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bodrum başlarken

Erdinç Erkan KEKEÇ

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

BODRUM HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULUYOR
1998 yılında bir nisan günü idi Bodrum’a ilk gelişim. Antalya’da
çalıştığımız tesisin İnsan Kaynakları Müdürü, ki hayatımda
gördüğüm en mükemmel insan, değerli büyüğüm
Coşkun Düşünseler vesile olmuştu. ‘Bodrum gelecek vaat
eden bir bölge, sizler daha yolun başındasınız, gidin ve kendinize orada sağlam bir yer edinin’ dedi.
Türk turizminde gerçekten önemli bir yeri olan İber Otel zincirlerinin bir parçası ile (İber Otel Bodrum Park) başlayan Bodrum maceramızda aynı yıl Magic Life’da
açıldı. The Marmara, Wow Hotel
derken birkaç yıl içerisinde değerli
büyüğümüz Coşkun Düşünseler’in
dediği çıktı. Hem çok hızlı büyüdü
hem de kaliteli otellerin sayısı arttı. Bu arada Antalya’da çok küçükmüş dediğimiz otellere bura ‘çok
büyük’ denmesi de bir başkalıktı. Antalya da son çalıştığım otel
2 bin kişilik bir oteldi. Bodrum da
200 odalı otellere çok büyük oteller deniyordu ve insanlar kuşku
ile bakıyorlardı. Sonraki yıllarda
Bodrum’a da hem kapasite olarak
hem de işletme mantığı olarak büyük tesisler gelmeye başladı. Aslın da Bodrum bu günkü değerini yıllar önce elde etmesi gerekirdi.
Ama olsun hala geç kalınmış sayılmaz.
Havası eşsiz. Koyları eşsiz. Sakin bir ortam istiyorsan var. Çılgınca eğlence istiyorsan var. Her şey dahil istiyorsan var. Olmadı ben hizmeti ayağıma istiyorum diyorsan oda var. Dünyanın 7 harikasından biri Bodrum’da daha ne olsun. Dünyanın sayılı sualtı müzesi Bodrum da daha ne olsun.
Tüm çevresi buram buram tarih kokuyor. Konacık Beldesin
deki Pedesa Kalesi ve çevresi hem tarihle buluşmak isteyen
hem de yazın o kavurucu sıcağından kaçıp temiz ve serin bir
orman havası almak isteyenler için bulunmaz bir mekan. Konacık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tosun’un katkıları
ile Pedesa etkinlikleri oluyor ve yarımadaya gelen birçok kişi-

nin de katılımı sağlanıyor. Pedesa Kalesini ve tarihini herkesin
görmesini, okumasını tavsiye ederim.
Herodotus, I.Artemisia, Mausolos, II. Artemisia, Halikarnaslı
Dionysius, Turgut Reis – Osmanlı Amirali, Halikarnas Balıkçısı, Neyzen Tevfik, Zeki Müren, Zeyyat Mandalinci. Daha adını sayamayacağımız birçok kişi Bodrum’un tarihten bu güne
yetiştirdiği veya ev sahipliği yaptığı sayısız değerlerden sadece birkaçı. Kimdir bunlar derseniz biraz araştırmacı olunuz lütfen. Bu isimleri araştırırken de Bodrum’un burada anlatmaya zamanımızın yetmeyeceği tarihini ve tarihinde saklı değerleri göreceksiniz. Kahramanlıklar, aşklar, destansı olaylar, sanata adanmış hayatlar, halkları için kendinden vazgeçmeler bunların hepsini Bodrum tarihinde göreceksiniz.
İlk çağlardan bu güne sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her dönem popüler olmuş olan Bodrum, günümüzde de bu
cazibesini yitirmeden sürdürüyor. Günümüzün tanınmış sanat, siyaset, bilim ve iş dünyasının Bodrum’da yerleşik olması, burasının ne kadar vazgeçilmez olduğunun göstergesidir. Bütün bunlardan önemlisi burada insanların esas geçim kaynağı olan turizm ve otelcilik. Bodrum’da açılan her tesis burada yaşayanlar için yeni bir iş kapısı
demektir. Açılan her tesis, gerek teknolojinin
getirisi ile gerekse öncekilerden farklı olmak isteğiyle, her ne
sebeple olursa olsun çıtayı yukarı doğru çekmektedir. Bu da
demin bahsettiğim gibi hem yeni iş kapıları hem de mevcut koşulların iyileşmesi adına güzel gelişmeler olmaktadır.
Bodrum yarımadasında 2013 ve 2014 yılında faaliyete girecek
olan gerek uluslararası zincirler gerekse üst segment otellerin açılması ile Bodrum’un gereken iğliyi göreceğine inanıyorum. Önümüzde ki birkaç yıl içerisin de Bodrum’un gerçekten
çok daha iyi noktalarda olacağına inancım tam. Bir de turizmi
12 aya yayabilirsek.
Herkese 2013 sezonun da bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.
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BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR
İPEK KAĞIT FABRİKASINI GEZDİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Şubat ayında Yalova’da bulunan İpek Kağıt firmasının fabrikasına gezi düzenleyen
Bodrumlu Housekeeperlar, temizlik kağıtların üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı
buldu.
Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği üyeleri, şubat ayında İpek Kağıt firmasının davetlisi olarak Yalova’da bulunan fabrikaya gezi düzenledi. Sabah erken saatlerde Bodrum’dan başlayan yolculuk, uçakla İstanbul’a kadar devam ettikten sonra,
otobüs yolculuğuyla devam etti.
Yaptıkları gezi ile ilgili açıklama yapan
Başkan Erdinç Erkan Kekeç, Yalova Altınova da bulunan İpek Kağıt Fabrikasına
daha önce hiç görmedikleri ‘kağıt’ ürünlerinin üretim aşamaları görmek için gittiklerini belirtti. İpek Kağıt fabrikasının geneş
bir arazi üzerinde devasa bir alanda üretim
yaptığını ifade eden Başkan Kekeç, “Gezi
fabrikanın genel bilgilerinin ve şirket politikasının anlatıldığı bir sunum ile başladı.
Türkiye’deki ilk kağıt fabrikasının İpek Ka-

ğıt olduğunu öğrendik. O zamanın şartlarında nasıl kurulduğunu duyduk. Sonra ilavelerle Türkiye’nin en büyük üretici olduklarını öğrendik. Hepsinden ziyade kağıt
diye buruşturup attığımız o ‘şey’in arkasında ne kadar büyük bir emek olduğunu görmek, kağıda bakış açısını değiştiriyor insanın. Esasın da ‘kağıt’ ürünlerin yaşantımız
da ne kadar önemli ve gerekli olduğunu
bilmiyormuşuz beklide. Dünyanın gelişmiş
ülkelerinde, bizde ve bizden daha az gelişmiş ülkelerdeki kağıt tüketimlerini duyunca insanın “hadi canım” diyesi geliyor. Kağıt
deyip geçmeyin” dedi.
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, 1969 yılında çağdaş ve sağlıklı bir yaşamın gereği olan temizlik kağıdı ürünlerini üretmek
ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıy-

la kurulan İpek Kağıt, Yalova Altınova’daki
fabrikasında 1970 yılında faaliyete geçti. İpek Kağıt, mendil sözcüğüyle özdeşleşmiş olan Selpak markası, tüketicilerin farklı beklentilerini karşılayan Solo, Silen, Servis; ev dışı kullanıma yönelik Marathon ve Lotus Professional markalarıyla kurulduğu yıldan bu yana Türkiye temizlik kağıdı pazarının lideri konumunda bulunuyor. İpek Kağıt Yalova fabrikası, yıllık 105
bin ton temizlik kağıdı üretimi ve çevreye
duyarlı modern tesisleriyle örnek bir tesis
olma özelliğini sürdürüyor. İpek Kağıt, temizlik kağıdı pazarındaki öncülüğünü ve liderliğini toplam kalite ve inovasyon süreçleriyle desteklenen ürün geliştirme, verimlilik, iş güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma
yatırımlarıyla da pekiştiriyor.
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BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR
ECZACIBAŞI FABRİKASINI GEZDİ
Şubat ayında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama firmasının fabrikasına gezi düzenleyen
Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği,
üretim aşamalarını yerinde görerek, üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bodrumlu Housekeeperlara fabrika gezisi sırasında Pınar Gunenç eşlik etti. Fabrikayı gezmeden önce housekeeperlara bilgi veren Pınar Günenç, Eczacıbaşı Girişimin
satış-dağıtım, marka yönetimi, üretim ve
ev dışı tüketim alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtti. İlk kurulduğu yıllarda sadece satış ve pazarlama ile uğraştıklarını belirten Günenç, “2007’de kurulan üretim tesisi ile kişisel ve endüstriyel temizlik ürün-

lerinin üretimine başladı. Eczacıbaşı Girişim
bugün; temizlik kağıtları, kişisel temizlik ve
bakım ürünleri, kuaför ürünleri, insektisitler,
cinsel sağlık, ev temizleme ve bakım ürünleri, endüstriyel temizlik ve gıda ürünleri kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Eczacıbaşı
Tüketim Ürünleri Grubu markaları ve grup
dışı firmalarla yaptığı dağıtım anlaşmaları
kapsamında toplam 49 marka ve 1800’ün
üzerinde ürün çeşidine sahiptir. Bu özelliği
ile Türkiye’de en fazla perakende ve ev dışı
tüketim noktalarını kapsayan hızlı tüketim
ürünleri kuruluşlarından biridir” dedi.
Dağıtımını yaptıkları 20 ürün kategorisinin
10’unda lider konumda olduklarını belirten

Günenç, “Eczacıbaşı Girişim’in başarısının
alt yapısını; kuruluşun pazardaki geçmişi,
satış başta olmak üzere deneyimli ve genç
ekibi, gelişen tüketim ürünleri pazarındaki
dinamik yaklaşımı oluşturur.
Eczacıbaşı Girişim 267 kişilik ekibi ve bölgesel olarak yapılanmış 147 kişilik satış kadrosu ile satış-dağıtım, marka yönetimi, üretim ve endüstriyel kanalda lider konumdadır” dedi. Firma tanıtımın ardından housekeeperlar kullandıkları ürünlerin üretim
aşamaları görme fırsatı buldu. Üretim aşamaları hakkında yetkililerden bilgi alan housekeeperlar, daha sonra Bodrum’a döndü.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği üyeleri, Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
firmasının fabrikasını gezdi. Yapılan gezide Bodrumlu housekeeperlar kullandıkları
malzemelerin üretim aşamalarını yerinde görüp, yetkililerden bilgi alma fırsatı buldu.
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BODRUMLU HOUSEKEEPERLAR
SEZONA MERHABA DEDİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Bodrumlu Housekeeperlar mart ayında Salmakis Otel’in ev sahipliğinde, Faber Bodrum
ve Intermop firmalarının sponsorluğunda ‘Sezona Merhaba’ yemeğinde bir araya geldi.
Düzenlenen gecede Bodrumlu Housekeeperlar yoğun geçecek sezon öncesi keyifli
saatler geçirdi.
Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği üyeleri, Salmakis Otel’in ev sahipliğinde, Faber Bodrum ve Intermop firmalarının
sponsorluğunda ‘Sezona Merhaba’ yemeğinde bir araya geldi. Geceye housekeeperların yanı sıra satıl alma müdürleri, firma
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
‘Sezona Merhaba’ yemeğinin açılışında
kısa bir konuşma yapan Başkan Erdinç Erkan Kekeç, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayarak davetlerine iştirak eden
herkese teşekkür etti. Ev sahipliğini üstlenen Salmakis Otel, geceye sponsor olan
Faber Kimya Bodrum Bayisi Özgürdeniz
Denizcilik ve Intermop firmalarına ayrıca
teşekkür eden Başkan Kekeç, “Herkesin

bildiği gibi kısa bir süre sonra yoğun ve yorucu bir sezona merhaba diyeceğiz. Sezon
öncesi böyle bir organizasyon düzenleyerek hem meslektaşlarımızla bir araya gelme imkanı bulduk hem de keyifli bir gece
geçirmiş olduk. Malum, Bodrum gibi cennet bir mekanda turizm sezonu 6 ay gibi
bir süre içinde bitiyor. Buda bizim yoğun bir
sezon geçirmemize neden oluyor. Bodrum
turizmini 12 aya yayarak ilçemizi yılın her
günü canlı hale getirmek çok önemli. Bu
yönde yapılan çalışmalara canı gönülden
destek olmalıyız” dedi.
Başkanın konuşmasının ardından Konacık
Belediye Başkanı Mehmet Tosun kısa bir

konuşma yaparak, yarımada ve Bodrum
turizmini daha canlı hale getirmek ve sezonu yıla yaymak için yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
Daha sonra geceye sponsor olan Faber
Bodrum Bayisi ve Intermop firmaları kısa
birer konuşma yapıp, firmaları hakkında
geceye katılanlara bilgi verdi. Konuşmaların ardından Başkan Kekeç geceye sponsor olan firmalara dernek adına plaket taktim etti.
Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde devam eden geceye katılanlar gönüllerince eylenme fırsatı buldu.
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Musa Yurdakul HEDD Yönetim Kurulu Başkanı

HOUSEKEEPING DEPARTMANIN ANLAM VE ÖNEMİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Housekeeping Departmanı, otelin tüm mekanlarından sorumludur. Çamaşırhane en önemli görevlerimizden bir tanesidir.
İç müşteri dediğimiz çalışanlarımıza karşı ürettiği
hizmetlerden sorumludur.
Sadece dış müşteriye hizmet etmek tek başına bir
anlam ifade etmemektedir. Otelin tüm çalışanlarının giyimden, kuşamından, kullandığı mekanlardan kat hizmetleri sorumludur.
Hiçbir bölüm tek başına
bağımsız çalışamaz. Başarı münferit olduğunda
pek fazla kabul görmeyecektir. Başarı global, küresel olduğu zaman kıymetlidir. Konaklama tesislerinde yer alan departmanların birbirleriyle iyi iletiş
kurması ve iyi ilişkiler geliştirmesi çok önemlidir.
Özellikle kat hizmetleriyle
ön büro ve satış birimi koordineli çalışmak zorundadır. Bu üç bölüm arasında yaşanacak kopukluk
işletmenin zararına olacaktır. Her bölüm göbekten birbirine bağlıdır. İşletmeciler housekeeping departmanın önemini

daha çok kavramalı, her anlamda sunduğu katkılardan dolayı
da desteğini esirgememelidir.
Bizim ülkemizdeki oteller, dünyanın en temiz ve en iyi hizmet
veren otelleri arasında en başlarda gelmektedir. Housekeeping departmanı, diğer departmanların tamamlayıcısı ve onlara ürettiği kaliteli hizmetle pazarlamada yardımcı olan bir bölümdür. Kalitemizin sürekliliği için yeni yetişen meslektaşlarımıza fırsat verilmelidir. Bizler deneyimlerimizle bu seviyelere gelmeyi başardık. Edindiğimiz deneyimleri yanımızda çalışan personelle de paylaşarak
onların da kendilerini en iyi şekilde geliştirmesine katkı sunmalıyız. Sonuçta bir ekip işi yapıyoruz ve ekip arkadaşlarımızın da
iyi bölüm olarak bizim menfaatimize olacaktır.
Turizm, bizim öğrendiğimiz anlamda bir ekip işidir. Her departman kendine düşen görevi en iyi
şekilde yapmalıdır. Güzel ülkemizin, bir birinden güzel otellerinde, hünerlerini en güzel haliyle sunan, rekabetin oluşmasına katkıda bulunacak yatırımlarla,
gelişmeyi sürekli kılmak için ihtiyaç büyüktür. Güzel hizmetler, güzel sunumlarla bir anlam kazanır
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HEDD ÜYELERİ OCAK AYINDA ORAN
HOTEL’DE BİR ARAYA GELDİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Laleli’de bulunan Oran Hotel’in ev sahipliğinde bir araya gelen HEDD üyeleri, Hûlya
Konar’ın sunumuyla “Yönetimde Ekip Ruhu, Etkin İletişim ve Motivasyon” konularında
eğitim aldı.
Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD) üyeleri, Laleli’de bulunan
Oran Hotel’in ev sahipliğinde bir araya
geldi. Toplantıda HEDD Üyelerine, NLP
Terapisti, Kurumsal Koç, Eğitmen Hûlya
Konar tarafından “Yönetimde Ekip Ruhu,
Etkin İletişim ve Motivasyon” konularında
eğitim verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, ev sahipliğini üstlenen
Oran Hotel Executive Housekeeper’ı Emine Hanıma ve eğitim verecek olan Hûlya
Konar’a üyeler adına teşekkür etti. Her ay
düzenli olarak bir araya gelerek gümdemdeki konular hakkında görüş alışverişinde
bulunduklarını ifade eden Başkan Yurdakul, bugün “Yönetimde Ekip Ruhu, Etkin

İletişim ve Motivasyon” konularında bilgi
alacaklarını belirtti.
Açılış konuşmasının ardından Hûlya Konar eğitime başladı. Eğitimin konusunun
“Yönetimde Ekip Ruhu, Etkin İletişim ve
Motivasyon” üzerine olduğunu belirten
Hûlya Hanım, “Housekeeper olarak ekiplerinizi nasıl yönettiğinizi, yönetim sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştığınızı, bunların üstesinden nasıl gelebileceğiniz konularında interaktif bir eğitim semineri gerçekleştireceğiz. Programımızın
merkezinde “farkındalık ve pozitif yaklaşım” konusu olacak. Her konuda olduğu
gibi iletişim ve yönetim konusunda da farkındalık ve pozitif düşünme çok önemlidir.
Farkındalığı merkez alarak; iletişim anla-

yış ve davranışlarını bir kenara bırakarak,
iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak
yeni bir iletişim anlayışı oluşturmak konusu önemlidir” dedi.
İnsan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın
boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için
ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerinin üzerinde duran Hûlya Hanım, “Hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için
iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu
yönde etkilemesini sağlamanın amaçlarımız arasında olması bizim için önemli olmalıdır” dedi.
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HEDD YÖNETİM KURULU
SEÇİMLERİ YAPILDI

Ocak ayının son haftası, Orka Royal
Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen
HEDD seçimlerinde yeni Yönetim ve Denetim Kurulu belirlendi. Yapılan seçimlere katılım oldukça yüksekti. Yapılan seçim
neticesinde Yönetim Kurulu Asil ve Yedek
Üyeler ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeler belirlendi.
HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa
Yurdakul’un açılış konuşmasının ardından Divan Heyeti seçimi yapıldı. Divan Heyetinin belirlenmesinin ardından, Faaliyet
ve Denetleme Kurulu raporları okunarak

üyelerin onayına sunuldu. Raporlar müzakere edildikten sonra oy birliğiyle kabul
edildi. Daha sonra Olağan Genel Kurul’a
geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim
ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Pınar Eker
İmral Akdağ
Nihal Akıdan
Ercan Bakış

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Musa Yurdakul
Tülay Demircan
İsmet Aksu
Bektaş Kaya
Emine Özer
Gürsel Bağcı
Yıldız Kaplan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Ali Toptaş
Hüseyin Kodaş
Zehra Ersöz
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dilek Üstün
Neslihan Kaplanoğlu

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Orka Royal Otel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen HEDD Yönetim Kurulu seçimlerine
katılım oldukça yoğundu. Yapılan seçimler sonucunda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri belirlendi.
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dernek haberleri

HEDD ÜYELERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDI

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Mart ayında Royal İstanbul Hotel’in ev sahipliğinde bir araya gelen HEDD üyeleri, DSS
İstanbul Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi firması tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Eğitimi aldı. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verildi.
Her ay düzenli olarak bir araya gelerek gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunan ve çeşitli konularda eğitim alan HEDD üyeleri, Mart
ayında Royal İstanbul Hotel’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda housekeeperlar, DSS İstanbul Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi firması tarafından verilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimine katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, ev sahipliğini üstlenen Royal İstanbul Hotel Yöneticilerine, Executive housekeeper’ına ve eğitim
veren DSS İstanbul firmasına teşekkür
etti. Dernek olarak eğitime önem verdiklerinin altını çizen Başkan Yurdakul, düzenli olarak gerçekleştirdikleri aylık toplantılarda çeşitli konularda eğitim alarak, üyelerinin gelişmesine katkı sunma-

yı amaçladıklarını ifade etti. Mesleki derneklere eğitim konusunda büyük önem
düştüğünü belirten Yurdakul, nitelikli eleman yetiştirmek için dernek olarak
gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi.
Başkanın konuşmasının ardından DSS
İstanbul firmasından Atilla Simsar, firmasının tanıtımını yaptı.
DSS İstanbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini belirten
Simsar, “Kanunlar ve yönetmelikler gereği tüm işyerlerine İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duydukları her konuda hizmet vererek sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı oluşturmak için sorumluluk ve çözüm ortağıyız” dedi.
Vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları

hakkında da bilgi veren Simsar, “İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe Dr. Sinan
Simsar yönetiminde DSS İstanbul OSGB
olarak hizmet vermeye başlayan firmamız, 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren ve kendi dalında profesyonelleşmiş uzman kadrosuyla, tüm sektörlerin
‘Sağlık ve Güvenlik’ alanındaki ihtiyaçlarına yönelik ‘Sağlıklı ve Güvenli İşyerleri’
sloganıyla hizmet vermektedir.
Kuruluşumuz bünyesinde: işyeri hekimliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri, sağlık memuru ve diğer yardımcı sağlık personeli hizmetleri ve sağlık taramaları hizmetleri olmak üzere
birçok alanda faaliyet göstermekteyiz”
dedi. Firma tanıtımın ardından eğitim seminerine geçildi ve housekeeperlar iki
saati aşkın bir süre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi aldı.
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HEDD ÜYELERİ TEKSTİL EĞİTİMİ ALDI

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Nisan ayında Taksim’de bulunan Troya Hotel’in ev sahipliğinde bir araya gelen HEDD
üyeleri, Otelser firması yetkililerinden tekstil eğitimi aldı. Housekeeperlar, havludan
aleze, nevresimden yastık kılıfına kadar en çok kullandıkları tekstil malzemelerinin
iyisinin nasıl anlaşılacağı ve bu ürünlerin kullanım süresinin uzatılması konusunda
bilgi aldı.
Taksim’de bulunan Troya Hotel’in ev sahipliğinde bir araya gelen Housekeeping
Eğitim ve Dayanışma Derneği (HEDD)
üyeleri, Otelser firması tarafından tekstil konusunda eğitim aldı. Tekstilin üretim aşamaları, üretimde kullanılan malzemeler ve kullanılan tekstil ürünlerinin
ömrünün uzatılması konusunda bilgi alan
HEDD üyeleri, eğitimin ardından gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde
bulundu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
HEDD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yurdakul, ev sahipliğini üstlenen Troya Hotel
yöneticilerine, Executive Housekeeper Dilek Üstün’e ve eğitim veren Otelser firması yetkililerine teşekkür etti. Dernek ola-

rak önümüzdeki aylarda çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Başkan Yurdakul, ellerinden geldiğince üyelerine karşı faydalı olmaya çalıştıklarını
ifade etti.
Başkanın konuşmasının ardından Otelser
firması yetkilileri Ayşe Sertay ve Yaşar
Sertay tarafından verilen tekstil eğitimine geçildi. Otelser firmasının bir aile şirketi olduğunu belirten Yaşar Sertay, 1977
yılında pazarlama ile çalışma hayatlarına başladıklarını ifade etti. Zamanla otel
konseptini geliştirerek saygın bir konuma yükseldiklerini söyleyen Yaşar Sertay,
“Faaliyetlerimiz arasında dokuma, mobilya, oturma grubu, yatak, baza, aksesuar ve iç mimari hizmetleri bulunmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri, size özel bir şekilde
tasarlayıp sunuyoruz. Bir mekanda yaptığımız uygulamayı başka bir mekanda yapmamaya özellikle dikkat ediyoruz. Doğru üretim, istenilene cevap vermek, üstün
kaliteyi yakalamak vazgeçilmez ilkelerimiz arasında yer almaktadır” dedi.
Daha sonra havludan nevresim takımına,
alezden yastık kılıfına, perdeden personel
kıyafetine kadar ürettikleri ürünler hakkında detaylı bir şekilde housekeeperlara
bilgi veren firma yetkilileri, tekstilin doğru
kullanılması ve ömrünün uzatılması konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Firma
yetkilileri eğitimin son bölümünde housekeeperların sorularını yanıtladı.
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alanya başlarken

Hakan Halit Yeni

Alanya Housekeperları Başkanı

Hayallerimizi kontrolden çıkmış bir turizmle mi gerçekleştireceğiz?
Değerli okurlarımız, 2013 turizmiyle ilgili hepimizce malum olan, çok önemsediğimiz bazı konuları bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Alanya Kaymakamımız Sayın Erhan Özdemir’in turizmle ilgili en son açıklamasında neler söylemiş kısaca göz atalım ve akabinde bizde naçizane yorumumuzu bir kez daha özetleyelim.
Çok hızlı bir şekilde güven adaları oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Alanya
Kaymakamı Sayın Özdemir, “Ben turizmle ilgili size bir şeyler söylerken hicap duyuyorum. Çünkü bütün ülke, turizmi sizden öğrendi ve hala da öğrenmeye devam ediyor. Alanya için, Alanya turizmi için herhangi bir tanıtım yapmaya gerek yok. Çünkü
Alanya’ya gelen turist Alanya’yı gittiği yerde tanıtır. Alanya’ya her gelen turist, her
iki kişiye Alanya’dan bahsetse, ben gittiğim yerde ilgi görürsem, itibar görürsem,
insanlık görürsem her gördüğümü anlatırım.

mek zorunda kalıyoruz. Sayın Özdemir, herkesin bildiği ama görmezden gelinen
bazı önemli konulara parmak başmış. Ne kadar başarılı oluruz orasını zaman gösterecek ama kendilerini kutlar, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ve Saygılarımı yolluyorum. Tabi Turizme ilgili o kadar çok problemlerimiz var ki anlatmakla bitmez, kaldı ki çözülmüyor ki bitsin. Çözülseydi hiç kimse ayni şeyleri tekrarlama ihtiyacı duymazdı. Sayın Özdemir’in söylediklerine itiraz etmek mümkün
mü? Söyledikleri arasında öyle bir söz var ki, hepimizi ciddi bir şekilde düşündürmesi gerekiyor. Mesela “Türkiye turizmi Alanya’dan öğrendi.” Çok doğru turizmin
ilk başladığı yerdir Alanya. Turizmde mazisi Alanya kadar eski olmayan birçok şehir ve beldeler çatır çatır ödül alırlarken, biz hala yerimizde saymaya devam ediyoruz. Biz daha neyi bekliyoruz, niçin bu kadar duyarsızız doğrusu anlamış değilim.

Eminim ki onlarda aynı şekilde burada gördükleri ilgiyi gittikleri yerde anlatacaklardır. Turist buraya geldiğinde kendisini, kendi ülkesindeymiş gibi hissetmeli. Kendi ülke ve memleketinin kendi sokağında gibi hissetmeli. En ufak bir güvenlik değil,
esenlik endişesi dahi olmamalı. Yani acaba başıma bir şey gelir mi? Sokağa çıkabilir miyim, toz toprak dahi görmemeli. Şehrimize gelen konukların endişeleri olmamalı. Burası bir turizm kenti ve bütün geleceğimizi buna bağlanmış bir yerdeyiz.
Turizmin ne kadar hassas ve ne kadar ilgi gösterilmesi gereken bir sektör olduğunu
benim size söylememe gerek yok.

Söz sahibi yetkililerin ve turizmcilerin ivedilikle sorunların üzerine gitmesi ve çözme kavuşması için, gerekli adımları atmalarının kaçınılmaz hale geldiğini ne zaman anlayacağız. Sorunları görmezden gelerek, kendi sonumuzu hazırladığım izin
ne zaman farkına varacağız? Her şeyden önce, hızlı bir şekilde düşüşe geçen imajımızı nasıl toparlayacağız? Güven bunalımdan daha önemli dikkat etmemiz gereken birçok husus var.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Gelen turist nereden geliyorsa gelsin, geldiği yerde kendi evindeymiş gibi, salonunda ve bahçesinde geziyormuş gibi hissetmeli. Eğer bunu sağlayamıyorsak, bizler turizmden hiçbir şey beklemeyelim” gibi birçok önemli, bir o kadarda ilginç tespitleri var Sayın Özdemir’in.
2011 yılında yazdım yazıyı özetleyerek konuya başlamak istiyorum. “Biliyorsunuz ki
en çok şikayetçi olduğumuz konuların başında, sezonun çok kısa olması ve işletmelerin kapılarını geç açmaları geliyor. Haziran ayının ortalarına yaklaştığımız bu
günlerde Allah aşkına Alanya ve beldelerinde, caddelere, sokaklara çıkın etrafa bir
bakınız lütfen! Her yer karma karışık; köstebek yuvası gibi sokaklar, hiçbir önlem almadan sürüp giden bitmemiş inşaatlar, gürültü patırtı kilometrelerce uzaktan duyulur halde. Toz toprak içinde bir şehir ve bu şehre dinlenmek için tatile gelen, ellerinde kameralar ve fotoğraf makineleriyle şaşkınlık içerisinde etrafı görüntülemeye çalışan konuklar... Hatta unutmamak için kameralara çekip, ülkelerinde izliyorlar, aynı zamanda ülkemize ve şehrimize gelmek isteyenlere de izletiyorlar, durumdan vazife çıkaranlar da çabası. Türk turizminin itibarının ve saygınlığının ne hale
geldiğini, kendi kendimizi nasıl rezili rüsva ettiğimizi görmeye çalışalım” diye sürüp giden bir yazıyla birtakım sorunları dile getirmeye çalışmıştım...
Görüyorsunuz ki hiçbir şey değişmiyor. Değişmek bir yana her geçen yıl büyük
umutlarla başlayıp, hatalarla ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezona daha veda et-

Yiyecek, içecek konularının en üst düzeyde denetlenmesi, her şey dahil sistemiyle
birlikte, yerle bir olan yiyecek içecek kalitesinin düzeltilmesi ve bu konuda kaybettiğimiz imajın geri getirilmesi için bir şeyler yapmak gerekmiyor mu?
Turizmle ilgili her türlü konuda haksız rekabetlerin mutlak suretle engellenmesi
kaçınılmaz hale gelmemiş midir? Sektörde sürdürülebilir turizm için çok önemli
bir yer teşkil eden personel politikalarının düzeltilmesi ve eğitilmiş iş gücü eksikliğinin ivedilikle giderilmesi gerekmiyor mu? Ayrıca turizmde ilerleme kaydedebilin em iz için denetimli bir turizmin geliştirilmesi gerekmiyor mu? Yerel halkla ve
turist arasındaki iletişimin mutlak suretle önemsenmesi, istihdamda yöre halkına
öncelik verilmesi için çalışmaların biran önce başlatılması gerekmiyor mu?
Geleneksel ve özgün değerlerimizin korunması ve çevreci bir turizmin geliştirilebilmesi için yeni adımların atılması konularında, daha kararlı, daha hassas olunması gerekmiyor mu?
Alternatif turizm alanları yaratmak ve şu hiç istem ediğim iz altı ay kıskacından
kurtulmak için bililerinin bir şeyler yapması gerekmiyor mu? Bulutların üzerinden
ne zaman ineceğiz ayaklarımız yere ne zaman basacak? Kontrolden çıkmış bir turizmle mi gerçekleştireceğiz hayallerimizi...
Değerli dostlar, bu ve benzeri konularda binlerce sorun sayabilir, saatlerce, günlerce yazabilirim. 2013 sezonunda her şeyin arzu ettiğimiz şekilde ilerlemesi ve sağlık
başta olmak üzere huzur ve başarılarla dolu olumsuzluklardan uzak bir sezon diliyorum. Bir daha ki yazımızda buluşmak dileğiyle saygılarımla...
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Yarışmanın sonunda 11 takımdan oluşan 55 yarışmacıya, özel olarak hazırlanan Olimpiyat logolu tişörtler giydirilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

ALANYALI HOUSEKEEPERLAR, ANTALYA ANFAŞ
OTEL EKİPMANLARI FUARINA DAMGA VURDU
Antalya Expo Center’da düzenlenen Otel Ekipmanları Fuarına katılan Alanya
Housekeeping Derneği fuara damgasını vurdu. Bu yıl ilk defa düzenlediği
1. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatlarında adeta gövde gösterisinde bulundu.
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Anfaş Otel Ekipmanları fuarında birbirinden güzel stantlar ve firmalar düzenledikleri şovlarla katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı. Oldukça renkli
geçen ve fuar süresince 35 binin üzerinde ziyaretçinin iştirak ettiği fuarda Hakan Halit Yeni Başkanlığındaki Alanya
Housekeeping Derneğinin standı ve düzenlediği yarışma adeta diğer firmaları kıskandırdı.

Bu yıl 3.üncü kez fuara katılan Alanyalı Housekeeperlar, ilk defa uluslararası bir yarışmaya da ev sahipliği yaptı. 1.
Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları yarışmasına 11 takım katıldı. Adnan
Menderes Üniversitesi Didim Meslek
Yüksek Okulunu ve Emir Hepoğlu’nun
katkılarıyla yapılan yarışmanın jüri üyelerini ise Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Sabah Gazetesi Akdeniz

Bölge Temsilcisi Mevlüt Yeni, Şule Billur, Avni Aker, Talat Kanbir, Hüseyin Varol, Gökalp Canko gibi önemli isimler
üstlendi. 11 takım arasında düzenlenen yarışlar, hızlı ve standartlara uygun
yatak yapımı, elektrikli süpürge ile hızlı süpürme, mopla süpürme, kat arabası
düzeltme ve boşaltma ve mumya adam
ile yatak süsleme kategorileri arasında
gerçekleşti. Oldukça çekişmeli ve renk-
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Mevlüt Yeni, fuar yetkililerine katkılarından dolayı plaket takdim etti.
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li geçen yarışmalarda en çok ilgi gören kategori ise havludan yapılan çeşitli hayvan figürleriydi.
Fuarı ziyaret eden katılımcılarında büyük bir merakla takip ettiği uluslararası yarışmada özellikle Alanya ekibinin
gösterdiği başarılar büyük alkış aldı. Bu

yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen sorunsuz bir şekilde organizasyonun gerçekleşmesi katılımcıların takdirini topladı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği yarışmanın sonuçları ise Başkan Hakan Halit Yeni tarafından açıklandı. Jüri
üyelerinin değerlendirmesi sonuçları-

na göre birinci Villa Sun Flover, ikinci
Blue Star hotel, üçüncü Ümit Altay Turizm Meslek okulu, dördüncü ise Alaiye
Resort-Spa Otel oldu. Dereceye girenlerin ödülünü ise Sabah Gazetesi Akdeniz Bölge Temsilcisi Mevlüt Yeni ile jüri
üyeleri takdim etti. Dereceye giren ya-
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rışmacılardan birinci olana Okurcalar’da bulunan Aska Buket
Resort Otelde iki oda ve iki gece konaklama tatil, birincilik kupası, madalya, housekeeping kitabı, Emir Hepoğlu’nun sevimli
havlular kitabı ödül olarak takdim edildi.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

“Fuara damga vurduk”
Yarışmaların ardından bir konuşma gerçekleştiren Yeni “İlk
defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızdan dolayı onurlu ve haklı gururunu yaşıyorum. Böyle bir organizasyonu
yapmak kolay değil. Ekibimizle birlikte başarılı bir organizasyo-
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Yarışmada birinci Villa Sun Flover Otel Beyaz Melekler ekibi oldu.

Yarışmada ikinciliği Blue Star Otel kazandı.
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Yarışmanın üçüncüsü Ümit Altay Turizm Okulu oldu

nun üstesinden geldiğimize inanıyoruz.
Bu yıl 11 takım katıldı. Önümüzdeki yıl
bu sayı iki katına çıkacak. Fuara destek
veren ve katılan başta tüm sponsorlarımız olmak üzere, jüri üyelerine ve yarışmacılara çok teşekkür ediyorum. İlk

defa böyle bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan housekeeper arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten yarışmalar resmen fuara damgasını vurdu ve renk kattı. Tabi ki bu yarışmaların bir nevi Antalya tanıtımına da katkısı

olacağını düşünüyorum” dedi.
Anfaş Direktörü Arzu Yulgül tarafından
Hakan Yeni’ye tüm housekeeper camiası adına plaket verildi. Mevlüt Yeni ise
OTED adına ANFAŞ’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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HOUSEKEEPERLAR VE ALANYA
EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDİLDİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı Alanya Olimpiyat standını ziyaret edip
Başkan Hakan Halit Yeni ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik edip, başarılı çalışmalarının
devamını diledi. Arıcı aynı zamanda Başkan Yeni’den yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu yıl 3’üncü kez Antalya Anfaş Otel
Ekipmanları fuarına katılan Alanyalı Housekeeperlar, ilk defa uluslararası
bir fuarda, uluslararası bir yarışmaya da
ev sahipliği yaptı.
Olimpiyatlara 11 takım katıldı. Adnan
Menderes Üniversitesi Didim Meslek
Yüksek Okulunu ve Emir Hepoğlu’nun
katkılarıyla ve bir çok otel ekipmanları firmasının desteği ile yapılan yarışma Antalya Anfaş fuarına resmen damgasını vurdu. Fuarın ikinci günü yapılan
olimpiyatların ardından olimpiyat standı
ziyaretçi akınına uğradı. Yarışma günü
bir stadyumu andıran 300 m2 karelik
Alanya Olimpiyat standı , fuarın üçüncü
ve dördüncü günü Türkiye’nin dört bir
yanından ve Alanya’dan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Arıcı Alanya Olimpiyat Standında
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arı, Alanya Olimpiyat Standını ziyaret ederek Housekeeping Olim-

piyatları hakkında Başkan Hakan Halit
Yeni’den bilgi aldı. Yeni’yi kutlayan Arıcı,
başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Başkan Hakan Halit Yeni yaptığı açıklamada beklentilerinin çok çok üzerinde, başarılı bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Yeni; “Aylar öncesinden
medya kuruluşlarımıza yapmış olduğumuz açıklamalarımızda olduğu gibi,
hem Alanyamızı hem de Housekeeper
camiasını en üst düzeyde kusursuz bir
şekilde temsil ettik.
Olimpiyatlarımıza desteğini esirgemeyen, katkı sağlayan basın dostlarımız,
kurum ve kuruluşlarımız başta olmak
üzere, Sayın Atilla Yüksel’e, Sayın Emir
Hepoğlu’na, kıymetli jüri üyelerimiz Sayın Mevlüt Yeni ve Avni Aker Başta olmak üzere tüm jüri üyelerimize, müteşekkiriz. Aynı zamanda değerli iş ortaklarımız olan firma dostlarımıza, üyelerimize ve meslektaşlarımıza ve bizleri ziyaret edip yalnız bırakmayarak destekleyen, onurlandıran tüm dostlarımı-

za, şahsım Yönetim Kurulum ve camiamız adına, canı gönülden teşekkür eder,
saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım”
dedi
23 Şubatta ve 6 Nisanda Alaiye Resort Otel’deyiz
Housekeepıng olimpiyatlarının ardından eğitim seminerlerine devam edeceklerini aktaran Yeni, “23 Şubat 2013
saat 12.30’da Alaiye Resort Otel’in ev
sahipliğinde ve değerli iş ortaklarımızdan Mert Pazarlama’nın katkılarıyla, İş
güvenliği konulu eğitim seminerimizi
gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. İş güvenliği konusu çok önemsediğimiz bir
konu, seminerimize tüm kat hizmetleri Müdürleri ve şeflerinin yanı sıra diğer departman yöneticilerimizde davetlidir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Oted Alanya Bahar Balosu’nun
6 Nisan 2013 Tarihinde Mert Pazarlama
ve Iduna firmasının eşliğinde Alaiye Resort Otel’de gerçekleştirilecek” dedi
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Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim Soylu, Başkan
Hakan Halit Yeni ve housekeeperlar.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

ALANYALI HOUSEKEEPERLAR
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDI
Şubat ayında Mert Pazarlama Endüstriyel ve 3M’in sponsorluğunda Alaiye Resort
Otel’in ev sahipliğinde, sezon öncesi iş güvenliği eğitim semineri gerçekleştirildi. İş
Güvenliği Eğitim seminerine housekeeperların yanı sıra, firma temsilcileri ve satın alma
müdürleri katıldı.
Alanyalı Housekeeperlar İş Güvenliği eğitim seminerinde, Mert Pazarlama ve 3M firmalarının sponsorluğunda
Alaiye Resort Otel’in ev sahipliğinde bir
araya geldi. Açılış konuşmasını Yönetim
Kurulu Başkanı ve Executive Housekeeper Hakan Halit Yeni yaptı. Yeni, “Öncelikle Alaiye Resort Otel Yönetim Ku-

rulu Başkanı Sayın Hasan Uysal Genel
Müdür Selim Soylu başta olmak üzere, Mert Pazarlama ve 3M yetkililerine, eğitimci konuklarımız Sayın Işıl Alkan, Gökhan Ilgaz ve Alanya sorumlusu
Sibel Ayaydın’a, desteklerinden dolayı
tüm camiamız adına, canı gönülden teşekkür ediyorum. Mesleğimizin yarınla-

rı için, bilinçli ve kaliteli hizmet için, dostlarımızın da destekleriyle çalışmalarımıza
ara vermeden devam ediyoruz. Bu gün burada çok önemsediğimiz bir konuyu işleyeceğiz. İş güvenliği ile ilgili bilmemiz gereken çok şey var. Meslektaşlarımızın sorumluluk alanlarında ki yasal sorumlulukları ve uygulanması gereken bilgileri
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Hakan Halit Yeni seminer sonunda Mert Pazarlama ve 3M yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür edip çiçek takdim etti.

3M Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Ilgaz ve Hakan Halit Yeni

Işıl Alkan’nın sunumuyla İş Güvenliği, Risk Ve Tedbirler başlıkları
altında katılımcılar geniş kapsamlı bilgilendirildi.

özetleyeceğiz. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına, tüm turizm camiasına ve çok
değerli üye ve meslektaşlarımıza, sağlık
sıhhat, huzur ve başarılarla dolu hayırlı
bir sezon diliyorum’’ dedi.
Eğitime Önem Veriyoruz
Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim Soy-

lu, Dernek Yönetimini çalışmalarından
dolayı kutladı. Eğitime verdikleri önemin altını özellikle çizen Soylu, housekeeperlara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ve derneğin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini’’
söyledi.
Mert pazarlama ve 3M sponsorlunda,

Işıl Alankan ve Gökhan Ilgaz’ın sunumuyla, yaklaşık 4 saat süren iş güvenliği seminerin sonunda Hakan Yeni destek ve katkılarından dolayı Selim Soylu,
Sibel Ayaydın, Tarık Saylar, Işıl Alkan ve
Gökhan IIgaz’a, tüm Housekeeping camiası adına teşekkür edip, çiçek takdim
etti.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim Soylu’ya katkılarından
dolayı tüm housekeeper camiası adına teşekkür edildi.
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ALANYALI HOUSEKEEPERLAR
KAHVALTIDA BULUŞTU
Green Beach Restaurantın ev sahipliğinde, BSC Entem firmasının sponsorluğunda
kahvaltıda bir araya gelen Alanyalı Housekeeperlar, havanın da güzel olmasıyla keyifli
bir gün geçirme fırsatı buldu.
Alanyalı Housekeeperlar 3 Mart 2013 Pazar günü Green Beach Restaurant’a, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. BSC
Entem firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen kahvaltıya housekeeperların yanı
sıra davetlilerde katıldı. Housekeeperlar
güneşli bir pazar gününün keyfini çıkarıp
bol bol sohbet ettiler.
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni

günün önemini belirten kısa bir konuşma
yaptı. Yeni, 20 Mart 2013 tarihinde Adenya
Resort Otel’in ev sahipliğinde İso 9001 konulu seminer ve 6 Nisan 2013 Tarihinde Alaiye
Resort Otel’de gerçekleştirilecek olan Bahar
Balosuyla ilgili de bilgi verdi. Üyelerin kendilerini mutlaka takip etmeleri gerektiğini söyleyen Yeni, tüm faaliyetlerinin facebook ( Hakan Yeni Oted Alanya ) sayfasından ve www.

otedalanya.org.tr web sitesinin etkinlikler
ve duyurular kategorilerinden takip edebileceklerini söyledi. 2013 turizm sezonunun,
tüm üyelere, turizm camiasına hayırlı olmasını dileyen Yeni, “Her şeyin herkesin gönlünce olacağı, sağlık, huzur ve başarılarla dolu
bir sezon diliyorum. BSC Entem firmasına
katkılarından dolayı, Housekeeping camiası adına, teşekkür ediyorum” dedi.
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Başkan Yeni, Ayşe Canbek’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hakan Halit Yeni, Iduna ve Mert Pazarlama yetkililerine
Housekeeping camiası adına teşekkür etti.

Yeni, Adenya Otel Operasyon Müdürü Kadir Erdal’a
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni, eğitimci konuk Atıl Gedik’e,
teşekkür edip çiçek takdim etti.

ALANYALI HOUSEKEEPERLAR
İSO 9001-2008 SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Alanya, Manavgat ve Antalya da bulunan birçok işletmenin kat hizmetleri
müdürleri ve şeflerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Halit Yeni kısa bir konuşma yaptı. Yeni; “Öncelikle Adenya
Otel Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, Operasyon Müdürü Kadir
Erdal, Hk Müdürü Ayşe Canbek ve tüm
Adenya Otel ekibine, Iduna ve Mert Pazarlama yöneticilerine ve tüm ekiplerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.
Mesleklerinin gelişmesi, çıtasının yükselmesi ve bilinçli bir camia olarak varlıklarını sürdürebilmek için çalışmalara

devam ettiklerini belirten Yeni, işletmecilerin ve iş ortaklarının yapmış oldukları destek ve katkılarının büyük önem arz
ettiğini ifade etti.
Ülkemiz turizminin gelişmesine katkı sağlamak için, bu mesleğin mensupları olarak, üzerlerine büyük görevler düştüğünü belerten Yeni, “Ayrıca camiamızda yaşanan sıkıntıları, dayanışma içerisinde, koordineli bir şekilde hareket edip, meslektaşlarımızın bir birine
destek olarak birazda olsa hafifletip rahatlatacağını düşünüyorum. Yine koordineli hareket edip, kesinlikle referanssız eleman almamaları herkesin iyiliğine olacaktır. İşte o zaman, işletmeden

işletmeye koşturan ve durumdan vazife
çıkaran fırsatçılara izin vermemiş oluruz” dedi.
Eğitim uzmanı Atıl Gedik’in sunumuyla,
kalite yönetim sisteminin önemi, bu sistemin hangi amaçlara hizmet ettiği, sistemi uygulamanın yararları, prosedürleri, tüm detayları ile birlikte anlatıldı.
Yaklaşık 4 saat süren seminer sonrası
Başkan Yeni, Adenya Resort Otel adına
operasyon müdürü Kadir Erdal, Eğitimci konuk Atıl Gedik, Iduna firması Ege ve
Akdeniz sorumlusu Özhan Postacıoğlu ve ev sahibi Hk Ayşe Can bek’e, Housekeeping camiası adına, katkılarından
dolayı teşekkür edip, çiçek takdim etti.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Alanyalı housekeeperlar, her ayın yirmisinde düzenli olarak gerçekleştirdikleri
eğitim seminerlerine İSO semineriyle devam etti. Seminer, Adenya Resort Otel’in ev
sahipliğinde, Iduna ve Mert Pazarlama endüstriyel firmalarının katkılarıyla düzenlendi.
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ALANYALI HOUSEKEEPERLAR,
GÖRKEMLİ BİR BALOYLA
KURULUŞUNUN 8’İNCİ YILINI KUTLADI
Alanyalı Housekeeperlar Alaiye Resort Hotel’in ev sahipliğinde, Iduna ve Mert
Pazarlama firmalarının katkılarıyla, Bahar Balosu ve kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir
araya geldi. Geceye housekeeperların yanı sıra otel müdürleri, satın alma müdürleri,
firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Iduna Firması’nın sponsorluğunda ve Mert
Pazarlamanın katkılarıyla gerçekleştirilen baloya housekeeperların yanı sıra hijyen firmaları yetkilileri, Demirtaş Belediye
Başkanı Mustafa Aras, Kargıcak Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek, Cik-

cilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin, Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez,
Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu, Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Alanya Gaze-

teciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim,
Şevki Türktaş, Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat Aşçılar Derneği Yönetimi, Alanya Altın
Kepçe Aşçılar Derneği Yönetimi, Alanya
Teknik Müdürler Derneği Yönetimi, Alanya
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Gecenin sunucusu ATV Haber Spikeri Ülkün Ural’a
teşekkür edildi

ram yapımcısı Ülkün Ural’ın sunumuyla,
akşam saatlerinde nezih bir yemek ile başlayan ve çok sayıda davetlilerin katıldığı
gece, Başkan Hakan Halit Yeni’nin konuşması ile devam etti.
Ardından geceye katkı sağlayan firmalara, turizme çok büyük katkıları bulunan ve
geceye katılan Belediye Başkanlarına te-

şekkür plaketi verildi. Başkan Hakan Halit
Yeni açılış konuşmasında, derneğin çalışmalarından bahsederek turizmle ilgili sıkıntılara değindi.
Yeni, “Yıl içerisinde bir kaç farklı organizasyon ile sezona merhaba ve veda geceleri düzenlemek yerine Alanya’da turizmin
12 aya çıkmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla

Abdullah Sönmez, Servet Sipahioğlu ve Başkan Yeni

Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Tunç ve Başkan Yeni

Hüseyin Enver Görgülü’ye
Mehmet Ali Gürses plaket takdim etti

Kargıcak Belediye Başkan Yardımcısı,
Ferit Kesen ve Başkan Yeni

Mustafa Aras ve Başkan Yeni

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, oda
ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları,
Alanya Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu ve Kanal A Televizyonu Genel Yayın Müdürü Mustafa Yüksek,
Yazar Burhan Taneri, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.
Alanya Televizyonu haber spikeri ve prog-
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Dernek Kurucu Üyesi Sezer Arın’a
Başkan Yeni plaket taktim etti.

Sabah Alanya Temsilcisi Hüseyin Kalaycı ve Sezer Arın

Selim Soylu, Mehmet Al ve Hakan Yeni

T.G.F Başkan Yardımcısı ve Alanya AGC Başkanı M. Ali
Dim, Özhan Postacıoğlu ve Başkan Yeni

sezona merhaba deyip, sonrada veda etmekten üzüntü duyuyoruz. Keşke turizm
12 aya çıksa da üye ve dostlarımızla sadece kuruluş yıldönümü balomuzu kutlasaydık” dedi.
Alaiye Resort Otel Genel Müdürü Selim
Soylu, Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dim
birer konuşma yaparak dernek yönetimini,
turizm adına yapmış oldukları çalışmalarından dolayı övgü dolu sözlerle kutladılar.
“Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz”
Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu, ev sahibi konumunda olması dolayısıyla, plaketini alarak bir konuşma yaptı. Ça-

vuşoğlu, Alanya’da turizmi 12 aya yaymak
için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek “Bugün burada aramızda futbol ve golf sahalarının yapılacağı alanları
tespit etmeye gelen bakanlıktan arkadaşlarımız var. Turizmi çeşitlendirirsek turizm
kendiliğinden 12 aya yayılmış oluruz. Housekeeperları çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.
Baloda en son konuşmayı Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim
yaptı. Dim, turizme en büyük hizmeti dernek üyelerinin verdiğini belirterek “Turizm
aslında havalanına gelen turistleri araçlara bindirip transfer etme hizmeti ile baş-

lıyor. Otel’de tatil süresince devam ediyor. Gelen turiste en büyük hizmeti de sizler veriyorsunuz. Hepinizi kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.
Doyasıya Eğlendiler
Yapılan konuşmaların ve plaket törenin ardından yemekler yenildi. Derneğin 8’inci
Kuruluş yıl dönümü pastası kesildi ve ardında da eğlenceye geçildi. Muhteşem baloda Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan
ile Başkan Hakan Halit Yeni’nin dueti geceye damgasını vurdu. Pastanın kesilmesiyle birlikte, canlı müzik eşliğinde devam
eden eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
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ALANYA’ DA TURİZM HAFTASI VE
AŞCILAR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Turizm Haftası etkinlikleri, sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile
başladı.
Turistik İşletmeciler Derneği, Akdeniz
Profesyonel Aşçılar Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Alanya Bölge Yürütme Kurulu tarafından Atatürk Anıtı’na
çelenk konuldu. Atatürk Anıtı önündeki
törenin ardından 13.30’da Kaymakam Erhan Özdemir, Başkan Vekili Kemal Dere
ve katılımcılar Alanya Kültür Merkezi girişinde açılan stantları gezdi. 14.00’da Turizm, Mutfak Sanatı ve Aşçılık konulu bir
panel düzenlendi. Protokol konuşmaları
ile devam eden panelin sonunda Kayma-

kam Özdemir’e aşçı kepi takdimi yapıldı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yetkilileri, Türkiye Seyahat Acenteciler Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Alanya Housekeeper Derneği Başkanı Hakan Yeni’nin panelist olarak katıldığı panelin oturum ardından kültür merkezindeki program sona erdi.
Panelde konuşan Başkan Yeni, sürekli tesis yapılmasını ve inşaatların devam etmesinin getirdiği sıkıntılara değindi. Yeni
yaptığı konuşmada, “Ülkemize giren ve
Akdeniz’de payımıza düşen konukların sa-

yısal olarak, 3-4 yıl içerisinde değişiklik
olmadı. Sezon 6 ayla sınırlı kalmaya devam ediyor. Fakat tesis yapımı giderek artıyor. Bu tesislerin içlerinin nasıl doldurulacağı ve kiminle hizmet verileceği hiç düşünülmeden hareket ediliyor.
Mayıs aylarına girdiğimiz şu günlerde,
Alanya ve beldeleri köstebek yuvasından
farksız. İnşaatların gürültüsü ve görüntü
kirliliği turizme büyük zarar veriyor. Mayıs, hatta Haziran aylarına kadar devam
eden inşaatlar, turizm açısından büyük talihsizlik. Gelen konuklar kargaşa ve pislik
içerisinde tatil yapmaya çalışıyorlar” dedi

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Alanya’da 37.Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı nedeniyle kutlama programı ve kortej
yürüyüşü düzenlendi.

39
DERNEK ALANYA.indd 19

5/9/13 1:55 PM

aktüel
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KALİTELİ HİZMETİN ADRESİ PASA LONDON
Pasha Group, 1990 yılında Londra da kurulmuştur. Felsefemiz kaliteli hizmetten ve müşteri memnuniyetinden kesinlikle ödün vermemek üzerine kurulmuştur. Grubumuz kısa süre içinde bu vizyonunu ileriye taşımayı başarmıştır. Rekabet
gücü, yenilikçi ve ileriye dönük bakış açısı ile İngiltere ve Türkiye’nin önde gelen
gruplarından birisi konumuna gelmiştir.
Pasha Group; Otelcilik, Kozmetik, İthalat
ve İhracat sektörlerinde yer almaktadır.
Pasha Group, 15 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, değerli
çözüm ortakları ile paylaşmanın heyecanını duymaktadır.
Pasa London; 1998 yılında Londra’da kurulan Pasha Otel için üretime başlamış-

tır. Kurulduğu günden beri Buklet sektöründe kazandığı bu deneyim ile 2012 yılında Türkiye ‘de kendi üretim fabrikasını
kurmuştur.
Pasa London; otel buklet malzemeleri, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri,
banyo ve el sabunu gibi bir çok ürün ile ilgili en son teknoloji ve uzman kadrosuyla
Türkiye Pazarında yer almaktadır.
Pasa London; Arge çalışmaları ile yaptıkları çalışmalar sonucunda bünyesine yeni
ürünler katmaya devam etmektedir. Son
olarak değerli taşlardan yapılan tasarım
mücevherlerin, Pasha Enterprise Trading
bünyesinde ürettiği kişisel bakım ürünlerinin ve organik kremlerin Pella London markası adı atında Pasha Bazaar &
Pasa Pazarı ile birlikte müşterilerine hiz-

mete sunmaktadır. Pasa London; global
dünyanın hızla değişen taleplerine hitap
edebilmek, müşterilerimize farklı ve bütünleşmiş hizmeti verebilmek maksadıyla kadrolarımızı Uluslararası Pazarlarda
kozmetik alanlarında uzmanlaşmış, temsil gücü yüksek, genç, dinamik tam donanımlı uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Kozmetik sektöründe sürekli büyüyen ve hedefleri doğrultusunda yeni projelere yatırımlar yapan Pasha Group yeni
teknolojileri takip ederek, makine ve ekipmanlarıyla da fark yaratmaktadır.
Tüm bunların yanında, hedefimiz Dünya
standartlarında kalitesinden ödün vermeden, doğaya zarar vermeyen ürünler kullanarak sektöründe Dünya’nın önder firmalarından bir olmaktadır.
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MİELE PROFESYONEL - OTEL TEMİZLİĞİ İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM!
Henüz ilk çamaşır makinelerinin üretildiği yıllarda bile, Miele için iyi yıkama
sonuçları elde etmenin yanı sıra özellikle çamaşırların korunması da ana noktalardan biriydi. Yıkanan havlu da olabilirdi, giyside, hatta neden temizlik bezi
veya mop olmasın?
Oteller, iş merkezleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, fabrikalar ve
daha buna benzer birçok alanın temizliğinde kullanılan Mop ve temizlik bezlerinin yıkanmasında ve kullanıma hazır
hale getirilmesinde Miele PW5064 mop
yıkama en iyi yardımcınız olmaya adaydır. Doğrudan temizlik alanına yerleştirilen bu cihazlar kısa program akış süreleri ile bütün temizlik bezleri ve mopların randımanlı hazırlanmasını sağlar:
kolay, ekonomik ve güvenli.
6,5 kg yükleme kapasiteli PW5064 patentli Miele petek dokulu tambur sayesinde mopların ve temizlik bezlerinin
normal kullanım ömürlerinden yaklaşık 2 kat daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Tambur içindeki küçültülmüş
ve kenarları cilalı giriş delikleri mop ve
bezlerin tambur içinde rendelenmesini
önler. İlave delikler tekstili tambur içerisinde fazla yormadan kaba kirlerin dışarı atılmasını sağlar.
Yıkama başlamadan önce kirli su ve
kaba kirlerin büyük bir kısmı dışarı atılır!
Mop yıkama makinesi içerisine yerleştirilen mop ve temizlik bezleri yıkama işlemi başlamadan önce tamburun yüksek hızlı dönüşü sayesinde kirli sularının büyük bölümünden arındırılır. Böylece daha az su, elektrik ve deterjan ile istenen yıkama gerçekleştirilir. Standart
ön yıkamalı programlarla tüm yıkama
işlemi 42 dakika gibi çok kısa bir sürede
tamamlanır. Standart programların yanında 40 derece ve 90 derece arasındaki farklı ısı dereceleri ve bekletme süreleri ile gerçekleştirilebilen termal ve
kimyasal dezenfeksiyon programlarıda
seçilebilir.
Sıvı dozajlama sistemi sayesinde
PW5064 6 dozaj pompasına kadar kumanda edilebilir. 6 pompa için doluluk
sensörü takılabilir. Bu sayede yıkanacak
mop ve bezlerde deterjan ve dezenfeksiyon problemi yaşanmaz.
Mop ve temizlik bezlerini yıkarken en
çok karşılaşılan problemlerden biri olan
su tahliyesinde tıkanmalara yol açmamak için PW5064 yeni bir su tahliye

valfı ile donatılmıştır. Mükemmel bir kapatma mekaniği ve büyütülmüş tahliye
kesiti normal makinelerde olduğu gibi 2
cm değil 7 cm genişliğinde özel yapıda
dizayn edilmiştir. Bu sayede tıkanmalara yol açacak kir birikimleri oluşmaz.
Mop ve temizlik bezlerinin kullanıma
hazırlanmasında ise Miele Mop yıkama makinesi ile yeni bir dönem başlıyor! PW5064 yıkamadan sonra mopların ve bezlerin yer temizleme solüsyonu veya dezenfeksiyon maddesi ile işlemden geçirilmesini sağlar. Böylece temizlik işlerini yapan personel için
moplar ve bezleri makineden çıkartıldı-

ğı anda daima kullanıma hazır hale gelmektedir. PW5064 şimdiye kadar uygulanan moplara ve temizlik bezlerine
elle solüsyon yedirme işlemini makine
içerisinde gerçekleştirdiği için değerli
iş saati, su ve kimyasal maliyeti açısından muazzam tasarruf sağlar. Bezler
için makinede uygulanan kimyasal hazırlama işleminde daima belirlenmiş bir
deterjan ve dezenfeksiyon maddesi yoğunluğuna ulaşılır. Bununla kimyasalların az veya aşırı doz tehlikesi risklerine
karşılık cilde temas en alt düzeye iner.
Mopların ve bezlerin yıkanması ve sıkılması işlemi komple ortadan kalkar.
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KIYILAR İMARA AÇILIYOR
Kıyı yönetmeliğindeki değişiklikle kıyı şeritlerinin imara açılacağı, yat limanlarına otel, balıkçı barınaklarına ise binalar
yapılacağı belirtiliyor. Hükümetin kıyı yönetmeliğinde yaptığı
değişiklikle kıyı şeritlerinin imara açılacağı, yat limanlarına
otel, balıkçı barınaklarına ise binalar yapılacağı, kıyılardaki
onay yetkisinin de artık belediye ve valiliklerde değil Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nda olacağı ifade ediliyor. Kamuoyu ardı
ardına gündeme gelen “süreç”lerle ilgilenirken, ülke zenginliklerinin yağmaya açılması sürecindeki “yeni yasal düzenlemeler” de sessiz sedasız yürürlüğe giriyor.
Kıyı şeridi imara açılıyor: Kıyı hukukumuzda, toplumun bu
alanlardan özgürce yararlanabilmesi için “sahil şeridi” tanımı özel önem taşıyor. Bu şeridin sınırlan daha önce “doğal

eşiklerle” belirlenirken, yeni yönetmelikte “uygulama imar
planı” ile saptanacağı hükme bağlanıyor. Böylece en hassas alanda “yapılaşma”ya da olanak sağlanıyor. ‘Tersanelerde yapılaşma: önceki yönetmelikte, kapasitelerine göre tekne boyutlarına getirilen sınırlamalar kaldırılarak, “her cins
ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası”na izin veriliyor.
Buna bağlı olarak da “teknik ve hizmet binaları”nın kıyıda yer
alabileceği vurgulanıyor. Yat limanında Otel: Aynı yaklaşımla
“yat limanları”nda daha önce belirlenmiş zorunlu hizmet yapısı olanaklarına ek olarak “konaklama” tesisleri de yapılabilecek. Böylece “denize sıfır” denebilecek konumda ayrıcalıklı
otellere ve yine yat limanıyla iç içe “turizm” tesislerine açıkça olanak sağlanıyor.
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UNILEVER FOOD SOLUTIONS: “GIDA ATIĞINI ÖNLEYELİM”
Türkiye’de ev dışında her iki noktadan birine ulaşan Unilever
Food Solutions, sektör lideri olmanın getirdiği sorumlulukla,
ev dışı tüketim sektöründeki gıda atığını azaltarak hem profesyonel mutfakları daha verimli hale getirmek hem de doğaya olan olumsuz etkiyi azaltmak için “Gıda Atığını Önleyelim” projesini hayata geçirdi.
Unilever Food Solutions, ajandasını Unilever’in sürdürülebilirlik ajandasıyla buluşturduğu “Gıda Atığını Önleyelim” projesiyle, sektörde gıda atık yönetimi konusunda bilinç oluşturmayı, profesyonel mutfaklarda gıda atıklarının iyi yönetilmesini sağlamayı ve işletmeler için minimum atık hedeflerini belirlemeye katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yönde işletmeler için Atık Yönetim Kiti, ‘Atık Yönetimini Nasıl Yapabilirim?’ Broşürü ve İşletme içi Bilinçlendirici Posterler hazır-

layan Unilever Food Solutions, ‘Atık Yönetimi Paketi’nin tüm
sektöre ulaşmasını sağlamak için www.ufs.com web adresinden işletmelerin ilgisine sunacak.
‘Gıda Atık Yönetimi’ konusunda bilinç oluşturmak adına anlamlı bir başlangıç olan projenin ilk adımı, EDT Expo kapsamında 28 Mart Perşembe günü “Gıda Atığını Önleyelim” paneli ile gerçekleştirildi. Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Önder Arsan’ın açılış konuşmasını yaptığı panelde, ev dışı tüketim sektörünün önde gelen temsilcileri buluştu. “Gıda Atığını Önleyelim” panelinin konuşmacıları arasında Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Muştu, Şef Murat Bozok ve Gıdanı Koru Platformu Türkiye Temsilcisi Dr. Orhan Göçer yer aldı.
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SUYUNUZ, MUSLUKTAN BARDAĞA
ARTIK DAHA TEMİZ VE EKONOMİK…
SEALED AIR, WWF-TÜRKİYE
DÜNYA SAATİ 2013 ELÇİSİ OLDU
Sürdürülebilirlik misyonu doğrultusunda çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeye odaklanan Sealed Air WWFTürkiye Dünya Saati 2013 elçisi oldu. Sürdürülebilirlik
misyonu doğrultusunda gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya sunmak için çalışmalarını sürdüren Sealed Air, WWF-Türkiye’nin ’Dünya Saati’ etkinliğine bu sene de destek oluyor. Sealed Air, 23 Mart Cumartesi günü saat 20:30 - 21:30 arasında etkinliğe Bölge Ofisleri, Fabrika Binası ve İstanbul’daki Merkez Ofisi ile ışıklarını söndürerek destek oldu. WWF-Türkiye’nin yürüttüğü ve bugün dünyanın en büyük çevre hareketi olarak devam eden ‘Dünya Saati’, her yıl iklim değişikliği başta olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarının çözümünde herkese rolünü hatırlatıyor. Sealed Air,
‘’Önemli olan ne yaptığımız değil, neyin gerçekleşmesini
sağladığımız’’ felsefesi ile iklim değişikliği ve enerji tasarrufuna dikkat çekerek, çözümün bir parçası oluyor.

İnovasyon devi 3M, şimdi de tüm dünyanın kullandığı su arıtma çözümlerini halkımızın beğenisine sunuyor. Evlerde temiz içme suyu
elde edilmesini sağlayan 3M Su Arıtma Sistemleri, suyu kimyasallardan ve bakterilerden arındırırken istenmeyen kokuları gideriyor,
suyun sertliğini de istenen düzeyde tutarak mineral dengesi standart, güvenli ve lezzetli bir su kalitesi oluşturup alternatiflerine göre
ekonomik bir çözüm sunuyor. Kompakt tasarımı ile her yere uyum
sağlayan ve kolay kuruluma sahip 3M Arıtma Sistemleri mutfakta
tezgah altında konumlandırıp, filtrelediği suyu son noktada hijyenik
musluğuyla kullanıma sunmaktadır. Bu sayede, tesisat sebebiyle
suyun kirlenme riski de ortadan kalkmaktadır. Arıtılan musluk suyu
içme suyu olarak kullanılabilmenin dışında çay-kahve, yemek pişirmede ve meyve-sebze yıkamada da kullanılabilmektedir.
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AKTİF GRUP YAPI FUARINDA YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Aktif Grup, 24–28 Nisan tarihlerinde TÜYAP’da gerçekleştirilen 2013 Turkey Build İstanbul Uluslararası Yapı Fuarı’na
katıldı. Özellikle Aktech markalı Gri Su Geri Kazanım Sistemi, Yağmur suyu, Daire giriş istasyonu ve Grez markalı Gömme Rezervuar ürünleri ile ziyaretçilerin ilgi odağıydı. 11 farklı modeli ile müşterilerinin beğenisine sunulan “Grez Gömme Rezervuarlar su tasarrufu, sessiz boşaltma özelliği, ses
ve nem yalıtımı, kolay montajı ile firmamızın teknoloji ve tasarım konusundaki farklılığını ortaya koymaktadır.
Duş, lavabo ve küvetlerden toplanan ( foseptik atık içermeyen) evsel atık sular, biyolojik arıtma sonrası membran filt-

relerden geçirilerek %99,9999 oranında virüs ve bakterilerden arındırılarak, Avrupa Birliği yıkanma suyu kriterlerini ve
DIN 19650 sulama suyu hijyen şartlarını fazlasıyla karşılamakta olup; tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada, araba yıkamada ve süs havuzlarında tekrar kullanılabilmektedir. %70’e varan su tasarrufu Gri su geri kazanım sistemlerinin amortisman süresini kısaltmakta; otel, konut, öğrenci
yurdu ve tatil köyü projelerinde tercih edilmesini sağlamaktadır. Aktif Grup; 2013 yılında da yurt içinde ve yurt dışında
birçok fuarlara katılıp, ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır.
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“GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI”
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği AKTOB, 24. ANFAŞ Tourism Equipment fuarında ECOLAB sponsorluğunda “Atma Değerlendir Çevreni Koru” sloganıyla Geri Dönüşüm Tasarım yarışması
düzenledi. Gelecek kuşaklara daha yaşanılır çevre bırakmak için; sürdürülebilir bir
çevre anlayışını gündelik hayata sokma
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, AKTOB’a üye
olan konaklama işletmelerinin çalışanları, atıklardan tasarladıkları ürünler ile
katıldı. Yarışmadan önce ANFAŞ’taki AKTOB standında sergilenen ve çeşitli atıklardan oluşturulmuş abajur, bebek, paspas, puf, tablo, çanta vb toplam 37 ürün

fuara gelenlerin büyük ilgisini çekti. Fuarın son günü ise ürünler; AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve KETOB Başkanı Metin Peltek, ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, TURÇEV
Vakfı Kurucu Üyesi Hülya Narin, AKUT
Antalya bölge sorumlusu Yılmaz Sevgül
ve ECOLAB’ın Türkiye Pazarlama Müdürü Hülya Metin’den oluşan Jüri tarafından
değerlendirmeye alındı.
Birincinin 1500 TL, İkincinin 1200 TL,
Üçüncünün 900 TL ve Dördüncünün 500
TL para ödülü aldığı yarışmada dereceye giren ürünler ve tasarlayanlar şunlar
oldu:

Birinci; Club Phaselis Otelin Çamaşırhane Şefi Uğur Eroğlu’nun pet şişelerden tasarladığı Puf.
İkinci; Hillsidesu Otel Kat Sorumlusu Gizem Ünal ve Genel alan görevlisi Bülent
Gümüş’ün cam şişelerden ve kırılmış cam
kapının değerlendirilmesi ile tasarladıkları cam masa ve tabureler.
Üçüncü; Zen Phaselis Princess Otel Kat
Sorumlusu Nilüfer Eroğlu’nun pet şişeleri
eriterek tasarladığı Abajur.
Dördüncü; Rixos Lares Otel Animasyon
bölümü Antanörü Deniz Uslu ve Misafir
İlişkileri Supervisor’ı Sinan Tamince’ nin
birlikte tasarladıkları ve çeşitli atık ürünlerden oluşan Türkiye Sanayi Haritası.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE
KADIN ÇALIŞAN İSYANI

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Turizm sektöründe çalışanlara yönelik yapılan araştırmalar ‘mobbing’ skandalını da
ortaya çıkardı. Uluslararası Housekeeping
Derneği Türkiye Temsilcisi Emir Hepoğlu,,
yapılan araştırmalarda kadın çalışanlardan birçok şikayet aldıklarını ve sektörde
mobbinglerin arttığını açıkladı.
Türkiye’de turizm sektöründe çalışanlara
yönelik yapılan anketler sektördeki mobbing iddialarını da gündeme taşıdı. Sektörde çalışanlara yönelik yapılan anketlerde, değerlendirmelerde ve performans çalışmalarında kadın çalışanlardan ciddi şikayetler aldıklarını söyleyen Uluslararası
Housekeeping Derneği Türkiye Temsilcisi Emir Hepoğlu, “Sektördeki durum kadın
yönetici yetişmesini engelliyor. Bugün kadın yöneticilerin oranı yüzde 10 seviyesinde. Bunun en önemli nedeni de işe başladıkları günden itibaren yaşanan taciz olayları” dedi.
Şikayet Etmeleri Lazım
Turizmde çalışan kadın arkadaşlarından da
çok ciddi şikayetler aldığını dile getiren He-

poğlu, “Bu konuda bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Taciz ve mobbingle karşı karşıya kalan kadınlar mutlaka Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) veya
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şikayetlerini
dile getirmeliler. Bu olaylar şirket içerisinde kalıyor. Kadın çalışanlar üst yöneticilerine durumu aktardıktan sonra olaylar büyümesin diye şirketler sorunu kendi içlerinde
çözmeye çalışıyorlar. Bu da taciz ve mobing olaylarının önünü kesmeye yetmiyor.”
Terfi Beklentileri
Kadın çalışanların en çok terfi isteklerinde
taciz olaylarıyla karşı karşıya kaldığını dile
getiren Emir Hepoğlu, şöyle konuştu: “Kadın çalışanlar ne zaman terfi talebinde bulunsalar, önlerine bir sürü şartlar konuluyor. Ayrıca gelişmeler sulandırılıyor. Beklenenler karşılanmadığı taktirde, terfi olmaları bir kenara işlerine son veriliyor. Bu da
sektörde kadın yöneticilerin sayısının artmasını engelliyor. Aslında turizm sektöründe kadın çalışanların sayısının artması gerekirken bir çok otelde bu sayı yükselmiyor.”

Kadınlardan gelen bazı şikayetler
* Yemeğe çıkma teklifi
* Birkaç arkadaşın aynı çalışan kadına
aşık olması
* Ahlaksız teklifler
* Terfi etme taleplerine karşı beklentiler
* Mesai saatleri dışında çalıştırılma
* İşten kovma tehditleri
Yabancılardan çok şikayet almıyoruz
Son yıllarda yabancı uyruklu kadınların
da sektörde istihdam oranlarının artmaya
başladığını belirten Emir Hepoğlu, “Yabancı kadın çalışanlardan çok fazla şikayet almıyoruz. Ancak onlar da bu tür sorunlarla
karşı karşıya kalıyor.
Sektörün geleceği açısından önünde çözmesi gereken büyük bir problem var. Bu
sorun en kısa sürede yetkililerin devreye
girmesiyle halledilmeli. Yoksa bu tür olayların sayısı gün geçtikçe artacaktır. Kendine acilen yeni bir hayat kurma derdinde
olan bir çok kadın bu sektöre yöneliyor. İş
hayatında başarılı olmak isteyen kadınların
önü açılmalı” dedi.
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İSTİKBAL YATAK KUMAŞ
TEKNOLOJİSİ İLE DÜNYADA BİR İLK

İPEK KAĞIT’A
“ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ”
Çevreye zarar vermeyen, yeşil kentlerin korunmasına katkıda bulunan şirketleri ödüllendiren Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, İpek Kağıt Yalova Altınova üretim tesisine “Çevreci Tesis Ödülü” verdi. Çağdaş ve sağlıklı bir yaşamın
gereği olan temizlik kağıdı ürünlerini üreterek kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan sektörün öncü ve lider kuruluşu İpek Kağıt, çevreciliği ile de yeni bir ödüle layık görüldü. İpek Kağıt’ın Yalova Altınova’daki üretim tesisi; sanayi tesislerinin arıtma konusunda duyarlılığının artmasını sağlamak, teşvik etmek, çevreye saygılı ve çevre
konusunda yatırım yapan işletmeleri ödüllendirmek amacıyla her yıl Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen Çevreci Tesis Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Dünyada ilk kez İstikbal’in Therapy Plus yatak kumaşı kullanarak
geliştirdiği Ametist Therapy Serisi, ametist taşlarının kumaş yapımında kullanılmasıyla negatif enerjiyi alarak güne zinde ve pozitif
başlamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda kumaşta bulunan antibakteriyel özellik ve yatak yüzeyinde kullanılan yumuşak kumaş tuşesi sayesinde maksimum hijyen ve konfor dolu bir uykunun kapılarını sizler için aralıyor. İstikbal Ar ge ekiplerinin uzun süren araştırmalar sonucu geliştirdiği teknoloji ile tasarlanan Ametist Therapy
Serisi, Ametist taşının bütün özelliklerini uykunuza taşıyor. Canlandırma, stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderme, kan dolaşımını düzenleme ve vücudun toksinlerini atmasına yardımcı olma,
uyku kalitesini yükseltme gibi özellikleri olan Seri, 3 farklı ürün seçeneği ile sunuluyor. Therapy Plus, Positive Life ve Ametist Relax
olarak sunulan seri ayrıca antibakteriyel özellik de taşıyor.

SABAH YATAKLARI 30. YILINI KUTLUYOR
özel bir öneme sahip oldu. Bu nedenle 30.senemize özel olarak, otel sektörü için VIP LINE, PREMIUM LINE ve COMFORT LINE adı altında 3 yeni ürün grubu geliştirerek mevcut ürün gamımızı genişlettik. Sabah Yatakları bugüne kadar
olduğu gibi bugünden sonra da otelcilik sektörünün ihtiyaçlarıyla uyumlu yeni ürünler yaratmak için çalışmaya devam
edecektir.
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Sabah Yatak bu sene sektörde 30. yılını kutluyoruz. 1983 yılında 800 metrekare alanda günlük 70 yatak üretimi ile başladığımız yolculuğumuza bugün Çorlu’da 10 bin metrekare
kapalı alanda günlük 2000 yatak üretim kapasitesiyle devam
ediyoruz. Üretimimizin yaklaşık %30’u ihracata; % 55’i kontrat işlerine geri kalan kısmı da iç piyasaya yöneliktir. Otuz yıl
önce başladığımız bu serüvende turizm sektörü bizim için
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FANTOM PROFESSIONAL
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“Kaliteli üretim ve geniş dağıtım ağı sayesinde, Fantom markasıyla, tüm
Türkiye’de elektrikli süpürge kategorisinde pazar lideri olmuştur. Firmamızın
başarısının başka bir sebebi de her yıl yaptığımız yeni ürün yatırımlarıdır.
Üretimin her aşamasını kendi bünyemizde gerçekleştirmemiz, bize müşterilerin
arzu ettiği kaliteyi daha tasarım aşamasında yakalama imkanı sağlıyor” diyen
marka Direktörü Handan Şayan sorularımızı yanıtladı.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi verir misiniz?
Fanset Elektrikli Ev Aletleri, yaklaşık 30
yıldır Türkiye’de Fantom markasıyla üretim yapan, bünyesinde yaklaşık 500 kişiyi
istihdam eden ve 450’ye yakın servis ağıyla Küçük Ev Aletleri sektörüne yön veren
firmalardan biridir. Firmamız, AR-GE’den
ürün tasarımına, üretimden ambalajlamasına kadar bir ürünün üretilmesindeki her
aşamayı kendi bünyesinde yapmaktadır.
Fanset, kaliteli üretim ve geniş dağıtım
ağı sayesinde, Fantom markasıyla, tüm
Türkiye’de elektrikli süpürge kategorisinde pazar lideri olmuştur. Firmamızın ba-

şarısının başka bir sebebi de her yıl yaptığımız yeni ürün yatırımlarıdır. Yeni yatırımlar sonucu, ürün gruplarındaki çeşitlilik ve
kalite, ihracattaki pazar payımızı da arttırarak birçok yurt dışı pazarında lider konumda olmamızı sağlamıştır.
Müşteri portföyünüz ve ürün portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Temizlik Firmaları, Oteller, Hastaneler,
Okullar, Bankalar, Mağazalar, Ofisler, Fabrikalar, Camiler, Oto Yıkamalar, Oto Parklar, Alışveriş Merkezleri vb. tüm işyerleri
portföyümüzden bazıları olarak sayılabilir.
Çünkü Fantom Professional bu kategori-

de olan tüm iş yerlerinin temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Ürün portföyümüzü ise, profesyonel
elektrikli süpürgeler, kat arabaları (troleyler), moplar ve Ho-Re-Ca ekipmanları olarak sayabiliriz. Fanset Elektrikli Ev Aletleri, esnek ve hızlı bir üretim firması olduğundan, ürün gamı çeşitliliğinin devamlılığını sürekli kılacaktır.
Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Üretimin her aşamasını kendi bünyemizde gerçekleştirmemiz bize müşterilerin
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Üretimin her
aşamasını kendi
bünyemizde
gerçekleştirmemiz
bize müşterilerin
arzu ettiği kaliteyi
daha tasarım
aşamasında
yakalama imkanı
sağlıyor.
arzu ettiği kaliteyi daha tasarım aşamasında yakalama imkanı sağlıyor. Üretim
tesislerimiz modern teknolojik altyapı ile
donanımlıdır. “0 hata payı” üretim anlayışı içerisinde üretim strateji ve politikalarımızı üretim öncesi, üretim ve üretim sonrasını esas alarak belirliyoruz. Ürün yenileme, yeni model geliştirme, endüstriyel
tasarım, prototip, kalite-kontrol ve üretim planlama süreçleri kalifiye insan kaynaklarıyla, bilgisayar donanımlı sistemler
desteğinde titiz çalışmalarla yürütülmektedir. Yine, Türkiye’nin tüm şehirlerinde
450 Yetkili Satış Sonrası Servisi ve 7 Servis Bölge Müdürlüğü servis kalitesini garantilemek için hizmet vermektedir.

Sektörü getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
Fantom Professional olarak Türkiye ve
Dünya pazarına ilk olarak otel tipi sessiz
süpürge ile giriyoruz. Sektörde var olan
ürünlerde gördüğümüz en büyük boşluk
sessiz süpürgelerdi. Özellikle otel gibi hizmet sektöründe müşteri mutluluğunun
göz ardı edilemeyeceği düşünülürse, misafirlerinizin temizlik hizmetini alırken gürültüden rahatsızlık duymaması önemli bir ayrıcalık diye düşünüp, Fantom Professional Promini 100P Otel Tipi Süpürgeyi ürettik.
Ekonominin gidişatı ve size yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Makro düzeydeki konjonktür her zaman

mikro düzeyde tüm ülke ekonomisine ve
işletmelerine yansımıştır. Avrupa’da yaşanan krizler, dünya genelinde yaşanan daralmalar krizlerle yaşamaya alışmış ülkemiz için bile dalgalanmalar ve geçtiğimiz
yıla göre küçülen bir büyüme hızı sonucunu doğurmuştur. Yine hedeflenen enflasyon rakamlarının tutturulması için ekonomi daraltılmıştır. Bu yeni ekonomi koşullarında karlar da maliyetlere yaklaşmış
durumda. Artık maliyetlere hakim olabilmek çok önemli, yani daha kaliteli malı
daha ucuza üretebilmek. İşte esnek yapımız sayesinde mevcut koşullara daha çabuk adapte olabiliyoruz bu da bize rekabet
avantajı sağlıyor.
Müşterilerinizin hizmet alırken nelere
dikkat etmesi gerekir?
Tüketicilerin satın alım yaparken ilk düşünecekleri konu, ürünün güvenilirliği ve arızalanırsa yetkili servisinin olup olmamasıdır. Daha önce bahsettiğimiz gibi öncelikle
kaliteli üretim anlayışımız ve satış sonrası
hizmet ağımız bu konularda tüketici nezdinde tercih sebebi de olmaktadır.
Üretimin tamamını kendi bünyemizde yap-

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Sizce, müşteriler neden sizin firmanızı tercih etmelilerdir?
Her şeyden önce toplam kalite yönetimini
tüm üretim süreç ve proseslerimizde uygulamak suretiyle ürünlerin ilk defada ve
her zaman doğru, kusursuz ve yüksek kalitede üretilmesini sağlıyoruz. Üretim esnasında tüm ürünlerimizi tek tek kontrolden geçiriyoruz. Başta TSE olmak üzere Avrupa normlarında CE ‘ye uygun üre-

tim yapıyoruz. Esnek üretim anlayışımız
ve modern teknolojik altyapımız ile çeşitliliğimizi sürekli artırıyoruz. Üretim sonrasında da
kalite anlayışımız devam ediyor yedek
parça bulunurluğunu ve uygun fiyat politikasıyla satış sonrası desteği müşteriye
sürekli garanti ediyoruz.
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Üretimin tamamını
kendi bünyemizde
yaptığımızdan, yedek
parça sıkıntısı asla
yaşanmamaktadır.
Olası aksaklıklarda
hızla ürün parçasını
değiştirip tüketici
mutluluğunu
sağlamak önemli
misyonlarımızdan
biridir.

tığımızdan, yedek parça sıkıntısı asla yaşanmamaktadır. Olası aksaklıklarda hızla
ürün parçasını değiştirip tüketici mutluluğunu sağlamak önemli misyonlarımızdan
biridir. Bir firmanın uzun yıllar piyasada
olması tüketicinin firmaya güveninin artmasında önemli rol oynuyor. Fanset, Fantom markasıyla 1986 yılından beri güvenle ürünlerini satmaktadır. Fiyat da müşterinin ürün seçerken dikkate aldığı önemli faktörlerin başında geliyor. Fantom yüksek kaliteyi uygun fiyata almanın garantisidir. Ürünlerimiz fiyat avantajıyla da tüketicini baş tercih sebeplerini oluşturmaktadır.
Türkiye turizminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin, iç içe yaşadığı Türkiye, bu özelliklerini günümüze kadar devam ettirebilmiş,
dünyanın ender turizm cennetlerinden bi-

ridir. Ayrıca, dört mevsimin yaşanabildiği coğrafi konumu sayesinde, yerli ve yabancı otel işletmelerinin gözbebeği haline gelmiştir. Son yıllarda ülkemizin yatırım yapılabilir, istikrarlı ülkeler arasında
olmasıyla birlikte Türkiye’de turizm hızla
gelişmektedir. Yabancı yatırımcıların artışı
sektörü büyütürken rekabeti de artırmaktadır. Firmamızda, bu büyüyen sektörde,
Fantom Professional markasıyla ürettiği,
yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle her zaman
var olacaktır.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Öncelikli hedefimiz, yeni bir markayla girdiğimiz önemli bir sektörde markamızın
bilinirliğini artırmak, sektörde kalıcı bir
marka haline gelmektir. Özellikle bu sektörde üreticilerin bir elin parmakları kadar
az olduğu düşünülürse, uzun vadedeki hedefimiz global bir marka olmaktır.
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PELİN TUĞCU EV & OTEL TEKSTİLİ
1999 yılında Ankara’da ev ve otel tekstili atölyesi olarak kurulan Pelin Tuğcu Ev
ve Otel Tekstil, otellerin, nevresim, pike, yastık, yorgan, havlu ve masa örtüsü
gruplarının imalatı ile birlikte, perde, duvar kağıdı gibi işlerini de yapmaktadır.
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Öcelikle tüm Executive Housekeeper okuyucularına ve sektör çalışanlarına sevgiler ve saygılar. Pelin Tuğcu Ev & Otel Tekstili 1999 yılında
Ankarada ev ve otel tekstili atölyesi olarak kuruldu. 2013 yılı itibari ile Ege Bölgesindeki otellerin yoğunluğu ve firmamıza gösterilen ilgi ve
siparişler sebebiyeti ile atölyemizi ve showrom
umuzu İzmir’e taşımış bulunmakdayız.
Müşteri portföyünüz ve ürün portföyünüz
hakkında bilgi verir misiniz?
Genellikle 4 veya 5 yıldızlı otellerle çalışmakdayız. Türkiyede yeni gelişen butik otellerede
özel işlerde yapıyoruz.
Şık ve kaliteli oteller yapmak son derece keyifli tabiki. Otellerin, nevresim, pike, yastık, yorgan, havlu ve masa örtüsü gruplarının imalatı ile birlikte, perde, duvar kağıdı ve parke işlerinide almakdayız.

Fiyat politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çoğu sektörde olduğu gibi, otel tekstili sektöründe de kar marjları oldukca düştü. Fiyatları,
ne yazıkki firma giderlerinize ve emeğinize göre
belirliyemiyorsunuz. Otel tekstili sektöründe fixlenmiş gibi çok düşük kar marjı var. Müşterilerinize onun %1 fazlasını teklif ettiğiniz an sebeblerini sıralamanız ve açıklamanız gerekiyor.
Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak
için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi
verir misiniz?
Sektörde oldukca iyi ve güvenilir adres sıfatını
yapmış olduğumuz bir çok işten ve kalitemizden
dolayı çoktan kazanmış bir firmayız. Bununla beraber yeniliklerin takipcisi ve hızlı bir firmayız.
Sizce, müşteriler neden sizin firmanızı
tercih etmelidir?
Hep söylüyorum aynı dilden konuşulunca iş yapabilitesi artıyor. Aynı zamanda doğru expertiz

yaptığımızdan yani uygun ürünleri ve ihtiyaçları
belirlediğimizden tercih edilirliğimiz artıyor. Zamanlama, kullanılan kumaş, boya, iplik gibi malzemelerde ve dikişlerde son derece hassas davrandığımızdan dolayı tercih edilmeliyiz.
Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında
bilgi verir misiniz?
Yıllardır otel müşterilerin çok ama çok şikayetci oldukları, otellerin yatak birleştirmelerinden kaynaklı orta boşluğa uyku pedi imalatımızla çözüm bulduk. Bir ikincisi perde, yatak
şalı, baza eteği ve koltukların kombinasyonlarının yaygınlaşmasında kumaş fabrikalarına
karşı oldukca çaba sarfettiğimiz söylenebilinir.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Türkiye ve yurt dışında birçok otele, hastaneye, özel yurtlara hizmet vermek ve müşteri
memnuniyetimizi devam ettirmek başlıca hedefimizdir. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler…

56
FIRMA.indd 10

5/9/13 2:02 PM

FIRMA.indd 11

5/9/13 2:02 PM

housekeeper

Fotoğraf&Röportaj: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

TROYA HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I
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DİLEK ÜSTÜN

“Mesleğimi severek ve isteyerek yaptığım için zorluklarla karşılaşsam bile
misafirlerimizi memnun bir şekilde gördükten sonra bütün zorlukları ve olumsuzlukları
unutuyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirleri ağırlamak ve onları memnun
bir şekilde uğurlamak ayrı bir keyif veriyor” diyen Troya Hotel Executive Housekeeper’ı
Dilek Üstün sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1970 İstanbul doğumluyum. Evli ve iki çocuk annesiyim.
Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı. Anlatır mısınız?
Housekeeping departmanında çalışmaya
2000 yılında Eresin Topkapı Otel’de baş-

ladım. Burada 4 yıl kadar kat hizmetlerinde çalıştıktan sonra yine aynı otelde bir
yıldan biraz fazla bir süre kat şefi olarak
çalışmaya devam ettim. 2005 yılında Eresin Topkapı Otel’den ayrılarak Topkapı Inter İstanbul Hotel’de executive housekeeper olarak işe başladım. Dört yılı aşkın
bir süre burada çalıştıktan sonra Sapphi-

re Otel’de bir yıl kadar çalıştım. Şu an Troya Hotel’de mesleğimi severek icra etmeye devam ediyorum. Burada üç yılımı doldurdum.
Meslek içi eğitim anlamında ise üyesi Bulunduğum Housekeeping Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından verilen Tekstil, Hijyen, Bütçe gibi bir çok konuda eği-
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tim aldım. Aldığım bu eğitimleri yanımda
çalışan personele de aktararak onlarında
kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorum. Bunun dışında personellimle belirli periyotlarda bir araya gelerek yenilikler hakkında bilgi veriyorum.
Mesleğinizle ilgili herhangi bir eğitim
aldınız mı? Meslek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Mesleğimle ilgili gerçek anlamda ilk eğitimi Eresin Topkapı’da aldım. Orası benim
için gerçekten bir okul gibiydi. Bu mesleği başarılı bir şekilde uygulamamı aldığım
bu eğitimlere ve bu mesleği bana sevdiren Sayın Hilmi Şirin’e borçluyum. Kendisine minnettarım.

Sizce housekeeper olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de zorluklar mutlaka oluyor. Mesleğimi severek ve isteyerek yaptığım için
zorluklarla karşılaşsam bile misafirlerimizi memnun bir şekilde gördükten sonra
bütün zorlukları ve olumsuzlukları unutuyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen
misafirleri ağırlamak ve onları memnun
bir şekilde uğurlamak ayrı bir keyif veriyor. Çeşit çeşit misafiri ağırlamak ve onları en iyi şekilde rahat ettirmek mesleğimizin en keyif veren yanıdır.

Sizce iyi bir housekeeperda olması
gereken özellikler nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de işini sevmek ve isteyerek yapmak en başta gelen özellikler arısında yer
almaktadır. İşini severek yapan, benimseyen, planlı, programlı çalışan, takım arkadaşlarına öncülük edecek, iyi bir lider, sabırlı ve motivasyon becerisi yüksek olmalıdır.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Turizm sektörü zevkli ve her zaman heyecan verici bir alandır. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların en başta yeniliğe açık ve devamlı kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Turizm sektörü devamlı gelişen ve kendini
yenileyen bir alan olduğu için gençlerimizin eğitimli olması büyük önem taşımaktadır. Çünkü çeşitli milletlerden oluşan bir
misafir topluluğuna hizmet vermek belirli
bir eğitim seviyesini gerektirmektedir. Geniş bir bakış açısına sahip olmak da önemli nitelikler arasında yer almaktadır. Bu
özelliklere sahip gençlerimize her zaman
turizm sektöründe ihtiyaç vardır.
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Çalışmakta olduğunuz otel hakkında
bize biraz bilgi verir misiniz?
Troya Hotel ailesinde üç yıldır çalışmaktayım. Trayo Hetel 1985 yılından beri faaliyet gösteren, dededen toruna tarihi bir
çınar gibidir. Asırlık binalar, camiler, kiliseler, sinagoglar çan ve ezan seslerinin
birbirine karıştığı Taksim Pera, 24 saatini
canlı yaşayan kültür, alışveriş ve eğlence
merkezidir. Troya Oteli işte bu merkezde,
Taksim’e 300 metre, İstiklal Caddesine 50

metre uzaklıkta, İstanbul’un her noktasına en hızlı ulaşım için en iyi konumda yer
almaktadır.
Troya Otel, 7’si özel 77 odası, merkezi klima, uydu TV gibi konforları ve 24 saat oda
servisi, zengin açık büfe kahvaltısı, her damak zevkine uygun kahve ve yiyecek çeşitlerini sunan Süreyya Teras ile hizmetinizdedir. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden gelen çabanın en iyisini gösteriyoruz. Misafirlerimizin memnun
olmaları bizim mutluluğumuzu kat kat artırmaktadır.
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Sizce housekeeping departmanının
daha iyi yerlere gelmesi için neler yapılabilir?
Housekeeping departmanının konaklama tesisleri için büyük önem taşıdığı yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. Daha önce
departmanımız gerektiği kadar önemsenmiyordu. Başta bizim derneğimiz HEDD
olmak üzere mesleki örgütler sayesinde housekeeping departmanının önemi
daha çok anlaşıldı. Bence housekeeping
departmanı özellikle otellerin bel kemiğidir. Departman olarak çok büyük sorumluluğumuz bulunuyor. Bizim işimizi düzgün yapmamız tesisimizin gelirini direk
olarak etkilemektedir. Bizim departmanımız sayesinde misafir memnuniyeti de
artmaktadır.
Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Konaklama tesislerinde yer alan departmanlar bir zincir gibidir. Hepsi birbirinin
tamamlayıcısıdır. Her zaman birbirimizle
irtibat halinde olmalı, iletişim eksikliğinin
misafir memnuniyetine olumsuz etki yapacağını unutmamalıyız. Sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeliyiz ve misafirlerimizi memnun etmenin en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.

Mesleğinizin geleceğiyle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
İstanbul gibi şehir otelciliğinin yoğun olduğu ve her gün yeni otellerin açıldığı sektörde nitelikli eleman eksikliği sorunların
başında gelmektedir. Housekeeper olarak
nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sunmamız gerekmektedir. Bu konuda mesleki
örgütlere iş düşmektedir. Derneğimiz aylık olarak yaptığı toplantılarda, bize gerekli olan çeşitli konularda eğitimler verilmesine katkı sunuyor.
Bizlerde çalışma hayatımızda ve bu eğitimlerde edindiğimiz bilgi birikimini genç
arkadaşlara aktararak nitelikli eleman sıkıntısını bir nebze olsun aşmalıyız. Ayrıca
bizim dışımızda yaşanan bazı sıkıntılar da
yeni elaman yetiştirme konusunda bizlere
engel olmaktadır.
Meslek hayatınız boyunca başınızdan
geçen ilginç bir olay var mı? Bizimle
paylaşır mısınız?
Yaptığımız iş gereği devamlı misafirlerimizle iletişim halinde oluyor. Bu nedenle de birbirinden ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Benim başıma gelen en ilginç olay ise bir televizyon kanalında yapılan hayvan yarışması için, burada yarışacak kedi, köpek, kuş ve birkaç çeşit daha

hayvan otelimizde kaldılar. Otelimizde kalan hayvanların hepsi birbirinden yetenekli, sevimli hayvanlardı. Normalde hayvanları sevdiğimiz halde onlara hizmet ederken hem çok zorlandık hem de çok zevk
aldık. Zorlanmamızın sebebi onlara nasıl
davranacağımızı bilmememizdi.
Housekeeper olmanın ev hayatına
olumlu, olumsuz etkileri oluyor mu?
İster istemez mesleki hayatınızda edindiğiniz alışkanlıklar ev hayatına da yansıyor. İşte gösterdiğiniz titizliği evde göstererek bazı şeyleri abartabiliyorsunuz? Örneğin evimde kapısı kapalı bir odaya girerken kapıya vurma ihtiyacı hissediyorum.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
15 yıla yakın bir zamandır bu mesleğin
içindeyim ve mesleğimi severek ve isteyerek yapıyorum. Bu süre zarfında edindiğim bilgi ve tecrübeyi gençlere aktarmak istiyorum. Onların işlerinde daha iyi
olması için elimden gelen katkıyı sunmaya her zaman hazırım. Ayrıca mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha iyi noktalara ulaşabilmesi için bu alanda faaliyet
gösteren mesleki örgütlere büyük iş düşüyor. Herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerekir.
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SADİ TANAY’S COLLECTION,
OTEL ODASINDAKİ HEDİYE PAKETİ

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Otellerin kişiye özel köşesi; banyodaki mis kokulu detaylar... Hediye paketi
gibi hazırlanmış, keyif ve huzur veren buklet ürünleri, 22 yıldır Sadi Tanay’s
Collection’da gökkuşağı renklerinin her tonuna gönderme yapıyor adeta. Otellere
yapılan küçük dokunuşlarla müşteri memnuniyetini arttıran firma, hem finans
hem kalite güvencesi veriyor. Firma sahibi Sadi Tanay, “Koku, işletmeleri yaşatır.
Her otelin kendi kokusu olmalı. Misafirler markaların kokularını yansıtmak yerine
otelin kokusunu taşısın” diyor.
Otel konaklamalarında misafiri özel hissettiren ürünlerin en başında buklet malzemeleri geliyor. Oteller, hediye paketi
gibi hazırlanmış, kokusuyla huzur ve keyif
veren, dokunduğu yerde reaksiyon yaratmayan kaliteli ürünleri tercih ediyor. Sadi
Tanay’s Collection da otellere kendi kokularını tasarlama imkanı sunuyor. Gökkuşağı renklerinin her tonunun bulunduğu
koleksiyonlarda, ister özel kokular oluşturuluyor ister Sadi Tanay’s Collection’a

özel markalardan seçim yapılıyor. Firma
kurucusu Sadi Tanay’la otelcilikten ürünlere, kalite standartlarından serüven dolu
hayatına kadar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sadi Tanay, üniversitede okurken İstanbul Hilton Hotel’de yarı zamanlı olarak
çalışmaya başlıyor. Otele gelen müşterilerden kendi ülkelerine ait kibrit kutularını almaya başlayan Sadi Tanay, zen-

gin bir koleksiyonun başlangıcını yaparken, buklet ürünlerine olan ilgisini keşfediyor. Tanay, koleksiyonda gördüğü tasarımlardan esinlenerek İstanbul Hilton için
kibrit kutuları tasarlayıp, yöneticisine sunuyor. Bir hafta sonra gelen telefonla İstanbul Hilton’a özel 300 bin adet kibrit kutusu talebi alıyor. Numunenin sunulduğu
gün olan Nisan 1982’de Sadi Tanay’ın kızı
Çiğdem dünyaya geliyor. Sohbet sırasında
“Arada evlenmişim de...” diyerek gülüyor
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yan Tanay, İstanbul’a geri dönüyor ve turizm ekipmanları fuarına katılıyor. Fuarda
Kapalıçarşı’dan tanıdık bir yüz, Tahsin Öztiryaki ‘Öztiryakiler’ tabelası altında onu
bekliyor. Set üstü ekipmanları üretiminden endüstriyel mutfak üretimine geçmeyi planlayan Öztiryaki, otelci olan Tanay’a
birlikte çalışma teklifi sunuyor ve üç yıl
sürecek olan ‘Omuz omuza mutfak sanayi
devrimi’ yaşanıyor.
Dünyada 40 noktaya mis kokular
Öztiyakiler’le yollarını ayıran Sadi Tanay, 1991 yılında otellerle Sadi
Tanay’sCollection’ın ilk anlaşmalarını
yapmaya başlıyor. Dönemin güvenilir kozmetik firmalarından aldığı sabunlar üzerine, güzel sanatlar mezunu arkadaşıyla grafik tasarımları yapıyor. Sadi Tanay o
dönemlerdeki talepleri, ‘al, kartviziti bas’
olarak tanımlıyor. Kendi firmasının otellere kimlik oluşturduğunu söyleyen Tanay,
“İnsanların gözünde farklı ve anlamlı bir
başlangıç yaptım” diyor.
Ürün kalitesini ve çeşitliliği arttırmak için
imalatı da kendi bünyesine çeken Sadi
Tanay’s Collection, son 10 yıldır 5 bin
metrekarelik üretim tesisinde 40’tan faz-

la ülkeye ürün hazırlıyor. Farklı ülkelerde 15 noktada bayi ve distribütörleri bulunan Sadi Tanay’s Collection, yurtdışı satışlara ağırlık veriyor. Üretimin yüzde 30’unu ihracata ayırdıklarını belirten Sadi Tanay, satış ağını şu şekilde tanımlıyor: “Ortadoğu’dan Rusya’ya, Kuzey
Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir
yelpazeye yayıldık. Romanya, Eski Yugoslavya bölgesi ülkeleri, Bakü pazarının yüzde 60’ı, İtalya’dan Malta’ya kadar çıktık.
Osmanlı’yla geçenlerde kendi kendime
konuştum. ‘Sen giremedin ama ben ekonomiyle buralardayım’ dedim.”
Koku, işletmeyi yansıtsın
Sadi Tanay ürünlerini “Bir otele gittiğinizde, size özel hazırlanmış hediye” olarak tanımlıyor. Bu hediyenin, hazırlayanın
da sunanın da özenini ortaya koyacağına
dikkat çekiyor ve bu detayların müşteri
memnuniyeti olarak döneceğini söylüyor.
Banyoyu revizyona sokmak yerine küçük
dokunuşlarla yepyeni mekanlar hazırlanabileceğini anlatan Tanay, “Bilinen markalar yerine özel kokular işletmeleri yansıtır. Her otelin kendi kokusu olmalı. Misafirler markaların kokularını yansıtmak ye-
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Tanay. Bir yandan havlu katlama ve sökük dikmeyle başlayıp resepsiyona çıkan
turizm serüvenini sürdürürken, Tanay ve
arkadaşı tarafından Zeytinburnu’nda gecekondu sakinlerine kibrit kutularının yapımı öğretiliyor. Diğer oteller ve basın kuruluşlarından gelen taleplerle otel lobisinde siparişler alınmaya devam ediyor.
Sadi Tanay, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oluyor ve 10 yıl süren İstanbul Hilton Hotel serüveni, askerlikle bölünüyor. Sadi Tanay, çalışma koşturmacası içinde koleksiyonunu hatırlayamadığı birine hediye ediyor; tabii İstanbul
Hilton Hotel kibritlerinden örnek de kalmıyor. Sadi Tanay yıllar sonra İstanbul Hilton Hoteldeki satın alma yetkilisi Mehmet
Oktar’la karşılaşıyor ve Oktar’ın o kibritlerden ‘Satın almacı kimlikle, yaratıcı olan
ürünleri bulma yeteneği ve tasarruf yaratma yapısı araştırmacı’ ödülünü aldığını öğreniyor.
Tanay, askerlik sonrasında adliyede kısa
süreli bir staj yapıyor ve avukatlığın kendisine uygun bir meslek olmadığını düşünüp, üç arkadaşıyla Fethiye’de pansiyon
kiralayıp işletmeye başlıyor. Yaz sonunda
kızı ve eşinin huzursuzluğuna dayanama-
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rine otelin kokusunu taşısın” diyor.
Sadi Tanay’s Collection ürünleri, 100’lük
paketler halinde dörtlü kutularla işletmelere gönderiliyor. Bu sayede kutuların açılıp, devrilip dökülmesi ve deforme olması gibiihtimaller ortadan kaldırılıyor. Operasyon gün sayısı, doluluk oranı, ortalama konaklama gün sayısı gibi verilerin tutulduğu altyapı sistemiyle ufak değişikliklerin, müşteri memnuniyeti ve finansal
karı ne kadar etkileyeceği kolaylıkla hesaplanıyor. Aynı zamanda kod planlamasıyla seçilen ürünün kimyasal ve fiziksel
özellikleri de net olarak belirleniyor. Sadi
Tanay’s Collection ürünleri, aynı zamanda
uluslararası GMP sertifikasına sahip. Sadi
Tanay, otellere özel tasarladığı koku, doku
ve renkle, bilinen markaların üzerinde bir
yapı oluşturduğunu söylüyor.
Müşteri odaklı yeni yatırımlar
Müşteri odaklı yeni yatırımlarda otellere

özel tasarımlar ya da hazır markalar üzerinden seçimler yapılabiliyor. Sadi Tanay’s
Collection’da Alchemist, Intimacy, White
Rose, White, Ottoman, Hamam, Harem,
Naif, Wellness SPA, Ecologic, Olive, Jonathan, Leaf, İstanbul, Tree, Pastel Evelope, Picnic, Since 1991 gibi 30 marka bulunuyor.
Kapalıçarşı mezunu Sadi Tanay
Ailenin en küçüğü olan Sadi Tanay, üç yaşında babasını kaybetmesiyle kendi deyimiyle ‘godfather’ oluyor ve annesine rahat
bir yaşam sunmak için hayata erken yaşta atılıyor. 12-13 yaşlarında Kapalıçarşı’da
kapıları aşındırıyor ve “İngilizce biliyorum,
size çırak lazım mı?” diyerek ticaret dünyasının kalbine düşüyor. Burada sekiz yıl
boyunca İsveç’te okumuş işletmeciden ticareti, 70’li yaşlarındaki Kürkçü’den siyaseti, farklı bir dükkandan tasavvuf felse-

fesini, ‘Selahattinler’den serseriliği, elinde tespihi, omzundaki ceketiyle aklında
kalan ‘Hacı Amca’nın yaptığı kağıt kebabı yerken de gençliğinde dükkanlarını keyifte harcamanın sonuçlarını öğreniyor.
Kapalıçarşı’ya sığmayan Tanay, aynı dönemlerde kasnakta işlenmiş nakışları şile
bezi tuniklere dikip, Topkapı Sarayı’na giden yolda Ayasofya Cami’nin duvarında turistlere satışa başlıyor. Bu sürede Kapalıçarşı’da Rusça hariç bir çok dili
de öğrenme imkanı buluyor Tanay. Uzun
kıvırcık saçlı Sadi Tanay, gençlik yıllarının bir döneminde Sultanahmet Pudding
Shop’ta tanıştığı ‘7 düvelden 7 kişi’ dediği hippi seyahatini gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığında Sadi Tanay’ı, “Hukuk diploması alacağım diye sevinme. Biz seni buradan mezun ettik” diye uğurluyor Kapalıçarşı esnafı.
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GRAND ZAMAN GARDEN & GRAND ZAMAN BEACH HOTELLERİ
EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I MİNE NADAROĞLU ÖZDEN
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“Tabi ki her meslekte olduğu gibi biz çalışan bayanların iş hayatı, evde negatif ve pozitif
etkiler yaratabiliyor. Çalışsak da evde ki sorumluluklarımızdan kaçamıyoruz. Bir ailemiz
var, nasıl işimizde hatasız olmayı hedeflemişsek, evde de o kadar özverili olmamız
gerekmektedir” diyen Mine Nadaroğlu Özden sorularımızı yanıtladı.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1972 Konya doğumluyum. Evli bir çocuk annesiyim. Fırsat buldukça yürüyüş
yapmayı, kitap okumayı, tarihi ve kültürel
yerleri gezmeyi seviyorum. Kendi imkanlarımla ve derneğimiz sayesinde katıldığım eğitim seminerleriyle mesleğimle ilgili yenilikleri takip ediyorum.
Housekeeperlık serüveniniz nasıl başladı?
1995 yılında Serapsu Otelde stajer olarak başladığım bu işi çok sevdim ve gelecekteki mesleğimin olmasını istedim. Aldığımız hizmet içi eğitimler, müdürümün

yönlendirmesi ve benim azmimle mesleğimde hızlı bir gelişme sağladım. Serapsu otelinden sonra sırasıyla, Pegasus Resort, Başkent Üniversitesi Hastanesi ve 7
yıldır çalışmakta olduğum Grand Zaman
Otellerinde devam etmekteyim.
Görev yapmakta olduğunuz otel hakkında bilgi alabilir miyiz?
Alanya’nın ilk 4 yıldızlı otellerinden olan
Grand Zaman Beach dünyaca ünlü Cleopatra plajına sıfır konumdadır. Merkezde
ve sahilde olması, aynı zamanda sunulan kaliteli hizmetten dolayı daimi misa-

firlerin talep gördüğü bir oteldir. Bu başarısından dolayı 2006’da Grand Zaman
Garden oteli hizmete açılmıştır. İki otelin
toplam 317 oda kapasitesiyle Avrupalı ve
İskandinav misafirlerimize her şey dahil
sistemiyle hizmet vermekteyiz.
Zamanoğlu ailesi personeline güven ve
sevecenlikle, ekip çalışmasına verdiği
destekle istikrarı ve başarıyı sağlamıştır.
Verilen hizmet ve sıcak ortamdan dolayı
misafirler kendilerini otelde değil de evlerinde hissettiklerinden, 20 yıldır senede 3 ve 4 defa gelen birçok misafir potansiyeli bulunmaktadır.
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Housekeeping departmanının daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir?
Turizm sektörünün bölgemizdeki en büyük olumsuzluğu tesislerin 12 ay süreyle
açık olmamasıdır. Housekeeping çalışanlarının eğitim ve bilgi düzeyinin daha ileri taşınabilmesi için hizmet içi eğitimlerin ara verilmeden teorik ve pratik olarak
verilmesine devam edilmelidir. Sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi gereklidir.
Bu mesleği gençlere tavsiye ediyor
musunuz?
Tabi ki, özellikle bu mesleği gençlerin
benimseyip, okullarında öğrendikleri bilgileri otellerde pratiğe çevirdiklerinde ne
kadar mutlu olacaklarını şimdiden görebiliyorum. Böylelikle bu mesleğin ana
temelleri daha sağlam atılmış olup, aile
geçimine katkı sağlayacak geçici meslek
teriminden de kurtulmuş olacaktır. Yeni-

likle açık, organize olabilen, hayal güçleri
geniş olan gençlerimiz bu mesleği vazgeçilmez olarak göreceklerinden eminim.
Sizce iyi bir Housekeeper’ın sahip olması gereken özelikler nelerdir?
Öncelikle çok sabırlı ve sevecen olmalılardır. Gençlere tavsiye ettiğim gibi hayal dünyaları çok çok geniş olmalıdır. İyi
bir dekoratör, doğayı seven ve koruyan
karakteri olmalıdır. Eğitime önem veren,
akıl ve vicdan ikilisini dengede tutmasını
bilen, karşı tarafın fikirlerine ve önerilerine değer veren, organizasyonu ön planda
olan, emeğe önem veren, olaylara iyi bakabilen kişiliğe sahip olmalıdır.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
Olmaz olur mu. Tabi ki her meslekte olduğu gibi biz çalışan bayanların evde negatif ve pozitif etkileri oluyor. Çalışsak da
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Housekeeper olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat mesleğimi sevdiğimden dolayı
avantajlarını yaşamaktayım. Akdeniz turizminde her yıl yatak kapasitesi arttığından sektörde kalifiye, eğitimli personel sıkıntısını her meslektaşım yaşamaktadır.
Özellikle turizm eğitimi alan gençlerimiz
housekeeping departmanını daha az tercih
etmektedirler. Turizmin bu denli hızlı büyümesi, kaliteli hizmet verecek elemanları yetiştirmekte çok zorlanıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bölgesel farklı ücret politikalarının uygulanması mesleğimizin dezavantajlarındandır. Lakin çalıştığım tesiste, departmanımda personel sirkülasyonu
çok az olduğundan kalifiyeli yetişmiş hizmet içi eğitim verdiğimiz arkadaşlarımızın
olması işimizi doğru ve hızlı yapmakta benim için bir avantaj olmaktadır.
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evde ki sorumluluklarımızdan kaçamıyoruz. Bir ailemiz var, nasıl işimizde hatasız olmayı hedeflemişsek, evde de o kadar özverili sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ben bir anneyim, kapıyı açarken üstümdeki kimliği çıkarır yerine anne
kimliğime bürünürüm. Evde her ev hanımının yaptığı işlere odaklanırım. Dediğim
gibi bizler iki kişilikli insanlarız çalışan ev
hanımları….- İşte iyi bir yönetici, evde iyi
bir anne-.. Ama dengeleri iyi kurduktan
sonra bu durumlar öyle zor da değil. İşte
yaşamış olduğum, gördüğüm yenilikler
bana evde de çeşitli yenilikleri yapmamı sağlıyor ve mutlu kılıyor. Önemli olan
çalıştığınız ortamda huzurlu ve mutlu olmanız, işinize severek gitmenizdir. Bunlar varsa evde olumsuz bir durum size
yansımaz. Ben mutluyum… İşimi seviyorum ve çalıştığım ortamda huzurluyum.
Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkisi nasıl olmalı?
Bizim departmanın diğer departmanlardan önceliği vardır… Nasıl mı? Uzun yoldan gelen yorgun misafir öncelikle sabırsızca odasını ister, işte önceliğimiz bu…
Bunun dışında hiçbir farkımız yok, her departman birbirini tamamlar, biri olmazsa
diğeri olmaz. İlişkilerimizde böyledir. Bizimde çalışmamız diğer departmanlar
gibi misafir otele gelmeden önce başlar, seri bir şekilde odasını alan misafirin-

de tatili huzurlu başlar… Bu ilk aşama da
iletişimle olur, iletişimi sağlıklı ve organize olan tesisler başarıyı yakalar.
Turizm sektörünün gidişatı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir yönde iyi görmüyorum. Önümüzde
hızla büyüyen bir sektör, ama buna ayak
uyduramayan bir eğitim sistemi. Her
sene yeni açılan otellerin yanında yeterli olmayan kalifiye elemanlar, alt yapının yetersiz olması ve çarpık yapılaşma.
Doğa katliamından tüm ülke olarak uzak
durmalıyız. Bunun dışında Turizm sektörünü devletinde katkılarıyla, her kesime
hizmet verebilen bu ülkemizde iyi bir organizasyonla daha da ileriye taşımamız
mümkün.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Eğitim ile ilgili ifadelerimde de belirttiğim gibi, gençlere bu departmanı daha iyi
sevdirebilirsek, gelecekte onlar için kalıcı bir meslek sahibi olmalarını sağlayabiliriz. Böylelikle gelecekteki hizmet verme
anlayışı daha da gelişmiş ve profesyonelliğe ulaşılmış olunur.
Alanya Housekeeping Derneği bu
güne kadar neler yaptı ve çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Özellikle derneğimizin Başkanı Sayın
Hakan Halit Yeni ve yönetim kurulumu-

zun özverili çalışmalarıyla derneğimizi Alanya da aktif çalışmasını ve kabul
görmesini sağlamışlardır. Yalnız Alanya değil Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde Alanya’daki faaliyetlerimiz büyük bir
dikkatle takip ediliyor. Derneğimizin bu
aktif çalışmaları sayesinde işverenlerin
housekeepinge karşı daha farklı bir bakış açısı sağlamışlardır. Açıldığından bu
yana eğitim seminerlerinin devam ettiği ve hiçbir aksaklığa uğramadan devam edeceğinden eminim. Bu derneğin
bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. İleride karşılaşacağımız tüm zorlukları ve
problemleri derneğimiz ile aşacağımızdan eminim.
Artık bizler ve bizlerden sonraki yönetici adayları için yolumuzu aydınlatan sönmeyen bir ışık olacaktır. Özellikle Başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarıma,
bu zamana kadar bizleri her eğitim seminerlerinde destekleyen ve yanımızda
olan tüm sponsor firmalara derneğimizin
asil üyesi ve yedek yönetim kurulu üyesi
olarak teşekkür ederim.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
En önemli hedefim, gençlere bu mesleği sevdirmek ve departmanımı onlarla
beraber zirveye taşımaktır. Departmanımızı derneğimizin çalışmalarıyla önemini daha da yaygınlaştıracağımıza inanıyorum.
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TURİZM DÜNYASININ DUAYEN İSİMLERİNDEN
ŞABAN ALİ YAŞAROĞLU’NUN BAŞARI DOLU HAYATI

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Şaban Ali Yaşaroğlu’nun başarı ve mücadelelerle dolu hayatı tam anlamıyla bir
başarı öyküsüdür. Bu öyküye tesadüfler, başarılar, azimli çalışmalar, önemli kişilerle
tanışmalar ve daha birçok şey sığdıran Yaşaroğlu, komi, garson, barmen olarak
çalışmasının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de öne çıkmaktadır. İTÜ Vakfında 20 yıl
boyunca aralıksız olarak öğrenci yetiştiren Yaşaroğlu’nun başarıyla dolu hayatını kendi
ağızından dinleyelim.
Hocam biz sizi tanıyoruz ancak okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız?
1933 yılında Ziya ve Ayşe’nin ilk çocuğu
olarak Rize Ardeşen’e bağlı Işıklı (Gare)
köyünde doğdum. Beş yaşında iki ayağımda kemik veremi saptandı, İstanbul Etfal Hastanesi’nde sağ bacağım kesilmek
üzere yatırılırken, son anda verilen kararla
bacağımı kaybetmekten kurtuldum.
İlkokula memleketimde okumaya başla-

dım. 12 yaşına geldiğimde, 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Askere çağrılan başöğretmenim, başarılı bir öğrenci olmam nedeniyle alt sınıflardakilere ders vermem için
beni görevlendirdi. Birkaç ay sonra göreve dönen öğretmenim diplomamı verirken
aileme “Bu çocuğu mutlaka okutun” diye
ısrar etti. Ancak, en yakın okulun 3-4 saat
uzakta olması ve ayaklarımın zorlanması
nedeniyle çok istediğim halde ailem beni

okula yollayamadı. 1949’da İstanbul’daki
amcamın yanına okula gitmek için ailem
tarafından yollandım. Ancak okumak yerine amcamın yanında çalışmaya başladım.
Amcamın lokantasında aşçıbaşı olarak
çalışan hemşerim Şükrü Kanoğlu, beni de
yanına alarak Tokatlıyan Otel’de işe başladı. Burada barmen olarak çalışmaya
başladım. Henüz 22 yaşındayken şef olunca gazetelerde “Dünyanın En Genç Şefi”

72
SABANROP.indd 2

5/9/13 2:07 PM

suçsuz bulunarak serbest bırakıldım.
1988 yılında Kemer’de Turizm Geliştirme Vakfı (TUGEV) öncülüğünde kurulan
ve uygulamalı ders verilen OTEM eğitim
kurslarının 14 öğretmeninden biri olarak
ders verdim. İşimi büyük bir titizlikle yaptım. Öğrencilere yiyecek-içecek dersinde
anlatacağım konuları bir gün önce belirleyip, bunların bir kopyasını kendim alıp
diğerini okulun müdürü Avni Aker’e veriyordum. Bu arada Turizm Türkiye’de gelişip dururken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı yöneticileri, vakıflarında turizm eğitimi verme kararı almış. Benden
bir fizibilite raporu hazırlamamı istediler.
Derken, 9 Eylül 1991’de İTÜ Vakfı Turizm
ve Otelcilik Okulu kuruldu ve başına ben
geçtim. Burada, 20 yıl boyunca aralarında Türkiye’nin önemli otellerinde yönetici olarak çalışan bini aşkın öğrenciyi eğitip mezun ettim.
Gazete ve dergilerde yayınlanan binlerce makalemin yanı sıra, “CHP’ye Adanan

Ömür” ve “Deneyimlerimden Süzülenler”
adlı iki kitabım da yayınlandı. Nervin Yaşaroğlu ile evliyim, bir erkek ve bir kız çocuğu babasıyım.
Turizmle ilk tanıştığınız Tokatlıyan
Otel’de kaç yılında işe başladınız?
1950 yılında. Hayatımda öylesine önemli
bir yer edindi ki, her sorulduğunda “İlkokulu Rize’de üniversiteyi Tokatlıyan’da bitirdim” diyorum. Tokatlıyan benim hayat
üniversitem oldu. Orada sadece turizm
sektörü ile tanışmakla kalmadım. Devrin
önde gelen yazar-çizer, siyasetçi, sanatçı
kısaca önde gelenlerin hepsiyle tanıştım.
Kaç para maaşla işe başladığınızı hatırlıyor musunuz?
Hatırlamaz mıyım? Tam 40 lira, tabii o
zamanlar büyük para! Nitekim, birkaç yıl
sonra aileme ortaokulu bitiren kardeşimi
liseye yazdırmam için yanıma yollamalarını istedim. Tiplerle birlikte elime ayda 60
lira falan geçiyordu.
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diye haberlere konu oldum. Bu arada siyasete de ilgi duyuyordum ve CHP’nin
Beyoğlu ilçesine kayıt oldum. Yıllar geçtikçe siyasetle bağımı giderek güçlendirdim. CHP İl Komisyonu üyesi, 1977 yılında da bizzat Bülent Ecevit’in önermesiyle
İstanbul’da milletvekili aday adayı oldum.
Altı yıl çalıştığım Tokatlıyan’dan ayrılıp,
Hilton’a komi olarak işe başladım. Burada
da 2,5 ay gibi çok kısa sürede 170 kişiden
sorumlu şef olarak terfi aldım. Hilton’da
ayrıca sendikacılıkla da tanıştım. 5 Ağustos 1975’te Hilton’da gerçekleşen ve 22
gün sürer direnişin önderlerinden biri oldum. Önderliğindeki 17 çadırdaki Hilton
direnişini Hürriyet gazetesi “Yeşil Çimen
Hareketi Başladı” manşetiyle duyurdu.
Hilton’dan emekli olduktan sonra, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na
(DİSK) bağlanan Turizm İş Sendikası’nın
Genel Sekreterliğini yaptım. 12 Eylül 1980
darbesinden sonra tutuklanıp cezaevine
girdim. Hasdal, Merter ve Davutpaşa cezaevlerinde 9 ay tutuklu kaldıktan sonra,
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Tokatlıyan o yıllar sadece İstanbul’un
değil, Türkiye’nin de vitrinlerinden.
Kimlerle çalıştınız?
O yıllar İstanbul’da burası, Pera Palas ve
Liman Lokantası var. Buralar son derece
nezih mekanlar.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Tokatlıyan’da Atatürk’e hizmet etmiş Serkis Takesyan ustayla çalışan şefim Agop
Kazancıyan, Pera Palas’ta Aram Usta ve
Liman Lokantasında Levanten Fontana
var. Fontana marka olmuş birisidir. Meslek erbabları, garsonlar ve barmenler işi
onun yazdığı kitaptan öğrendi. Başka kaynak yok. Agop, Yani, Karnik ve Nikolai ustalardan çok şey öğrendim.
Siz işe eğitimsiz başladınız, daha sonra mesleki anlamda bir eğitim aldınız
mı?
Elbette. İşçi Kurumu’nun felsefe hocası Avni Diper öncülüğünde, Türkiye’de ilk
olarak 32 garson ve barmene yönelik düzenlenen kursa katıldım. Hepimiz mösyö Fontana’nın kitabını ezberledik. Saygıdeğer hocamızın eğitiminden sonra
Sultanahmet’te turistik bir gezide toplu
fotoğraf bile çektirdik.

Barmenlikten sonraki terfinizi de
özetleyebilir misiniz?
Bir gün Otelin Müdürü Mahmut bey beni
çağırdı. Bana, mösyö Agop Kazancıyan’ın
işten ayrılacağını, bundan sonra hem rustik hem de gece barının şefliğini yapacağımı söyledi. Biraz korkup çekindiysem de
‘yaparsın, yaparsın’ diyerek beni ikna etti.
Böylesine önemli bir görevi üstlenirken
henüz 22 yaşındaydım. Nitekim, o zamanlar benimle ilgili çeşitli gazetelerde “Dünyanın en genç şefi” diye haberler yapıldı.
Tokatlıyan’da toplam kaç yıl çalıştınız
ve niye ayrıldınız?
Otelde toplam altı yıl çalıştım. Oteli Migirdiç Tokatlıyan 1890’yı yıllarda kiliseden izin alarak bahçeye inşa etmiş. Çifte vatandaş olan Tokatlıyan, Hitler döneminde hayranlığını öyle bir noktaya getiriyor ki, otelin tepesine gamalı haçlı bayrağı
çektiriyor. Olay duyulunca hakkında tahkikat yapılacağı bilgisini alıyor ve Fransa’ya
kaçırılıyor. Oteli Rizeli İbrahim Gültan kiralamış. Mevcut kapasiteye bir-iki masalık
yer açmak amacıyla, oteldeki bazı sütunları yıkmış. Duyulunca hakkında dava açılıyor. Sonunda davayı kaybetti ve oteli tah-

liye etmek zorunda kaldı. Ben de Hilton’a
iş başvurusunda bulundum. Ancak, kadrolarının dolduğunu ve beni ancak komi
olarak çalışmayı kabul etmem halinde işe
alacaklarını söylediler.
Bu teklifi okul masraflarını üstlendiğiniz kardeşleriniz için mi kabul ettiniz?
İşin hem o yanı var hem de başka nereye
gidip çalışabilirdim ki? Pera Palas’ta ihtiyaç yoktu. Karşımda ya Sirkeci’deki iki yıldızlı otellerden ya da Hilton’da komi olarak çalışma seçeneği vardı. Ben de birini seçtim. Neyse, işe başlayacağım beni
bara götürüp birine teslim ettiler. Bir de
ne göreyim? Tokatlıyan’da yanımda çalışırken, Hilton’a yolladığım Mustafa Gökmen. Onlar gidince bana sarıldı “babacığım, babacığım” diye şaşkın şekilde dolaşıyor. Ona şefliğimin Tokatlıyan’da kaldığını, şimdi ikimizin de işimize bakmamız gerektiğini söyleyip ikna ettim. Zaten 2,5 ay
sonra da terfi ettim.
Ne oldu da sizi terfi ettirdiler?
İşin aslını sonradan öğrendim. Hilton yöneticileri 1954’ün sonunda otel açılma-
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Otelde 1975’te 22 gün süren bir direnişiniz var. Biraz anlatır mısınız?
Hilton’da o zaman Oleyis sendikası yetkili.
Ben de yönetimdeyim ama sendika yönetimi ile anlaşamayınca istifa ettim. Otelde çalışanların hepsi ne zaman sıkışsalar bana geliyorlar. Tokatlıyan’da çalışırken çevremi genişlettiğimden, her yerde
bir tanıdığım var, tüm sorunlarını çözüyorum. Sendikadan rahatsızlık artınca, başka bir sendika kuralım, önderimiz ol diye
baskı yapmaya başladılar. Sonunda baskılara dayanamadım. Büyük bir gizlilik için-

de sendika üyelerini Oleyis’ten istifa ettirip, Turizm-İş’e üye yaptık. Çoğunluğu
sağlayınca da işverene bildirdik. İşveren iş
kanununa aykırı davranıp, Turizm-İş’e geçenlerin haklarını gasp etmeye kalktı. Bunun üzerine biz de bahçede 17 çadır kurup, 22 gün süren direnişi başlattık.
Direniş sonrası ne oldu?
Aslında direniş 22 gün gibi çok da uzun
olmayan bir sürede tamamlandı. Ancak,
Hilton açısından dünyada bir ilkti. Otelin
tarihinde böyle bir olay yok! Benim açımdan da son derece büyük bir kazanım
oldu. 22 gün sonra haklarımız geri verildi.
İşveren haksız bulundu, genel müdür görevden alındı.
Acısıyla, tatlısıyla Hilton maceranızı
nasıl noktaladınız?
Sendikal mücadelede edindiğim deneneyim sonrası profesyonel anlamda sendikacılık yapmaya karar verdim. Zaten
emekliliğin zamanı da gelmişti. Emekli olup profesyonel sendikacılık yapmaya
başladım. 1980 darbesiyle, hapse attılar.
Dokuz ay yatırdıktan sonra suçsuz olduğumu anlayıp salıverdiler.

Daha sonra turizmde eğitimciliğe
adım attınız, değil mi?
Haklısınız. 1988 yılında Turizm Bakanlığı bünyesindeki TUGEV Kemer’de uygulamalı OTEM kurslarını başlattı. Orada öğrencilere yiyecek-içecek konularında dersler verdim. Son derece yararlı olan
bu işe iyi başladık. 280 kapasiteli yatılı bir
okul. Ancak, çeşitli nedenlerle sürdürülmedi, böylesine yararlı bir girişim yaşatılmadı.
OTEM yaşatılmadı. Ama sizin eğitimci
heyecanınız hiç kaybolmadı değil mi?
Evet. İTÜ’nün Eski Rektörü ve İTÜ Vakfı’nın
Kurucu Başkanı merhum Prof. Dr. Kemal
Kafalı, benden vakıf bünyesinde kurulacak turizm eğitimi okulu için bir araştırma yapmamı istedi. Sonuç itibariyle bundan 20 yıl önce kurulan İTÜ Vakfı Turizm
ve Otelcilik Okulu’nun müdürü olarak eğitim işine yeniden koyuldum.
Hocam 20 yıllık süreçte yaklaşık kaç
öğrenciyi eğittiniz?
Sanırım bini aşmıştır. Tokatlıyan Otel’de
tanışmaya başladığım ve yıllar içinde sayıları sürekli artan önemli şahsiyetler yü-

“İTÜ Vakfı yöneticileri,
vakıflarında turizm
eğitimi verme kararı
almış. Benden bir
fizibilite raporu
hazırlamamı istediler.
Derken, 9 Eylül 1991’de
İTÜ Vakfı Turizm ve
Otelcilik Okulu kuruldu
ve başına ben geçtim.
Burada, 20 yıl boyunca
aralarında Türkiye’nin
önemli otellerinde
yönetici olarak çalışan
bini aşkın öğrenciyi
eğitip mezun ettim.”
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dan önce bana gelip iş teklif etmişlerdi.
Ben riske girmek istemediğimden kabul
etmedim. Beni onlara, İşçi Kurumu’nda
bizi eğiten Avni Diper önermiş. Zaten kendisi de Hilton’da personel müdürü olarak
işe başlamış. Benim gelmeyeceğimi duyunca da bana fena halde kızmış. Bu yüzden burnumu sürtmek için komi olarak
işe başlattı. 2,5 ay gibi kısa sürede aldığım
terfi, Hilton tarihinde bir dünya rekorudur.
Artık 170 kişinin şefiydim. Bir yandan da
CHP üyesi olarak siyaset ve sendikal faaliyetlerle de yakından ilgilenmeye devam
ediyorum.
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zünden, öğrencilere, birçok yerde pratik
yapma, turistik işyerlerini yerinde görme
gibi imkanlar sağladık. Son yıllarda kruvaziyerlerde çalışacak elemana ihtiyaç artınca, bu yönde de eğitim vermeye başladık.
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Housekeeping departmanı hakkında
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Housekeeping deyimi Hilton ile başlar.
Tokatlıyan’da katlara bakan çalışanlar vardı ama housekeeping departmanı yoktu.
Zaten temizlik işine bakanlarda o dönem
de erkek ağırlıklıydı. Olan bayanlar da yabancı bayanlardı. O yıllarda halkımız otelde bayan çalıştırmaya iyi gözle bakmazlardı. Hilton’la birlikte bu zamanla aşılmaya
başladı. Hilton’da çalışanların üçte biri bayandı. Bayanlar katlarda, resepsiyonda, çamaşırhanede çalışırlardı.
Hilton’da komi olarak çalışırken, 1957 yılında otelin merdivenlerinden üniformalı bir bayan indi. 15 günlük personel olduğum için diğer departmanlardan kimseyi
tanımıyordum. Merdivenden inip iki metre
kadar yaklaşıp işaretle bir şeyler anlatmaya çalıştı ben anlamadım. Yanıma geldi ve
sert bir şekilde gömleğimin düğmesini kapatıp gitti. Şefimi bu kim, bana neden karışıyor diye sordum. Şefim bana, ‘o müdürün sağ koludur. Otel’in Housekeeping Müdürü. Ona karşı dikkatli ol” dedi. O günden
sonra, bayanın bütün hareketlerini dikkatle
izlemeye başladım ve gerçekten işinin ehli
biri olduğunu anladım.
Housekeeping departmanı konaklama işletmelerinin en önemli bölümlerinden biridir. Diğer bölümler Housekeeping bölümünün yaptıkları sayesinde otellerini daha iyi
şekilde pazarlarlar. Otellerin bütün temizliğinden, bakımından, odaların düzenlenmesinden yani otelin en iyi şekilde pazarlanmasından Housekeeping departmanı
sorumludur. Bu nedenle bu bölümde çalışan kişilerin bilinçli, bilgili ve becerili olmaları çok önemlidir. Günün gerekleri doğrultusunda kendini en iyi şekilde geliştirmeli,
işine en iyi şekilde hakim olmalı ve iyi bir
yönetici olmalıdır.

“1988 yılında Kemer’de Turizm Geliştirme Vakfı
(TUGEV) öncülüğünde kurulan ve uygulamalı ders
verilen OTEM eğitim kurslarının 14 öğretmeninden
biri olarak ders verdim. İşimi büyük bir titizlikle yaptım.
Öğrencilere yiyecek-içecek konusunda ders verdim.”

Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?
Yıllardır aklımın bir köşesinde bazı kitapları
yazma fikri gidip-geliyordu. Yoğun işlerimden dolayı sadece iki kitap yazabildim. Öncelikle, Hilton direnişinin kitabını yazmak
istiyorum. Ayrıca, yaşam öykümü kaleme
almak istiyorum. Bunlar bitince sıra başka
kitaplara gelecek.
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BODRUM YELKEN HOTEL EXECUTIVE
HOUSEKEEPER’I YUSUF YILDIRIM
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“Housekeeping departmanı, konaklama tesislerinin vazgeçilmez bölümlerinin başında
gelmektedir. Bizim departmanın verdiği hizmetin iyi olması, misafirin bir daha aynı tesisi
tercih etmesini sağlamaktadır. Departmanımız işletmedeki birçok alanın bakımı, düzeni,
temizliği ve dekorasyonundan da sorumlu olduğu için ayrıca önemlidir” diyen Yusuf
Yıldırım sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1972 Ağrı doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Ağrı’da, liseyi İzmir’de okudum.18 yıllık evliyim, 3 çocuk babasıyım. 22 yıldır turizm sektöründe çalışmaktayım. Bu işe ilk olarak Çeşme
Turban Otelinde başladım. Daha sonra
Çeşme Altın Yunus, İnkim Otel gibi birçok otelde çalıştım. Şuan Bodrum Yelken Hotel Executive Housekeeper’ı olarak çalışmaktayım.

Housekeeperlık serüveniniz nasıl
başladı?
1988 yılında dönemin en popüler sektörü olan turizm sektörüne imrenerek
bakardık. Bu dönemde bir tanıdığımızın
vasıtasıyla Turban Çeşme Otel’inde işe
başladım. İşsizliğin ciddi bir sorun olduğunun bilincinde olarak ve turizm sektörünün gelecek vaat etmesini göz önüne alarak housekeeping departmanında meydancı olarak çalışmaya başla-

dım. Çalışmam beğenildi ve 3 yıl kat valesi olarak çalışmaya devam ettim. 3 yılın sonrası kat şefi olarak çalışma hayatıma devam ettim. Daha sonra executive housekeeper olarak mesleğimi sürdürmeye devam ettim.
Mesleğiniz ile ilgili eğitim aldınız mı?
Meslek içi eğitim adına neler yapıyorsunuz?
Uluslararası tesislerde çalıştım. Ulus-
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lararası gerekse yurtiçi mesleki eğitimler aldım. Bugüne kadarki almış olduğum eğitimler ve mesleki eğitim bilgilerimi beraber çalışmakta olduğum, kendi bünyemdeki personelimle paylaşarak, her zaman iyi bir ekip ruhu kurmaya çalıştım.

Sizce iyi bir housekeeperın sahip olması
gereken özellikler nelerdir?
Yönetici; hedefi ve ona giden yolları tespit
eden, bu yolları saptarken içinde bulunduğu
durumun yargısını yapan, bu yollardan geçi-

şin zamansal ve parasal plan ve programlarını düzenleyen, bu planları uygulayan ve bu
uygulamada pratik zeka ve tükenmez enerjisini kullanan kişidir. Yönetici; hedefe götüren
yolları seçerken uygun bir ekibi bir araya getiren, bu ekibi ahenk içinde sürtüşmeden koordine eden, işi yönetme hevesine kapılmadan kişileri yöneten ve bu konuda insan zaaf
ve davranışlarını bilerek, emrindekilere hedefi ve işlerini tamamlayarak hedefe varmalarını sağlayan kişidir. İş gücü; iş yaptıranlar, işi yapanlar ve işlerin nasıl yapılacağını
belirtenler olarak üç kategoridir. Başarılı bir
yöneticinin, fikir üretimi, iş bitirme, azim ve
heyecanı, çalışkanlığı, bilgi, deneyim, organizasyon ve planlama gücü ve denetim gücünün olması gerekmektedir.
Housekeeping departmanının daha iyi
noktalara gelmesi için neler yapılabilir?
Housekeeping departmanında çalışan
personele işi ile ilgili en az ayda bir eğitim verilmelidir. Eğitim sonunda performans değerlendirmeleri yapılmalıdır. Çalışan bir personelden iyi bir verim
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Çalışmakta olduğunuz otel hakkında
bilgi verir misiniz?
Kadıkale mevkiinde bulunan Yelken
Otel Spa 2007 yılında hizmete girmiş,
377 odası ile bölgenin en iddialı tesislerinden birisidir. Tesisimiz UFBA en iyi
3 tesisimizden bir tanesidir. Grubumuz
bünyesinde YelkenSpa Bodrum, Yelken
Mandalinci Turgutreis ve Yelken Blue
Antalya gibi oteller mevcuttur. Çalışmakta olduğum işletmenin gerek diğer departman müdürleri olsun, gerekse genel müdürümüz olsun profesyonel
bir yönetici olmaları, giderek zorlaşan
sektörde iyi bir iş hayatını bizlere sunmaktadır. Otelimiz yazları açık olmakla beraber 1 Nisan ve 30 Kasım tarihleri
arası hizmet vermektedir.

Housekeeper olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Mesleğinizi severek yaptığınızda açıkçası zorlu tarafları pek gözünüze görünmüyor. Her an hareketli olmanız ve bir şeyler
yapmanız gerekiyor. Değişik ülkelerden gelen misafirleri ağırlamak, onlara en iyi şekilde hizmet vermek ve mutlu bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlamak bu işin en zevkli ve keyifli tarafıdır. Tekrar Bodrum’a geldiklerinde bizim otelimizi tercih etmeleri ayrıca
bizi mutlu ediyor. Mesleğimiz gereği çok sayıda farklı kültürden insanlarla yüz yüze olduğumuz için bir o kadarda stresli olabiliyoruz. Her misafiri mutlu etmek zorundasınız.
Onların isteklerini hızlı ve doğru bir şekilde
yerine getirmemiz gerekiyor. Mutsuz misafir olumsuzluk yaratacağı için, onları kazanmak zorunda olduğumuzun bilincinde hareket etmeliyiz.
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alınması için 2 ayda bir performanslarını ölçmeliyiz. Housekeeping departmanı günümüzde yeniliğe açık olan meslek dallarından biri olduğunu düşünüyorum. Departmanın yeterince tanınması için derneklerde tanıtım ve eğitim seminerlerinin artırılması gerekir. Böylece eğitimli ve bilinçli personel sayısı artar ve aynı zamanda kaliteli bir eğitim
vermiş oluruz. Burada hepimize büyük
sorumluluklar düşmektedir. Bu mesleğe ilgi artırıldığı taktirde; housekeeping
departmanının sadece temizlikten ibaret olmadığı ve bu departmanın tesisteki yeri ve öneminin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmış olur kanaatindeyim.
Sizce bir otel için housekeeping departmanı neyi ifade ediyor?
Otel işletmelerinde bulunan çeşitli alanların temizlik, düzen ve bakımından sorumlu olan kat hizmetleri departmanı, otel işletmeleri organizasyonunda önemli bir yere sahiptir. Müşterilere gerekli konforu, sıcak ilgiyi, temizliği ve rahat bir ortamı sağlayarak onların
evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlar. Müşteri, otelde konakladığı sürenin önemli bir bölümünü odasında uyuyarak, dinlenerek ya da lobi, TV salonu,
havuz vb. kat hizmetlerinin işlev alanlarını kullanarak geçirmektedir. Bu nedenle, müşterilerin otellerde ki konaklamaları sırasında en fazla kat hizmetleri departmanın ürettiği hizmetlerden
yararlanır. Bu nedenle işimizi çok dikkatli yapmalıyız. Müşteri otelde konakladığı süre içerisinde kendini evinde gibi
rahat ve mutlu hissederse, bir sonraki
seyahatinde tekrar aynı oteli tercih edecektir. Buda yeni sezonda hazır müşterinin olmasını garanti edecektir. Kat hiz-

metleri departmanı otel işletmesindeki birçok alanın bakımı, düzeni, temizliği
ve dekorasyonundan sorumludur.
Sizce housekeeping departmanının
diğer departmanlarla ilişkileri nasıl
olmalıdır?
Housekeeping departmanı özellikle
teknik servis ve ön büro ile iyi bir üçgen
halinde olmalıdır. Bu üç departman bir
araya gelerek birbirlerinin iş gücünü hafifletir ve misafirlere çok daha iyi bir hizmet verilmiş olunur.
Mesleğinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Sürekli yeni işletmeler açılmakta ve kaliteli eleman bulmak oldukça zorlaşmaktadır. Bunun önüne geçmek için turizm meslek okullarının ve derneklerin
iyi bir eğitim vermesi gerekir. Personelin iş bilmeme durumu işletmeye zarar
verebilir.
Meslek hayatınız boyunca başınızdan
geçen ilginç bir olay var mı anlatır mısınız ?
Anılar ve yaşananlar saymakla bitmez…
Yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak
istiyorum. 2010 yılında gece müdürü
nöbetim esnasında, hiç unutmam akşam saat 19.00’da, şuanda çalışmakta
olduğum tesiste Türk misafirlerimizden
bir bayan avazı çıktığı kadar lobbynin ortasında bağırıyordu.
Neden bağırdığını anlamaya çalışıyorum. Bu sırada resepsiyon görevlisi tarafından çağırıldım. Misafirle aramadaki diyalog aynen şöyle oldu: “Nezaketli bir şekilde misafire sorunun ne olduğunu sordum. Misafirin bana vermiş olduğu yanıt şuydu: ‘Bu nasıl 5 yıldızlı bir

tesistir ki, saunanızda klima yok.’ Tabi
bunu hayretle ve şaşırarak dinlemiş oldum. Misafiri de kırmamak adına, ‘Bugüne kadar hiç böyle bir talep olmadı, ancak bu talebinizi otel yönetimi ile
paylaşıp, çözüm yollarını ararız’ dedim
ve misafirimizi sakinleştirerek odasına
gönderdim. Buna benzer birçok ilginç
olay yaşıyoruz.
Housekeeper olmanın ev hayatınıza
olumlu olumsuz etkileri var mı?
İşimiz gereği çok daha titiz davranabiliyoruz. Evde, eşimizin yaptığı işlere ister
istemez müdahale ediyoruz. Ancak bu
durum çok da büyük sorunlara yol açmıyor.
Bu alanda çalışmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Hangi meslekte olursa olsun önce kendilerine bir hedef belirlemelerini öneririm. Bu alanda gerçek anlamda iyi bir
kariyer hedeflenebilir. Öncelikle günümüz gençlerinin azimli olmaları gerekiyor. Bu alanda olduğu gibi ve tüm iş hayatlarında kendilerine iyi bir hedef belirlemeleri gerektiğini söyleyebilirim.
Hangi iş dalı olursa olsun severek yapmalarını şiddetle öneririm. Başarı muhakkak ki elde edilir.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Dernek olarak mesleğimizle ilgili yeniliklere açık olmak, housekeeper arkadaşlar ve kat şeflerinin eksiklerini değerlendirip o alanda eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Kişisel olarak
ise mesleğimi en iyi şekilde icra etmek
için elimden gelen çabayı göstermeye
devam edeceğim.
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renkli camların ışıkla dansı:
Günümüzde çok yaygın olarak, evlerde, otellerde, fabrikalarda, camilerde ve bunun
gibi birçok mekânda çok amaçlı kullanılan bir sanat tekniği olan vitraya, kısaca renkli
camlardan yapılan resim diyebiliriz. Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü
onu diğerlerinden üstün kılan tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle ya da ışığa etki
eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır. Bizde dergimizin bu
sayısında vitraya yıllarını ve gönlünü vermiş Abdurrahman Dönmez ile konu hakkında
sohbet ettik.
Vitray kelimesi hem renkli camların birleşmesiyle oluşturulan yapıyı hem de
bunu yapma sanatını ifade etmek için kullanılır. Vitray genel olarak renkli cam parçalarının kurşun dolgu malzemesiyle birleştirilerek lehimlenmesiyle yapılsa da;
tasarımını zenginleştirmek için boyanmış
camlar ve pirinç renkli birleştirme malzemesi de kullanılabilir. Vitray sanatı, hem

görsel yönüyle sanatsal bir beceri ve yaratıcılık gerektirmekte, hem de bu dekoratif parçaların geniş yüzeylerde sağlam
bir şekilde durabilmesini sağlayan iyi mühendislik hesaplamalarına ihtiyaç duymaktadır.
Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı
olan yönü onu diğerlerinden üstün kılan
tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle,

ya da ışığa etki eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır. Bir
ışığın azalıp çoğalması ve bulutların hareketi, hatta vitrayın arkasında bulunan
ağaçların dal ve yapraklarının veya başka cisimlerin hareketi cam üzerinde değişik renk ve gölgeler meydana getirir. Yakın yüzyıla kadar vitray sanatı doğal ışıktan yararlanmıştır. Teknikteki ilerleme-
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Vitraya yıllarını ve gönlünü vermiş bir
sanatçı: Abdurrahman Dönmez
1962 Bolu Mengen doğumlu olan Abdurrahman Dönmez, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul’da tamamlamış. Liseyi Maçka Endüstri Meslek Lisesi, Endüstriyel
Boya ve Dekorasyon bölümünde okumaya
başladıktan sonra vitray sanatına ilgi duymaya başlayan Dönmez, Erol-Sevim Eti
atölyesinde stajyer olarak çalışma fırsatı
bulmuş. Okul bittikten sonra aynı atölyede askere gidene kadar çalışan Dönmez,
asker dönüşü Şükriye Işık hanımın yanında çalışmaya başlamış. 1987 yılına kadar
çeşitli atölyelerde çalıştıktan sonra kendi yerini açmaya karar veren Dönmez, ilk
atölyesini Şişli’de, sonra Beşiktaş’ta son
olarak da bugünkü yeri olan Çağlayan’da
açmış. 1987 yılında başladığı kendi işine
halen devam eden Dönmez, büyük bir içtenlikle ve gönül vererek işini yapmaya
devam ediyor.
Bugüne kadar birçok başarılı çalışma-

ya imza atan Dönmez, TBMM Genel Kurul salonu, Çırağan Sarayı, Selimiye Kışlası, Hilton, Trabzon Zorlu Grand Otel, Merter Güneş Oteli, Taksim Cristal Oteli, Bodrum Samara Oteli, Bodrum Cesar Oteli,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Florya Sosyal Tesisleri, İBB Kasımpaşa Sosyal
Tesisleri, Şişli Belediyesi, Osmanbey Kültür Merkezi, Şişli Belediyesi Başkan Makam Odası gibi birçok mekanın vitraylarına imza atmıştır. Dönmez, ayrıca Müşerref Akay, Ediz Hun, Ömer Dinçer, Nabi Abbasoğlu gibi birçok kişinin evlerinde çeşitli vitray çalışmaları yapmış.
Vitray yapmaya nasıl başladığını sorduğumuz Abdurrahman Bey, “Endüstriyel Boya
ve Dekorasyon bölümünde okumaya başladıktan sonra vitray sanatına ilgi duymaya başladım. Tabi burada öğretmenlerimin yönlendirmeleri de önemli olmuştur”
diyor.
Farklı büyüklük ve biçemler deki camların
çeşitli birleştirici unsurlarla bir araya getirilmesiyle kompozisyonların oluşturulması olarak değerlendirebileceğimiz Vitrayın tarihinin antik döneme kadar uzadığını belirten Abdurrahman Bey, “Köklü bir

geçmişe sahip olan vitray geçmişten günümüze paralel olarak yaygınlık kazanmış. Dini yapıların aydınlatmalarında ve
pencerelerinde mistik bir hava yaratmak
için kullanılan Vitray, artık pencere dışında oldukça zengin bir kullanım alanına sahip. Yüzyıllarca dış mimarinin ve ana yapının bir parçası olarak görülen Vitray, günümüzde iç mimaride ve dekorasyonda
oldukça geniş bir kullanıma sahip. Camın
olduğu her yerde Vitray var diyebiliriz. Vitray aslen antik dönem Doğu Akdeniz’den
geliyor. O dönemde yapılan kalın ve küçük
boyuttaki camlar, mermerler, bronzlar ve
küçük cam parçaları ile bu sanat ortaya
çıkar. Ancak, en eski boyalı Vitray örnekleri 9. ve 10. yüzyıllarda bulunmuştur” diyor.
Avrupa’da Vitrayların en yoğun gotik dönem eserlerinde, katedrallerde, saraylarda, büyük konaklarda görüldüğünü ifade eden Abdurrahman Bey, “12. yüzyılda Avrupa mimaride Roma stili yerine Gotik tarz egemen olmuş. Bu yeni mimaride
geniş pencere boşlukları bulunduğundan
bu pencereleri örtmek için renkli cam paneller kullanılmaya başlanır. Böylece yapılarda daha önce mozaikler hakim iken,
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lere paralel olarak değişik kaynaklarda,
özellikle elektrik ışığı vitrayın ışık kaynağı
olmasını sağlamıştır. Ayrıca hiç doğal ışık
olmayan yerlerde de vitray kullanılmıştır.
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mozaiklerin yerini Vitraylar alır. Türklerin
de Cam Süsleme Sanatına, Vitraya oldukça eski dönemlerden bu yana ilgi gösterdiğini, mimaride kullandığını görüyoruz.
Selçuklu ve Osmanlı yapılarında, konaklarda, saraylarda, türbelerde Vitraya rastlanır. Özellikle bu yapıların tepe noktalarında görülen camların birleştirici unsuru
alçıdır. Avrupa’da kiliselerde, saraylarda
görülen Vitraylarda melekler, İsa Havarileri ve kutsal kişiler resmedilirken, İslam
kültüründe bunun yerini geometrik şekiller ve bitkiler almıştır” diyor.

Vitray nerelerde kullanılır?
Vitrayın kullanım alanlarının çok geniş bir
yelpazede olduğunu belirten Abdurrahman Bey, “Konutlarda; pencerelerde, aydınlıklarda, oda bölmelerinde, paravanlarda, duvar panolarında, abajurlar da ve
kapılarda yer almaktadır. Fabrikalarda;
hizmet binalarında, dinlenme-eğlenme
tesislerinde, yemek-oyun salonlarında,
yönetici, müdür odalarında yer almaktadır. Otellerde; dış mekan ve aydınlatma
panolarında, giriş kapılarında, lobilerde,
banyo, yemek, eğlence salonlarında, odaların aydınlatma elemanlarında paravanlarda kullanılmıştır. Ayrıca cami, eğlence yerleri, spor salonları, devlet kurum ve
dairelerinde, okullarda, sanat galerilerinde istasyon bekleme salonları gibi yerlerde kullanılmaktadır” diyor.
Vitrayın birçok çeşidinin ve yapım tekniğinin bulunduğunu ifade eden Abdurrahman Bey, günümüzde yaygın olarak 5

Roma da yapılan kazılar Vitrayın M.S.
I. yüzyıldan beri yapılmakta olduğunu
ortaya koymuştur. Vitray VII. yüzyılda
Araplar, daha sonra da Türkler tarafından
kullanılarak sanat değeri yüksek örnekler
ortaya konmuştur.
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Vitrayın Doğuşu
Vitray sanatının doğuşunun, ana maddesi olan camın icadıyla yakından ilgili olduğunu belirten Abdurrahman Bey, “Cam
insanlar tarafından taş devrinde kullanılmaya başlamıştır. Bunlar volkanik olaylar sonucu meydana gelen doğal camlardır. İlk cam yapımı üfleme aletinin icadıyla
Mısır da başlamıştır. Bu teknik daha sonraları Finike, Yunanistan ve Romalılar tarafından kullanıldı. Roma da yapılan kazılar Vitrayın M.S. I. yüzyıldan beri yapılmakta olduğunu ortaya koymuştur. Vitray
VII. yüzyılda Araplar, daha sonra da Türkler tarafından kullanılarak sanat değeri
yüksek örnekler ortaya konmuştur. Hıristiyanlık dünyasında sadece dini yapılarda
kullanılan vitray; Türklerde dini yapıların
dışında da kendini göstermiş cami, türbe
vb. yapılar yanında saray, köşk, kasr, kütüphane ve evlerde bol bol kullanılmıştır”
diyor.
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tekniğin kullanıldığını ve diğer tekniklerin unutulmaya yüz tuttuğunu belirtiyor.
Abdurrahman Bey günümüzde kullanılan
teknikler hakkında bize şu bilgileri verdi.

ları macun ile doldurulur. Macun kuruduktan sonra selülozik tinerle silinir. Biten cam yapılan yere silikonla yapıştırılır.
Renkli camlar bu iki camın arasında kalır.

Mozaik Vitray: Beyaz cam materyalleri,
transparan cam vitray boyası, siyah cam
vitray boyası, fırça, siyah kontur ve mat
cam ana malzemelerdir. Camın mat tarafına siyah konturle eskiz çizilir, çizilen eskizin içi fırça yardımı ile transparan cam
vitray boyası ile boyanır. Boyanan bölgelere camlar serpiştirilir ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra eskiz siyah cam
vitray boyasıyla boyanır. Bir süre kuruduktan sonra vitraya çerçeve yapılır.

Kurşunlu Vitray: Malzemeleri renkli camlar, elmas, ispirtolu kalem, pense, havya, kurşun, pamuk, lehim ve selülozik tiner olan kurşunlu vitrayda; öncelikle eskiz çizilir ve renklendirilir. Çizilen eskiz masa üstünde sabitlenir ve bir köşesi iki kurşunla havya yardımıyla
lehimlenir. Rengine göre camlar alınır, eskizin
üzerine çizilir, sonra elmas yardımı ile cam çizilen yerden 1.5 mm dıştan kesilir. Fazla parçalar pense ile alınır ve cam kurşuna yerleştirilir. Açıkta kalan kısmı da kurşunla birleştirilip lehim yapılır. Lehim yapılan yer pamuk
yardımıyla silinir. İşlem bu şekilde devam
eder. Biten cam selülozik tinerle silinir ve yapılan yere yapıştırılır.

Macunlu Vitray: Gerekli ebatlarda cam,
selülozik vernik, selülozik tiner, renkli
camlar, macun, ispirtolu kalem, pense ve
silikon gerekli malzemelerdir. Önce eskiz
çizilir ve bunlar renklendirilir. Eskiz camın
altına yerleştirilir. Rengine göre cam alınır, eskizin üzerinde çizilir, sonra elmas
yardımı ile cam çizilen yerden kesilir. Fazla parçalar pense ile alınır ve kesilen cam
yerine koyulur. Bütün parçalar bu şekilde kesildikten sonra renkli camlar selülozik vernikle camdaki yerlerine yapıştırılır. Bu işlem bittikten sonra camların ara-

Boyalı Vitray: Boyalı Vitrayı yapımı için
cam, cam boyası ve fırça gerekiyor. Eskiz
çizim ve renklen-dirilmesinden sonra Eskiz camın altına yerleştirilir ve kontur ile
çizilir. Daha sonra oluşturulan renkler boyanır ve işlem biter.
Tiffany Vitray: Renkli camlar, elmas,
pense, havya, bakır folyo ve lehim gerekli

malzemelerdir. Tasarlanan desen bir karton üzerine çizilir. Renk kodları yazılarak
her parça numaralandırılır. Karton üzerinde yapılan çalışma eskiz kağıdına aktarılır.
Bu işlemden sonra tiffany vitray makası
ile karton kesilir. Kesilen kartondan çıkan
kalıp parçaları yardımıyla üzerinde renk
kodlarına uygun camlar kesilir. Kesilen
camlar rodojlanıp temizlendikten sonra
tiffany vitray bakır folyosu ile sarılıp eskiz
üzerine dizilip lehimlenir. Biten cam parçalar yapıştırılarak birleştirilmiş olur.
Son olarak önümüzdeki Abdurrahman
Bey, “Sektörün önünün açılması için yeni
yapılan projelerde vitraya yer verilmesi
gerekir. Konsept genelinde modern tarzda yapılıyor ve vitraya genelde yer verilmiyor. Bu da el sanatının yok olup gitmesine neden oluyor.
Bu nedenle vitraya sahip çıkmak için yeni
yapılan projelerde vitray ve diğer el sanatlarına yer verilerek yok olup gitmesine izin vermemeliyiz” diyor. Abdurrahman Dönmez hakkında detaylı bilgi almak ve eserlerini görmek için
www.mozaikvitray.com adresine
tıklamanız yeterli olacaktır.
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Fotoğraflar: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com Yazı: A.Nadir Utkan
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TARİHİN AYNASI
İSTANBUL KAPILARI
İki büyük İmparatorluğa beşiklik yapmış olan İstanbul’un bir zamanlar çevresi kara ve
denizden surlarla çevriliydi ve İstanbul’a giriş ve çıkışlar surlarda açılmış kapılardan
yapılıyordu. İstanbul’u çepeçevre sarmış görkemli savunma yapılan olan surlarıyla ve
kapılarıyla korunabiliyordu. Bu şehre girmek ise özel bir teşrifat ve izin gerektiriyordu.
Tarih boyu birçok düşmana göğüs geren, İstanbul’u koruyan ve törenlerle açılıp
kapanan bu sur kapılarının birçoğu bugün adını verdiği semt isimlerinde yaşıyor. Daha
önceki sayılarımızda olduğu gibi Kapıları da İstanbul ve kültür aşığı Ahmet Nadir Utkan
ile birlikte gezdik.
Bir zamanlar çevresi surlarla çevrili olan
İstanbul’a giriş ve çıkışların yapıldığı yaklaşık 60 kapının bazıları, zaman içinde
bulunduğu semte adını verirken, birçoğu da sadece tarihin tozlu sayfalarında
kaldı. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde
İstanbul’u çevreleyen ‘’Marmara’’, ‘’Haliç’’

ve ‘’kara’’ surlarındaki kapılar, sabah saatlerinde açılır, akşam kapatılırdı. Kentte
yıllarca hizmet veren tarihi kapıların birçoğu günümüze kadar ayakta kalamazken, bazıları bulunduğu bölgeye verdiği
isimle yaşamaya devam ediyor. Adı yaşanan bir olay sonrasında oluşan ve bir dö-

nem yoğun olarak kullanılan, günümüzde
ise sadece tarih kitaplarında anılan kapılar, İstanbul’un görülmesi gereken yerlerin de başında geliyor.
Bizans ve Osmanlı döneminde açılan Marmara surları üzerindeki kapılar şöyle:
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❑ Bizanslıların ‘Porta Ferrata’ ve ‘Porta Marina’ dedikleri, Osmanlı dönemindeki adı ‘Çatladısu Kapısı’ olan ‘Çatladıkapı’. Osmanlı zamanında kapının adı 1532 yılında yaşanan depremde
burçlarından birinin çatlaması üzerine ‘Çatladıkapı’ olarak değiştirildi. Kapının önünde Türk
cündileri cirit oynar, halk
da alanın çevresini hıncahınç doldurup müsabakaları izlermiş. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde, Çatladıkapı civarında Bizanslılar devrinde 4 köşe bir dev sureti olduğunu, Akdeniz’den düşman gemileri göründüğü zaman bu dev suretinden
ateş çıktığını ve düşman gemilerini yaktığını öğreniyoruz.
❑ Bizans Sarayı’na açılan ‘Bukoleon Sarayı Kapısı’.
❑ Topkapı Sarayı’nın ahırlarına açılan
‘Ahırkapı’. Burada ahırların bulunduğu
kaynaklarda yer alsa da kimi İstanbullulara göre bu kapının adı ‘ahir (son)’ kelimesinden geliyor.
❑ ’Balıkhane Kapısı’.
❑ Sepetçiler Kasrı’nın yanında olduğu
var sayılan ‘Hasırcılar Kapısı’. Kapının sur
penceresinden sarayda boğdurulanların

cesetleri denize atılırmış.
❑ ’Ayia Maria Hodegetria Kapısı’.
❑ Adını Bizans döneminin Mangana
Sarayı’ndan alan ve artık kapalı bulunan
‘Mangana Kapısı’.
❑ Adını Bizans’ın azizlerinden Ayios
Yeoryios’ten alan ‘Aya Yorgi Kapısı’.
❑ Osmanlı döneminde açılan ‘Demirkapı’.
❑ Osmanlı döneminde büyük olasılıkla
değirmene açılan ‘Değirmen Kapısı’.
❑ Topkapı Sarayı’nı korumak için yerleştirilen toplardan adını alan ‘Top Kapı’. Kapı,

Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı ‘Saray-ı
Cedid-i Amire’ adlı saraya da ‘’Topkapı Sarayı’’ olarak adını verdi.’’
Haliç Kapıları
Marmara’dan Haliç’in içine doğru uzanan
surlar üzerinde bulunan ve çoğu günümüze ulaşamayan kapıların isimleri de şunlar:
❑ ’’(Eugenios Kapısı) ya da ‘Kentenarios
Kapısı’.
❑ Osmanlı döneminde açılan ‘Uğrakkapı’.
❑ Fatih Sultan Mehmet’in açtırdığı ve bir
zamanlar kıyıdaki yalıya gidilen ‘Yalı Köşkü Kapısı’.
❑ Sirkeci’deki ‘Porta Veteris Rectoris’ ya

da ‘Porta Bonu’.
❑ Türklerin ‘Bahçekapısı’ veya ‘Cıfıt/Cühut Kapısı’ da dedikleri ‘Tersane Kapısı’.
Bu kapı mezbahaların bulunduğu alandaydı ve her gün burada yüzlerce hayvan
kesiliyordu. Bahçe Kapısı’nın 1850 yılında
yıktırıldığı rivayet edilir.
❑ ’Yeni Cami Kapısı’.
❑ Mısır Çarşısı cümle kapısının tam karşısına düşen ‘Balıkpazarı (Perama) Kapısı’.
❑ Fetih’ten önceki adı ‘Porta Saint Jean
de Cornibus’ olan ve yanında borçlarını veremeyenlerin hapsedildiği bir zindan
bulunmasından adını alan
‘Zindan Kapısı’.
❑ Osmanlılardan önce işkence yapılan bölgede bulunan ‘Odun Kapısı/Porta
Droungarion Viglae’.
❑ ’Ayazma (Agisma) Kapısı’. Eskiden, altından kentin lağım suları Haliç’e aktığından buradaki iskele de
‘Bokluk İskele’ olarak adlandırıldı.
❑ Bizanslıların ‘Porta Platea’ dedikleri ‘Unkapanı’
veya ‘Dakik Kapanı’ kapısından kente giren her türlü zahirenin içerideki kapan
denilen toptancı pazarına
taşındığı biliniyor.
❑ Osmanlılar zamanında
açılan ‘Yeni Cami Kapısı’.
❑ ’Tüfenkhane Kapısı’. Evliya Çelebi, İstanbul’daki 5
baruthaneden birinin burada olduğunu yazmaktadır.
❑ ’Cibali Kapısı’. Mısır Sultanı Kladon’un şeyhi olan ve
at kılından bir cübbe giydiği için ‘Cebe Ali’
olarak adlandırılan kişinin, İstanbul’a saldırdığı kapıdır. Fatih Sultan Mehmet, ordusu ile İstanbul surlarını sardığı zaman ekmekçi başı olan ve askerlere ekmek yetiştiren Cebe Ali vefat ettiğinde de kapı civarına gömülür.
❑ ’Porta İspigas’.
❑ ’Aya Kapısı’, şehrin fethi sırasında ‘Ayadede’ namında birinin 300 Nakşibendi ile
buradan kaleye hücum ederken şehit düşmesi ve kapının civarına gömülmesi nedeniyle bu adla anılır.
❑ ’Profitu Prodorumu Kilisesi Kapısı’.
❑ Bizans döneminde olmayan, Kanuni
Sultan Süleyman’ın açtırdığı ‘Ayakapı’.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

‘’❑ Yedikule’de sahil yolu üzerindeki ‘Mermerkule Kapısı’.
❑ Çevresindeki nar ağaçlarından adını
alan ‘Debbağ Kapı’ da denilen ‘Narlı Kapı’.
❑ Bizanslıların ‘Porta Psamatia’ dedikleri
‘Samatya Kapısı’.
❑ ’Davutpaşa Kapısı’.
❑ Bizans döneminde ‘Blanga veya Vlanga Kapısı’, Osmanlı döneminde önce ‘Yeni
Langa Kapısı’ denilen ‘Yenikapı’.
❑ Piri Reis’in ‘Bab-ı Kum’ adını verdiği, bir
iskeleye ve kumluğa açılan ve günümüzde olduğu gibi 18. yüzyılda da ‘şen meyhaneler’in
yer aldığı ‘Kumkapı’.
❑
Küçük Ayasofya
Kilisesi’ne gidenlerin kullandığı, Osmanlı zamanında adı ‘Kadırga Limanı Kapısı’ olarak değiştirilen ‘Sofia Kapısı’.
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❑ Geride kapısı kalmasa da ‘Porta Petrion’, ‘Porta Sidera’, ‘Pili Petriou’ adlarını bırakan ‘Petri Kapısı’ndan içeride eski zamanlarda Rum beyzadelerin görkemli konakları bulunuyordu.
❑ ’Porta Faros’ ve ‘Porta Fenari’ diye adlandırılan ‘Fener Kapısı’. Kapının iç ve dış
taraflarında Rum evleri, patrikhanenin ve
metropolitlerin ikametgahları vardı.

Kara surlarındaki kapılar
İstanbul’un Haliç kıyısından Marmara kıyısına doğru olan kara surlarındaki kapılar ise şöyle:
‘’❑ ’Blahernai Kapısı’.
❑ ’Porto Regia’ veya ‘Regia Kapısı’.
❑ Adını eğriliğinden alan ‘Eğri Kapı’dan
Tekfur Sarayı’na giriliyor. Eğrikapı ile ilgili olarak tarihe geçen bir vaka da Topkapı
Sarayı hazinelerinin en değerli objelerinden olan Kaşıkçı Elması’nın buradaki çöplükte bulunması.
❑ Eğrikapı ile Edirnekapı arasında ‘Saray
Kapısı’ ve ‘St. Callinique Poternası’ adlı
örülmüş ve gömülü kalmış iki küçük kapı
bulunuyor.
❑ Bizanslıların ‘Pempton Kapısı’ dedikleri
‘Sulukule Kapısı’ adını mahallede sakalarla yapılan su kavgalarından aldı.
❑ Bizans dönemindeki adı ‘Rhesium Kapısı’ olan ‘Mevlevihane Kapısı’, ‘İçeri Yeni
Kapı’ veya ‘Cibali Yeni Kapısı’, günümüz-

de ‘Mevlana Kapı’ olarak biliniyor. Adı Osmanlı döneminde buradaki Mevlevi tekkesinden gelen kapı, İstanbul’un fethinden
sonra açıldı.
❑ Bizansların ‘Porta tou Kalagru’ olarak
adlandırdıkları ‘Kalagru Kapısı’.
❑ ’Silivri Kapısı’na Bizans döneminde
‘Pege Kapısı’ denilirdi. Kapının Grekçe kitabesinde ‘Hayat verici kaynağın tanrıca
korunan bu kapısı, dindar imparator İoannis ile İmparatoriçe Maria Paleologos’un
ortak hükümdarlıkları döneminde 1438
(veya 1433) yılının Mayıs ayında Manuel
Bryennios Leontari’nin emeği ve harcamaları ile yapılmıştır’ yazılı.
Balıklı Ayazması’nın karşısında bulunması dolayısıyla Bizanslılar zamanında
Silivrikapı’nın ayrı bir önemi vardı. İmparator Mihail Paleologos’un generali Alexios Stategopulos, 1261 yılında bu kapıyı zorlayarak şehre girmiş ve Latin
İmparatorluğu’na son vermişti. 1422’de 2.
Murat İstanbul’u kuşattığı zaman çadırını bu kapının karşısında, Balıklı Ayazması
sahasına kurdu. Fatih’in kuşatmasında da
bu kapı karşısına 3 top yerleştirildi. Silivrikapısı, 1509 depreminde zarar görüp 2.
Beyazıt tarafından onarıldı.
❑ Bizans döneminde ‘Ksilokerkos Kapısı’
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❑ ’Diplofaros Kapısı’.
❑ Bizans döneminden kalan ve ‘İmparatorluk Kapısı’ da denilen ‘Basileos Kapısı’.
❑ Bizans dönemindeki adı ‘Kinegion Kapısı’ olan ‘Küngoz Kapısı’.
❑ Rumca saray anlamındaki ‘palatiyon’
kelimesinin Türkçede ‘Balat Kapusu’na
dönüşmesinden oluşan ‘Balat Kapısı’, Blahernai Sarayı’na açılıyordu.
❑ Adını II. Beyazıt’ın sadrazamlarından
olan ve Yavuz Sultan Selim’in öldürttüğü Atik Mustafa Paşa’dan alan ‘Atik Mustafa Paşa Kapısı’, Bizans döneminde ‘Ayia
Anastasia Kapısı’ olarak biliniyor.
❑ Adını ‘Ayvan Saray’dan alan ‘Ayvansaray Kapısı’. Osmanlı döneminde Bizans
surlarındaki mahzenlere hayvan konulduğu ve bu yüzden semte ‘Hayvan Sarayı’ denildiği söyleniyor. Osmanlı, buradaki
Bizans sarayına kemerli yüksek bina anlamında ‘Eyvan’ denildiği için ‘Eyvan Saray’
adı ortaya atılıyor. Kapının Bizans döne-

mindeki adı ‘Kliomenes Kapısı’.
❑ ’Dideban Kapısı’, Bizans dönemindeki ‘Ksiloporta Kapısı’. Haliç surlarının
en uç noktasındaki bu kapı bir ara ‘Eyyub el-Ensari Kapısı’ adıyla da anılıyor.
Osmanlı’nın Farsçadan aldığı dideban, nöbetçi karakol, bekçi anlamına geliyor.’’
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Bir zamanlar çevresi
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surlarla çevrili olan
İstanbul’a giriş ve çıkışların
yapıldığı yaklaşık 60
kapının bazıları, zaman
içinde bulunduğu semte
adını verirken, birçoğu
da sadece tarihin tozlu
sayfalarında kaldı. Bizans
ve Osmanlı dönemlerinde
İstanbul’u çevreleyen
‘’Marmara’’, ‘’Haliç’’ ve
‘’kara’’ surlarındaki kapılar,
sabah saatlerinde açılır,
akşam kapatılırdı. Kentte
yıllarca hizmet veren tarihi
kapıların birçoğu günümüze
kadar ayakta kalamazken,
bazıları bulunduğu bölgeye
verdiği isimle yaşamaya
devam ediyor. Adı yaşanan
bir olay sonrasında oluşan
ve bir dönem yoğun olarak
kullanılan, günümüzde ise
sadece tarih kitaplarında
anılan kapılar, İstanbul’un
görülmesi gereken yerlerin
de başında geliyor.

olarak bilinen ‘Belgrad Kapısı’.
-Bizanslıların ‘Porta Auera/Güzel Kapı’
dedikleri ‘Yaldızlı Kapı’ veya ‘Altın Kapı’
bugün Yedikule Surları’nın içinde ve ayakta duruyor. ‘Yaldızlı Kapı’, Bizans döneminde seferden dönen imparatorun şehre büyük bir törenle giriş yaptığı kapı olarak biliniyor.
İstanbul’un fethindeki 2 önemli kapı
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’un fethi sırasında ordularını konuşlandırdığı ‘’Topkapısı’’ ve ‘’Edirnekapısı’’, günümüzde de kentin önemli merkezlerini oluşturuyor. Bizans dönemindeki adıyla ‘’Porta Charsius’’ ve ‘’Porta Myriandron/Mezarlık Kapısı’’ adlarıyla bilinen

‘’Edirnekapı’’, şehrin 7 tepesinin en yükseğinin (86 metre) üzerinde bulunuyor.
Osmanlı zamanında Edirne yönünden gelen sultan, Edirnekapı’dan içeri girer, çarşı meydanından başlayan uluyol kentin en büyük caddesi olarak Ayasofya
Meydanı’na ve sarayın ‘’Bab-ı hümayun’’
denilen kapısına ulaşırdı. Bizans imparatorları gibi Osmanlı padişahları da sefere çıkarken askeri ve dini törenlerde zafer alaylarında daima bu yolu ve bu kapıyı
kullanırdı. 2. Mehmet, kuşatma sırasında
karargahını Bizans’taki adı ‘’Ayios Romanos Kapısı’’ olan ‘’Top Kapısı’’ önüne kurdu. En ağır top atışları da buradan yapıldı.
‘’Topkapı’’ ve ‘’Edirnekapı’’, İstanbul’un
fethinde önemli rol oynadı. Yeniçeriler,

şehre bu 2 kapı arasında açılan gediklerden girdi. Fetih gününün şiddetli savaşlarında Edirnekapı yakınındaki Antemiyus surunun son kule kapısından geçen yeniçeriler, iç surun üzerine çıktı. İç ve
dış sur arasındaki yeri müdafaa eden Bizans askerleri geriye bakıp Türkleri görünce kaçmaya çalıştı, fakat kalabalıktan
Edirnekapı’dan içeriye giremediklerinden
birbirlerini çiğneyip ölü olarak yığıldılar.
Son Bizans imparatoru Konstantin’in de
Topkapı’nın iç taraflarında yapılan çarpışmalarda öldüğü biliniyor.
Bu arada, Galata’daki Azapkapı ve
Üsküdar’daki Paşakapısı da İstanbul’un
kapılı semtleri olarak hala varlıklarını koruyor.
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HER GÜNE, HAYATININ
EN STRESSIZ GÜNÜ OLMASI IÇIN
ŞANS VER!
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HÛLYA KONAR

İş yaşamında stres yaratabilen tüm faktörleri tamamıyla ortadan kaldırabilmek
mümkün değildir. Çünkü her bireyin stresten etkilenme düzeyi farklıdır ve herkesin
aynı stres faktöründen aynı şekilde etkilenmesi söz konusu değildir. Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Sağlıklı düşünebilmeniz ve kronik stresin
olumsuz etkilerinden uzak
durabilmeniz için vücudunuzun ve zihninizin strese
verdiği tepkiyi değiştirmelisiniz. Stresle ve zihindeki
kargaşalarla savaşmanın
en kolay yolu sakinleşmeyi,
yavaşlamayı ve rahatlamayı öğrenip gündelik yaşama
sevgi ile katmaktır. Henüz
stresli değilken, stres yönetimine yönelik basit tekniklerle deneme yapmak
yararlıdır. Fizyolojinizin rahatlamasına ya da zihninizin stresten arındırılmasına
yardımcı olan bu teknikler
ve ipuçları günlük yaşamın
önlenemez yeni stresleriyle çok daha kolay ve hızlı başa çıkmada yardımcı olabilir.
1- İçinizdeki güçle ne kadar çok ilişki kurarsanız hayatınızın her alanında o kadar özgür
ve dingin olursunuz. Her güne mümkünse
sabah erken saatlerde, sessiz ve sakin bir
köşede rahat bir şekilde oturup aşağıdaki
sözleri yumuşak bir ses tonuyla içinizden
tekrar edip, gevşeyerek başlayabilirsiniz.
“Başımdaki ve yüzümdeki kaslar gevşiyor.
Tüm vücudumdaki kaslar gevşiyor. Ben

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

gevşiyorum, sakinliyor ve rahatlıyorum. Bütün olumsuz düşünceler ve duygular içimden çıkıp gidiyor, rahatlıyorum. Kollarımdaki ve ellerimdeki kaslar gevşiyor. Bacaklarımdaki ve ayaklarımdaki kaslar gevşiyor.
Dikkatim ayaklarımda, ellerimde ve başım-

gelebilir. Eğer tıkalı değilseler burnunuzdan nefes alıp verin, öyle ki her nefes alışta
karın biraz yükselsin ve her verişte düzleşsin. Her soluk alışta kubbe şeklinde olan diyafram alçalarak, karnı dışarı iter; her soluk
verişte ise yükselir ve karın düzleşir. Bu şekildeki solunum, kişiyi dengeli bir sükunete yönlendirir.
3- Hissettiğiniz sıkıntılarınızı sadece davranışlarınızla
değil sözlerinizle de açıkça
ifade etmeyi deneyin. Dile
getirilmeyen sıkıntılarınız
kısa sürede birikerek öfke
bulutu haline gelebilir.
4- Kendinizi enerji vampirlerinden koruyun. Sıkıldığınız
mekanlara gitmeyin, hoşlanmadığınız insanlarla vakit geçirmeyin.
5- Kendinizi bir ‘kurban’
olarak değil, yaşamayı hak
eden biri olarak görün.

da. Dikkatim karnımda, kalbimde, iletişim
noktam olan boğazımda ve alnımda. Ben
parlayan bir yıldızım.”
2- Solunum ile zihinsel durum arasında
bağlantı vardır. Solunum, insan tahrik edildiği, heyecanlandığı zaman hızlanır, sessiz
sakin olduğu zaman, yavaş, yumuşak ve
düzenli olur. Bu yüzden yumuşak nefesler
almayı alışkanlık haline getirirseniz, sakin
olabilme beceriside kendiliğinden peşi sıra

6- Rutinlerinizin dışına çıkmayı deneyin. Öğle yemeğinize hiç kullanmadığınız bir
baharatı ekleyin, yeni yollardan işinize gidin, ofis masanızdaki eşyalarınızın yerlerini değiştirin. Evinizde tavandan
ışıklandırma yerine, sakinlik duygusunu tetikleyen duvardan veya yan yüzeyden gelen
ışığı tercih edin.
7- Evinizde yeni güne hazırlanırken ruhsal
anlamda şarj olmalısınız. Kendinize mor bir
köşe yaratın. Kırmızı sizi canlandırır, mavi
sakinleştirir. Mor ise ikisinin karışımıdır ve
dengeli bir dinginlik verir. Bu nedenle, pek
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çok terapi odası mor renkle döşenmiştir.

9- Duyularınızı mümkün olduğunca bir arada hareket ettirmeye çalışın. Sesini duyduğunuz bir kuşun ya da kokusunu hissettiğiniz bir çiçeğin kendisini de görmeyi deneyin.
10- Ağlamak şifadır. Ağlamak istiyorsanız
kendinizi engellemeyin. Gözyaşı vücuttaki
toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
11- Osho’dan öğrendiğim şu eski Hint hikayesinde olduğu gibi düşündüklerinizi yaşadığınızı aklınızda tutun, olumlu olmayan,
öfke, gerginlik içeren düşüncelerinize dikkat edin... Hindistan’da dilek ağacı anlamına gelen kalpataru denen bir ağaç vardır. Tesadüfen bir gezginin yolu oraya düşer. Adam yorgundur, ağacın altına oturur.
Ve aç olduğu için, “Burada biri olsaydı, yiyecek isterdim. Fakat kimse görünmüyor”
diye düşünür. Yiyecek fikri zihninde göründüğü anda, yiyecek aniden belirir. Adam
çok aç olduğu için bu konuyu düşünmez
bile; hemen yer. Sonra uykusunun geldiğini hisseder ve “Keşke şurada bir yatak olsaydı.” diye düşünür ve yatak belirir. Fakat
yatakta yatarken adamın içinde bir düşünce yükselir: “Neler oluyor? Burada kimseyi görmüyorum. Yiyecek geldi, yatak geldi, belki hayaletler bana bir şeyler yapıyor!”
Birden hayaletler belirir. O zaman korkar ve
“Şimdi beni öldürecekler!” diye düşünür. Ve
hayaletler onu öldürür.
Hayatta kural aynıdır: Hayaletleri düşünürsen, ortaya çıkacakları kesindir. Düşündüğün şeyi göreceksin: Düşmanları düşünürsen onları yaratacaksın, dostları düşünürsen onlar belirecek. Seversen, dört bir yanında sevgi belirir; nefret edersen, nefret
belirir. Düşünmeye devam ettiğin her şey
belli bir kural tarafından yerine getirilecek-

tir. Hiçbir şey düşünmezsen, o zaman sana
hiçbir şey olmaz.
12- Bitkisel ürünlerle bedeninizi hem içeriden hem dışarıdan besleyin. Örneğin; dinlendirici etkisinden faydalanmak için gül
suyuyla yüzünüzü yıkayın ya da ıspanak, pırasa, marul gibi yeşil sebzelerin sizi öfkeye kapılmaktan koruyan besinlerden olduğunu unutmayın. Tarçının sakinleştirici etkisinden, onu tatlılarınızın üzerinden eksik etmeyerek faydalanabilirsiniz. İçerdiği
yüksek E vitamini sayesinde çam fıstığının
ruhsal ve cinsel çöküntülü anlarda yüksek
enerji kaynağı olabileceği aklınızda olsun.
Stresin en önemli etkenlerinden biri olan
uykusuzluğa havuz ve kereviz sapının suyunu karıştırıp içmenin çok iyi geldiğini hatırlayın. Zihinlerimiz ve duygularımız, hatırlasak da hatırlamasak da, rüyalarımız kanalıyla stresten arınır, en az 6-8 saat deliksiz
uyumak, uyandığımızda kendimizi sakin ve
dengeli hissetmek açısından önemlidir.
13- Düzenli olarak mesela ayda bir defa
masaj yaptırın. Masaj bir süreliğine bile
olsa dış dünyanın tüm stres ve kargaşasından uzak fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir arınma, rahatlama molasıdır. Masaj koruyucu
sağlık yöntemi olarak ele alındığında oldukça insancıl ve sağlıklı bir yöntemdir. İnsanın
yorgunluğunun ve gerginliklerin giderilmesi, iş yapma isteğinde artma, kabul görme
gibi olumlu birçok sonucun psikolojik yapıyı
olumlu etkileyeceği açıktır.
14- Kendinizi başka insanlarla kıyaslayarak
yetersiz olduğunuzu düşünmek en önemli
stres nedenlerinden birisidir. Bunu yapmayın. Dünyada milyarlarca insan yaşıyor ve
herkesin farklı yeteneği ve özelliği var. Sadece bir konuda kendinizi başkasıyla kıyaslayıp yetersiz olduğunuz düşünmeniz yersizdir.

16- Lavanta veya yasemin yağının kokusu mutluluk verici
seratonin hormonunun salgılanmasını tetikler. İş ortamınızda ya da yaşadığınız mekanda bu yağlarda bulundurun, mendilinize damlattığınız
yasemin yağının kokusunun sizi
nasıl rahatlattığına şaşıracaksınız.
17- Hiçbir şey dışardan gelmez, her şey içinizden gelir. Olumlu veya olumsuz duygular aniden ortaya çıkmaz. Önce düşünce
oluşur zihninizde. Sonra o düşünceye uygun ruh haline bürünür, ilgili duyguyu oluşturursunuz. Nasıl düşünürseniz, öyle yaşarsınız. Duygularınızı kontrol etmek için önce
düşüncelerinizi, olaylara bakış açınızı kontrol etmelisiniz. Gönüller sultanı Mevlana
şöyle der; “Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun.”
18- Sevdiğiniz kişilerin fotoğraflarını görebileceğiniz yerlerde tutun, üzerinizde taşıyın. Onlara bakmanız beyne daha fazla kan
gitmesini sağlar, depresyonu, stresi, gerginliği önler.
19- Her şeyde orta yolu gözetin ve dengenin gücüne inanın. İsteklerinizde, arzularınızda, tepkilerinizde aşırıya kaçmayın.
Stresden korunmanın en önemli sırlarından biride budur; orta yol ve denge.
20- İniş çıkışları ve her şeyin bu evrende zıttıyla var olduğunu, insanoğlunun her şeyin
karanlık tarafını da öğrenmek zorunda olduğunu kabullenin.
21- Şüphe ile değil sevgi ile iyi geçinin!
“Şüphelerimiz haindir ve çoğu zaman kazanabileceklerimizi kaybettirirler.” Sevginizin tüm varlıklara, tüm insanlara akmasına her an izin verin. Onların sunduğu sevgiyi de alın, doldurun kalbinize, nasıl verildiğine bakmayın, herkes kendi bildiği gibi sever.
Hayata ne verirsek onu alırız! Hayatınızın
sevgi, mutluluk ve farkındalıkla aydınlanması dileklerimle.
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8- Çoğu insan bugünü yaşamaz!
Geçmişin çekip gittiğini, geleceğin belki de hiç gelmeyeceğini hatırlayın. Tek zaman dilimi
an’dır, an’da kalarak yaşamayı
deneyimleyin. Geçmişin keşkeleri geleceğin endişeleri ile oyalanmayın. Mükemmel olmak için uğraşmayın. Mükemmel olmak yerine kendiniz olmayı seçtiğinizde
aslında gerçek mükemmelliğin
bu olduğunun ve kendiniz olmanın o muhteşem duygusunun farkına varın.

15- Yeni olanı hayatınıza çekmek için, her konuda
geçmişle hesabınızı tamamlayın. Geçmişten kullanabileceğiniz tek şey hatalardan
alınan derslerdir.
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görüş

SİVASLI
“MÜFETTİŞ
MUSTAFA BEY”
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ŞABAN ALİ YAŞAROĞLU

Sivas ili, Hafik ilçesi, Değirmenseki köyünde 1948 yılında doğan Mustafa; köyün okulsuzluğu yüzünden köyün çobanı
olur. Her sabah köy halkının keçilerini köyün meydanında toplar ve oradan araziye
çıkararak besler köyün keçilerini... Köyün
sakinleri, aralarında topladıkları 50 kuruşu Mustafa’ya aylık olarak vermektedir. Mustafa’nın çobanlığı böylece 12 yaşına kadar devam eder köyde. Yedi kardeşin 4 numaralısı olan Mustafa, babası ta-

Otoman Imperial Hotel & Otoman Park Hotel Turizm Eğitim Danışmanı

rafından tuz ve gaz yağı almak için Hafik’e
gönderilir eşeğiyle birlikte. Mustafa; kah
yayan, kah eşşeğine binerek yürür ilçeye.
Çünkü, köy ve ilçe merkezinin arasındaki
yol 12 saat sürmektedir. Günübirliğine dönüş olanağı yoktur. Gecenin karanlığında
köy yolunda yürümekte imkansız, hem de
tehlikelidir küçük Mustafa için...
Bu nedenle Mustafa, geceyi eşeğiyle birlikte Hafik’in bir hanında geçirir. Hanın ge-

celik ücreti insanlar için 50 kuruş, hayvanlar için ise 25 kuruştur. Handa üst ranzalar insanlar için, ranzaların altları ise hayvanlara ayrılmış. Mustafa hancıya 50 kuruşu vermemek için çare aramakta. Sonunda bulur çareyi. Altta eşeğinin yanında
yatıverir. Gece hancıya vermediği 50 kuruştan artan parayla sabah fırından 2 büyük ekmek alır 25 kuruşa. Ekmeklerden
birini kendi yer, diğerini de “şehir ekmeği”
diye köye götürür ve kardeşlerine taksim
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Gündüzleri de; kah boğaz tokluğuna, bazende az bir ücretle kahve çıraklığı ve lokantalarda bulaşıkçılık yapmaktadır. Önceden İstanbul Hilton Oteli’ne bulaşıkçı olarak işe giren bacanağı Ömer’in yardımı ile 1969’da bulaşıkçılığa alınan Mustafa, sonraki yıllarda ahçı çırağı ve ahçılığa terfi eder. Artık Hilton’da kahvaltı ahçısı olarak çalışmakta, sabah saat 04:00’te
Feriköy’deki evden çıkıp, Hilton’da sabah
saat 05:00’te işbaşı yapmaktadır Mustafa.
12 Eylül 1980 sabahı saat 04:00’te yatağından kalkmış ve Şişli Feriköy semtinden sokağa çıkıp, Hilton’a doğru yürümektedir Mustafa. Çünkü o gece otelde konaklamakta olan 600 kişilik otel misafirlerinin sabah saat 06:00 uçağına yetişmeleri için kahvaltılarını hazırlayacaktır. Osmanbey’e geldiğinde Pangaltı Halaskargazi Caddesi’nde Askeri tankların
Taksim’e doğru hızla hareket etmekte olduklarını görür.
Bu saatte tankların Taksim istikametine
doğru hareket ettiklerini görünce; herhalde yine bir olay var diye düşünür Mustafa.
Çünkü; o günlerde ülkenin aydınlarından
ve gençlerinden anarşi ve terör nedeniyle günde ortalama 20’nin üzerinde can yitirilmektedir ülkede...
Mustafa Hilton’un karşısındaki Harbiye Orduevi’nin önüne geldiğinde 2 asker
“Dur!” diyerek gecenin alaca karanlığında Mustafa’nın göğsüne silahlarını dayarlar. Mustafa korkudan bayılacak durumda iken jipten inen komutan Mustafa’ya:
“Kimsin? Bu saatte sokağa neden çıktın?
Nereye gidiyorsun?” diye sertçe sorguladığında; Mustafa kendini toparlar ve “Komutanım, işte ben o otele gidiyorum. Ahçıyım. Otelde kalan ve saat 06:00 uçağına
yetişecek 600 turistin kahvaltısını hazırlayacağım. Bırakında yetişeyim işime komutanım” der. Bu defa Komutan, ellerinde silah, tetikte duran askerlere döner ve “Bırakınız, gitsin” emrini verir.

Mustafa yaklaşık 400 metre uzağındaki Hilton Oteli’ne adeta tazı gibi koşarak,
hızla otele atar kendisini. Otelin kapısında
duran Genel Müdür ve Otel Yöneticileri:
“Askeri Darbe yapıldı, sokağa çıkma yasağı kondu, sen nasıl gelebildin?” diye merakla sorarlar ahçı Mustafa’ya. O vakit anlamış olur Mustafa, Türkiye’de askeri darbenin yapıldığını...
Mustafa, otelin koridorunda yürürken, bacaklarından aşağıya doğru bir sıcaklık hisseder; pantolonu da ıslak ve donunda da
hafif bir ağırlık var... Koşar adımlarla soyunma dolabına gider. Çamaşırlarını çıkarıp gazeteye sarar ve çöpe atar. Duş alır,
traş olur, yenilerini giyer ve işinin başına
geçer.
Mustafa, askerlik görevini Ankara
Garnizonu’nda jandarma eri olarak tamamlar. 25 yaşında şoför ehliyetini alabilmesi için İstanbul Bebek’teki “Tevfik Fikret İlkokulu”nda dışarıdan sınava girer ve
ilkokul diplomasını alır.
Mustafa 1984’te yıllık iznini geçirmek üzere Sivas’ın Hafik ilçesindeki ailesine gider.
Eski “Ata Ocağı” Değirmenseki Köyü’ndeki
halasının ziyaretine gideceği gün; Değirmenseki halkı da bir arada, köylerinde yapılacak olan ilkokul arazisinin belirlenmesi için Sivas’tan ya da Ankara’dan gelecek
olan yetkili bir Milli Eğitim Müfettişini köy
meydanında beklemektedirler. Bu arada
Müfettiş Bey’e ikram etmek üzere köyün
geleneksel yemek ve meyvelerinin de hazırlığını yapmışlar.
Gün boyu heyecanla beklenen “Müfettiş Bey” bir türlü gelmez Değirmenseki
Köyü’ne… Müfettiş Bey’in gelme umudunu yitiren Değirmenseki halkı, akşam karanlığı basmadan önce yavaş yavaş evlerine çekilmenin eğilimindedir. Çünkü köylerinde elektrik yoktur. Halk, köyün alanından tam dağılacakları dakikalarda bu defa
İstanbul’daki terzisine diktirmiş olduğu takım elbisesi, beyaz gömlek üzerinde renkli papyonu ve ayaklarında rugan ayakkabıları içinde “grand tuvalet” köyün girişinde
görünür Mustafa… Halk büyük tezahürat
ve davul zurna ile karşılar ve sıra ile “Hoşgeldiniz Müfettiş Bey” derler.
Mustafa, kendisine yapılan bu görkemli karşılamaya bir anlam veremez ve şaşkınlığını gizleyemez. Çünkü çok küçük
yaşta köyden göç ettikleri için Ayşe halasından başka da kimse onu tanıyamaz.
“O halde bu sürpriz Ayşe halamın işi” diye

düşünen Mustafa, kalabalıklar arasında ayakta duran halasına yanaşır ve kulağına: “Hala, ben çok küçükken ayrıldım.
Köyde beni senden başka tanıyan olmaz.
Eskilerden de kimse kalmadı, vefat ettiler.
Yoksa sen mi düzenledin benim için böyle
davullu zurnalı töreni?” diye sorduğunda,
halası ona işin gerçeğini anlatır acele acele ve “Sesini çıkarma evladım, seni Müfettiş Bey bilsinler. Bırak biraz daha eğlenceye devam etsinler. Baksana gecenin karanlığında kimse evine gitmiyor. Meydana
gaz lambalarını bile astılar” der.
Mustafa, Ayşe halasının kendisine söylediklerinin aksine meydandaki halkın karşısına geçer ve onlara yüksek sesle şunları söyler: “Canları; ben, gün boyu beklemiş olduğunuz Müfettiş Bey değilim.
Ben yıllar önce bu köyden göç etmiş olan
Hasangil’in oğlu Ali’nin oğlu Mustafa’yım.
Ben; Ayşe halamı, sizleri ve doğduğum köyümün toprağını ziyaret etmek ve ölülerimizin başında dua etmek için İstanbul’dan
geldim” dediğinde Mustafa, alkış sesleri ile inler köyün meydanı… O kadar ki,
karşıda bulunan komşu “Alibeyli” köyde bile duyulur halkın coşkusu. Peşi sıra
ve daha çok ileri yaştakiler Hasangillerin
Mustafa’sını hatırladılar, küçüklüğünü ve
duygulu yüzlerle tek tek öpmeye başladılar yanaklarından Mustafa’larını…
Yılların geçmesine karşın, İstanbul’da ve
Hafik’teki hemşehrileriyle düğünlerde ya
da herhangi bir etkinlik nedeniyle bir araya geldiklerinde “Hoşgeldin Müfettiş Bey”
diyorlar aşçı Mustafa SARIGÖZ’e…
Özet olarak; sizlerle paylaşmış olduğum
Sivaslı Mustafa’nın hayat serüveni bir yerde Anadolu’muzun binlerce Mustafaların
birer hayat serüvenidir…
Emekli olan Mustafa, şimdi Marmara
Denizi’nin ortası “Avşa Adası”, “Yiğitler
Beldesi”nde 2 katlı, bahçeli evinin bir katında kendisi oturmakta, diğer katını da
pansiyon olarak işletmektedir.
1940’lı yılların başlarında, kurucusu bulunduğu “Köy Enstitüleri”ni yerinde incelemeye sağ kolu TONGUÇ’la yurt gezisine çıktıklarında o unutulmaz Milli Eğitim
Bakanımız Hasan Ali YÜCEL’in söylediği:
“Anadolu’da kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” ülküsünün ve hedefinin bir tek çiçeği olsa gerek yazımızın konusu olan Sivaslı Mustafa…
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edip yedirir. Mustafa’nın babası, 1962’de
ailece köyden kalkar ve Hafik’in merkezine yerleşirler. Mustafa Hafik’te kısa bir
süre kaldıktan sonra tek başına İstanbul’a
gider. İstanbul’da Saraçhane’deki “Çinili Hamam”a ait handa 40 kişinin arasında
kalır. Hanın ne yatağı ne de yastığı vardır.
2 adet battaniye verilmiştir sadece. Birini
altına serip, biri ile üzerini örterek geceleri Handa uyuyan Mustafa, Hancıya ayda
75 kuruş ödemektedir.
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HİNDİBA (CICHORIUM INTYBUS)
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Yaprakları demir, kalsiyum ve bakırca zengindir. Çiçekleri sadece sabahları açmaktadır.
Türkiye’nin birçok yerinde yetişen hindiba, Avrupa’da da yaygın bir şekilde yetişmekte ve boyu
20 - 30 santimetreye kadar uzamaktadır.

Kardeşi karahindibaya benzemekle birlikte
çiçekleriyle ondan ayrılmaktadır. Karahindibanın çiçekleri sarıdır ve yol kenarlarında
bahar aylarında sıklıkla karışımıza sıkça çıkar. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişen
hindiba, bazı Avrupa ülkelerinde de yetişmektedir. Genelde boyları 20 – 30 santimetre yüksekliğinde olmaktadır. Çiçekler bitkinin ortasından çıkan sürgünlerin üzerinde
tek veya birden çok bulunabilir.
Hindiba çiçeklerinin çok ilginç bir özelliği
bulunmaktadır. Dünyanın neresinde olursa
olsun güneş doğarken çiçeklenen bitki, tam
5 saat sonra bütün çiçeklerini kapatmaktadır. Bu nedenle batı ülkelerinde park ve bahçelerde düzenlenen ilginç biçimlerde saat
dilimlerini gösteren bitki saatlerinde hindibada yer almaktadır. Dioscorides, hindibanın idrar sökücü özelliğinden bahsederken,
Galinus’da onu karaciğerin dostu olarak tanımlamaktadır. Kanı temizlemek için hindibanın haşlama suyuna biraz zeytinyağı ve limon suyu koyup içilir. Özellikle karaciğer ve
safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde
kullanılan tıbbı bir bitkidir. Sindirim sitemi
için önemli ve anemi, romatizma, kabızlık ve
safra kesesi gibi problemlerde kullanılabilir.
İdrar sökücü özelliği vardır ve kandaki şeker oranını düşürmektedir. Ayrıca bedende
oluşan yangıları da azaltmaktadır. Bu etkisini sağlamak için, bitkinin toprak üstü yeşil bölümleri yara lapası hazırlanır ve yangı yerlerine dıştan uygulanır, Bitkinin yaprakları çiçek açmadan önce yenilmektedir.
Kökleri mart- mayıs ayları arasında toplanmakta, çiçekleri toplamak içinse temmuz
– ağustos aylarını beklemek gerekmektedir. Taze dal ve yaprakları haşlanıp zeytinyağı ve limon suyu eklenerek yenilmektedir.
Acımtırak tadı nedeniyle, bazı insanlar iki üç
kere kaynatıp suyunu dökerek acılığını almayı tercih ederler. Kökleri kavrulup kafeinsiz kahve yapımında kullanılır. Tomurcuklarından turşu yapılabilir. Mantarlı kavurması,
yoğurtlu yemeği, patatesli salatası ve köftesi yapılabilmektedir. Mısırda gümüzden 2
bin yıl önce evcilleştirilerek, yenilmeye başlanmıştır. O dönemde Yunanlılar ve Romalılar hindibayı sebze ve salata malzemesi
olarak kullanıyorlardı. Bir zamanlar, hindibanı elinde taşıyanların görünmez olduğuna inanırlardı.
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Kaynak: Yurdumun Yenilebilir Otları / Mutfak Dostları Derneği

KABAKLI HİNDİBA SALATASI
F MALZEMELER

500 gram hindiba, 2 adet, halka halinde doğranmış kabak, 2 adet iri olgun domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş
rendelenmiş sarımsak ve biraz deniz tuzu.

F YAPILIŞI

Hindibanın körpe dallarını kökleriyle birlikte ayıklayın. Büyükçe bir tencerede su kaynatın. Su iyice kaynadığında hindibaları koyup 5
dakika kadar haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzüp, irice doğrayın. Kabakları tencereye koyup, az bir suyla haşlayın. Domatesi
rendeleyip tavada suyunu çekene kadar pişirin. Hindibanı ve kabakları servis tabağına alın. Domates sosuna zeytinyağı, sarımsak ve
tuzu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu kabak ve otun üzerinde gezdirdikten sonra servis edin.
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(4 kişilik)
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HAŞHAŞ (PAPAVER SOMNIFERUM)
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Yaprağından tohumlarına kadar yemeklerde tüm kısımları kullanılabilmektedir. Çiçekleri bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Ülkemizde İç Ege ve Akdeniz bölgesinde kolaylıkla yetişmektedir.

İlk olarak Güney Doğu Avrupa, Ortadoğu ve
Asya’da yetiştirilen afyon haşhaşının laleye
benzer beyaz veya mor çiçekleri vardır. Ancak tohumdan ekilen bu bitki büyümeden
önce seyreltilmelidir. Böylece gürbüzleşip,
serpilmesi sağlanır. Seyretme işlemi sırasında sökülen bitkiler körpe ve lezzetli olduğundan salatası yapılabilir.
Haşhaş güneşli arazilerde, kireçli topraklarda yetişmektedir. Ege Bölgesinde sonbahar
aylarında ekilen haşhaş, nisan – mayıs aylarında görenleri büyülemektedir. Rüzgarda sallanan çiçekleriyle neredeyse toprağın
efendisidir. Yeşilliği kış aylarında toplanıp, İç
Ege ile Akdeniz bölgelerindeki pazarlarda satılmaktadır. Tohumlarıysa yaz sonuna doğru
olgunlaşmaktadır.
Tıpta meyvelerinden yapılan morfin pek çok
ilaç karışımına girse de evlerde kullanılan
ilaçların içerisinde yer almamaktadır. Haşhaş
tohumlarında çok hafifte olsa da uyuşturucu,
gevşetici etki bulunmaktadır. Haşhaş ürünleri
yiyenlerde belirli bir gevşeme meydana gelmektedir.
Afyon, Uşak, Burdur civarında haşhaşın yaprakları sevilerek yenilen bir salata malzemesidir. Böreklere de zaman zaman girmektedir.
Haşhaş tohumları ise kek çörek, ekmek hamuruna ve üzerine konulur, tatlılarda, makarna ve pilavlarda, patatesli yemeklerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yine Ege’de haşhaş
sürtmesi olarak bilinen haşhaş ezmesi balla
birlikte ekmeğe sürülerek yenilmekte, gözleme ve çöreklerde kullanılmaktadır. Sadece
Türkiye’de değil Batı ülkelerinde de haşhaş
tohumlarından ekmek, bisküvi ve diğer unlu
gıdaların yapımında, ayrıca salata ve kimi yemeklerin süslenmesinde kullanılmaktadır.
Haşhaş tohumu kuş yemi olarak da değerlendirilmektedir. Özellikle 18. yüzyılda, haşhaş tentürü teskin edici olarak büyük miktarlarda ve kuşaklar boyunca kullanılmıştır. Haşhaşın yeşil kapsüllerinden çıkan sıvının tıbbi olarak kullanılması çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Theophrastus ve
Dioscorides’in hayatlarında haşhaşın kullanımlarına rastlanmaktadır. Haşhaştan yapılan öksürük şurubunun Avrupa’ya Arap Hekimler tarafından getirildiğine inanılmaktadır.
Bu şurup 11. yüzyılda yaşamış doktorlar tarafından çok önerilen bir ilaç olmuş ve geçerliliğini sürdürmüştür.
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Kaynak: Yurdumun Yenilebilir Otları / Mutfak Dostları Derneği

TAZE HAŞHAŞLI LOKMA
(4 kişilik)

F YAPILIŞI

Bir kaba biraz soğuk su, maya ve şekeri koyup, maya eriyene kadar karıştırın. Üzerine biraz sıcak su ekleyip ılıtın. Maya kabarıp iki
katı olana dek bekletin. Daha sonra geniş bir kaba alıp un, tuz ve ılık suyu ilave edip yoğurun. Eğer hamur katı olursa biraz daha ılık
su ilave edebilirsiniz. Üzerine bir bez örtüp mayalanması için 15 dakika kadar bekletin. Şerbeti için su ve şekeri kaynatın.
Koyulaşınca limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Haşhaş yapraklarını ayıkladıktan sonra yıkayıp, kurutun. Mutfak robotunda
az su ile püre haline getirin. Bu püreyi hamurun içine koyup tahta bir kaşıkla karıştırın. Üzerini örtüp 20 dakika kadar mayalanması
için bekleyin. wHamurdan fındık parçası kadar büyüklüğündeki parçaları elinizle ya da kaşık yardımıyla koparın. Tavda kızdırdığınız,
kızgın zeytinyağında kızartın. Kızaran lokmaları delikli kepçeyle alıp şerbetin içine atın. Şerbeti iyice çekene kadar bekletin. Şerbeti
çektikten sonra tabağa alarak servis edebilirsiniz. Arzuya göre kırmızı meyve sosu ve haşhaş tohumlarıyla servis edebilirsiniz.

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

F MALZEMELER

Yarım su bardağı su, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 2 su bardağı un, 1 tutam tuz ve 100 gram taze haşhaş
yaprağı. Kızartmak için 2 su bardağı zeytinyağı, şerbeti için 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı limon suyu

101
BITKI.indd 5

5/9/13 2:16 PM

sağlık

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

UYKU ŞEKLİNİZ
NELER ANLATIYOR
Sabah uyandığınızda yatak kenarında toplanmış kırışık çarşaf bakın hangi hastalıkların
habercisi. Türk Nöroloji Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Üyesi ve Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, uykuda hareket
bozukluğunun çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.
“Sabah çarşafını yatağın kenarında veya
üstünde bulanlarda uykuda hareket bozukluğu olabilir” uyarısı yapan Aksu, uykuda hareket bozukluğunun en önemli belirtisinin, yatakta çok hareket etmek
olduğunu ancak bu hareketlerin çoğunun
hasta tarafından hatırlanmadığını anlattı.
Bu tür rahatsızlıkların kalp krizi ve felce

bile yol açtığına dikkati çeken Aksu, “Uykunun yetersiz olması ev ve iş kazalarına
davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.
Uykuda hareket bozukluğuna karşı ilaç
tedavisi uygulandığını ifade eden Aksu,
sık görülen hareket bozukluklarından diş
gıcırdatmasında ise gece ağız içine takılan protezler ya da botoks uygulamasının

yararlı olduğunu, çiğneme ve şakak kaslarına düşük dozda uygulanan botoksun
en az 6 ay süreyle bu rahatsızlığı önlediğini belirtti. Türk Nöroloji Derneği Uyku
Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı
ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hikmet Yılmaz da “parasomni”
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denilen, anormal hareket ve davranışların, uykuya dalarken, yüzeysel uyku veya
derin uykuda ya da rüyaların gözlendiği
REM uykusunda görüldüğünü söyledi.
Bunların genellikle çocukluk yaşlarında başladığını, yaş ilerledikçe parasomnilerin sıklık ve şiddetinin azaldığını ifade eden Yılmaz, “Parasomniler, temel
uyku bozukluğu olabileceği gibi baş ağrısı, nöbet, astım, aritmi, gastroözefajial
reflü gibi altta yatan çeşitli bozukluk ve
belirtilere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Bu nedenle parasomnilerin nedenini ortaya çıkarabilmek için görüntüleme yöntemleri ve diğer rutin tetkiklerin yapılması gerekir” diye konuştu. Parasomnilerin bazen epilepsi ile karıştırıldığına dikkati çeken Yılmaz, genetik yatkınlık, çevresel, uyku devamlılığını ve bütünlüğünü
bozan veya psikososyal stres faktörler,
ateşli hastalıklar, ilaçlar, solunum bozuklukları, alkol ya da madde kullanımı veya
yoksunluğunun sorunun ortaya çıkmasına yol açabildiğini vurguladı.

Ebeveynler ve eşlerden alınan öykülerin
önemine işaret eden Yılmaz, “Çocuklar
ataklar sırasında yaşadıklarını iyi tanımlayamadıkları ve yeterli öykü veremedikleri için bunların değerlendirilmesinde
ebeveynlerin katkıları gerekir. Yatak arkadaşlarından ya da ebeveynlerden aldığımız öyküler bu açıdan önemli” şeklinde konuştu.
Bilim adamları insanların uyurken aldıkları pozisyonların onların karakterlerini yansıttıklarını söylüyor. Konu üzerine
araştırmalar yapmış Uyku Bilim Merkezi
profesörü Chris Idzikowski insanlar arasındaki yaygın uyku pozisyonunu analiz
etti ve uyku pozisyonlarının sadece insan
sağlığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda insanların kişilik özellikleriyle de
ilişkili olduğunu belirtti.
Uyku pozizyonları
Cenin pozisyonu: Pozisyon: Yan tarafınıza
bükülerek aldığınız uyku pozisyonudur.
1000 kişi üzerinde yapılan ankette %41
oranla en yaygın olan uyuma şeklidir.
Karakter: Bu şekilde uyuyan insanlar dışa dönük bir imaj yaratsalar da içlerinde çok hassas ve utangaçtır. İnsanlara alışmaları biraz zaman alabilir ama
alıştıktan sonra sıcakkanlı karakterlerini
hemen ortaya çıkarırlar. Sağlık: Sola bü-

külerek uyumak bazı sağlık problemlerine yol açabilir özellikle yaşamsal organlar olan akciğer, mide ya da karaciğerde.
Bu yüzden cenin şeklinde uyuyanlar için
uzmanların tavsiyesi sağa doğru bükülerek uyumaktır.
Kütük pozisyonu (Ağaç gövdesi): Pozisyon: Her iki kolun da aşağı doğru pozisyon aldığı yan uyuma şeklidir.
Karakter: Bu pozisyonda uyumayı tercih
eden insanların dışa dönük ve uysal olduğu saptanmıştır. Bu insanların en zayıf
noktaları herkese çok kolay güvenmeleridir.
Hasret çekme pozisyonu: Pozisyon: Bu
uyku şekli de yana dönük bir pozisyondur
ama diğerlerinden farkı iki kolun da öne
doğru uzatılmış olmasıdır.
Karakter: Bu şekilde uyuyan insanlar
genelde yeni şeylere açık olmakla beraber bir o kadar şüpheci ve eleştirel
de olabilirler. Karar almaları uzun sürer
ama bir kere de karar verdiler mi hiçbir
şey onları fikirlerinden caydıramaz.
Asker pozisyonu: Pozisyon: Sırtüstü
uyku pozisyonu olup uyuyan kişinin kolları iki yanda konumlanır.
Karakter: Asker pozisyonunda uyuyan
insanlar sessiz ve içine kapanık bir kişiliğe sahiptirler. Gerek kendileri gerekse
yakınları için yüksek hayat standartları
Sağlık: Bu şekilde sırtüstü uyumak nefes

MAYIS EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2013

Prof. Dr. Yılmaz, uyku bozukluklarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Parasomnilerin hangi uyku evresinde olduğu, nedenin belirlenmesinde ve tedavide önemlidir. Gecenin ilk birkaç saati içerisinde ortaya çıkan, kişinin sabah hatırlayabildiği
bir parasomni için ayırıcı tanıda uyku terörü ön plana çıkarken sabaha karşı görülen, belirgin terleme, çarpıntı gibi bul-

gular ve sabah hatırlanamayan bir atakta
ayırıcı tanıda kabus bozukluğu akla gelir.”
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sağlık

problemlerine ve horlamaya sebep olabilir özellikle de horlamanız yanınızda uyuyan kişilerin berbat bir gece geçirmesine
yol açabilir. Yüzüstü yatmanız hem sizin
için hem de yanınızda uyuyan insan için
daha huzurlu olabilir.
Serbest düşüş pozisyonu: Pozisyon:
Midenin üzerinde, eller başın üstünde ve
yastığın etrafında ,başınız da sağ ya da
sol yana dönük yatış pozisyonu.
Karakter: Serbest uyku pozisyonunu
tercih eden insanlar dışadönük ve atılgan
olurlar. Her ne kadar küstah gözükseler
de aslında kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkate alırlar. Sağlık: Serbest düşüş
pozisyonunda olduğu gibi uyku sırasında

alınan diğer yüzükoyun pozisyonlar sindirim için olumlu etki yaparlar.
Deniz yıldızı pozisyonu: Pozisyon, sırtüstü ve kollar başın üstünde uyku pozisyonu. Karakter: Deniz yıldızı şeklinde
uyuyanlar iyi bir dinleyici olup dolayısıyla
da güvenilir arkadaştırlar. Ayrıca başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar ama
ilgi odağı olmak hoşlarına gitmez.Sağlık:
Asker pozisyonunda uyuyanlar gibi denizyıldızı pozisyonunda uyuyanlar da nefes problemi yaşarlar ve uyku esnasında
horlarlar.
Bu yatış şekli kişilerin daha az dinlenmiş
uyanmalarına sebep olur.
Kaynak: milliyet.com.tr

Bilim adamları
insanların uyurken
aldıkları pozisyonların
onların karakterlerini
yansıttıklarını
söylüyor. Konu üzerine
araştırmalar yapmış
Uyku Bilim Merkezi
profesörü Chris
Idzikowski insanlar
arasındaki yaygın uyku
pozisyonunu analiz etti
ve uyku pozisyonlarının
sadece insan sağlığını
etkilemekle kalmadığını
aynı zamanda
insanların kişilik
özellikleriyle de ilişkili
olduğunu belirtti.
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