değerlendirme sistemiyle profesyonel şekilde
yapmaktayız. Bunun getirisi olarak şu an
3.250 kişilik bir kadroya sahibiz.
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Müşteri portföyünüz hakkında bilgi
verir misiniz?
EUBSA TURKEY hizmet yelpazesi çok geniş. Tüm Türkiye’de sektörün önde gelen
seçkin Otelleri, Özel Hastaneler, Üniversite kampüsleri, Residance ve Siteler, Fabrikalar bünyemizde. 2012 yılını %92 müşteri memnuniyeti ve % 120 büyüme rakamları ile kapatıyoruz.
Sektörün genel değerlendirmesini yapar mısınız? Eksikler ve sorunlar neler ne gibi çözümler getirilmeli?
En başta da söylediğim gibi, sektörde kurumsal ve kurumsal olmayan firmalar arasında gerek yasal çalışma gerekse altyapı ve kalite açısından uçurum bulunmaktadır.

Sektörü getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
EUBSA TURKEY, sektöre ve hizmet personeline yeni bir soluk getirdi. Türkiye’de
büyümek için firma satın alma yolunu
seçmeyip, müşteriye yatırım yoluna git-

EUBSA’da her
personel işe
başlamasından
itibaren çalıştığı
işin gereği
mesleki ve teknik
eğitimlerin almakta
ve bu eğitimler
periyodik olarak
tekrarlanmaktadır.
Bu mesleki ve teknik
eğitimin haricinde
başta Yaratıcı
Drama olmak üzere
kişisel gelişime
dayalı eğitimler
verilmektedir.

tik. Bu sayede 3 yılda 15 milyon $’a yakın bir yatırım yaptık. Bu yatırımlara örnek vermek gerekirse Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden birine 200 bin dolarlık
kamera yatırımını, en kaliteli hastanelerimizden birine yaptığımız ve personeli kendi bordromuza almak için 150 bin dolarlık
bir kıdem-ihbar yatırımını, 5 yıldızlı otellerimizden birine yaptığımız 50 bin dolarlık
kamera ve teçhizat yatırımını sayabiliriz.
Bunun gibi örnekler çok fazla ve şu anda
da müşteri adaylarımıza hizmet tekliflerimizi bu şekilde götürüyoruz. Böylece her
iki taraf için hem hizmet kalitesi hem de
mali yönden en iyi şartlar oluşuyor.
Ayrıca İK uygulamalarında sektörde
en düşük personel sirkülasyonu olan
şirketlerden olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun sebebi EUBSA’nın bir ticari kuruluş olmanın yanı sıra kendi
içindeki sosyal sorumluluk projeleridir. Bugün EUBSA Turkey de işe başlayan bir personel, 3 ay sonra EUBSANDIK sistemine üye olabilmekte
ve ihtiyacı olduğunda 5 maaşa kadar,
kendisi gibi güvenlik, temizlik, bahçe
bakım personelinden oluşan kurulun
onayı ile 18 taksitle faizsiz kredi kullanabilmektedir.
Bunun haricinde sürekli büyüyen bir
şirkette olmanın avantajını kullanarak personelimiz sürekli eğitimdenetim ve 3 ayda bir yapılan performans değerlendirme sistemi ile 3
yılda şef ya da müdür olabilme olanağı bulabilmektedir. Bunlar gibi şu
an faaliyette olan ve Türkiye’de benzeri olmayan uygulamalarla gerek
müşteri gerekse personel memnuniyeti anlamında EUBSA kalitesi sektörde en yüksek sıralardadır.

ARALIK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2012

Ve bu uçurum müşterilerin kafasını
karıştırmaktadır. Marka ve Kurumsal firmalar ile kalite rekabeti yapamayan yerel veya patron firmaları,
müşterileri fiyat rekabetine yönlendirmektedir. Zaten çok yüksek olmayan kar marjları, kurumsal olmayan
firmaların gayri yasal fiyat teklifleri ile sektörü ve müşteriyi zor duruma düşürmektedir. Bugün Türkiye’de
çok az firma kalite ve yasal çalışmayı
baz alarak hizmet firması seçmektedir. Bu durum bizim gibi devlete vergisini ve diğer yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren firmaları zorlamaktadır. Çözüm, gerek devlet denetleme kuruluşlarının, yasal çalışmayan hizmet kuruluşlarına ve bunları tercih eden müşterilere uygulayacağı denetim ve cezalar ile, gerekse sektöre giriş çıtasını yükselterek
olmalıdır. Sadece bir masa, bir kol-

tuk, telefon ve bilgisayar ile hizmet şirketi kurulmamalı belli bir altyapısı, yatırımı
ve sistemi olmayan firmaların sektöre girmesine izin verilmemelidir. Buna ek olarak sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı da
mevcut, bu durumu biz kendi elemanımızı
eğiterek, yetiştirerek aşıyoruz.
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EUBSA olarak her
projeye başlamadan
önce yapılacak işin
içeriğine göre risk
analizi ve fizibilite
yapıyoruz ve
hizmetimizi buna
göre planlıyoruz.
Güvenlikten ve
hijyenden tasarruf
olmayacağına
inanıyoruz.

Müşterilerinizin hizmet alırken nelere
dikkat etmesi gerekir?
Ülkemizde hala hizmet sektörünün kuralları ve denetimi tam anlamı ile yapılamadığı için pek çok kurum alt yüklenici olarak
çalıştırdığı firmalar nedeni ile zarar uğrayabiliyor. Yeni düzenlenen yasa maddelerine göre Üst yüklenici artık alt yüklenicinin her şeyinden sorumlu. Bu sosyal hak
ödemelerinden, özlük haklarına ve çalışma saatlerine kadar her şeyi kapsıyor.
Bu nedenle kurumlar çalıştıkları firmaların her konuda resmi uygulamaları tam
olarak yerine getirdiğine, sosyal ve Özlük
haklarının takibinin tam yapıldığına dikkat
etmeli, bunun yanı sıra çalıştığı firmanın
eğitim, denetim konusundaki gücünü dikkate almalıdır.
EUBSA olarak her projeye başlamadan
önce yapılacak işin içeriğine göre risk
analizi ve fizibilite yapıyoruz ve hizmetimizi buna göre planlıyoruz. Sektörde çoğu
zaman mali nedenler veya tasarruf nedeni ile işlerin az eleman veya eksik malzeme ile yapıldığına ise üzülerek şahit oluyoruz. Güvenlikten ve hijyenden tasarruf
olmayacağına inanıyoruz.
Eğitim sisteminiz nasıl?
EUBSA’da her personel işe başlamasından itibaren çalıştığı işin gereği mesleki
ve teknik eğitimlerin almakta ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanmaktadır. Bu mesleki ve teknik eğitimin haricinde başta Yaratıcı Drama olmak üzere kişisel gelişime dayalı eğitimler verilmekte-

dir. Yaratıcı Drama dersinin amacı çalışanların kişisel özelliklerini ön plana çıkartmak, rol modelini kullanarak misafir ve
müşterilerimize karşı yaklaşım ve davranış şekillerini belirleyerek en iyi deneyimi
sunmayı sağlamaktır. Belli dönemlerde
başarı gösteren personelimiz yurtdışında
EUBSA’nın eğitim programlarına gönderilmektedir.
Denetimlerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Tüm projelerimiz 7/24, gece ve gündüz
elektronik ortamda denetlenmektedir ve
müşterilerimiz bu denetimleri anlık olarak takip edebilmektedir. Bunun haricinde
EUBSA’nın özel yazılım altyapısı ile tüm
müşterilerimiz kendi projelerindeki personellerin bilgilerine, özlük dosyalarına,
projelerindeki her türlü olay, tutanak, bilgi vs. anında ulaşabilirler. Tüm denetimler
bu sistem sayesinde anında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmekte ve web
sitemiz olan www.eubsaturkey.com adresinden denetim raporlarına ulaşabilmektedirler.
Önümüzdeki dönemde planlarınız nelerdir?
Hedeflerimiz diğer rakiplerimizden çok
farklı. Ciro ve sayı olarak baktığımızda 3
senelik hedefimizin üzerindeyiz, bu nedenle ciro ve kişi kaygımız yok. Amacımız
müşteri memnuniyetini %95 in üstüne çıkarmak. Bunun yanı sıra tabii ki büyümemiz ve müşterimize yaptığımız yatırımlar
da devam edecek.
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BLUE STAR HOTEL EXECUTIVE
HOUSEKEEPER’I AYŞE DUYGU AKMAN

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Otelimize gelen misafirlerin memnuniyetini sağlamak gibi hassas bir görevin tam
ortasındayız. Değişik kültürlere sahip misafirlerden bir şeyler almak ve onlara kendi
kültürümüzden bir şeyler sunmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” diyen Blue Star Hotel
Executive Housekeeper’ı Ayşe Duygu Akman sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1969 Alanya doğumluyum. Alanya Lisesi mezunuyum.21 yaşında anne oldum. Yaşamın, hayallerden hedeflere
ve hedeflerden gerçeklere bir yolculuk
olduğuna inanırım. Oğlumun 1 yaşından ilkokul dönemine gelinceye kadar,
5 sene çocuk eğitmenliği görevinde bulundum. Çocuğumu ilkokul hazırlık dönemine getirdim ve kreş eğitmenliği görevim sona erdi. Bundan sonraki mes-

lek yaşantımda Johnsons And Johnsons, Düzey, Henkel firmalarında tanıtım görevlisi olarak çalıştım. Alanya dışına haftalık seyahatlerim olduğu için,
aileme gerekli ilgiyi gösteremediğimden dolayı bu görevimden ayrılmak zorunda kaldım.
Turizme duyduğum ilgiden dolayı Turizm Bakanlığı Kat Sorumluluğu belgesini aldım ve Kahya Otel’deki stajımla turizmdeki iş hayatım başladı. İlk

olarak Relax Otel’de maid olarak göreve başladım. Şimdi rahmetli olan patronum Erhan Arıkan’ın bana kat sorumluluğunu vermesiyle yöneticiliğe adım attım. Paşabay, Doğanay, Alpina’da görev
aldım. Son iki yıldır Blue Star Hotel’de
görevimi sürdürmekteyim. Hayatımın
odak noktası oğlum ve ailemdir. Meslek
seçimlerimde de hep bu iki ana faktörü göz önünde bulundurdum. Dolayısıyla bu ana faktörler iş hayatımda başa-
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Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı anlatır mısınız? Bu mesleği
seçmeye nasıl karar verdiniz?
Bir insanın en önemli kararıdır meslek
seçmek. Otel camiasında görevli arkadaşlarımın teşviki ile kat hizmetleri
kurslarına başladım ilk sertifikamı aldım. İlk staj gördüğüm Kahya Otel’de
meslektaşım Zişan Hanımın beni motive etmesi ve enerji vermesi ile, bu meslekte azimle çalışıp başarıyı yakalayacağıma ve zevkini tadacağıma tüm
kalbimle inandım.
Relax Otelde ilk
housekeeperlık serüvenime başlamış
oldum.
Çalışmakta olduğunuz otel hakkında bilgi verir misiniz?
Otelimiz 4 yıldızlı
bir tesis olup, şehir
merkezine bir buçuk kilometre, Kleopatra Plajına 600
metre uzaklıktadır.
2 ayrı binadan oluşmaktadır. 280 otel
odası 55 aile odası
toplam 335 oda ve 850 yatak kapasitelidir. Otelimizde tüm departmanlar dahil 170 / 180 arası personel çalışmaktadır. Kat departmanında 29 personel yer
almaktadır.
Housekeeper olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Otelimize gelen misafirlerin memnuniyetini sağlamak gibi hassas bir görevin
tam ortasındayız.
Değişik kültürlere sahip misafirlerden
bir şeyler almak ve onlara kendi kültürümüzden bir şeyler sunmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Misafir memnuniyeti, as-üst ilişkileri, departmanlar arası uyumu sağlamak, personelin moti-

ve ve enerjisini arttırmak, mükemmeliyetçi olmak… Herkes bunu göremeyecek ama görenler ve emeğimizle yaptığımız işin değerini bilenler olacaktır.
Değerimizi bilenlerin takdirini alırsak o
anki duyduğumuz ferahlık ve huzur bize
yeter.
Maalesef en zorlu yanı da niteliksiz personelle çalışmak, tesis sayısının çoğalması ve ücret politikasının dengesiz olması sebebiyle kaliteli personel temin
etmekte sıkıntı yaşıyoruz.
Ayrıca tesislerin geniş alana yayılmış
olması ve yetersiz sayıda personelle çalışılması mesleğimizin güzelliğinin törpüsü oluyor. Kısaca tanımlamak gerekirse bizim işimiz azgın dalgalar üzerinde sörf yapmak gibidir. Avantajı ve dezavantajı aynı anda yaşamış oluyoruz.

Sizin için iyi bir Housekeeperın sahip
olması gereken özellikler nelerdir?
Fikirlere ve yeniliklere açık olmalıdır.
Fikirlerini ve yeniliklerini personeliyle
paylaşmalıdır. Aktif ve gayretli olmalı, empati kurmalıdır. Paylaşmayı, kontrol etmeyi, dengeyi korumayı, disiplin
ve planlı çalışmayı prensip haline getirmelidir. At gözlüklerini çıkarıp teknolojinin nimetlerinden faydalanarak devamlı kendimizi geliştirmeli ve eğitmeliyiz.
’Hayatımda bir gün dahi çalışmadım,
hepsi keyiften ibaretti’ diyen Edison gibi
çalışmayı kendimize keyif edinmeliyiz.
Housekeeper departmanının daha iyi
noktalara gelebilmesi için neler ya-

pılabilir? Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yeniliklere açık olup asla sabit noktada
kalınmamalıdır. Personelin eğitilmesi
periyodik standartta getirilmelidir. Turizm zorlu bir evreden geçiyor. Biz de
yaşanan olumsuzluklar karşısında cesaretimizi asla kaybetmemeliyiz. Bunun
için çok iyi örgütlenmek lazım. Kalifiye
personel yetişmesi için çok ciddi bir eğitim gereklidir ve bu eğitim gözetim altında olmalıdır. Mesleğimizin profesyonelce genel hizmet standartlarına uygun olması için, düzenlenen eğitim seminerlerine personelimizle birlikte katılım sağlanmalıdır. Ayrıca hedefimizi belirlemeliyiz. Hedef belirlemek güçlü ve
zayıf yönlerimizi bilmemizi sağlar. Güçlü yönlerimiz de hedeflerimize ulaşmamızda daha etkili bir yol çizmemize yardımcı olur.
Sizce housekeeping departmanının diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Kat Hizmetleri bölümü
tesiste teknik servis, ön
büro, muhasebe, satın
alma, yiyecek ve içecek,
güvenlikle işbirliği halindedir. En çok iç içe olduğu departmanlar ise ön
büro ve teknik servistir.
Departmanlar arası ilişkilerde hoşgörü yanlısıyım. Herkes üzerine düşen görev, yetki ve sorumlulukları yaparsa aşılamayacak bir şey yoktur.
Bireysel değil ekip çalışması yapılmalıdır. Güven,
dürüstlük ve departman çalışanlarının
değerli olduğu inancında olursak, planlı ve raporlu çalışmayla da her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum. Kısacası departmanlar, bir sazın ayrı birer telleri gibidir fakat çok uyumlu akort edilmelidir.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Doğrusunu söylemem gerekirse bazen
karamsar oluyorum. Nedeni ise insanlar sadece yeteneklerini, bilgi ve deneyimlerini sunmalıdır. Sadece para kazanmak hedefiyle çalışıp kendilerini geliştirmeye çalışmadan meslek hakkında yeterli tecrübeye sahip olmadan ça-
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rılı olmamı sağlayan sırlarımdır. Hayallerden hedeflere ve hedeflerde bir yolculuktur yaşam demiştim. Bu yaşamda
başarılı olmamın sırrı doğru meslek seçimlerinde bulunmaktır. Doğru karara,
doğru adıma ulaşmak için hayallerimizi
özgün ve yaratıcı bir biçimde geliştirmeliyiz. Ancak bu yaratıcı hayallerle başarılı olabileceğimize inanıyorum.
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lışmak yanlış olur diye düşünüyorum.
Yeterli tecrübeye sahip olmayanlar bırakın yükselmeyi balon gibi sönmeye
mahkumdurlar. Yaşadığımız olumsuzlukların aşılabilmesi için bizler ve gelecek vadeden genç arkadaşlarımızın
OTED ve eğitim kuruluşlarının düzenlediği seminer ve kurslara katılması çok
önemlidir. İstekli ve işbirliğine inanan bir
iş gücü yaratmak ve ilerlemeye inanan
ve devamlı olarak kendini geliştirmeyi
sorumluluk haline getiren bireyler olursak, mesleğimizin daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum.
Meslek hayatınız boyunca başınıza gelen ilginç
bir olay var mı, anlatır mısınız?
Bizler standart hizmet sunuyoruz. Hizmet alanlar
ise bazen böyle düşünmüyorlar. Memnuniyetlerini
farklı farklı ödüllendirdikleri gibi memnuniyetsizliklerini de çok farklı bir biçimde ortaya koyabiliyorlar. Bir defasında kaldığı
odanın duvarlarının rengini beğenmeyen bir misafirimizin gidip, kendi zevkine
göre boya ve fırça alıp duvarları boyadığına şahit olduk. Oldukça şaşırmıştık.
Fakat insanların ne kadar değişik zevklere sahip olduklarını ve ne kadar zor
memnun olduklarını da anlamıştık.
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Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu ve olumsuz yönleri var mı?
Hayatımızın önemli bir kısmı iş ortamında geçer. Kadın olsun erkek olsun ev ve
iş ortamını birbirine karıştırmamalıdır.
Evde ailemizin bizden ciddi beklentileri vardır. Günün tüm yorgunluğuna rağmen evimin kapısından içeriye huzurlu
girer, iş yerindeki olumsuzlukları aileme
yansıtmamaya çalışırım.
Umarım tüm çalışanlar da bu felsefe içine girerler. Enejimizi hem işimize hem evimize terazinin iki kefesi gibi
dengeli kullanmalıyız. Bu denge tüm
çalışanları hep yapıcı sonuçlara götürecektir. Zaman hem evimizde hem de iş
yerimizde büyük bir düşman gibi karşımıza dikilir. Hep yetersizliğinden şikayet
ederiz. Zamanı planlı kullanırsak başarı
ve mutluluğu bir arada yakalarız.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Hangi meslek olursa olsun önce kendilerine bir hedef belirlemelerini öneririm.
Etkileyici bir söz vardır: ‘Varacağı limanı
bilmeyen yelkenli için hiçbir rüzgar elverişli değildir.’ Hatalarınız varsa tarafsız olmaya çalışın. Ne kendinize eziyet
edip, kendiniz suçlamaya gerek var ne
de kabahati başkalarında bulup kendinizden kaçmanıza. Bir yerlere varırken
ahlaka önem verin. Ülkemizde başarının yolu herkese açıktır. Başarının zevkini alırsanız yaptığınız işin kolaylığını an-

larsınız. Dürüst olun, çok çalışın, gelişin.
İnsanca yaşamak felsefeniz olsun. Kısaca diyorum ki; ‘gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz’
Turizm sektörünün gidişatı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Turizm sektörü geçmişten günümüze gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen
bir sektör olma özelliğini hala korumaktadır. En hızlı gelişen sektörlerden biridir. Çok zengin turizm arz potansiyeline
sahip olan ülkemiz için özellikle işsizlik
sorununun çözümünde katkı sağlaması
noktası turizm sektörünün önemini artırmaktadır. Turizm spor aktiviteleri, bilimsel konferanslar, kültürel toplantılar,
her türlü eğlence sektörü ve çeşitli yarışmalarla yaşamın her alanında olumlu yönde bir rol üstlenerek ülkeler arası sınırları da ortadan kaldırıp insanların kucaklaşmasını sağlayan sıcacık bir
dünyadır. Bazı turistik yörelerimiz artık

yeşilliklerinin, doğal güzelliklerinin hakim olduğu yerler olma özelliğini kaybetmiştir. Ciddi şekilde betonlaşma Avrupa tur operatöleri tarafından boykot
edilerek, sadece düşük gelirli turistlerin
akınına uğramıştır. Bu da maalesef turizmin ve Alanyamızın en büyük kanayan yarasıdır. Biz turizm çalışanları, turizm bakanlığı, belediyeler bir an önce
bu kanayan yaranın merhemi olmanın
çabasını göstermeliyiz.
OTED Alanya’nın çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz ve OTED Alanya hakkındaki düşünceleriniz?
Her meslek gurubunun kendisini temsil eden güçlü örgütlere ihtiyacı vardır. OTED,
H/K yönetimi hakkında bizlere ve yarının yönetici adaylarına kaynak sağlama amacı
ile kurulan ve housekeeping
camiasının daha iyi yerlere
gelmesi, saygınlığın artması ve çıtanın yükseltilmesi
amacı ile kurulmuş bir dernektir. Alanya bölgesi OTED
gibi bir derneğe sahip olduğu için çok şanslıdır. Derneğimizin Alanya’da çok sevilen bir dernek olması çok
gurur verici olduğu kesin,
emeği geçen katkı saplayan
herkese ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkürü bor biliriz. Sektörde çalışan tüm arkadaşlar derneğimize
daha çok sahip çıkıp daha etkili ve aktif
çalışabilmesi için tüm enerjilerini sarf
etmeleri gerekmektedir. Derneğimizin
çok güçlü ve etkili bir güce sahip olması bizlerin çalışma hayatına her yönden
pozitif katkı sağlayacağı inancındayım.
Hangi şartlar altında olursa olsun derneğimizin bizlere sunduğu değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Mesleğimi seviyor ve saygı duyuyorum.
Misafirlerimize bu duygularla hizmet
ettiğimizde daha başarılı olacağımıza
inanıyorum. Amacım ekibimin eğitimini
ve kalitesini artırmaktır. Tüm yeniliklere açık olup teknolojinin nimetlerinden
sonuna kadar yararlanma çabası içindeyim. İlkeli ve disiplinli çalışmak temel
prensibimiz olunca kaliteyi ve başarıyı
yakalayacağımıza inanıyorum.
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TURİZM YAZARLARI DERNEĞİ
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“Hızla gelişen dünyada, her alanda uzmanlaşma sürecinin basın yayın alanındaki
yansımasının bir ifadesi olarak kurulan TUYED, turizm gazeteciliği, muhabirliği,
yazarlığı, editörlüğü ve akademisyenliğinin, genelden ayrı bir uzmanlık alanı
olduğu gerçeğinden hareketle yola çıktı” diyen TUYED Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem Köfteoğlu sorularımızı yanıtladı.
TUYED ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
TUYED (Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) turizm sektörüne yönelik yazılı
ve görsel basın yayın organlarında çalışan
gazeteci, yazar, editör, muhabir ve araştırmacılarının kurduğu bir demektir.
TUYED ne zaman ve kimler tarafından
kuruldu?
TUYED, 1996 yılında, artık aramızda bulunmayan Türkiye’nin ilk turizm yazarlarından rahmetli Haluk Durukal’ın yanı
sıra, Suat Töre, Zekai Bayer, Fehmi Köfteoğlu, Gündüz Mutluay, Alaaddin Asna ve
Faruk Pekin’in girişimiyle kuruldu. İlk ge-

nel kurulunu 26 Kasım 1997’de İstanbul
Gazeteciler Cemiyeti’nin Çemberlitaş’taki
Basın Müzesi’nde yaparak çalışmalarına
başladı.
Üyeleriniz kimler ve kaç üyeniz var?
Üye sayımız bugün itibariyle 102 kişiye
ulaştı. Bunların önemli bir kısmı günlük
gazete, aylık dergi ve turizm portalında
çalışanlardan oluşuyor.
Ayrıca, üyelerimiz arasında; turizm hukukçusu avukat, turizm eğitimi veren akademisyenler, turizm kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge’lerinin başındaki uzmanlar,

gezi edebiyatı, gastronomi, turizm ekonomisi alanında ciddi çalışmaları bulunanlar var.
Derneğin kuruluş amaçları nelerdir?
Dünyada turizm hareketlerine katılan kişi
sayısının 900 milyon, turizm gelirinin de
750 milyar doları aşması sonucu, sektör artık ‘seyahat endüstrisi’ diye anılmaya başlandı. Dolayısıyla, sektörün ulaştığı
hacim, onu bu hacme yakışır bir şekilde izleyip, anlama ve yorumlamayı da zorunlu
kılıyor Bu zorunluluğun bilincinde olanlar,
TUYED’i kurma ihtiyacı duydu. Batı Avrupa ülkelerinde, tatil olgusunun kapsadı-
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ğı geniş toplum kesiminin yarattığı etkiye
paralel olarak turizm yazarlığı çok gelişip
kurumsallaştı. Hatta turizm yazarlığı Batı
Avrupa ülkelerinde alt kollarını da yaratarak önemli bir meslek haline geldi.
Organizasyon yapınız hakkında bilgi
verir misiniz?
TUYED, diğer ülkelerde ve Türkiye’de hızla gelişen, her alanda uzmanlaşma sürecinin basın yayın alanındaki yansımasının
bir ifadesi olarak, turizm gazeteciliği, muhabirliği, yazarlığı, editörlüğü ve akademisyenliğinin genelden ayrı bir uzmanlık
alanı olduğu gerçeğinden hareketle
kuruldu. Hızla gelişen turizm sektörünün yarattığı bir ihtiyaç ürünü olarak kurulan TUYED, bu ihtiyaca uygun turizm gazeteciliği ve yayıncılığının örgütlenerek geliştirilmesini
amaçlıyor. Dernek yedi asil yönetim
kurulu üyesi ile yönetiliyor. Her iki yılda da genel kurulumuzu yapıyoruz.

“TUYED’in amacı,
turizm haberi yazan
muhabir, turizm yayını
çıkaran yayıncı veya
editör ya da turizm ile
ilgili yazı yazan yazarlar
ve turizm sektörüne
yönelik araştırma yapan
akademisyenlerin sahip
oldukları deneyim ve
birikimleri ile sektöre
ve genel kamuoyuna
seyahat endüstrisi
konusunda kurum
ve kişilere sağlıklı
bilgi aktarılmasını
sağlamaktır.”

Türkiye turizminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de turizm 80’li yıllarda devletin
teşvik dopingiyle hızlı bir atağa kalktı. Tur
operatörlerinin yeni bir destinasyona ihtiyacı vardı ve Türkiye’deki tesisler en yenileri oluşturuyordu. Talep ve arz birleşince, turizmcilerimizin pazarlama, ürün geliştirme gibi konulara kafa yormasına gerek kalmaksızın işler iyi gitti.
Günümüzde ise durum dünden çok farklı. Rakipler çoğaldı, piyasadaki kurallar ve
oyuncular değişti. Mevlana’nın dediği gibi
‘Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yeni
şeyler söyleyemeyen, kendini yeni
duruma uyarlayamayanlar oyun dışı
kalıyor. Bu yüzden Türk turizminde;
Birlikte hareket etme, Olup bitenleri doğru okuma, Yeniden yapılanma
ve ürün geliştirme, zamanı gelip çattı. Bunların yapılması halinde yıllardır konuşup durduğumuz sorunların
büyük bir kısmının aşılacağına inanıyoruz.
Sizce Türk turizminin öncelikleri
nelerdir?
Bize göre Türk turizminin önceliği
sürdürülebilir turizm olmalı. Burada artık klişe sözlerin bir kenara bırakılıp eyleme geçilmesi gerekiyor.
En rekabetçi olduğumuz turizm alanındaki en etkin silahımız Türkiye’nin
doğası. Türkiye’de en etkili silahımızı etkisiz hale getirip, geri tepmesini sağlayacak girişimler var. Tatilcilerin doğayla kucaklaşma talepleri her geçen gün artıyorken, doğayı
göz ardı tutum ve girişimler Türk turizminin önünü kesmekten öte bir yarar sağlamaz.
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Yürüttüğünüz faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
TUYED yönetici ve üyeleri, derneğin kuruluşundan bu yana, seyahat
endüstrisinin iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla sayısız rapor ve araştırma gerçekleştirdi. Bu
araştırma ve raporlar, belli bölgelerin otel yatırımına doyduğu ve arazi
tahsisine gerek kalmadığından, kruvaziyer turizmindeki son gelişmelere, yeni yıla damgasını vuracak temel
turizm trendlerinden şehir turizminde İstanbul-Paris karşılaştırmasına,
kongre turizmindeki potansiyelden
turizmde yılın maaşlarına kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Ayrıca “Sektörle Buluşmalar” adı altında
80’i aşkın konuda sektör temsilcilerini bir
masa etrafından toplayıp paneller düzenledik. Üye ve yöneticilerimizin bilgi, deneyimlerini yarının turizmcilerine aktarmasını sağlamak amacıyla Anatolia Dergisi
ile ortaklaşa turizm öğrencilerine yönelik
“Deneyim-Bilgi Paylaşma” seminerleri dizisini gerçekleştirdik. Turizm okullarında
verdiğimiz seminerin notlan ve panellerimizde dile getirilen görüşlerden herkesin
yararlanabilmesi için TUYED’in web sitesinde ‘Paneller-Seminerler’ bölümüne koyuyoruz.
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“TUYED yönetici ve
üyeleri, derneğin
kuruluşundan
bu yana, seyahat
endüstrisinin iyi
anlaşılmasına
katkıda bulunmak
amacıyla sayısız
rapor ve araştırma
gerçekleştirdi.
Sektörün ulaştığı
hacim, onu bu
hacme yakışır bir
şekilde izleyip,
anlama ve
yorumlamayı da
zorunlu kılıyor.”

Önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
İlk olarak, 4 sayfa olarak hazırlamaya başladığımız, TUYED Bülteni’nin sayfa sayısını arttırıp, veri tabanımızdaki 20
bine yakın kişiye e-posta olarak yollamayı planlıyoruz. Ayrıca, büyük çoğunluğunu İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz panellerimizi Anadolu’ya taşımak istiyoruz. Bu
konuda Valilik ve belediyelerden gelecek
tüm tekliflere açığız.
Bunların dışında sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Dünyada turizmin sağlıklı büyüdüğü ülkelere baktığımızda, iç turizmin dış turizmden daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yerli
turist ülke turizmcilerinin sigortasıdır. Bu
yüzden turizmden ekmek yiyen, turizmle

ilgili tüm kurum ve kuruluşların iç turizmi geliştirmek konusunda ciddi adımlar
atması gerekiyor. İç turizm Türkiye’de olması gereken noktaya gelmemişken, bazı
gelişmeler bizi kaygılandırıyor. Örneğin,
bazı acenteler ilan bağlantılı olarak, tüketici şikayetlerinin gazetelere yansımasını
bir şekilde önlüyor.
Tüketiciyi tatile seyahat acenteleriyle
çıkmaktan vazgeçirebilecek bu tür girişimlerden uzak durulmasında yarar
var. Acenteler ürün geliştirme, müşteri
memnuniyeti ve müşteriyi dinleme gibi
konulara eğilmesinin zamanı geldi. Bunun yapılmaması halinde, tatile çıkan
tüketici yerine, sürekli aldatıldığından,
memnuniyetsizliğinden şikayet eden tüketicilerle karşılaşmaya devam edeceğimizi unutmayalım.
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Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

BODRUM VERA CLUB HOTEL TMT
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I RAKİP NAS
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“Daha önceki yıllarda housekeeper, sadece paspas yapan, çöp toplayan bir bölüm
olarak görülürken artık bu düşünce değişmiştir. Bu işi gerçekten doğru yapacak kişilerin
var olacağını, doğru yapmayanların da hiçbir şansının olmadığını düşünüyorum. Genç
arkadaşların hangi koşullarda çalışırlarsa çalışsınlar kendi eksikliklerini görmeleri
ve bunu kapatmak için uğraş vermeleri gerekir” diyen Bodrum Vera Club Hotel Tmt
Executive Housekeeperı Rakip Nas sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1984 Şırnak doğumluyum. 14 yıldır
Bodrum’da ikamet ediyorum. Eskişehir
Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Evli
ve bir çocuk babasıyım.
Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı, anlatır mısınız?
Lise yıllarında amacım hukukçu olmaktı. Lise son sınıfta yaz tatilinde

Bodrum’a gelmemle birlikte bu fikrim
değişti. Bodrum’un girişinde yokuş başında Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir’in
bir tabela üzerinde yazılmış, Bodrum’un
sembollerinden biri olan o meşhur yazısını bende okudum. Bodruma geldim
ve asla vazgeçemedim. Liseyi bitirdikten sonra Onura Tatil Köyünde meydancı olarak işe başladım ve housekeeperlığın tam aradığım meslek olduğunu an-

ladım. Aslında düzen, itina, nizamiyet ve
temizlik serüven oradan başladı. 14 yıldır bu işi yapıyorum ve çok seviyorum.
Hukukçu olamadığım içinde üzülmedim
diye belirtebilirim.
Çalışmakta olduğunuz otel hakkında bilgi verir misiniz?
Vera Club Hotel TMT Bodrum merkezde bulunan, 374 oda sayısına sahip, 5
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yıldızlı ve bölgenin önde gelen gözde
otellerindendir. Misafir memnuniyetine
ve kaliteli hizmet anlayışına sahip Vera
Hotels grubunda yer almaktadır.
Sizce houskeeper olmanın avantaj
dezavantajları nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin de çeşitli avantaj ve dezavantajları var. Dezavantajlarından bahsedecek olursak, otellerde eğitim seviyesi en düşük olan arkadaşlar, genellikle
bizim departmanımızda bulunuyor. Bazen bir şeyleri anlatmakta çok zorlandığımız zamanlar oluyor. Bu tabi ki onların art niyetli olduğu anlama gelmemeli. Bunun gibi bir kaç madde sayabilirim ama tabi bunları da engel olarak
görmüyorum. Mesleğe olan sevgim bir
anda unutturuyor. Avantajlarına gelince
aynı anda bir çok bölgeye hakim olmanızı ve sürekli güleç bir yüzünüzün olmasını sağlıyor.

Sizce housekeeping departmanın diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Housekeeping departmanı en önemli
departmanlardan biridir. Başarılı olmak
için bütün departmanlara eşit seviyede
yaklaşım ve profesyonelce davranılma-

lıdır. Ne kadar iyi ilişkiler kurulursa kalite de o ölçüde artacaktır.
Mesleğiniz geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Mesleğinin gidişatı ile ilgili çok umutluyum ama profesyonelleşme yolunda sektörün bu iş için, daha çok elini taşın altına koyması gereklidir. Eğitimli ve
deneyimli personel sayısının artırılması hem departman yöneticilerine hem
de otel yönetimine katkı sağlayacaktır.
Personele daha iyi imkanlar sağlanması ve daha rahat iş alanlarının oluşturulması mesleğimizi üst noktalara taşıyacaktır.
Meslek hayatınız boyunca başınızdan
geçen ilginç bir anınız var mı?
Anılar saymakla bitmez, ama kısaca şöyle bir şey anlatabilirim: 2007 yılı
kış sezonunda Uludağ’da bulunan Monte Baia Hotel’de çalışırken yoğun giriş
ve çıkışlar olurdu. Nöbetçi olduğum bir
gün akşam, resepsiyon görevlisi aradı.
Benim sorumluluğumda olan bir odadan misafirin şikayetlerinin olduğunu ve
benim gidip gerekeni yapmam gerektiğini söyledi. Bende odaya gidip misafir-
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Houseekeping departmanının daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir. Geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok değil on yıl öncesine baktığımızda

geldiğimiz nokta çok önemli. Bir çok kişi
kısa bir süre öncesine kadar bu departmandan haberdar değildi ve burada çalışan insanlara temizlikçi gözüyle bakılıyor. Daha ileri bir safhaya taşınabilmesi için yönetimlerden daha fazla kaynak
ve bütçe ayrılmasının gerektiğini düşünüyorum. Departmanımızın ve housekeeperlarımızın daha iyi bir noktada olması Bodrum gibi bir bölgede biraz zor
olacaktır. Bu bizden kaynaklanan bir
olay değil tabi ki. Sezonun kısa olması,
her geçen gün yeni bir tesisin açılması, sürekli kalifiye personele olan ihtiyacı artırıyor ve eleman ihtiyacı her geçen
gün daha da artıyor. Sağlam bir kadro
kurmak ve gerekli eğitimi vermek için
çok kısa bir zamanımız bulunuyor. Sezon açılışında ki yoğun tempoda gerçekleştirdiğimiz için gerektiği gibi yapamıyoruz.
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housekeeper

le görüştüm. Otel çok yoğun olduğundan
ve başka oda kalmadığından misafire çatı
katındaki bir oda verilmiş. Misafirde burayı
beğenmiyor normal bir odaya geçmek istiyor. Ancak bunu böyle söylemiyor da odanın temiz olmadığını, yatağın sert olduğunu falan dile getiriyor. ‘Buranın nasıl bir housekeeperı var, nasıl kat şefi var. Böyle bir
odaya nasıl onay veriyorlar’ gibi şeyler söyledi. Bende misafiri o sinirle görünce odanın kontrol sorumlusu olduğumu söylemeye çekindim ve misafire ben houseekeping
gece kontrol sorumlusuyum. Odanızla ilgili notlarımı aldım. Yarın sabah departman
müdürüne ileteceğimi ve gerekenlerin yapılacağını söyledim ve misafiri ikna ettim.
Ertesi gün başka bir oda boşalınca da oraya yerleştirdik misafiri.
Housekeeper olmanın ev hayatına
olumlu olumsuz yansımaları var mı?
İster istemez etkileri oluyor. İşi temelden
bildiğiniz için, evde eşinizin yaptığı bazı
şeylere müdahale ediyorsunuz. Bu da sıkıntı yaratabiliyor. İşimle ilgili olumsuzluklar mutlaka eve yansıyordur ancak önemsenecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum

Bu alanda çalışmak isteye gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Bu alanda çok büyük bir pasta payı var.
Gençlerin kendilerini bu konuda iyi yetiştirip, bu alanda ilerlemesini şiddetle
tavsiye ediyorum. Yaptıkları işi zorunda oldukları için değil yapmak istedikleri için çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.
Turizm sektörünün gidişatı hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Turizm sektörünün gidişatı bana göre
çok iyi neden diye sorarsanız, bir dönemler Türkiye daha çok yabancı misafir
ağırlıyordu. Çünkü yerlilerden bir kısım
insan tatile geliyordu. Şimdi ise herkes
tatile çıkabiliyor. Buda çok güzel bir şey.
Buda şu demek oluyor, otel sayısının artması, otobüs, yat, tekne turu, günübirlik turlar, fuarlar gibi farklı alanda turizm
çalışmalarının artması ve yaygınlaşması
anlamına geliyor. Bunların hepsinin dayandığı nokta para. Olay böyle olunca
insanlar için daha fazla iş alternatifi ve
ülke bütçesinin daha iyiye gitmesi, dünya bazında da farklı bir konuma gelmesini sağlıyor. Bence dünya turizm saha-

sında çok büyük yerimiz ve önemimiz var
bunu görmezden gelemeyiz.
KAHDER hakkında bize bilgi verir
misiniz?
Bilindiği üzere Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren bir derneğimiz var. Her gün
üye sayımız artış gösteriyor ve faaliyetlerimiz daha artıyor. Derneğimizi daha iyi
bir yere getirmek için daha çok çalışmalı ve düşüncelerimizi hayata geçirmeliyiz. Bütün dünyada olduğu gibi sivil toplum kuruluşları çok önemli bir yere sahip. Eminim ki sektörde bunu fark edecek ve daha iyi şeyler olacak. Bugüne
kadar desteklerini esirgemeyen tedarikçi firmalara da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Daha iyi hedeflere gitmek için her zaman
büyük düşünmek ve düşünceleri hayata
geçirmek için mesafeler kısa sürede kat
edilmelidir. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu
ailenin bütün fertlerini, bu camiaya dahil
etmek için daha profesyonel çalışmaya
gayret ediyoruz.
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görüş

GÜÇLÜ POZİTİF İMAJ İÇİN,
BEDEN DİLİNİZİ ETKİN KULLANIN
HÛLYA KONAR

NLP Terapisti, Kurumsal Koç, Eğitmen • hulyakonar.com hulya@hulyakonar.com

belirgin ve en kesin anlamları yüzümüzdedir. Bir yüzde yüzlerce anlam
gizlidir. İnsanlar genellikle duygu ve
yüz ifadelerinin birbirleri ile doğrudan
ilişkili olduğuna inanırlar. Bilim adamları duygular ile bu duyguların yüz ifadeleri arasındaki ilişkinin böylesine
açık olmadığını düşünmüşler ve çeşitli araştırmalara yönelmişlerdir. Bu
araştırmaların sonucunda kişiye ve
sosyal yapıya ait bilinç ve bu bilincin
oluşturduğu düşüncenin, insanın yüz
ifadesini etkilediği ortaya konmuştur.
İnsanın düşünmesi, duygu ve yüz ifadeleri arasındaki doğrudan bağlantıyı
etkiler ve yönlendirir.

İnsanlar iletişimde üç farklı metot
kullanır: yazılı, sözlü ve sözsüz yani
beden dili. Beden dili insanlık tarihi
açısından en eski iletişim aracımızdır. Beden dili, duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz
yüze kurdukları ilişkide, kelimeler
%10, ses tonu %30, beden dili %60
önem taşır.
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Beden Dili Öğeleri
Beden duruşu ve jestler
Mimikler ve göz teması
Başın ve ayakların kullanımı
Mesafe
Oturmak için seçilen yer ve oturma
biçimi
Kıyafet ve onu tamamlayıcı kullanılan aksesuarlar
Makyaj
Beden dili; yukardaki öğeleri kullanarak
hakkınızda ilk yargıyı oluşturabilecek düşünceleri tamamen sözsüz iletişimle ilk 3
saniyede karşınızdakinin bilinçaltına gönderen müthiş güçlü bir aracıdır. Eğer doğru kullanırsanız harika bir referans olabilecekken, yanlış kullanırsanız sizi yerle bir
edecek çok tehlikeli bir silahtır. Bedeninizi kullanırken yaptığınız hareket, bakış, mimik, yüz hareketleri ya da diğer uzuvlarınızın hareketleri tamamı bilinçaltınız tarafından kontrol edilir. Üstelik bunları sizin yani
bilincinizin haberi olmadan otomatik olarak
yapar. Öyle ki, bu dil sizin konuşurken kullandığınız dilin tam tersi de olabilir. Örneğin
çok ciddi bir konuda yaptığınız konuşma sırasında beden dilinizin dinleyenlerin bilinçaltına verdiği “laubali” imaj dinleyenlerin
bilinçaltında anında tanınır ve siz ne kadar
ciddi bir konu anlatırsanız anlatın, beden diliniz “laubali” mesaj yaymaya devam eder
ve bu da tüm inandırıcılığınızın zedelenme-

sine neden olur.
Beden dili niçin önemlidir?
“Bedenlerimiz değişmez bir şekilde, gerçekte nasıl hissettiğimiz hakkında ipuçları veriyor. Neye baktığınızı bildiğiniz takdirde, herhangi birisinin beden hareketlerinden yalancı olduğunu kolayca anlayabilirsiniz” diyor Derren Brown. İnsanlar gördüklerine duyduklarından daha fazla inanırlar.
Bu lafı hepimiz belki yüz kere duymuşuzdur. Sözleri ve beden dili aynı manayı yansıtan kişiye, sözleri ve beden dili aynı mesajı
vermeyen kişilerden, daha fazla inanırız. Bu
sebepten dolayıdır ki, beden dilimizi bilinçli
bir şekilde kullanmamız gerekir.
İnsanlar dünyanın her yerinde duygusal durumlarını en fazla yüz ifadeleri ile açığa vururlar. Kızgınlık, korku, şaşkınlık, üzüntü,
nefret, sevinç gibi hislerimizi gösteren kas
hareketlerinin tümü bütün insanlarda aynıdır. Zihnimizden, gönlümüzden silinmeyen,
zengin anlamlarıyla içimizde derinleşen
pek çok yüz vardır. Bir bakış, bir gülüş, bir
ifade hayal ettikçe, düşündükçe yankılanır,
derinleşir, unutulmaz. Beden dilimizin en

Yüz ifadesi, bir dizi insani duygular anlatır. Pozitif ve negatif ifadelerden oluşan, örneğin, öfke ile karışık gülümseme, ciddiye
alınmaz. Gülümseme her zaman duygusal
bir ifade olarak görülmez, bazen de sadece
konuşma sinyalidir. Tespit ettiğimiz bulguları uygularken kişisel farklılıkların boyutlarını da hesaba katmalıyız. İnsanın yüzünde mimikleri gerçekleştiren çoğu çift olmak
üzere yaklaşık 20 kas grubu bulunmaktadır. Yüz ifadelerine en derin anlamı göz çevresinde bulunan kas grupları vermektedir.
Bedeninizi güçlü ve doğal şekilde konuşturmak için taktikler;
1- Etkili bir iletişim için karşınızdaki kişiyle
aranızdaki mesafenin 30 santimetreden az
olmaması gerekir. Buna “mahrem mesafe”
denir ve bu mesafe yakınlık derecesine ve
konuşulan konuya göre değişkenlik gösterebilir ancak rutin kural budur. Karşınızdaki
muhatabınıza daha fazla yaklaşmayın, aksi
takdirde gerilmesine, güvensizlik hissetmesine ve dikkatinin dağılmasına yol açabilirsiniz. Çünkü bu mesafede tüm duyusal
ayrıntılar fark edilir, karşıdaki koku ve vücut
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3- Konuşurken yüzünüzle oynamayın. Bu
tedirgin ve endişeli olduğunuzu, dikkatinizin dağınık olduğu mesajını verebilir.
4- Karşınızdaki kişi konuşurken onu dinlediğinizi gösterir şekilde başınızla onaylayın.
Başın durumları iletişim süresince iletişimin içeriğini etkin olarak belirler ve aktarır.
İnsan kendisine yakın bulduğu kişi veya görüşlere doğru başıyla hafif yakınlaşır, uzak
bulduğu kişi veya görüşlerden de başıyla
hafifçe uzaklaşır. Başın bu anlatım jestlerinin bedenin merkezinin duruşu ile birlikte
değerlendirilmesi daha doğru bir fikir verir.
Şematik jestler arasında en çok kullanılan
“evet” ve “hayır” jestleridir. Bundan başka,
başın şematik jestleri ile çok küçük hareketlerle karşımızdaki insanları cesaretlendirici, destekleyici veya reddedici mesajlar
veririz. Bu kısa mesajlar insan ilişkilerinde
büyük önem taşır.
5- Konuşurken elinizde çay, kahve gibi bir
içecek varsa bunu göğüs hizası üzerinde
turmanız sizi savunmacı ve mesafeli bir kişi
olarak gösterir. Fincanı daha aşağılarda, örneğin bel hizanızda tutun.
6- Kollarınızı ve bacaklarınızı serbest bırakmalısınız. Kollarınızı ve bacaklarınızı çaprazlamak , savunmacı ve tetikte görünmenize yol açar, aynı zamanda bedensel enerji akışını da olumsuz etkiler.
7- Parmaklarınızla oynamak ya da masaya
vurmak, bacaklarınızı sallamak gibi gerginliğinizi belli eden hareketlerden kaçının. Bu
hem imajınızı zedeleyebilir hem de karşınızdaki kişinin dikkatinin dağılıp rahatsız olmasına neden olabilir.
8- Oturduğunuz koltukta rahat ve kendinizden emin oturun. Kollarınız, bacaklarınız, gözdeniz eğreti değil rahat dursun. İnsanın oturma biçimi, kişilik özelliklerini ve iç
dünyasıyla ilgili olarak önemli bilgiler taşır.
Oturma biçimini doğru olarak değerlendirebilmek için bu bilgileri dört açıdan incelemek gerekir. Sandalye veya koltuk üzerinde
kapladığımız alan, beden duruşumuz (pos-

tür), bacaklarımızı kullanılış biçimi ve oturmak için seçtiğimiz yerdir. Oturmak için seçilen yer ve oturan kişiler arasındaki mesafe sözsüz bilgilerle dolu olan çok değerli
işaretler vardır. Hemen herkes bir restorana girdiği zaman sırtını duvara verebileceği
bir masaya oturmak ister. Ortalarda bir masaya oturmak zorunda kalan bazı kişilerin
restoranı terk ettiği çok görülür.
Yapılan araştırmalar, restoran, bar, cafe gibi
yerlerde sırtını hareket eden bir topluluğa
dönerek oturanların solunumlarının sıklaştığını, kalp vurum sayılarının arttığını, kan
basınçlarının yükseldiği ortaya koymuştur.
Eğer kişinin arkasında sokak veya bahçeye
açılan cam veya kapı varsa, kişinin duyduğu
rahatsızlık ve gerginlik artmaktadır.
9- Karşınızdakiyle aranızda iyi bir iletişim
oluşmuşsa, farkında olmasanız da birbirinizin vücut hareketlerini aynalarsınız. Aynalama taktiğini kullanmakta ustalaşın ve
doğallaştırın. Karşınızdaki size doğru eğilmişse siz de eğilin, size gülümsüyorsa siz
de gülümseyin. Bu, güven dolu bir atmosfer oluşmasına yol açar.
10- El sıkışırken kendinizden emin olun ve
karşınızdakinin gözlerine bakın. El sıkışmayla üç temel tavırdan biri iletilir. Hakimiyet: “Bu insan üzerimde egemenlik kurmaya çalışıyor, temkinli olmalıyım”, Edilgenlik:
“Bu insanın üzerinde egemenlik kurabilirim.
Ne istersem
yapar” ve Eşitliktir: “Bu insandan hoşlandım. İyi anlaşacağa benziyoruz”. Mesleklerinde ellerini kullanan cerrah, sanatçı ve
müzisyen gibi insanlar sırf ellerini korumak amacıyla zayıf bir şekilde el sıkışabilirler. El sıkışmasından sonraki hareketler
o kişiyi değerlendirmeniz için ilave ipuçları
sağlayacaktır, edilgen kişi edilgen hareketler kullanırken, baskın kişi de daha saldırgan hareketler kullanacaktır. İki eli kullanarak sıkışmanın anlamı karşıdakine duyulan
içtenlik, güven veya hislerin derinliğini belirtmektir.
11- Oturmak için seçilen yer ve kişiler arasındaki mesafede birçok anlam içermek-

tir. Karşı karşıya oturmak
genellikle rekabeti ifade etmektedir. Gerek bir fikir çerçevesinde, gerekse bir iş ilişkisinde olsun karşı karşıya
oturmak, tıpkı bir satranç
maçında olduğu gibi masadan bir galip ve mağlup çıkacağını düşündürür. İşbirliği
sağlamak amacıyla kurulan bir ilişkide doksan derecelik açıyla oturma düzeni çok uygundur. Bu şekilde kişinin karşısındaki çelişen biri değil, problemi birlikte çözecek
kişi olarak algılanır. Yan yana oturmak birliktelik ve problemlere karşı dış dünya ortak cephe oluşturma anlamına gelmektedir. Yuvarlak masa etrafında oturanlar arasında eşitliği ifade etmektedir.
12- Yalan söyleyen bir kişinin el jestleri azalırken, el sallama hareketi artmaktadır. Kişi
elini silkme biçiminde hafif hafif sallayarak,
sözleriyle ilgili sorumluluğun kendisine ait
olmadığını anlatmak istemektedir.
13- Bir insanın bedeninin üst (belden yukarı) bölümünü kullanma biçimi, onun iç dünyası konusunda fikir verir. Dik bir oturuş, dik
bir duruşta olduğu gibi, canlılık ve hayat
enerjisi ifadesidir. Buna karşılık çökük bir
oturuş çekingenliği ve ilişkinin azalmış hayat enerjisini gösterir. Bedenin yandaki kişiye eğilmesi, tahmin edilebileceği gibi, o kişiye duyulan bir ilginin işaretidir. Yanındaki
veya karşısındaki kişiden aksi yöne eğilmek
ise, duygusal veya zihinsel olarak uzaklaşmayı ortaya koyar.
14- Her daim olumlu, açık ve rahat olun.
Hissettiğiniz her şey beden dilinize, oradan
da karşınızdakine yansır. Bu yüzden duygularınızı yönlendirin, pozitif düşünceler besleyin. Ve en önemlisi doğallıktan uzaklaşmadan mümkün olduğunca gülümseyerek
konuşun. Pozitif olursanız insanlar sizi dinlemeye daha gönüllü olurlar.
15- Beden dilinizi sesinizin hoş tonlamasıyla dengeleyin. Opera sanatçısı Semiha Berksoy’un kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy
şöyle der bir konuşmasında; “Sesin rengi,
tonalitesi çok önemli.
Önce görsel olarak birinden etkileniriz. Seminer, konferans ya da iş toplantısında bir
gruba hitap edeceksiniz mesela. En güzel
takım elbiseyi giymiş olabilirsiniz, en pahalı
ayakkabıları almış olabilirsiniz. Ama ağzınızı açtığınız an kulağa hoş gelmeyen bir ses
çıkarsa bütün imajınız paramparça olur.”
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harareti algılanır.
2- Konuştuğunuz kişilerin gözlerine bakın. Bu onların size güven
duymasını sağlar. Karşınızdaki
kişinin tedirgin olmaması için gözünüzü ayırmaksızın bakmamaya çalışın. Başınızı dik, gözleriniz
karşıda olsun.
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TAŞ BOYAMA
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Füsun Aydınlık oğluna oyun olsun diye boyamış ilk çakıl taşını. Bugün 5 yıldır yaşadığı
Ayvalık’ta çakıl taşlarını boyadığı bir atölyesi var. Ortaya çıkardıkları, ayağımızın altındaki
taşa başka gözle bakmanıza neden olacak cinsten. “Arkadaşlarım gittikleri yerlerden
boyamam için taş getiriyorlar bana” diyen Füsun Aydınlık konu ile ilgili sorularımızı
yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1960 İzmir doğumluyum. Ankara TED
Koleji’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Daha sonra 7 yıl
uluslararası bir şirkette çalıştım. 30 yaşında arkadaşlarımın kurduğu yapım şirketine ortak ve yapımcı olarak katıldım.
15 yılın ardından kendini emekli ederek
Ayvalık’a taşındım. 5 yıldır yazın Adate-

pe, kışın Ayvalık, tatillerde İstanbul, Midilli, Hindistan’da yaşıyorum.

olsun diye üstlerine desenler çizmeye
başladım... Arkası geldi.

Taş boyamaya nasıl başladınız, ne zaman işiniz haline geldi?
Taş boyamaya 7-8 sene önce başladım
ama 5 sene önce emekli olup Ayvalık’a
taşındıktan sonra hobi, ardından da yarı
iş haline geldi. Her gidişimde Assos civarından taş toplardım, bir gün oğluma oyun

Desenlerinizi taşa geçirirken hangi
malzemeleri kullanıyorsunuz?
Önce grafik kalemleri ve akrilik ile başladım, zamanla pek çok malzeme ekledim:
Arşiv mürekkebi, akrilik mürekkep, mimar
kalemleri vs… Kahve bile malzemelerim
arasına girdi. Desenler inceldikçe daha
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Ruh kattığınız taşları genelde nerelerden topluyorsunuz?
Hâlâ yoğun olarak ilk baştaki gibi Edremit
Körfezi taşlarını boyuyorum. Arkadaşlarım gittikleri yerlerden taş getiriyorlar ve
Yunan adalarının, Karadeniz’in, Akdeniz’in
taşlarını da boyuyorum. Beyaz ve gri taşlarını Ayvalık’ın sahillerinden topluyorum.
İstediğim formda bulamayınca da sabah
atlıyorum bir Midilli feribotuna ve karşı
sahillerde bütün gün taş arıyorum. MidilliAyvalık arası feribot ile sadece bir buçuk
saat ve vizeniz varsa, bir saatte feribota
yetişebilirsiniz. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım var ve ilkbaharla sonbahar arasında sık gidiyorum. Şimdiye kadar en çok
Pulomari ve Sigri’den taş topladım. Gri ve
pürüzsüz taşlarım hep oradan, bu kıyıdakiler genelde beyaz.
Desenleriniz çok size özgü… Nasıl çıktılar birden ve sizin kimliğinizle örtüştüler?
Desenleri aklımdan çiziyorum, Hint kına
desenlerini, mandaları çok seviyorum.

Onları daha yalın hale getirmeye çalışıyorum. Balık, yelkenli, güneş, yaprak, ağaç
desenleri de yaşadığım bölgeden. Şu ana
kadar en çok balıklı taşlar boyadım ama
aralarında Hint sembolleri de var. Balık,
her kültürde şans anlamına geldiği için
en çok tercih ettiğim sembol. Sembollerin taşa yerleşebilmeleri aslında işin en
önemli kısmı.
Bir tüy çizmek için uzun taşlara ihtiyacım var, ama bu tür taşları az bulabiliyorum. Yuvarlak ya da elips taşlara ise desen yerleştirmem daha kolay. Bir de Hint
mehdilerini seviyorum. Bunlar folklorik
kına-baskı desenleri aslında ve her birinin
anlamı var. Örneğin paisley, yani şal deseni, aslında mango yaprağıdır ve bereketi,
şansı temsil eder. Yuvarlak mandalar ise
güneşin sembolüdür.
Taşların biçimleri sizi çizeceğiniz desen konusunda yönlendiriyor mu?
Hangi biçimdeki taşları seviyorsunuz?
Evet, taşların biçimleri beni yönlendiriyor.
Hatta baktığımda içimden ‘kuş taşı,’ ‘balık taşı,’ ‘güneş taşı’ diye kategorize ettik-

lerim bile var, ki bunlar çok sık boyadığım
desenler. Ama doğanın tamburladığı ve
düzelttiği taşların da iyileri (sert ve pürüzsüz olanları) genelde oval ya da yuvarlak.
Farklı şekillere ilham verenler çok değerli
oluyor benim için.
Çoğunlukla küçük ve orta büyüklükte
çakıl taşları boyuyorsunuz. Daha büyük taşlar, kaya ya da duvar boyamayı düşünüyor musunuz?
Büyük taşlar da boyuyorum aslında, ama
onları bir yerde biriktiriyorum. Bir gün bir
sergi açmak umudum var. Duvar boyamayı düşünmedim, taşlara hayranım. Bir de
benim detaycılığımla duvar boya boya bitmez sanırım.
Edremit dışından gelen taşlara geldikleri yerleri yazıyor musunuz?
Arkalarına yazıyorum. Gerçi herkes bana
benim boyadıklarıma benzer çeşit taşlar
getirmeye çalıştığı için bir zaman sonra
karışacak hepsi.
Elinde taşıyla gelip ‘bana şunu çiz’ diyenler var mı? Yani özel isteklerle taş
boyuyor musunuz?

OCAK EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

ince ve pigment yoğun mürekkepler gerekti. Şimdi de en çok onları kullanıyorum.
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Taşların biçimleri beni yönlendiriyor. Hatta
baktığımda içimden ‘kuş taşı,’ ‘balık taşı,’
‘güneş taşı’ diye kategorize ettiklerim bile
var. Bunlar çok sık boyadığım desenler.
Ama doğanın tamburladığı ve düzelttiği
taşların da iyileri genelde oval ya da
yuvarlak.
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Taşlarınız artık sadece desenli taş değiller. Bir süredir yüzük kolye ve küpe de yapıyorsunuz. Takı yapma fikri nasıl doğdu?
Taşları çok beğenen ama ‘boyalı taş ne işe

Şu ana kadar en çok balıklı taşlar boyadım
ama aralarında Hint sembolleri de
var. Balık, her kültürde şans anlamına
geldiği için en çok tercih ettiğim sembol.
Sembollerin taşa yerleşebilmeleri aslında
işin en önemli kısmı. Bir tüy çizmek için
uzun taşlara ihtiyacım var, ama bu tür
taşları az bulabiliyorum.
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Elinde taşıyla gelen olmadı henüz, ama
bir toplantı, yemek, özel gün için toplu işler yapıyorum. Geçen yıl çok sevdiğim bir
arkadaşımın mümessillik şirketi Paskalya
Bayramı’nda benim yaptığım taşları yolladı yabancı müşterilerine. 100 küsur taşa
nazarlı paskalya yumurtalarını andıran
desenler çizdim, her biri birbirinden farklıydı ve ortaya çok sevdiğim bir koleksiyon
çıktı.
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yarar’ diyenlerin baskısıyla bazı taşlarımı
takılacak hale getirmeye başladım. Artık
kolyeler ve yüzükler de yapıyorum. Takılar
aslında boyadığım taşların takılabilir hale
getirilmiş olanları. Malzemelerimin çoğunu yurtdışından alıyorum. Boncuklarımı da genelde Hindistan’dan getiriyorum,
zira burada el işine, sanata yönelik malzeme bulmak biraz zor.
Sanat eğitimi aldınız mı?
Almadım. Mühendislik okudum, yıllarca
uluslararası bir şirkette kimyevi hammadde ticareti üzerine çalıştım. Sonra 15 yıl
reklam prodüksiyonu yaptım. Sanat alt-

Hâlâ yoğun olarak
ilk baştaki gibi
Edremit Körfezi
taşlarını boyuyorum.
Arkadaşlarım
gittikleri yerlerden taş
getiriyorlar ve Yunan
adalarının, Karadeniz’in,
Akdeniz’in taşlarını da
boyuyorum.

yapım olmadığı için malzeme, desen konusunda zorlanabiliyorum. Çizdiklerimi basitleştirmeyi öğrenmem 2-3 yılımı aldı.
Taş boyamalarınız ya da taş takılarınız
nerelerde bulunuyor?
İstanbul Kuzguncuk’ta ‘Bir Kuzguncuk Dükkanı’ ve Çukurcuma’da ‘Kare Deri’de, internette de ETSY’de satıyorum. Yakında Foça
ve Midilli’de bir iki yerde satılmaya başlayacaklar. 5 yıl önce beni ilk destekleyen arkadaşlarım, Edremit Küçükkuyu’daki Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Odun da ürünlerimi alıyor. Atölyem Ayvalık Barbaros Caddesi, 102 numarada.
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“AYDINLANMAMIZIN BİR
IŞIĞIYDI HASAN ALİ YÜCEL...”
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ŞABAN ALİ YAŞAROĞLU

Otoman Imperial Hotel & Otoman Park Hotel Turizm Eğitim Danışmanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin o unutulmaz Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali YÜCEL;
ölümünün 48. yılında, geçen ay çeşitli etkinliklerle yurdun birçok yerinde anıldı.
Biz de “Türk Gençliğine Hizmet Vakfı” olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda 28 Şubat
2009’da Hasan Ali YÜCEL’in anısına bir
panel düzenledik.

1938 – 1946 yılları arasında Milli Eğitim
Bakanlığı yapan Hasan Ali YÜCEL, bir aydınlanma devrimcisidir. Çünkü, Köy Enstitüleri gibi ünü sınırların ötesine taşan
ve dünyada bir eşi olmayan çok önemli bir yaygın ve özgün eğitim projesinin
yaratıcısı ve sağ kolu olan İsmail Hakkı
TONGUÇ’la uygulayıcısıydı.

Hasan Ali YÜCEL; bundan yüz yıl önce, 17
Aralık 1897’de İstanbul’da doğmuştur.

YÜCEL ve TONGUÇ, yurdun dört bir tarafında hayata geçirmiş bulundukları “Köy

Enstitüleri” ile yeni, çağdaş ve çok donanımlı bir insan tipini yaratmanın örneğini
yüreklerine koymuş bir eğitim devrimcisi
ve kültür önderleri idiler.
Onlar, büyük kurtarıcı ATATÜRK’ün hedeflediği “Yeni toplum, yeni devlet ve aralıksız devrimler” ülküsünü gerçekleştirmek
için yepyeni bir toplumun yaratılmasına
kendilerini adamış olan idealistlerdi.
Çünkü, “Köy Enstitüleri sisteminin temel
felsefesi akla dayanıyordu. Bilimin önder-
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Eğer bu sistemle; yeni bir toplumun, yeni
bir ulusun yaratılmasında çıkarlarının bozulacağından korkanlarca karşı saldırıya
geçilmemiş olunsaydı, bugün Türk ulusunun ekonomik, sosyal ve kültürel kalitesi uygarlık düzeyini çoktan aşmış, kentler köylüleşmemiş ve köyler şehirleşmiş
olacaktı... Beraberinde de demokrasi kültürümüz daha çok güçlenerek ülkenin geneline kök salarak kurumlaşmış olacaktı.
Öylelikle, ulusal irade sıradan politikacılar değil, devlet adamlarını öne çıkarmış
olacaktı. Yazık oldu ve kaybeden Türk ulusu oldu.
Ben, Hasan Ali YÜCEL’in adını ilk kez
Rize’nin Işıklı İlkokulu’nun öğrencisi bulunduğum 1940’lı yıllarda Ankara’dan
köyümüze gelmekte olan “ULUS
GAZETESİ”ndeki yazılarıyla tanımış oldum.
Daha sonra tahsilime devam edebilmem
için 1949’da geldiğim fakat okuyamamanın talihsizliğine uğradığım ve çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldığım İstanbul’da,
okuduğum Cumhuriyet ve Dünya Gazetelerindeki yazılarıyla yeniden Hasan Ali
YÜCEL’le buluşmuş oldum.
İşyerim olan Beyoğlu Tokatlıyan (Konak)
Oteli’nde çalışırken, büyük aydınlanmacı
Hasan Ali YÜCEL’in Cumhuriyet’teki “Köşemden” makalelerini okumayı alışkanlık edinmiştim. Çünkü, Cumhuriyet’teki
her bir makale gibi bu makalelerden de
pek çok şey öğreniyor ve okudukça ufkum da genişliyordu. Bugünde aydınlanmanın ustası Sn. İlhan SELÇUK’un
“PENCERE”sindeki yazılar gibi...
1950’li yılların başında işe girmiş olduğum Tokatlıyan’da akşamları dışarıya çıktığım gezintilerden otele geri döndüğümde, otel resepsiyonunun yanı başında bulunan ve gecenin geç saatlerinde genellikle otel konuklarının bulunmadığı saatlerde koltukların birinde oturup, abajur
lambasının altında kitap okumak benim
için alışkanlık olmuştu.
Otelin Gece Müdürü de aslen Rize’nin Çayeli ilçesinden hemşehrim Niyazi SÖZMEN idi. İşte, 2 Ocak 1956 gecesi yürü-

yüşten otele geri döndüğümde, salonda
herzaman olduğu gibi masaya oturup kitap okumaya başladım. Gecenin geç saatinde otele gelen ve resepsiyondan oda
anahtarını almakta olan müşteri, Gece
Müdürü Niyazi Bey’e: “Her geldiğim saatlerde o genci okurken görüyorum. Ne iş
yapar müşteriniz, merak ettim” demiş.
Niyazi Bey’de: “O genç müşteri değil, otelimizde Şef Barmendir. Hemşehrim olur,
Ardeşen’lidir. Kendisini çok severiz. Biri
Ankara Hukuk’ta, diğeri lise 2’de olmak
üzere 2 kardeşini okutmaktadır” yanıtını
vermiş.
Niyazi Bey’in, müşterisine gülümseyerek
bunları anlatırken zaman zaman bana dönüp bakmakta olduğu da dikkatimi çekmekteydi. Ancak, müşterinin sırtı bana
dönük olduğu için yüzünü göremedim.
Yakınımdaki resepsiyondan doğruca masama gelen; ortadan biraz uzun boylu, genişçe omuzlu ve kalınca siyah kaşlı müşteriyi ayakta karşılamak istedim. Fakat,
eli ile omuzumu tuttu ve “Otur evladım,
ne okuyorsun böyle bakayım?” dedi. Ben
ise, heyecandan okuduğum kitabın adını
söyleyemeden kapağını gösterdim kendisine...
Kitap, yazar KANDEMİR’in “İzmir Suikastinin İçyüzü” adlı küçük bir yapıttı. Kitaba dikkatle baktı, bir iki sayfasını çevirdikten sonra bana: “Evladım, kitabın kötüsü olmaz. Fakat, sen koca koca kalınca kitapları okumalısın. Önceleri okuduğunda
pek anlamayacaksın ama zamanla tekrar
okuduğunda daha iyi anlamış olacaksın”
dedi ve tahsilimi sordu. Kendisine: “Maalesef ilkokul efendim” yanıtını verince; birden elini sağ kulağımda buldum ve iyice
acıttıktan sonra bana: “Bir daha bu sözü
hiçbir yerde söylemeyeceksin. Bak evladım, böyle bir yerde çalışıyorsun. Bu yaşta Şef Barmen olmuşsun. Böyle bir otelde de özel oda verildi sana. İki kardeşini
de okutuyorsun.
Abajur lambasının altında, bu güzel salonda kitaplarını okuyabiliyorsun. Sen büyük yazar ve düşünürlerin kitaplarını alabilecek kadar da para kazanıyorsun. Şu
gördüğün abajurun ışığını bulanlar, şu Niyazi Bey’in önünde duran telefonu bulanlar, tavandan gelen müzik sesini keşfedenler; İstiklal Caddesi’nde kitap sarayındaki raflarda dizili eserlerin yazarları ve

insanlığa sunmuş oldukları icatları mum
ışığının altında ve zor şartlarda çalışarak
başarmışlar ve kendi kendilerini geliştirmiş insanlardır” dedi ve yabancı dilimi
sordu: “Biraz” dedim. Elimi tuttu ve Niyazi Bey’in önüne götürdü beni. Niyazi Bey’e:
“Galatasaray civarında, Berlitz adında İngilizce öğreten bir yer olacak” dedi. Niyazi Bey: “Evet efendim var. Kardeşim Ziya
oraya devam ediyor” yanıtını verdiğinde
ise: “Bak Niyazi Bey, bu evladımızı da yarın sabah o kursa kardeşin Ziya ile göndereceksin. Kaydını yaptıracak ve gece geldiğimde kayıt olduğuna dair makbuzunu
sizden alacağım” dedi ve odasına çıkmak
üzere asansöre bindi.
O vakte kadar kim olduğunu bilemediğim
otelimizin misafirini Niyazi Bey’e sordum.
Bana: “Tanımadın mı, Eski Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL’dir” der demez, sanki elektrik cereyanına kapılmışa döndüm.
Meğer, yarım saatten fazla ve gecenin o
saatinde benimle bir baba gibi yakinen ilgilenen saygıdeğer insan, çocukluğumdan
beri Ulus, Cumhuriyet ve Dünya Gazetelerinden adını bildiğim ve yazılarını okumuş
olduğum ünlü Maarif Vekilimiz Hasan Ali
YÜCEL’den başkası değilmiş.
Demek ki; o ışık saçıcı, bilge insanla yüzyüze gelerek tanışmışım ve ondan yaşamımın pusulası olacak değerli öğütlerini
dinlemişim.
Ertesi sabah Ziya ile birlikte gittim dil
kursuna kaydımı yaptırdım ve gece kayıt
makbuzumu Niyazi Bey’e verdiğimde o da
bana: “Bak YAŞAROĞLU, bu paketi Hasan
Ali Bey size verilmek üzere bıraktı” dedi.
Paketi açtığımda, Hasan Ali YÜCEL’in İş
Bankası yayınlarından “İyi İnsan, İyi Vatandaş” kitabı çıktı. Ön sayfasını çevirdiğimde, “Yüzünü görmeden tanıyıp hizmetlerinde bulunmayı vazifem bildiğim Şaban
Ali YAŞAROĞLU’na – 2 Ocak 1956, YÜCEL” yazıyordu.
O gece; o büyük insanı yüzyüze tanımak,
beni hayata ve geleceğe daha fazla bağlamış ve toplumsal sorumluluğa olan duyarlılığımı pekiştirmiştir.
26 Şubat 1961’de yitirdiğimiz Hasan Ali YÜCEL’i rahmetle anarken sözlerimi onun: “El koyduğumuz ilköğretim davamızı gerçekleştirerek; Türk vatanının
dağlarında, bayırlarında ve kırlarında hatta en ücra
yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” sözü ile noktalıyorum.
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liğine ve yol göstericiliğine inanılıyordu,
doğmalardan arınmış laik ve çağdaş bir
eğitim sistemi uygulanıyordu”. (Alev COŞKUN, 05.03.2009 Cumhuriyet)
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kültür

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

TARİHİN AYNASI
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İSTANBUL SURLARI

İstanbul’un yüzlerce yıllık tarihi dokusu içinde en dikkati çeken yapılar, şehrin etrafını
çeviren surlardır. Dünyanın en korunaklı şehri olan İstanbul’un etrafının mükemmel
bir şekilde surlarla tahkim edilmesi bu şehri girilmez kılmıştır. Nitekim topun icat
edilmesine kadar Persler, Peçenekler, Hunlar, Bulgarlar, Araplar ve diğer kavimler
muhteşem surların önünde aciz kalmışlardır. İstanbul’un surlarını, kültür aşığı,
Araştırmacı-Yazar Ahmet Nadir Utkan ile birlikte gezerek, siz okurlarımıza aktarmaya
çalıştık.

Şehirler ait olduğu medeniyetin kimlik kartı gibidir. Bir şehrin önemi o şehrin jeopolitik yapısı ve o şehirde yaşayan milletlerin dili, kültürü, entelektüel seviyesi, şehrin dokusuna işleyişiyle önem kazanır. İstanbul Bizans dönemi
adıyla Konstantinopolis’e ilk yerleşenler
Marmara’nın Asya kıyısında Yunan Kolo-

ni kenti Khalkedon’un bulunduğu bugünkü Kadıköy/Moda’nın yakınlarına yerleşen
Yunan halklarından Megaralılardır. Gerçi
Moda koyuna yerleşen daha önce Fenike
halkından gelen yerleşimciler vardır ama
M.Ö 685 yılında ilk öncü gurup olan Megaralıların Moda koyunda kurdukları koloni kabul görür. Bu öncü gurup İstanbul’un

tarihi yarımadasının stratejik yerini ve doğal güzelliklerini takdir edemeyip karşı
sahilde Halkidon’a yerleştikleri için kör oldukları kanaatine varılmıştır.
M.Ö 700 yılında Byzas adlı bir komutanının buyruğunda olan ikinci göçmen gurup
bu sefer Tarihi Yarımada olarak adlandırılan bugünkü Sultanahmet ve Topkapı sur-
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Surların Stratejik Önemi
İstanbul’un stratejik özelliklerini başında Asya ve Avrupa kıtalarını bir birine bağlamasıdır ve tarih boyunca kültürler arası köprü vazifesini başarıyla görmüştür. Bu stratejik özelliğinden dolayı tarih boyunca birçok devlet tarafından kuşatmaya uğramış ama görkemli surları
kimse aşmayı başaramamıştır. İstanbul şehrinin
yüzlerce yıllık tarihi dokusu içinde en dikkati çeken yapılar şehrin etrafını çeviren surlardır. Dünyanın en korunaklı şehri
olan İstanbul’un etrafının
mükemmel bir şekilde
surlarla tahkim edilmesi bu şehri girilmez kılmıştır. Nitekim topun icat
edilmesine kadar Persler, Peçenekler, Hunlar,
Bulgarlar, Araplar ve diğer kavimler muhteşem
surların önünde aciz kalmışlardır. Sadece surların bu üstünlüğünü Fatih Sultan Mehmet aklı, inancı ile iyi
yetişmiş imanlı ordusu karşısında yenik
düşmüştür. Üçlü sur sistemi ile düzenlenen yüksek yapılı ve kalın olan bu surların
ilginç bir geçmişi vardır.
İstanbul Tarihinde İlk Surlar
“Kent haber” kaynağından aldığımız bilgiye göre, İstanbul’un tarihinde ilk surlar, bu
tarihi yarımadayı kendilerine yurt edinen
Megaralılar tarafından inşa edilmiştir. Kurucularının ismi sebebiyle Bizantion adıyla adlandırılan bu yerleşim merkezini, Akropolis ya da bugünkü adıyla Sarayburnu denilen ve Topkapı Sarayı’nın üzerinde
bulunduğu yer olan yükseltiye kuran Me-

garalılar, bu küçük şehrin etrafını bir sur
ile çevirmişlerdir. Onların inşa ettikleri bu
surdan günümüze hiçbir iz kalmamasına
rağmen tartışmalı da olsa yeri az çok tahmin edilebilmekte ve bu surların, Topkapı
Sarayı’nın etrafını çeviren ve Fatih Sultan
Mehmet tarafından inşa ettirilen Sur-u
Sultani civarında olduğu düşünülmektedir, biri karaya açılan iki kapısı vardır.
Septim Sever Surları (M.S. 193-211)
Roma
İmparatoru
Septim
Sever,
İstanbul’u üç sene kuşattıktan sonra ele
geçirdi. Şehri ele geçiren Septim Sever surları ve şehrin büyük kısmını yıktır-

dı. Daha sonra şehrin imarına başlandı.
Septim Sever buraya Romalıların simgesi olan meşhur bir hipodrom yaptırdı. Büyüyen şehrin güvenliğini sağlamak için de
Balık Pazarı’ndan başlayarak Nuri Osmaniye Camii’nin batısından ve Sokullu Mehmed Paşa Camii’nin doğusundan geçerek,
doğuya dönüp Ayasofya’nın güneyinden
geçerek eski Bizans surları ile birleşen ve
kendi adım taşıyan surları yaptırdı.
Konstantin Surları (M.S. 325-330)
Septim Sever surlarından 140 yıl sonra I.
Konstantin, Roma’yı sevmediğinden, payitahtını Bizans’a taşımak için faaliyete geçti. 8 Kasım 324’te Yeni Roma’nın tesis töreni yaptı. İmparatorluğun merkezi olan

bu Yeni Roma, yeni yapılan binalar, mabetler ve halkın çoğalması neticesinde daha
geniş ve daha sağlam bir sura gereksinim
duydu. Bu surlar, Samatya Kapısı’nın 400
metre kadar doğusunda, surların denize
doğru bir çıkıntı teşkil ettiği kısmın batı başlangıcında vaktiyle St. Vierge de Rhabdos
kilisesinin bulunmuş olduğu yer civarında başlıyordu. Evvela batıya doğru devam
ederek Bonus Saray ve Sarnıcının kuzeyinden geçiyordu. Bundan sonra güney batıya
dönerek 1200 metre sonra Lycus- Bayrampaşa deresine varıyor, buradan da güneybatıya dönüyor, 800 metre sonra Mocius (Altımermer Çukur Bostan) 120 metre doğuya
varıyordu. Buradan Davutpaşa
ve Hekimoğlu Ali Paşa camilerinin yanından geçerek
Martyrion des S. S. Carpe ve
Papyle’in hemen doğusunda denize müntehi oluyordu.
Mevcut olan surları da tamir
ettiren Konstantin, bu surları yeni yaptırdığı surlara değin uzattı.
II. Theodosios
(Anthemius) Surları
Milattan sonra V. asır başlarında Bizans, Konstantin surlarından da dışarı taşmış, sur haricinde de meskenler yapılmış, sur içi İstanbul’un sürekli yükselen nüfusunu
kaldıramaz hale gelmişti. II. Theodosius’un çocukluk döneminde yedi sene
devleti idare eden, şehremini “Anthemius” yeni bir
sura ihtiyaç duyarak şehrin büyüklüğüne yakışır bugünkü yüksek ve muntazam surları yaptırdı. Theodosius surları, Marmara Denizinin yanındaki Mermer kuleden başlayarak Tekfur Sarayı yanında 14. mıntıka surları ile birleşiyordu. Surların, Mermer kuleden Tekfur Sarayı’na kadar olan uzunluğu 5632 metredir ve üzerinde 96 adet
burç vardır. Bu surların yapımı esnasında, taş ihtiyacının bir kısmı, içerde kalan
Konstantin surlarından temin edilmiştir
ki, bu da bize bugün Konstantin surlarından hiçbir iz kalmamasını açıklar niteliktedir. Burçların hepsi çepeçevre mazgallarla çevrilmişti. Bu mazgallardan hem ön
taraftaki düşmana ok atarla, aynı zamanda da yanlarındaki mazgallardan surlara
çıkmak isteyen düşmanı ok yağmuruna
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larını arasında kalan Marmara Denizi ve
Haliç koyunda kıyıları olan toprak parçasıdır. Tarihi yarımada olarak adlandırılan bu
yerin siyasi ve ticari olarak önemi tartışılmaz. Örneğin Haliç doğal bir korunaklı limandır. Akdeniz ve Ege denizinden gelen
ticaret gemileri için Tarihi Yarımada uğrak
yeri olduğu gibi, Karadeniz sahillerindeki
kolonilere ulaşma imkanı vardı. Bu sebeple Tarihi Yarımada içinde ki yerleşim yerine “Bizans’ın Mücevheri” denmesi yerinde
bir tanımlamadır.
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tutarlardı. Burçlar 3 katlıydı ve en alt kata
şehir tarafından girilirdi. Bu kapı şehir seviyesindeydi. Bu odaya cephane ve silahlar konulurdu ve zemini topraktı. İkinci katın zemini tahta idi, askerler burada yatarlardı. Üst kat savaş için kullanılırdı. Esas
müdafaa buradan yapılırdı. Küçük toplar
buradan ateşlenirdi. Bu odanın üstündeki terasta ise taş atma makineleri ile Grejuva (Rum Ateşi) demlen alev makineleri
yerleştirilmişti.

Heraklius Surları (610-641)
Bizanslılar, İranlılarla savaş halinde iken,
Avarlar, Slavlar ile birleşip İstanbul’a saldırdılar. Haliç’te Pteron Surları ile Ayos
Dimitrius Kilisesi arasında sur bulunmadığından, Avarlar ve Slavlar bu mıntıkadan Vlakhema mahallesine girdiler.
Pteron Surlarının önündeki St. Nicola
Kilisesi’ni, Stechasse Kilisesi’ni ve aşağı
Vlakhema bölgesindeki sarayları, tiyatroları vb. yağma ve talan ettiler. Bu durum
karşısında İmparator Heraklius, savaş
sonrası Pteron Surları ile II. Theodosius’un
yaptırdığı Haliç Surları arasına kendi adıyla anılan “Heraklius Surlarını” yaptırdı. Bu
surlar aşağı Vlakhema mahallesinin güvenliğini sağlıyordu. Ayrıca bu surların yapımı ile 14 mıntıkayı saran surların da bir
önemi kalmıyordu.
Leon Surları (813-820)
813 senesine kadar İstanbul surlarında

bir değişiklik olmadı. 813’te İmparator Ermeni Leon (813-820) kendisi ile görüşmeye gelen Bulgar Ham Kroum’a karşı İstanbul surları önünde bir suikast hazırladı.
Fakat bu teşebbüs muvaffak olamayınca,
Han İstanbul’u zapt maksadı ile büyük bir
kuvvet hazırlamak için memleketine döndü. Vaziyetin alabileceği tehlikeli şekilden
korkan İmparator, münhat bir yerde bulunan aşağı Blakherna mıntıkasındaki Pteron Surlan önüne, bugün ismini taşıyan
surlan yaptırdı. Bu suretle orada bulunan St. Nicolas kilisesi ve Ayazma da surlann içine alınarak muhafızlan temin edüdi ve surun önüne geniş bir hendek kazdınldı. Bu suretle Pteron Surlan ön tarafı, bir sur ve bir hendek ile takviye edilmiş
bulunuyordu.
Pteron Surlan (829-842)
Anemas kulesinin kuzey köşesinden sahile doğru uzanan ve Courtine (sed hatları)
surları Theodosius zamanında 14. mıntıka surlarını sahile kadar uzatmak için yapılmıştı. Bu sur üzerinde ilk zamanlarda
burç yoktu.
Comnene Surlan (1081-1118)
İmparator Aleksi (1081-1118) zamanında İvaz Paşa Camii’nin yerinde bulunduğu kabul edilen İmparator Aleksi’nin Sarayını, surlardan uzaklaştırmak maksa-
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Praefectus Konstantinos Surları
Dördüncü devir Theodosius surlarının yapımından kısa bir süre sonra, 447 yılında
meydana gelen depremde, bu surların büyük bir bölümü yıkıldı. Bu esnada, Hunların büyük Han’ı Attila’da II. Theodosios’un
ordularını ardı ardına yenerek Trakya’yı
ele geçirdi ve fırsattan yararlanmak isteyerek İstanbul üzerine hareket etti. Savunmasız ve çaresiz olan Bizans, her yıl
Hunlara belirlenen oranda vergi ve tazminat vermesi karşılığında Hunların
İstanbul’a girmesine engel oldu. Fakat bu
çare değildi, yeni saldın olasılığına karşı surların bir an önce tamir edilmesi gerekiyordu. II. Theodosius’un muhafız kuvvetleri kumandanı Konstantin, Hun Han’ı
Attila’dan kaçarak, Trakya’dan İstanbul
önlerine gelmiş olan muhacirlerin ve Hipodrome partilerinin yardımı ile 60 gün

içinde yıkılan surları tamir ettirdi. Buna
ilaveten ikinci (harici) surları (Exoteichos) ve bunun önündeki hendeği inşa edildi. Konstantin, Theodosius surların önüne
ikinci bir sur daha yaptırdı. Bu ikinci surun
önüne de yine Marmara’dan Tekfur sarayına kadar, surlardan takriben 15-20 metre
kadar uzağa, 15-20 metre genişliğinde ve
6-7 metre derinliğinde bir hendek yaptırdı.
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İstanbul
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surlarına ilk bayrağı
dikenin Ulubatlı Haşan olduğu söylenir.Hatta Ulubatlı Hasan’ın
surlara tırmanışı ve bayrağı dikişi kahramanlık destanı olarak anlatılır. Ancak bu hadiseyi bizzat orada bulunan ve olayın görgü tanığı
Bizanslı tarihçi Francis’tir. Francis gerçek yaşanmış bu olayı şu şekilde anlatır; “İşte o sıralarda Hasan adlı bir yeniçeri (memleketi Ulubat olup, koca bir vücuda sahipti), sol eli ile başının üstüne kalkanı tutup, sağ eli ile kılıcını çekti ve bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede surun tepesine doğru atıldı. Onunla
aynı cesareti göstermek isteyen otuz kadar diğeri de kendisini takip etti. Bizimkilerden hâlâ
surlarda kalanlar ise, üzerlerine kayaları yuvarlıyorlardı ve onlardan on sekizini aşağı yuvarladılar. Ne var ki, Hasan kendisine özgü şiddeti ile surun üstüne çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarı ile birlikte diğerleri de
onu takip ederek surlara tırmanma fırsatını buldular. Bizimkiler, sayılarının pek az olması nedeni ile sura tırmananlara mani olamadılar; düşmanın sayısı hızla idi; buna rağmen yukarıya çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan’a isabet
etti ve onu yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce, bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar. O ise dizleri üstüne kalkmış
kendini savunmaya çalışıyordu; ancak almış olduğu pek çok yaradan sağ kolu işlemez oldu ve
oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü.”

dıyla, bir Contrefort olarak Anemas kulesi yaptırıldı. İmparator Manuel Comnene
devrinde ikinci Haçlı seferi tehlikesi geçtikten sonra, Vlakhema Sarayları büyütüldü. 1150’de yeni yapılan sarayların birçoğu
surların yakınında tesis edilmişti. Hem sarayların, surların çok yakınında bulunmasından doğan tehlikeyi önlemek, hem de
saraylar mıntıkasını büyütmek için, mevcut surların önüne yeni bir sur inşasına karar verildi. Bu sur, Tekfur Sarayı’nın yanındaki kuzey burcu denilen burçtan başlıyor,
başlangıçta eski sura dik bir vaziyet aldıktan sonra tekrar kuzeye dönüyor ve Anemas kulesinin güneyindeki burca kadar devam ediyordu.

mekle birlikte Manuel Comnene surları oldukça kuvvetli idi.

Manuel Comnene Surları (1143-1180)
Manuel Comnene surları, Prohyrogenete
Sarayının yanındaki birinci burçtan başlayıp, buradan batıya yönelerek üçüncü yuvarlak burçtan sonra ise kuzeye dönerek
Anemas kulesinin güneyindeki burca kadar devam eder. Surların ve burçların yükseklikleri arazinin zeminine göre değiş-

Galata Kulesi daha sonra Christea Turris
olarak adlandırıldı ve diğer sur uzatmaları 1349 yılında kuzey kısımda yapıldı. Daha
sonraki sur genişletmeleri 1387, 1397 ve
1404 yılarını takip etti. Osmanlı fethinden sonra duvarlar 1870 yılına kadar kaldı. Çoğu şehrin genişlemesini sağlamak
için yıkıldı

Galata Surları
Galata, Bizans döneminde dış mahalle olduğu için surları güçlendirilmedi. Haliç’in
ağzında boydan boya uzanan zincir koruma görevi yapıyordu. Mamafih, 1204 yılında şehrin zayıflaması sonrası Galata, bir Venedik mahallesi haline geldi ve
daha sonra Ceneviz Cumhuriyetinin kolonisi oldu. Bizanslıların itirazlarına rağmen Bizans kontrolü dışında, Cenevizliler mahallelerini kale hendeği ile çevirmeyi başardılar. Koloni etrafındaki kale tipi evlerini kendi yarattıkları ilk duvar ile birleştirdiler.

Anadolu ve Rumeli Hisarları
Anadolu ve Rumeli hisarları, Boğaziçi’nin
en dar noktasında olup, İstanbul’un kuzeyinde uzanır. Osmanlılar tarafından bu hayati su yolu olan Boğaz trafiğini kontrol
etmek ve İstanbul’a son nihai saldırıyı hazırlamak için inşa edildiler. Anadolu Hisarı ilk zamanlarda Akçehisar ve Güzelcehisar olarak adlandırılıyordu.
1434 yılında Sultan Bayezid tarafından
inşa ettirildi. Başlangıçta 25 metre yüksekliğinde idi. Kabaca beşgen gözlem kulesi duvar ile kuşatıyordu. Daha geniş ve
komplike olan Rumeli Hisarı. 1452 yılında dört aylık bir sürede Sultan II. Mehmed
tarafından yaptırıldı. Üç tane geniş ve bir
tane küçük kule içerir.
13 küçük gözlem kulesi ile güçlendirilmiş
duvar ile bağlantılı olarak ana kulesinde
toplar monte edilmiştir. Hisar, Osmanlılara boğazı geçen gemileri kontrol etme
imkânı veriyordu. Bu rol açıkça onun orijinal ismini çağrıştırıyordu: Boğaz Kesen.
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HAMİLELİK VE DİŞ SAĞLIĞI
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Ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için yaşam boyu etkili ve yeterli bakım
gereklidir. Ancak kadınlarda ağız diş bakımı, yaşamlarının belirli bölümünü alan
puberte, bebek emzirme, hamilelik, mensturasyon ve menapoz dönemlerinde ayrıcalık
göstermektedir.
“Hamilelik sırasında bebeğin kendisi için
gerekli olan kalsiyumu annenin dişlerinden alarak annesinin dişlerinin çabuk çürümesine yol açtığı, bu nedenle hamile annelerin diş kaybına uğradığı “ düşüncesi tamamen yanlıştır. Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur.
Bu dönemde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için annenin günlük
1200-1500 mg kalsiyuma gereksinimi vardır. Hamilelik döneminde kadın süt ve süt
ürünleri ile yeşil yapraklı sebzeler gibi kal-

siyum dan zengin gıdalar alarak kalsiyum
gereksinimini karşılamalıdır. Eğer gıdalarla yeterli kalsiyum sağlanamazsa bebeğin gelişimi için gerekli olan miktar annenin kemiklerinden karşılanır.
DIŞLERDEN KALSIYUM
ÇÖZÜNMESI OLMAZ.
Eğer iyi bir beslenme ile beraber yeterli ağız diş bakımı yapılırsa hamilelik döneminde normal dönemden farklı bir diş sorunu ile karşılaşılmaz.Hamilelik sırasında
beslenme hem annenin hem de bebeğin

genel sağlığı ve ağız diş sağlığı için oldukça
önemlidir. Hamilelikte bebeğin diş gelişimi
5. ve 6. haftalarda başlar.
Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde:
❑ A,C,D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alan meyvalar ve sebzeler, tahıl, süt ve mandıra ürünleri ile et, balık ve yumurta dengeli olarak
alınmalıdır.
❑ Şeker mümkün olduğu kadar alınma-
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HAMILELIK SIRASINDA
DIŞ TEDAVISI YAPILABILIR MI?
❑ Hamileliğin ilk üç ayında bebeğin organ
gelişim evresi olan ilk üç ayda etkili dental
tedaviden kaçınılmalıdır.
❑ Tedaviler ikinci üç aya ertelenmelidir.
❑ Diş ya da diş eti iltihabı gibi acil durumlarda, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini dental tedavinin olumsuzluklarından daha fazla
etkileyebileceği düşüncesi ön plana alınmalı ve bir
jinekoloğun önerileri doğrultusunda dental tedavi
yapılmalıdır.

diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.
HAMILELIK GINGITISI
(PREGNANCY GINGIVITIS)
Hamileliğin erken safhalarında diş etlerinde şişlikler, kızarıklıklar gözlenebilir. Bu şekildeki diş eti oldukça hassastır ve kolayca
kanar.Hamilelik sırasında kadınların diş etlerinde oluşan bu değişiklikler nedeni östrejen ve progesteron hormonlarının salgılarının artmasından kaynaklanmaktadır.
Hamilelik gingivitisi genellikle hamileliğin
2.Ayında başlayıp 8.Ayında en üst seviye-

❑ Son üç ayda tedavi için
gerekli olan pozisyonları rahat alalaması ve koltukta uzun süre oturamaması nedeni ile diş tedavisi yaparken anne rahatsız
olabilmektedir.
HAMILELIK SIRASINDA
EKSTRA BIR AĞIZ-DIŞ
BAKIMI GEREKLIMIDIR?
❑ Günlük ağız ve diş bakımım kesintiye uğratılmamalıdır.
❑ Hamilelik öncesi tam bir ağız muayenesinden geçerek optimal ağız hijyenine kavuşmalı ve bunu sürdürme alışkanlığını kazanmalıdır.
❑ Çünkü plak birikimi, ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında oluşan hormonal
değişiklikler arasında direkt ilişki vardır.
❑ Hamilelik sırasında oluşan hormon artışı
ağız mukozasını dış etkenlere karşı özellikle bakteri plaklarına karşı daha hassa yapar.
❑ Günde en az iki kez diş fırçası ve diş ipi
kullanarak etkili diş bakımı yapılarak plak
birikimine engel olunmalıdır.
❑ Ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile
gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su

ye çıkar, doğumdan sonra kendiliğinden iyileşir. Günlük düzenli ağız diş bakımı yapmayan kişilerde oluşan ve diş etinin tahrişine neden olan bakteri plağı ya da diştaşı
gibi etkenler hamilelik gingivitisi tablosunu daha ciddi boyutlara taşıyabilmektedir.
Eğer dişlerde derin tartar birikimi varsa diş
hekimi tarafından elimine edilmelidir.
Diğer diş tedavilerinde olduğu gibi tartar
temizliği de özellikle hamileliğin ikinci üç
ayında yapılmalıdır. (Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin organları gelişme aşamasındadır. Bu safhada neden olunan bir bakteriyemi bebeğin organ gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.) Üçüncü üç ayda da
anne koltuğa rahat oturamaz ve aşırı stres
erken doğuma neden olabilmektedir.
HAMILELIKTE
DIŞ ÇEKILIR MI
Hamilelik tüm vücudun fiziksel ve psikolojik yönden pek çok değişikliklere uğradığı

bir dönemdir. Ağzımız ise vücudun bu tür
değişikliklerine karşı çok hassas olan bir
bölgesidir.
Anne adayı hamilelik süresince ister istemez devamlı bebeğini düşündüğü için kendi kişisel bakımını ihmal edebilir. Mide bulantıları ve kusmalar ağız içinde zararlı etkilere neden olur. Bazı yiyecek ve içeceklere karşı aşırı ilgi veya aşırı tiksinme duyulması sonucu ağız da bundan etkilenir.
Hormonal etkiler sonucunda ağız içinde
bazi degisimler olur. Örneğin kandaki ve
tükürkteki asit miktarı arttığ için dişlerin
çürümesi kolaylaşır. Çünkü en basit anlatımıyla , dişin çürümesi demek , bakterilerin
salgıladığı asitlerle yumuşaması demektir. Diş
eti rahatsızlıkları da
eskisinden daha kolay ve daha sık oluşacaktır. Hamile olmayı düşünen veya
hamile olan her kadın mutlaka bir diş
hekimi kontrolünden
geçmeli, ağız sağlığı için neler yapması
veya yapmaması gerektiğini öğrenmeli
ve gereken tedavilerini yaptırmalıdır. Bu
hem annenin hem
de çocuğunun sağlığı için çok önemlidir.
HAMILELIK AĞIZ SAĞLIĞINI
NASIL ETKILER?
Hamilelik sırasında anne dişlerinden kalsiyum kaybı ve her hamilelikte annenin bir
dişini kaybedeceği yanlış bir inanıştır. Fakat hamilelik sırasında ağız sağlığında bazı
değişikliklerin olacağı da bir gerçektir. En
önemli değişiklik östrojen ve progesteron
hormon düzeylerindeki artış olup, bu durum da dişler üzerindeki plak birikiminin
artması ile bağlantılıdır.
Eğer plak uzaklaştırılmazsa dişeti iltihabına (gingivitis) neden olur. Bu durum “hamilelik gingivitisi” adını alır. Dişeti kırmızı, hacim olarak artmış, hassas ve kanamalıdır.
Bu tablo daha çok 2. üç aylık dönemde hamile kadınların çoğunluğunu farklı şiddette etkiler. Eğer gingivitis zaten mevcutsa
hamilelik sırasında şiddeti artabilir ve tedavi edilmezse periodontitise ilerleyebilir.
Hamile kadınlarda aynı zamanda “hamile-
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malı (özellikle yemek aralarında). Kurutulmuş meyve ve karemel gibi yapışkan şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
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lik tümörü” geliştirme riski de vardır. Bunlar dişeti büyümelerinin irritasyonu sonucu oluşan iltihabi lezyonlardır. Genellikle
kendi haline bırakılmakla beraber, hastaya rahatsızlık veriyorsa veya çiğneme, fırçalama ve diğer ağız bakımı işlemlerini engelliyorsa dişhekimi tarafından alınmalıdır.
BU PROBLEMLER
NASIL ÖNLENEBILIR?
Dişeti iltihabı dişlerin etkin olarak bakımı
ve temizlenmesi ile önlenebilir. Her gün
en az iki kez, mümkün olan durumlarda
her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Her gün tüm dişlerde diş ipliği ile temizlik işlemi de yapılmalıdır. Sabah diş fırçalamak rahatsızlık veriyorsa ağız su veya
anti-plaque ve floridli gargaralarla çalkalanmalıdır. Dengeli beslenme ile birlikte C
ve B12 vitamin destekleri de ağız sağlığının
sürdürülmesi açısından önemlidir. Dişhekimine daha sıklıkla gidilmesi de etkin plak
kontrolünü sağlayarak gingivtis gelişimini önler. Plak kontrolünün sağlanması aynı
zamanda dişeti irritasyonunu ve hamilelik
tümörlerinin oluşma riskini de azaltır.
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DIŞHEKIMINE
NE ZAMAN GITMELIDIR?
Hamilelik planlanıyorsa veya hamile olunduğundan şüpheleniliyorsa dişhekimi ziyaret edilmelidir. İlk 3 aylık dönemde temizlik yapılması uygundur. Dişhekimi hamileliğin kalan dönemi için bir tedavi takvimi hazırlayacaktır. İkinci 3 ayda da ağız dokularında meydana gelen değişikliklerin ve ağız
bakımının etkinliğinin değerlendirilmesi ile
birlikte tekrar temizlik önerilebilir. Duruma göre üçüncü 3 aylık dönemde de tekrar

randevu verilebilir fakat tüm bu seanslar
mümkün olduğunca kısa süreli olmalıdır.
HAMILELIK SIRASINDA
YAPILMAMASI GEREKEN
IŞLEMLER VAR MIDIR?
Genellikle acil olmayan işlemler de hamilelik sürecinde yapılabilir. Ancak herhangi
bir diş tedavisi için en uygun zaman 4. Ve
6. aylar arasıdır. Şiddetli ağrının eşlik ettiği acil durumlarda tedavi hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabilir. Anestezi ve ilaç verilmesini gerektiren durumlarda jinekolog ile irtibat kurulmalıdır. Ertelenebilecek işlemler doğumdan sonraya bırakılmalıdır.
HAMILELIK DÖNEMINDE
DIŞ RÖNTGENI ZARARLI MIDIR?
Bu dönemde tedavi için çok gerekli ise ağız
içinden 1-2 film alınabilir.Her ne kadar dişhekimliğinde çekilen röntgenlerde verilen
radyasyon miktarı çok az ve karın bölgesine çok yakın değilse de gelişmekte olan
bebeğin ışın almasını önlemek için mutlaka kurşun önlük kullanılması gerekir.Yine
de ilk üç ay film çekilmesinden kaçınmak
gerekir.
DIŞLER HAMILELIK
SIRASINDA DAHA
ÇABUK MU ÇÜRÜR?
Daha öncede de belirtildiği gibi “hamilelik
döneminde annenin dişlerinden kalsiyum
çekildiği ve bu nedenle her bebeğin anneye bir diş kaybettireceği” inancı kesinlikle
doğru değildir. Hamilelik döneminde vücuttaki dengenin bozulması dişlerin çabuk
çürümesine uygun bir ortam yaratır. Bu dönemde dişlerin daha çabuk çürümelerinin

nedenleri şunlardır;
❑ Bebek beslenen dönemde tatlıya, aburcubura aşırı istek belirir ve bunlar yendikten sonra diş fırçalama ihmal edilir
❑ İlk aylarda görülen kusmalardan sonra
anne ağız bakımına yeterince özen göstermeyebilir.
❑ Gebelik hormonlarının (östojen, progertron) etkisi ile dişetleri daha çabuk kanayan anne, dişlerini fırçalamaktan kaçınır.
İşte bu nedenlerden ötürü bu dönemde diş
sağlığına daha özen göstermek gerekir.
BEBEĞIN DIŞ SAĞLIĞI IÇIN ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER VAR MIDIR?
Bebeğin diş gelişimi anne karnında başlar. Bu dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Diş sağlığı için protein,A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler) C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt,
yumurta, balık) ve kalsiyum (süt ve süt
ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) dan zengin gıdaların yeterince alınması gerekir.
Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan ilaçlar bebeğin diş sağlığının yanı sıra genel vücut
gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bebeğin diş sağlığı konusunda bilgili olmak,çocuğunuzun ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmasında ilk basamaktır. Bebeğin diş bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi edininiz.
Kaynak:
Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
www.hekimim.com
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bitki

ISIRGAN (URTICA DIORICA )
Doğanın sunduğu en şifalı bitkilerden biridir. Yemeklerinin tadına doyulmaz.
İngiltere’de adına bir şölen bile düzenlenmektedir.
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Kendini elletmekten pek hoşlanmayan ısırgan, dikenleriyle kendini koruyan, ancak
gözümüzde gül kadar kıymetli olmayan bir
bitkidir. Gül de kendini elletmez, ama güzeldir, kokuludur, sevdanın sembolüdür.
Oysa bizim ısırganımız öyle albenili bir ot
değildir. Yemyeşil, dikenli yaprakları olan,
neredeyse tüm toprak türlerinde ve bütün
bölgelerimizde yetişen, biraz da arsız olan
ısırganın yemeklerde genç dalları ve özellikle üst kısımları kullanılır. Soğuk iklimlerde yaz aylarında da toplanabilir. Bitkinin
yaprak ve dallarında yakıcı tüyler olduğundan toplarken dikkat etmek gerekir. Bitkiyi
toplarken, ayıklarken ve doğrarken eldiven
takmak yerinde olur. Doğanın insana verdiği armağanların en güzellerinden biridir
ısırgan. Kan dolaşımını arttırır, A ve C vitaminlerince zengindir, diyabete karşı korur.
Beta karotence zengin olan ısırgan, vücutta serbest radikallerin oluşumunu engeller, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanı
temizleyici özelliği vardır. İlkbahar aylarında birkaç haftalık ısırgan kürü yapmak faydalıdır.
Yemeklere konulduğu gibi ot kavurmalarına da eklenir. Isırganlı bulgur pilavı veya pirinç pilavı değişik yörelerde sevilerek yenen yemeklerimizdendir. Karadeniz Bölgesi’nde en çok mısır unuyla yapılan lapası tüketilir. Ege’de ise böreklerin
başkahramanlarından biridir. Ayrıca taze
veya kuru ısırgan yapraklarından çay yapılır. Kök ve tohumları da tedavide kullanılır. Latince’deki adı urtica, “uro”dan gelir.
Bu da “yakan” anlamında bir sözcüktür. Soğuk iklimlere gittiklerinde Romalı askerler
sıcaklık hissi versin diye vücutlarına ısırgan
sürerlermiş. Çok faydalı bir bitki olmasına
rağmen Plinius çok sert bir şekilde ısırgandan daha fazla nefret edilecek bir şey olmadığını söylemiştir.
Yenilebilir bir bitki olmasının dışında bitkiden yeşil renkli bir boyar madde elde edilir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika’da
gerçekleştirilen bir kampanya ile tonlarca
ısırgan toplanıp stadyumlarda kurutulmuş.
Başlangıçta bu çalışmanın nedeni gizli tutulsa da, daha sonra bu kurutulmuş bitkiden kamuflaj için boya yapıldığı anlaşılıyor.
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Kaynak: Yurdumun Yenilebilir Otları / Mutfak Dostları Derneği

ISIRGANLI AZERİ YAHNİSİ
(4 kişilik)

F YAPILIŞI

Öncelikle kuru erik, kayısı, kuru üzüm ve badem karışımını elin dayanacağı sıcaklıktaki suda 2 saat bekletilir. Bol suyun içinde
ısırganları 2 dakika haşlayın. Kabaca kıyın. Yemeğe başlarken eti kuşbaşı doğrayın. Tencereye etlerin üzerini örtecek kadar su koyup
haşlayın. Kaynamaya başlayınca, kevgirle köpüğünü alın. Haşlanınca eti sudan çıkartın, iyice süzün. Üzerine rendelenmiş soğanları
sıvayın, tuzunu serpin ve tavada tereyağı ile kızartın. Etlerin haşlandığı suya kızartılmış etleri tekrar koyun. Doğranmış ısırganları
ilave edin ve tarçın katarak orta ateşte 1 saat pişirin. Meyve kurularını etten artan yağda 4 dakika çevirin. Tencereye meyve
kurularını ilave edip bir taşım daha kaynatın. Sıcak olarak servis edin.
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F MALZEMELER

500 gram ısırgan, 500 gram kuzu eti, 250 gram kuru erik, kayısı, kuru üzüm, badem karışımı,
2 adet rendelenmiş soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın ve yeteri kadar tuz.
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REYHAN
Karın ağrılarına karışı ilk önerilen bitkilerdendir. Yemeklerde baharat olarak kullanıldığı gibi,
yaraların tedavisinde de ondan yararlanılmaktadır. Çay olarak da kullanılabilen reyhanın en yaygın
kullanım alanı yemeklerdir.
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Sivas’ta yemeklerin vazgeçilmez lezzet katılarından reyhan, bölgedeki adıyla ‘anuhotu’, bahar aylarında taze olarak kullanılırken, diğer mevsimlerde de kullanabilmek
için bolca kurutulmaktadır. Çok kuvvetli kokulu yaprakları olan, mora yakın kırmızı renkli çiçekli bir aromatik bitkidir reyhan. Çay olarak değerlendiriliyor olmakla
birlikte, en yaygın kullanımı yemeklerdir.
Reyhan otsu, çok yıllık bir bitkidir. Gövde
ve yaprakları çok tüylüdür, çiçekleri kaynatıldığında sarı bir renk verir. Reyhanın boyu
100 santimetreye kadar ulaşabilmektedir.
Kurak tepelerde ve yol kenarlarında yetiştiği gibi çayır ve steplerde de bolca yetişmektedir. Yöresine göre değişmekle birlikte mayıs haziran aylarında toplanarak kurutulur, kış için bez torbalara konularak kilerdeki yerini alır. Sivas ve civarında baklagiller ve yarma ile yapılan ‘Pastigan’ reyhansız düşünülemez.
Yine Sivas ve çevresinde çoğu çorbanın
ana baharatı reyhandır. Tarifini verdiğimiz
Tokat’ın meşhur Bat’ı da reyhanla yapılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya
gittiğinizde yemeklerin çoğunda reyhanın kullanıldığını görebilirsiniz. Dolmalara
da ayrı bir tat verdiğini unutmamak gerekir. Komşumuz İran’da üzerine yoğurt dükülerek yenen, arasına kıyma konmuş, rulo
şeklinde haşlanmış hamurun yanında domates, salatalık ve reyhan getirildiğini hatırlatıyor Dr. Nezaket Adıgüzel.
Ege Bölgesinde karın ağrılarına karşı önerilen ve ilk akla gelen bitki reyhandır. Van’da
ise kişniş, morçiçek, tarhun ve kekiğin yanı
sıra reyhan, çorba ve yemeklerde baharat olarak kullanılmaktadır. Reyhanın lezzetinin yanı sıra tıbbi özellikleri ve halk tıbbında sıkça başvurulan otlar arasındadır.
Van’da kurutulmuş yaprak, gövde ve çiçekler kurutulup sarı renk verinceye kadar
kaynatılıp ağrı kesici olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bağırsak enfeksiyonlarını
tedavi etmekte, mide rahatsızlıklarına karşı ve ağız kokularını gidermede de kullanılmaktadır.Fesleğenin kullanıldığı yerlerde reyhanı da kullanabilirsiniz. Reyhanı ister taze isterseniz kuru olarak kullanabilirsiniz. Reyhan her daim lezzet katıcıdır salatanıza, dolmanıza, etinize, yemeğinize.
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Kaynak: Yurdumun Yenilebilir Otları / Mutfak Dostları Derneği

BAT

(4 kişilik)

F YAPILIŞI

Mercimeği ayıkladıktan sonra bol su ile tencereye koyun, yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra soğuk sudan geçirin. Bir
tencereye bulgur ve kaynar suyu koyupüzerini kapatıp kaynamaya bırakın. Bulgur kabarmaya başladığında asma yaprağı ve ekmek
dilimleri dışındaki diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Bat, kısırdan farklı olarak sulu olarak yapılmaktadır. Eğer sulu olmamış
ise bir miktar su ilave ederek servis tabağına alınmalıdır. Arzu edenler batı kaselere koyup yemek kaşığı ile, yanında ekmek dilimleriyle, isteyenlerde asma yarağına sarıp yiyebilirler.
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F MALZEMELER

½ su bardağı mercimek, 1 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı kaynar su, 2 adet ince doğranmış domates, 3 tane ince
doğranmış sivri biber, 1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası (suda eritilmiş), 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz, 1 yemek
kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve kırmızıbiber, bir demet kıyılmış taze reyhan, 250 gram hafif
haşlanmış asma yaprağı ve yeteri kadar kızarmış ekmek dilimleri.
Arzuya göre doğranmış taze soğan, taze sarımsak, maydanoz ve dereotu.
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