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AÇIKLAMALAR 

ALAN Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Kat Hizmetleri Organizasyonu 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/18 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye/bireye kat hizmetleri organizasyonu yapma ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İşletme prosedürüne uygun olarak kat hizmetlerinde 

organizasyon yapısını açıklayabileceksiniz. 

2. Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak 

astları ile ilgili çalışmaları yürütebileceksiniz. 

3. Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak 

iş planı oluşturabileceksiniz. 

4. Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak 

iş için hazırlık yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kat Hizmetleri Atölyesi, Sınıf Ortamı, Otel 

İşletmeleri. 

Donanım: İnternet, etkileşimli tahta, personel soyunma 

odası, üniforma, kat ofisi, depolar, araç-gereçler, bölümle 

ilgili yazılı dokümanlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

Bireysel öğrenme materyali sonunda, ölçme aracı (test, 

çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanılarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçülerek 

değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz; 

 

Her ülke için önemli bir gelir kaynağı olan turizm, ülkemizin başta gelen 

sektörlerindendir.  

 

Tesisin misafiri konumunda bulunan konaklayıcıların en çok dikkat ettikleri husus, 

tesisin temizliğidir. Otel temizliğinin daha çok kat hizmetleri (housekeeping) görevlileri 

tarafından yerine getirildiği bilinmektedir. 

 

Kat Hizmetleri, profesyonel bir iş kolu olmakla birlikte kendine özgü terimleri, 

kavramları, kısaltmaları vardır. Elinizdeki modül ile alanınızda kullanılan uluslararası 

terimler, tanımlar ve kısaltmalar verilmiştir. 

 

Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayatınızda 

ihtiyaç duyacağınız kavramlar, uluslararası teşkilatlar ile acentelerin ilişkili olduğu 

işletmeleri tanıyacaksınız.  

 

Kat hizmetleri organizasyon yapısını ve bu yapı içerisinde çalışanların rollerini ve 

yaptıkları işi öğrenmiş olacaksınız. 

 

Bu bireysel öğrenme materyali yoluyla öğrendiğiniz bu kavramlar ve bilgiler 

sayesinde konaklama işletmelerinde iş bulmanız kolaylaşacak, sektörde aranan bir personel 

olacaksınız. 

 

Bu modülün sizlere yararlı olmasını temenni ediyor ve çalışmalarınızda başarılar 

diliyoruz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 
 

İşletme prosedürüne uygun olarak kat hizmetlerinde organizasyon yapısını 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Okulunuza yakın bir otele giderek kat hizmetleri hakkında bilgi alınız. 

 Kat hizmetlerinin konaklama şirketi için önemini araştırınız. 

 Kat hizmetleri personellerini araştırınız. 

 Kat hizmetleri bölümünün konaklama işletmelerindeki diğer bölümlerle olan iş 

birliğini araştırınız.  

 

1. KAT HİZMETLERİNDE ORGANİZASYON YAPISI 
 

Uluslararası otelcilik literatüründe kat hizmetleri (housekeeping) olarak ifade edilen 

kat hizmetleri teriminin sözlük anlamı ev idaresidir. 

 

Günümüzde müşteriler, kendi istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan, 

kendilerine en kaliteli hizmeti sunan çok sayıda otel işletmesi arasından tercih yapmak 

durumundadırlar. Otel işletmelerinde sunulan hizmetin kalitesini ortaya çıkaran en önemli 

hizmet alanlarından biri de kat hizmetleri bölümüdür. 

 

1.1. Kat Hizmetleri Bölümü 
 

Konaklama işletmelerinde, tesis konuk odalarını, koridorlarını, salonlarını ve tesisin 

genel temizliğini, tertip, düzen ve bakımını yapan bölümdür. Sektörde bu bölüme 

“housekeeping” adı verilir. 

 

1.2. Kat Hizmetleri Bölümünün Yeri Ve Önemi  
 

Konukların zamanının büyük bir kısmını odalarında ve tesisin genel alanlarında 

geçirdiğini düşünürsek, kat hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. 

 

Kat hizmetleri bölümünün işletmeye olan katkılarını şöyle sıralayabiliriz; 

 

 Konaklama tesisinin tertip, temizlik ve düzeninden memnun kalan konuk, tesise 

ilginin artmasına neden olacaktır. Bu da tesis gelirlerine katkı sağlayacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Kat hizmetleri elemanları, tesis araçlarının bakımını zamanında yaparsa 

araçların kullanım ömrü uzayacak, bu da tasarrufa katkı sağlayacaktır. 

 İşletme bütçesi yapılırken harcama kalemlerinde kat hizmetlerine büyük pay 

ayrılır. Bütçenin doğru seçilmiş malzeme için kullanılması, işletmeye olumlu 

katkı sağlayacaktır. 

 Kat hizmetleri bölümü, kendi görevini iyi yaparsa işletmeyi tanımaya gelen 

acenteleri, şirketleri olumlu etkileyecektir. Pazarlama, satış bölümünün işini 

kolaylaştırıcak ve satışların artmasına katkı sağlayacaktır. 

 

1.3. Kat Hizmetleri Bölümünün Organizasyon Yapısı 
 

Kat hizmetleri bölümü, otellerin oda sayılarına göre değişmektedir. Oda kapasitesi 

arttıkça çalışan personel sayısı da artmaktadır. Buna göre kat hizmetleri bölümünün 

organizasyon yapısını 3’e ayırabiliriz. 

 

1.3.1. Küçük Otellerde Kat Hizmetleri Organizasyon Yapısı 

 

Şekil 1.1: Küçük bir otel işletmesinin kat hizmetleri bölümü organizasyon şeması 

1.3.2. Orta Büyüklükte Otellerde Kat Hizmetleri Organizasyon Yapısı 

 

Şekil 1.2: Orta büyüklükteki bir otelin kat hizmetleri bölümü organizasyon şeması 
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1.3.3. Büyük Oteller  

 

Şekil 1.3: Büyük bir otelin kat hizmetleri bölümü organizasyon şeması 

1.4. Kat Hizmetlerinin Diğer Bölümlerle Olan İş birliği 
 

Her departmanının görev alanı farklıdır ancak birbirleri ile ortak çalışmaları vardır. 

(Şekil.1) Eğer bir departman görevini tam olarak yerine getiremezse, diğer departmanların da 

işleyişini bozacaktır. Beraberinde başarısızlık gelecek, müşteri memnuniyetsizliği, 

gelirlerimize olumsuz olarak yansıyacaktır. Bunu engellemek için departmanlar arasında iyi 

bir iletişim olmalıdır. Bunu sağlayacak olanlar da yöneticilerdir. Kat hizmetleri departmanı 

aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tüm departmanlarla iş birliği halindedir. 

 

Şekil 1.4: Kat hizmetleri departmanının diğer departmanlarla iş birliği 
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Kat hizmetleri departmanı; 

 

Ön büro ile sürekli bir iletişimi vardır. Oda durumu raporları karşılıklı olarak kontrol 

edilir. Ön büro giriş-çıkış yapacak, oda değişikliği olacak, VIP gibi durumları raporlar 

halinde kat hizmetlerine ulaştırır. Tahminleme (Forecast) raporları, ön büro tarafından 

hazırlanır. Kat hizmetleri bu raporlara göre iş planlarını, personelin izinlerini ayarlar. 

Temizlenen, arızalı olan vb. odalar ön büroya en kısa zamanda iletilir. 

 

Teknik servis bölümüyle rutin bakım-onarım işleri, büyük tamiratlara yol açmaması 

için bekletilmeden yapılmalıdır. Her iki bölümün iş birliği ile konuk memnuniyeti göz 

önünde bulundurularak planlanan tamiratlar en kısa sürede gerçekleştirilir. Yıllık programlı 

bakım işleri kat hizmetleri, teknik servis ve ön büronun ortak planlaması ile yapılır. 

 

Satın alma bölümüyle araç-gereç ve malzemelerin alımı konusunda iletişim kurar. 

Kat hizmetlerinin ihtiyaçları belirlenip satın almaya iletilir. 

 

Güvenlik bölümüyle şüpheli görülen durumlar, hırsızlık vb. olaylarla ilgili olarak iş 

birliği sağlar. 

 

Muhasebe bölümüyle personelle ilgili maddi işler, departmanın bütçesi, envanter 

sayımları konularında iş birliği yapar. 

 

Yiyecek -İçecek bölümüyle, odalarda servisten sonra kalan boşların alınması, (tepsi, 

tabak, bardak gibi) mini barın kontrolü, (Resim 1.1) özel odalara konulan ikramlar (meyve 

sepeti, meşrubat vb.) konusunda iş birliği içindedir. Ayrıca restoran, salon ve barlarda 

kullanılan örtü, peçete gibi malzemelerin yıkanması kat hizmetleri içinde yer alan 

çamaşırhane tarafından sağlanır. 

 

Fotoğraf 1.1: Bir konaklama işletmesinin odasındaki mini bar 

İnsan Kaynakları bölümüyle personeli işe alma, işten çıkarma, terfi ve eğitim gibi 

konularda iş birliği yapar. 

 

Halkla ilişkiler bölümüyle iş birliği içindedir. Tesisi gezip görmeye gelen acente ve 

şirketlere eşlik ederek tanıtım odası (showroom) olarak hazırlanmış odanın gösterilmesinde 

ve çeşitli amaçlarla kullanılan salonların tanıtılmasında yardımcı olur. 
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1.5. Kat Hizmetleri Personelinin Genel Özellikleri 
 

Kat hizmetleri personelinin genel özellikleri şunlardır: 

 

 Fiziki görünüşü temiz, iyi giyimli, düzenli olmalı. 

 Sorumluluğunu aldığı görev konusunda yeterli eğitimi almış ve deneyimli 

olmalı. 

 İşine zamanında gelmeli. 

 Konuklara karşı saygılı ve güler yüzlü olmalı. 

 Ses tonu yumuşak ve nazik olmalı. 

 Pratik olmalı, gereksiz zaman ve enerji harcamaktan kaçınmalı. 

 Uyumlu, çalışkan ve disiplinli olmalı. 

 Çevresindekilere, konuklara her an hizmet ve yardım edebileceğini 

hissettirmeli. 

 Konuk odalarında gürültü yapmadan çalışmalı. 

 Çözüm üretemediği konularda yardım istemeli. 

 

1.6. Kat Hizmetleri Personelinin Görevleri 
 

Kat personelinin ortak özelliklerinin yanında, yaptığı işin ve bulunduğu kademenin 

kendine özgü görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

 

1.6.1. Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 
 

Kat hizmetleri bölümünde tesis standartlarına uygun kalitede temizlik, düzen ve 

konuğa özel hizmetin verilmesi ile ilgili tüm işlerden sorumlu kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Genel müdürü yaptığı ve yapacağı işler hakkında bilgilendirmek. 

 Personel alımı, eğitimi, terfisi, işten çıkarılması gibi konularda amirini 

bilgilendirmek. 

 Yapılan işleri denetlemek. 

 İhtiyaç olan araç ve gereçlerin alınmasını sağlamak. 

 Personelinin üniformasını seçmek. 

 Personelini motive etmek. 

 Bölüm içi iletişim ve eğitim toplantıları yapmak. 

 İş güvenliği ve işçi sağlığına uygun talimatları uygulatmak. 

 Günlük ve periyodik iş akış planını hazırlamak ve uygulamak. 
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1.6.2. Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 
 

Kat hizmetleri yöneticisinin yardımcısıdır. Kat hizmetleri yöneticisi olmadığı 

zamanlarda onun görevlerini yürütür.  

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Personelin işe geliş gidişlerini kontrol etmek. 

 Oda raporlarının hazırlanmasını sağlamak. 

 Kat şeflerini ve meydan şeflerini denetlemek. 

 Personel arasında iş birliği sağlamak vb. 

 

1.6.3. Ofis Sekreteri (Order Taker ) 
 

Kat hizmetleri bölümüne gelen bilgileri alan, gerekli kişilere ileten, operasyonun 

işlemesini sağlayan, dokümanları tutan kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Günlük iş planlarını hazırlar ve ilgililere iletir. 

 Konuk istek ve şikayetlerini kaydeder, ilgililere iletir ve takibini yapar. 

 Diğer departmanlardan gelen istek ve ihtiyaçları ilgililere iletmek. 

 Departmanlar arası yapılan yazışmaları takip etmek. 

 Gelen- giden raporları ve formları dosyalamak. 

 Bildirilen arızaları teknik servise iletir ve takibini yapar. 

 

1.6.4. Kat Şefi (Floor Supervisior) 
 

Sorumlu olduğu odaların temizlik, tertip ve düzeninden ve bu alandaki görevli 

personelin eğitim ve denetiminden sorumlu kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Sorumlu olduğu alanlardaki konuk odalarının hazırlanmasını sağlamak. 

 Kat şefi raporunu düzenlemek. 

 Özel odaların hazırlanmasında refakat etmek. ( Balayı odası, VIP odalar gibi) 

 Kat ofislerinde eksilen malzemeleri tespit edip, ilgili kişilere bildirmek. 

 Sorumlu olduğu alanların temizlik ve düzenini denetlemek. 

 Kayıp ve bulunmuş eşyaları rapor etmek. 
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1.6.5. Çamaşırhane Şefi (Laundry Supervisior): 
 

Otel işletmesi içinde bir çamaşırhane bulunması durumunda burada yürütülen işlerden 

birinci derecede sorumlu olan kişidir. Genel kat yöneticisi ile eşgüdümlü olarak çalışır. 

Müşteri çamaşırlarının ve otel çamaşırlarının (diğer bölümlerin üniformaları da dahil olmak 

üzere) yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırhane personelinin görevlerini etkin ve 

verimli bir şekilde yerine getirmeleri gibi işler, çamaşırhane şefinin sorumluluk alanları 

içerisine girmektedir. 

 

1.6.6. Meydan Şefi 
 

Genel alanların temizlenmesi, düzenlenmesi ve bakımından ve bu alanda görevli 

personelin eğitim ve denetiminden sorumlu kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Konukların kullandığı tüm genel alanların (restoran, lobi, tuvalet vb.) günlük ve 

periyodik temizliğinin yapılmasını sağlamak ve denetlemek.  

 Yapılan işlerle ilgili raporları amirine iletmek. 

 Araç-gereç ve malzemeleri temin etmek. 

 Personel kullanım alanlarının temizliğini sağlamak. 

 

1.6.7. Gece Şefi (Night Supervisior) 
 

Tesiste 17.00- 08.00 saatleri arasında odalarda ve genel alanlarda yapılan 

çalışmalardan ve personelden sorumlu kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Akşam 17.00-08.00 saatleri arasında görev yapar ve kat hizmetleri bölümünü 

temsil eder. 

 Oda konrtollerini yapar. 

 Günlük oda raporunu tekrar kontrol eder ve temizlik için girilemeyen odaların 

temizliğinin yapılmasını sağlar. 

 Sorumluluğunda çalışan personele görev dağıtımı yapar ve denetler. 

 Konukların istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. 

 Sorumlu olduğu alanların iş bitiminde güvenli bir şekilde bırakılmasını sağlar. 

 Genel alanların temizliğinin yapılmasını sağlar. 
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1.6.8. Oda Görevlisi (Maid – Valet) 
 

Konu odaların temizliği ve düzenini sağlayan kişidir.  Bayan oda görevlisine maid 

(meyid), erkek oda görevlisine valet (vale) adı verilir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

Fotoğraf 1.2: Bayan oda görevlisi (maid) 

 Amirinden aldığı emirler doğrultusunda hijyen kurallarına uygun çalışmak. 

 Sorumluluğundaki alanları (odaları, koridorları, banyoları, ofisleri) istenilen 

standartta temizlemek ve arızaları bildirmek. 

 Unutulan eşyaları amirine teslim etmek. 

 Konuk istek ve şikayetleriyle kurallara uygun olarak ilgilenmek. 

 Amirinin bildirdiği oda değişimini ve ilave yatağı yapmak. 

 Oda görevlisi raporunu düzenlemek. 

 

Fotoğraf 1.3: Erkek oda görevlisi (valet) 
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1.6.9. Meydan Görevlisi (Houseman)  
 

Kat Hizmetleri bölümünde açık alanların temizliği, hijyeni, düzenini sağlamak ve 

korumaktan sorumlu olan kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Hijyen ve güvenlik kurallarına uygun çalışmak. 

 Genel alanların (restoran, bar, lobi vb.) günlük ve periyodik temizliğini yapmak. 

 Amirinin vereceği görevleri yerine getirmek. 

 

1.6.10. Malzeme Taşıyıcısı (Porter)  
 

Konaklama tesislerinde ofislerdeki eksik malzemeleri ilgili birimlerden alıp bölümlere 

dağıtmak ve yerleştirmekten sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda kirli çamaşırları 

çamaşırhaneye iletir 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Ana depodan ve çamaşırhaneden aldığı malzemeleri kat ofislerine dağıtmak. 

 İhtiyaç halinde kat hizmetlerine yardım etmek. 

 

Resim 1. 1: Üniformalı personel 

1.6.11. Havlu Dağıtıcısı  
 

Plajda veya havuzda, isteyen konuklara havlu verme ve geri alma hizmetini veren, 

alanın temizlik ve düzeninden sorumlu olan kişidir. 

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Havlu kartı karşılığında konuklara temiz havlu verme. 

 Kirli havluları konuklardan alarak havlu kartını geri verme. 
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1.6.12. Yıkayıcı (Washer):  
 

Çamaşırhanedeki tüm yıkama makinelerini kullanan ve yıkamadan sorumlu olan 

kişilerdir.  

 

Yıkama, kurutma, durulama, gerekli alanlarda kolalama işlerinden sorumludurlar.  

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 Çamaşırları yıkarar. 

 Çamaşırları kurutur. 

 Çamaşırları durular. 

 

1.6.13. Ütücü (Presser): 
 

Çamaşırhanede bulunan el ütüsü, silindir ütü, pres ütü, manken ütü gibi farklı türden 

ütüleri kullanabilen kişilerdir.  

 

Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Çamaşırları cinsine göre ütüler. 

 Çamaşırları cinsine göre katlar. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Tarafsızlık, İş Dağılımında adalet; 

 

Aşağıda ‘Adil olma’’ ile ilgili bazı özlü sözler verilmiştir. Verilen bu sözlerinin altına 

anlamlarına uygun olan birer kısa açıklama yazınız. 

 

-Adaletsiz bir memleket, güneşsiz dünyaya benzer.  

 

 

 

-Adalet ile zulüm bir yerde durmaz. 

 

 

 

-Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise 

herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.  

 

 

 

-Bir kişiye karşı yapılan haksızlık bütün insanlığa karşı yapılmış sayılır. 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda kat hizmetleri bölümünün organizasyon yapısını öğrenerek ilerde seçeceğiniz 

meslekle ilgili görevleri yerine getirebileceksiniz. Okulda, atölyede ve iş hayatınızda, 

çalışırken iş güvenliğine önem veriniz. İş güvenliği ile ilgili kurallara uyunuz. 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kat hizmetleri organizasyon 

yapısını araştırınız.  

 Bulunduğunuz bölgedeki küçük, orta ve 

büyük otellere giderek bilgi alınız. 

 Kat hizmetleri müdürünün görevlerini 

araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki konaklama 

tesisindeki kat hizmetleri müdürü ile 

görüşmek için randevu alınız. Görüşme 

sırasında kat hizmetleri müdürüne 

soracağınız soruları bir kâğıda yazınız. 

 Order taker istihdamını araştırınız. 

 Konaklama tesisinde order taker olarak 

çalıştığını tesisin insan kaynaklarıyla 

görüşme yaparak öğreniniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri departmanından sorumlu olan kişidir? 

A) Oda Görevlisi (Maid) 

B) Malzeme taşıyıcısı (Porter) 

C) Kat Şefi (Floor Supervısıor) 

D) Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 

E) Meydancı (Houseman) 

 

2. Lobi zeminin ıslak olması nedeniyle kayarak düşüp yaralanan konuk, yönetime 

şikâyette bulunmuştur. Bu ihmalin sorumlusu kimdir? 

A) Meydancı (Houseman) 

B) Sekreter (Order Taker) 

C) Oda Görevlisi (Maid)  

D) Plaj Görevlisi (Beach Boy) 

E) Havuz Görevlisi (Pool Boy) 

 

3. Kat hizmetleri departmanının sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Katların temizliğinden sorumludur. 

B) Meydanların temizliğinden sorumludur. 

C) Tüm alanların temizliği ve düzeninden sorumludur. 

D) Havuz temizliğinden sorumludur.   

E) Personelin kullandığı alanların temizliğinden sorumludur. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri departmanı elemanı değildir? 

A) Meydan Şefi 

B) Kat Şefi (Floor Supervisior) 

C) Oda Görevlisi (Maid) 

D) Ön Kasiyer (Front Cashier) 

E) Sekreter (Order Taker) 

 

5. Oda görevlisi, günlük oda temizliğini yaparken, konuk odasına gelmiş ve odasındaki 

kişinin kat görevlisi olduğunu anlamamış ve şüphelenerek tesis güvenliğini aramıştır. 

Oda görevlisi bu durumun yaşanmaması için ne yapmalıydı? 

A) Konuğu karşılayıp, tanışmalı ve kişisel bilgilerini almalıydı. 

B) Üniformasını giymeli ve kendini tanıtmalıydı. 

C) İşine devam edip, konuğu görmezden gelmeliydi. 

D) Konuğa odadan çıkmasını söylemeliydi. 

E) Konuğa koridorda beklemesini söyleyip, işine devam etmeliydi. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi gece şefinin görevi değildir?  

A) 01.00-09.00 saatleri arasında tüm alanların temizliğinden sorumludur. 

B) Gece şefi sadece katlardan sorumludur. 

C) Gece çalışan personele görev dağılımı yapar. 

D) Gece çalışan personeli denetler. 

E) Gece müşterilerin odaya istedikleri malzemeleri elemanları ile ulaştırır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak astları ile ilgili çalışmaları 

yürütebileceksiniz. 

 

 

 
 
 

 Bölgenizde bulunan bir otel işletmesine giderek kat hizmetleri müdürünün 

astları kimlerden oluşur, araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan bir otel işletmesine giderek kat hizmetleri müdürünün 

astları ile ilgili çalışmaları araştırınız. 

 

2. KAT HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN ASTLARI İLİ 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
 

Kat hizmetleri müdürü astları ile yapılacak çalışmaları planlamak ve görüşmek için 

çeşitli konularda toplantılar düzenler. Bunlar aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 

 

2.1. Yönetsel Konularla İlgili Toplantı Düzenleme İle İlgili İşlemleri  
 

Kat hizmetleri müdürü periyodik aralıklarla astları ile yönetsel konuları içeren 

toplantılar düzenler. Bu toplantılarda aşağıdaki konularda görüşmeler yaparak kararlar alır ve 

bu kararları personele bildirir; 

 

 Görevli personelin yeterliliklerinin belirlenmesi 

 Personel ile ilgili yer değişiklikleri 

 Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

 Terfi edecek personellerin belirlenmesi 

 Oda durumlarını bildiren raporların düzenlenme esaslarının belirlenmesi 

 Bölümde gereksinim duyulan araç-gereç ve malzemelerin tespit edilmesi 

 Personelin günlük, haftalık ve yıllık izin çizelgelerinin düzenlenmesi 

 Odaların ve genel alanların dekorasyonu ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi 

 Personel kıyafetlerinin seçimi ve tedariki 

 Departman bütçesinin planlanması ve görüşülmesi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Takımının Moral Ve Motivasyonunu İle İlgili İşlemler 
 

Kat hizmetleri müdürü astlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek için diğer 

departman müdürleriyle iş birliği yaparak personel geceleri düzenleme, ayın elemanının 

seçili ödüllendirilmesi, başarılı elemanların terfi ettirilmesi gibi etkinlikler düzenler.  
 

2.3. Personelin İşe Gelişi Ve Gidişi İle İlgili Kontrolleri Yapmak Ve 

Kayıt Altına Alma İşlemleri 
 

Kat hizmetleri müdürü, astlarının işe zamanında gelip gitmesini sağlamak içi çeşitli 

tedbirler alır. Otel işletmesinin puantör raporlarını belirli aralıklarla gözden geçirerek, sürekli 

geç kalma erken çıkma, mesai saati içinde izin alma gibi durumları tekrarlayan personelle 

görüşüp durumu rapor haline getirerek üstlerine bildirir. Personelinin daha düzenli ve 

disiplinli çalışmasını ve işe zamanında gelip gitmesini sağlar. 
 

Günümüzde değişen ve gelişen teknolojinin etkin kullanımıyla beraber, personelin işe 

giriş-çıkış saatleri kart okutma, parmak basma, göz tarama gibi fonksiyonları olan elektronik 

cihazlarla takip edilebilmektedir. 

 

Tablo 2.1: Haftalık Çalışma Tablosu 
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2.4. Vardiyadaki Personele Göre Haftalık Görev Dağılımı Çizelgesi 

Hazırlama İşlemleri 
 

Kat hizmetleri müdürü, astlarının haftalık görev dağılımlarını ve çalışma saatlerini 

düzenleyen bir tablo hazırlayarak günlük devam-devamsızlık durumlarını bu tablo üzerinden 

değerlendirir. Bir hafta sonunda bu tablolar varsa personel bölümüne, personel bölümü yoksa 

ilgili müdür yardımcısına gönderilir. Personelin işe devamı, gelmediği günler, günlük ve 

haftalık personel çalışma saatleri bu tabloda bulunur. Ayrıca, bölümün işgücü verimliliğinin 

hesaplanmasında bu tablolardan yararlanılır. 

 

Tablo 2.2: Haftalık Faaliyet Raporu 

Bu çizelgeler kat hizmetleri departmanının kullandığı bilgisayar otomasyon 

programlarında hazırlanır. Bu otomasyon programlarının türleri ve veri giriş işlemleri 

işletmeden işletmeye değişebilmektedir. Bazı işletmeler kendilerine ait otomasyon 

sistemlerini kullanır. Ancak piyasada hazır halde satılan otomasyon sistemleri de bulunmakta 

ve kullanılmaktadır. 
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Resim 2.1: Haftalık Görev Dağılımı Çizelgesi Örneği 

 

Resim 2.2: Haftalık Görev Dağılım Çizelgesi Örneği 
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2.5. Personelin Performansına Yönelik Çalışma Raporu Hazırlama 

İşlemleri 
 

Kat hizmetleri müdürü astlarının performansını takip ederek belirli periyotlarda rapor 

halinde değerlendirir.  

 

Tablo 2.3:  Personelin Performansına Yönelik Çalışma Raporu 

 

Tablo 2.4: Personelin Performansına Yönelik Çalışma Raporu 



 

 22 

2.6. İş Akışı İçerisinde Personelin Çalışma Performansını Denetleme 

İşlemleri 
 

Kat hizmetleri müdürü, personelini iş esnasında gözlemlemek ve bunu 

değerlendirmekten sorumludur. Bu sorumluluğu şeffaf, tarafsız, hakkaniyet ve liyakate 

uygun şekilde gerçekleştirir. Bu gözlemi yaparken öznel değerlendirmelerden kaçınmak 

zorundadır. 

 

Kat hizmetlerinde personel değerlendirmesinde kullanılacak kriterler şunlardır: 

 

 İşin özelliklerine uygun çalışma 

 Personelin iş bilgisi 

  Bireysel özellikler ve davranışlar 

 Personelin yetenekleri ve becerisi 

 Zamanı verimli kullanma 

 Sorunlarla etkin baş etme becerisi 

 Malzemeyi verimli ve doğru kullanma 

 İş planına uyma becerisi 

 İşletme kurallarına uyma eğilimi 

 Kılık kıyafet ve kişisel bakımına önem verme 

 Koruyucu malzeme kullanımına önem verme 

 İş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun çalışma 

 

2.7. İşe Alım Sürecinde Personel Adayı İle Görüşme Yaparak, 

Personelin Değerlendirmesini İlgili Departmana Bildirme İşlemleri 
 

Kat hizmetleri müdürü işe alınacak personel adayı ile gerektiğinde bizzat görüşür. 

Adayın gerekli yeterliliklere ve becerilere sahip olup olmadığını değerlendirir. Adayın 

durumunu bir rapor ile insan kaynakları departmanına bildirir.   
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2.8. Personelle İlgili Haftalık Ve Yıllık İzin Planlama İşlemleri 
 

Personelin haftalık izinleri haftalık çalışma programında belirtilir. Haftalık çalışma 

programı adından da anlaşılacağı üzere haftalık olarak bazen kat şefi, bazen de kat hizmetleri 

müdürü tarafından hazırlanarak personelin ulaşabileceği duyuru panosuna asılır.  

 

Haftalık izinler yoğunluğa ve çalışma temposuna uygun olarak düzenlendiği için 

değişkenlik gösterir. Yani kat hizmetleri departmanı personeli her zaman haftanın aynı günü 

izin kullanamayabilir. Özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde bu durum daha 

da belirgin hale gelir. 

 

Yıllık izinler uzun vadede planlanan yıllık işlemlerdir. Personel yeterliliği, yoğunluk, 

işletmenin durumu, personel talepleri gibi hususlar göz önüne alınarak planlama yapılır. 

Personelin özel olarak talep ettiği yıllık izin kullanma dönemleri dikkate alınarak planlama 

yapılır ve personele bildirilir. Planlama yoğunluk, turizm sezonu gibi etkenlerden dolayı 

bazen aksayabilir. 

 

2.9. Astlarının Bilgi Panolarını Güncelleyip Güncellemediğini 

Denetleme Ve Gerekli İlavelerle İlgili İşlemler 
 

Kat hizmetleri müdürü haftalık, aylık şiftlerin (çalışma programı) yıllık izinlerin, 

hizmet içi eğitim çalışmalarının, personelin düğün, nişan, cenaze gibi özel durumlarının, ayın 

personeli gibi ödüllendirmelerin ve diğer duyuruların yer aldığı panoların içeriği ve sürekli 

güncellenmesini kontrol ve takip eder.  

 

Değişen uygulamalar, işletme kuralları, memorandumlar (işletme içi yazışmalar) iş 

güvenliği ve sağlığı ile ilgili kurallar gibi bilgiler de panolarda yer alır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem uygulama faaliyetini tamamladığınızda konaklama işletmelerinde kat 

hizmetleri departmanının haftalık çalışma programını hazırlayabileceksiniz.  Okulda, 

atölyede ve iş hayatınızda, çalışırken iş güvenliğine önem veriniz. İş sağlığı ve iş güvenliği 

ile ilgili kurallara uyunuz. 

 

Aşağıda verilen bilgileri göz önüne alarak haftalık çalışma programı hazırlayınız. 

 

Konaklama işletmesi ile ilgili bilgiler: 

 

Kapasite:150 Yatak 

 

 Kat hizmetleri toplam personeli 20 kişi 

 Aynı gün izin kullanan personel sayısı, en fazla 3 kişi 

 Her gece için bir nöbetçi kat görevlisi bulunur. 

 Günlük çalışma saati 8 saattir. 

 Çalışma saatleri 08:00-16:00 arasıdır. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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PERSONEL ADI-

SOYADI 

01.04.2018-08.04.2018 Tarihleri Arası Kat 

Hizmetleri Departmanı Odalar Bölümü Haftalık Çalışma 

Programı 

PTS SL ÇRŞ PRŞ CM CTS PRZ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıdaki kontrol listesinde kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız 

becerileri “Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

“Haftalık çalışma programı hazırlama“ ile ilgili çalışmanızı değerlendirme ölçeğine 

göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Çalışmaya başlamadan önce yakınınızda bulunan otellerden 

birinin haftalık görev çizelgesini incelediniz mi? 
  

2. Tabloyu doldurmadan önce örnek personel isim listesi 

oluşturdunuz mu? 
  

3. Tabloyu doldurmadan önce gerekli bilgileri ve kriterleri 

incelediniz mi? 
  

4. Tabloya örnek personel isim listesini yazdınız mı?   
5. Günlük çalışma saatlerini tabloya yazdınız mı?   
6. Personelin haftalık izin günlerini düzenlediniz mi?   

7. Tablonun son kontrollerini yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri müdürünün yönetsel konularda toplantılar 

düzenleyerek aldığı ve personele duyurduğu kararlardan birisi değildir? 

A) Görevli personelin yeterliliklerinin belirlenmesi 

B) Personel ile ilgili yer değişiklikleri 

C) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

D) Terfi edecek personellerin belirlenmesi 

E) Banket düzeninin oluşturulması 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri müdürünün personelin moral-motivasyonu ile 

ilgi yapacağı işlemlerden birisidir? 

A) Personel geceleri düzenlemek 

B) Haftalık çalışma programı düzenlemek 

C) Yönetsel toplantılar düzenlemek 

D) Personeli kontrol etmek 

E) Duyuru panolarını kontrol etmek 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri müdürünün personelini çalışma personelini 

denetlerken göz önüne aldığı kriterlerden biri değildir? 

A) Zamanı verimli kullanma 

B) Personelin fiziksel özellikleri 

C) Sorunlarla etkin baş etme becerisi 

D) Malzemeyi verimli ve doğru kullanma 

E) İş planına uyma becerisi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi personel duyuru panolarında yer almaz? 

A) İş yeri kuralları 

B) İş güvenliği uyarıları 

C) Personelin kişisel bilgileri 

D) Personelin özel günleri ile ilgili duyurular 

E) Ödüllendirilen personel ile ilgili duyurular 
 

5. Kat hizmetleri müdürü yıllık izinleri planlarken aşağıdakilerden hangisini göz önünde 

bulundurmaz? 

A) İşletmenin yoğunluğu 

B) Yüksek sezon 

C) Personel yeterliliği 

D) Personelin kıdemi 

E) Personelin talepleri 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 
 

 

Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak iş planı oluşturabileceksiniz. 

 

 

 
 
 

 Kat Hizmetleri bölümünde kullanılan iş planlarını araştırınız. 

 Genel ve özel alanlara ait günlük çalışma planını ile ilgili örnek bulunuz. 

 Kat hizmetleri bölümünün temizlik periyotlarını araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki bir otelin aylık iş programını temin ediniz. 

 

3. İŞ PLANI OLUŞTURMA 
 

Planlama önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için eldeki kaynaklarla yapılacak 

işlerin programlanmasıdır. 

 

Kat hizmetlerinde hedefe ulaşmak için yapılacak işlerin önceden programlanması iş 

planını oluşturur. 

 

3.1. İş Planının Önemini 
 

Önceden hazırlanmış iyi bir iş planı sayesinde amaçlara daha kolay ulaşılacak ve 

kaynaklar en uygun şekilde kullanılacaktır. 

 

Örneğin; 

 

 Kat hizmetleri departmanında kaç kişi çalışacaktır?  

 Görev dağılımı nasıl yapılacaktır? 

 Ne kadarlık malzeme ihtiyacı olacaktır? 

 Ne kadarlık bir bütçe ayrılmalıdır? 

 Ne kadar zamanda işler bitirilecektir? 

 

gibi sorular planlama aşamasında cevaplandırılır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Kat Hizmetleri Bölümünde Yürütülen İşleri 
 

İş programları çerçevesinde, yönetici personelinin yapacağı temizlik ve bakım işlerini, 

farklı şekillerde gruplandırması gerekebilir. Bu programlarda işler; zamana, yapıldığı 

yüzeye, çalışma yöntemine ve kullanılan malzemeye göre çeşitlendirilebilir. İş programları 

aşağıdaki şemaya göre yapılabilir. 

 

Zamana Göre 

Temizlik 

Yüzeylere Göre 

Temizlik 

Kullanılan 

Malzemeye Göre 

Çalışma 

Yöntemine Göre 

Temizlik 

 Günlük 

temizlik 

 Haftalık 

temizlik 

 Aylık temizlik 

 Mevsimlik 

temizlik 

 Cam temizliği 

 Metallerin 

temizliği 

 Plastik yüzeylerin 

temizliği 

 Ahşap yüzeylerin 

temizliği 

 Kuru temizlik 

 Nemli temizlik 

 Islak temizlik 

 Vakumla temizlik 

 Bireysel çalışma 

 Ekip çalışması 

Tablo 3.1: Kat hizmetlerinde oluşturulabilecek iş programlarının şema ile gösterilmesi 

Kat hizmetleri bölümünde yürütülen işleri gruplandırdığımızda ise oda, genel ve özel 

alanlar, çamaşırhane işleri olarak 3’e ayrılabilir. Ayrıca zamana göre de işleri planlayabilir. 

 

3.2.1. Oda İşleri 
 

Odaların temizliği, oda görevlilerince (maid) kat şefleri denetimi altında yapılır. 

Yöneticiler tarafından sabahları maidlere oda dağılımı yapılır. Bu dağılım yapılırken kişilerin 

temizleyecekleri odaların giriş (check in), çıkış (check out), arızalı (out of order) vb. 

durumlarda olup olmadıkları göz önünde bulundurulur. Çünkü her odanın durumuna göre 

temizlik süresi değişir. (Fotoğraf 3.1) 

 

Fotoğraf 3.1: Hazırlanmış oda 
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Günlük çalışma planında şu başlıklar ele alınabilir: 

 

 Çıkış (check-out) yapan odalar 

 Giriş (check-in) yapan odalar 

 Arızalı (out of order) odalar 

 Bakımda olan odalar  

 

Örneğin; çıkış yapmış bir odanın temizlenmesi ortalama 20 dakika sürer. Konuğun 

kalmaya devam ettiği odanın günlük temizliği ise yaklaşık 5 dakika sürer. 

 

3.2.2. Genel ve Özel Alanlar İşleri 
 

Lobi, restoran, bar, güzellik salonu, personel alanı gibi yerlerdir. Kat hizmetleri tüm 

alanların temizliği ve düzeninden sorumlu olduğu için, genel ve özel alanlarda meydancılar 

(houseman) görev alır. Günlük ve periyodik işler önceden belirlenir. Yöneticiler görev 

dağılımı yaparlar. 

 

Günlük çalışma planında şu başlıklar altında alınabilir. 

 

 Yiyecek-içecek yerleri 

 Havuzlar  

 Plaj  

 Doktor odası 

 Spor salonu 

 Yürüme alanları vb. 

 

Örneğin; lobide yerlerin günlük silinmesi ve aylık olarak cilalanması gibi. 

 

Fotoğraf 3.2: Bir tesisin spor salonu (fitness center) ve kapalı yüzme havuzu 

3.2.3. Çamaşırhane İşleri 
 

Odalarda kullanılan yatak takımı, restorandaki masa örtüsü, personel üniforması vb. 

malzemelerin yıkanıp hazırlandığı yerdir. İhtiyaçlar buradan karşılanır. Çamaşırhane 

sorumlusu iş planına uygun olarak günlük iş programı çıkarır. 
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Günlük çalışma planında şu başlıklar altında alınabilir: 

 

 Kirli çamaşırların alma zamanının belirlenmesi. 

 Üniformaların temizlenme zamanlarının belilenmesi. 

 Konuk misafirlerinin tekstil ürünlerini yıkama zamanının belirlenmesi. 

 Zayi olarak ayrılacak tekstil ürünlerinin ayrılması. 

 Yeni tekstil ürünlerinin satın alınma zamanlarının belirlenmesi. 

 Personel üniformalarının değiştirme saatleri ve günlerinin belirlenmesi. 

 

Kat hizmetleri müdürü (Housekeeper), günlük ve periyodik temizliğin organize 

edilmesinden sorumludur. Yapılacak işlerin planlanması organizasyonda büyük önem 

taşımaktadır. Yapılan işler sürekli takip edilir ve hazırlanan raporlar günlük dosyalanır. 

 

Fotoğraf 3.3: Çamaşırhanede istiflenmiş yatak takımları 

3.3. İşlerin Periyotları Ve Özellikleri 
 

Temizlik işleri periyotlarına göre gruplandığında; günlük temizlik, haftalık temizlik, 

aylık ve mevsimlik (periyodik) temizlik olarak 4’e ayrılır. 

 

3.3.1. Günlük Temizlik  
 

Genel temizliği muhafaza etmek ve günlük kirliliği ortadan kaldırmak için yapılır. 

Koruyucu temizliktir. Otelde rutin olarak yapılan işlerdendir. 

 

Fotoğraf 3.4 Malzemeleri yerleştirilmiş kat temizlik arabası 
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Odaların günlük temizliğinde yapılan işleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Satılmayan odaların toz kontrolü 

 Müşteriye ait eşyaların düzenlenmesi 

 Kirlilerin teslim edilip bir gün sonraki temiz takımların alınması,  

 Banyo temizliği 

 Zemin temizliği (süpürme-mop) 

 Toz alma 

 Kat ofislerinin temizliği 

 Yatağın yapılması 

 

3.3.2. Haftalık Temizlik 
 

Bir mekânda kirliliği meydana getiren tüm etkenleri yok etmek amacıyla yapılan 

faaliyettir. Her mekânda kuru, ıslak ve dezenfekte temizliğini içerir. 

 

Haftalık temizlik programında şu işler yapılır:  

 

 Camların silinmesi 

 Dolapların temizlenmesi 

 Buzdolabı-mini bar temizliği 

 Haşerat kontrolünün yapılması ve ilaçlanması 

 Duvarların örümceklerden temizlenmesi 

 Safe box temizlenmesi 

 

3.3.3. Aylık Temizlik 
 

Aylık temizlik programında şu işler yapılır: 

 Tül, perde yıkanması. 

 Zeminlerin cilalanması. 

 Madeni eşyaların parlatılması. 

 Yatağın alt-üst edilerek havalandırılması. 

 Halılardan lekelerin çıkarılması. 

 Mobilya döşemelerinin silinmesi. 

 Envanter yapılması. 
 

3.3.4. Mevsimlik (Sezonluk) Temizlik 
 

İşletmenin çalışma takvimine göre değişebilir. Bazı işletmeler tüm yıl çalışırken 

bazıları sezonluk (yaz-kış) çalışmaktadır.  

 

Mevsimlik temizlikte yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir: 

 

 Duvarların boyanması, silinmesi. 

 Envanter denetimlerinin yapılması. 

 Tüm katların ilaçlanması. 
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 Mobilyaların bakımının yapılması 

 Halıların yıkanması. 

 Lejyonella bakımı yapmak. 

 Yüzeyleri elle veya makine ile cilalamak. 

 

3.4. İş Programının Önemi 
 

İş programı, bir işin, faaliyetin, optimum sürede ve maliyette nasıl yapılacağını 

planlamak üzere o işin, faaliyetin birbirinden bağımsız en küçük parçalarına bölünmesi ve 

ardından birbiri ile bağımlı ve bağımsız olan küçük faaliyetlerin sıralanarak o işin, faaliyetin 

nasıl yapılacağının planlanmasıdır. 

 

Kat hizmetlerinin yerini getirilebilmesi, görev alanlarının düzenli temizlenebilmesi 

için kat hizmetleri yöneticisinin bir iş programı yapması gerekmektedir. Önceden 

hazırlanmış iş planına bağlı kalınır. İş planı; nerelerde, hangi sıklıkta ve kaç personelle 

temizlik ve bakım yapılacağı konularında yöneticiye yardımcı olur.  

 

Örneğin; lobi temizliği, yatakların yapılması gibi işler, günlük yapılan işler olarak 

planlanmalıdır. Bu programlarla kişilerin nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda ortaya 

çıkacak karışıklık ve huzursuzluklar önlenir. Yapılan işlerin denetlenmesi kolaylaşır. 

 

Fotoğraf 3.5: Oda temizlik kartı (DND Kartı) 

*DND Kartı: Do Not Disturb 
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3.5. Günlük ve Haftalık İş Programı Hazırlama  
 

Günlük iş programları, büyük işletmelerde sekreter (order taker) tarafından hazırlanır. 

 

Günlük iş programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Tesisin doluluk oranına bakılır. 

 Ertesi gün kaç odanın çıkış veya giriş yapacağı belirlenir. 

 Çalışma listelerinden hangi personelin izinli, raporlu vb. durumda olduğunu 

belirler. 

 Stajyer personelin, tecrübeli bir personelin yanında işi öğrenmesine dikkat 

edilir. 

 Kat hizmetleri departmanının görev alanları belirlenir. 

 Temizlikle ilgili standartlar belirlenir. 

 Süre belirlenir. 

 Kullanılacak temizlik malzemeleri belirlenir. 

 Temizliğin ne kadar sıklıkla yapılacağı belirlenir. 

 

Bilgisayarda ve elde (basılı form üzerinde) hazırlanan günlük iş programlarına örnek 

aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1: Günlük oda temizlik görevlisi (maid) raporu 
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3.6. Aylık ve Mevsimlik (Sezonluk) Çalışma Programı 
 

Günlük iş programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar da dahil olmak üzere 

aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 

 

Örnek bir aylık ve mevsimlik (sezonluk) çalışma programı şu şekilde yapılabilir: 

 

İşlemler Başarım ölçütleri 
Aylık 

temizlik 

Mevsimlik 

Temizlik 

 Duvar, 

tavan ve 

aydınlatma 

ünitelerini 

temizlemek 

 Tavan ve duvarları uygun araçla 

vakumlar. 
  

 Tavan ve duvarı yüzeylerine (duvar 

kâğıdı, yağlı boya vb.) uygun araç-

gereçle temizler ve bakımını 

yaptırır. 

  

 Aydınlatma ünitelerini İSG 

önlemlerine uyarak yerinde veya 

uygun bir alanda temizler, yerlerine 

yerleştirir. 

  

 Lejyonella 

bakımı 

yapmak 

 Teknik servis bölümü ile birlikte 

klima kapakları, duş başlıkları, 

bataryalar ve giderlerin 

dezenfeksiyonunu gerçekleştirir. 

  

 Sağlıklı yaşam ünitelerinin (havuz, 

sauna, hamam vb.) 

dezenfeksiyonunu gerçekleştirir. 

  

 Cam ve 

çerçeveleri 

temizlemek 

 İSG önlemlerine uyarak çerçeveleri 

dıştan içe ve yukarıdan aşağıya 

doğru uygun araç-gereç ve 

malzeme ile temizler. 

  

 İSG önlemlerine uyarak camları 

yukarıdan aşağıya doğru S çizerek 

uygun araç-gereç ve malzemeyle 

temizler. 

  

 Camların fark edilmesi için 

kullanılan amblem, çıkartma gibi 

uyarı işaretlerini denetler ve 

yıprananların yerine yenilerini 

yapıştırır. 
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İşlemler Başarım ölçütleri 
Aylık 

temizlik 

Mevsimlik 

Temizlik 

 Yüzeyleri 

elle veya 

makine ile 

cilalamak 

 Yerinde cilalanamayacak ve sabit 

olmayan mobilya ve 

malzemeleri uygun alana 

götürür. 

  

 Zemini elektrik süpürgesiyle 

vakumlar. 
  

 Cilalanacak yüzeyin yapısına 

uygun işlem yapar. (Toz alma, 

eski cilayı sökme vb.) 

  

 Zemindeki eski cilayı çıkışa en 

uzak yerden başlayarak zeminden 

arındırır ve zemini kurutur. 

  

 İSG önlemlerine uyarak yüzeye 

ve malzemeye uygun araç-gereç 

ve malzemeyle yüzeyi bölümlere 

ayırarak cilalama işlemini 

gerçekleştirir. 

  

 Zeminde istenilen parlaklık 

sağlanıncaya kadar aynı işlemi 

tekrarlar.  

  

 Cila kuruduktan sonra yüzeyi 

parlatır. 
  

 Zemin üzerinden kaldırılan 

mobilya ve malzemeleri yerlerine 

yerleştirir. 
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İşlemler Başarım Ölçütleri 
Aylık 

temizlik 

Mevsimlik 

Temizlik 

 Halıları, 

kumaş kaplı 

mobilyaları 

ve tekstil 

malzemeler

ini 

temizlemek 

 Alandaki sabit olmayan mobilya 

ve malzemeleri çıkarır. 
  

 Halıyı ve kumaş kaplı mobilyaları 

elektrik süpürgesiyle vakumlar. 
  

 Lekeli ise leke çıkarma işlemini 

gerçekleştirir. 
  

 Belirlenen temizlik yöntemine 

göre uygun araç ve gereç 

kullanarak (yıkama, kuru sistem 

halı temizleme vb.) halıyı çıkışa 

en uzak yerden başlayarak 

temizler. 

  

 Temizlik işleminden sonra halıyı 

tekrar vakumlar (ıslak temizlik 

yaptıysa halının kurumasını 

bekler). 

  

 Kumaş kaplı mobilyaları cinsine 

ve modeline uygun olarak yıkar.  
  

 Tekstil malzemelerini (perde, 

yatak örtüsü vb.) kurallarına 

uygun olarak temizletir. 

  

 Temizlenen tekstil malzemelerini 

kurallarına uygun olarak yerlerine 

yerleştirir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıda ‘’Adil olmak ‘’ ile ilgili bir etkinlik verilmiştir. Aşağıdaki paragrafı 

okuyunuz. Sınıftaki arkadaşlarınızla paragrafı tartışınız. 

 

‘’ İnsanın kendi doğum gününde pastadan herkesin yediğinden daha büyük bir parça 

alması adil midir? Ya da en iyi arkadaşına pastadan daha büyük bir dilim verince, diğerlerine 

haksızlık yapmış olur mu? Belki de büyükler iri dilimleri, küçükler minik dilimler almalı.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 



 

 39 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki uygulamayı gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Departmanlarda yapılacak günlük işleri 

belirleyiniz. 

 Planlı ve organize olunuz. (Günlük işler: 

Odalar - Genel alanlar - Özel alanlar – 

Çamaşırhane olarak birimlere ayırarak 

yapınız.) 

 İşlerin yapılmasında uygulanacak iş 

programlarını belirleyiniz 

 Zamanı iyi kullanınız. (Çıkış yapan 

odanın ortalama temizlik süresi 20 

dakikadır. Buna bağlı olarak kat 

görevlilerine eşit oda dağılımı yapınız.) 

 İşlerin yapılma sürelerini belirleyiniz.  İyi bir planlama yapınız. (Tesisinizin 

yapısına ve kaynaklarına uygun olarak 

günlük ve periyodik işleri planlayınız.)  

 Programları uygulayacak personeli 

belirleyiniz. 

 Dikkatli olunuz. (Periyodik işleri, 

günlük iş programlarının arasına 

yerleştirirken; doluluk oranı, v.b. 

durumları göz önünde bulundurunuz. 

 Periyodik işleri günlük işler arasına 

yerleştiriniz. 

 Yapılan işlerin istenilen düzeyde olup 

olmadığını takip ediniz. 

 İş programlarını kontrol ediniz.  İş programının yanlışlarını düzeltiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi zamana göre temizlik işlemlerinden değildir? 

A) Cam temizliği 

B) Haftalık temizlik 

C) Günlük temizlik 

D) Aylık temizlik 

E) Mevsimlik temizlik 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kullanılan malzemeye göre temizlik çeşidi değildir? 

A) Kuru temizlik 

B) Nemli temizlik 

C) Periyodik temizlik 

D) Islak temizlik 

E) Vakumla temizlik 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yöntemine göre temizlik çeşididir? 

A) Kuru temizlik 

B) Cam temizliği 

C) Islak temizlik 

D) Bireysel çalışma 

E) Ahşap yüzey temizliği 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Check-in’’ işleminin karşılığıdır? 

A) Çıkış işlemi 

B) Giriş işlemi 

C) Gün içi işlemler 

D) Sistematik işlemler 

E) Özel işlemler 

 

5. Periyodik döneme ait olan aylık temizlik programında aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmaz? 

A) Tül, perde yıkanması 

B) Zeminlerin cilalanması 

C) Madeni eşyaların parlatılması 

D) Yatağın alt-üst edilerek havalandırılması 

E) Yüzeylerin temizlenmesi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi haftalık temizlik programında yapılan işlerden değildir? 

A) Camların silinmesi 

B) Dolapların temizlenmesi 

C) Halıların yıkanması 

D) Buzdolabı-mini bar temizliği 

E) Haşerat kontrolünün yapılması ve ilaçlanması 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

Ulusal standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak iş için hazırlık 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sizce kat hizmetleri bölümünün iş yeri çalışma kurarları nelerdir? 

 Bulunduğunuz bölgedeki konaklama tesisine giderek iş yeri çalışma kurallarını 

araştırınız. 

 Kat hizmetlerinde kullanılan araçları ve gereçleri araştırınız. 

 Zayi raporu ne zaman doldurulur? Araştırınız. 

 

4. İŞ İÇİN HAZIRLIK YAPMA 
 

4.1. Bölümü İle İlgili İş Yeri Çalışma Kuralları 
 

İşletmelerde yürütülen çalışmalara ilişkin sorumlu kişiler tarafından önceden 

belirlenen şartlardır. 

 

İşletmenin belirlediği çalışma kurallarına tüm personelin uyum sağlaması gerekir. İşe 

yeni başlayan personele kurallar, ilgili kişiler tarafından açıklanır. Çalışma kuralları işlerin 

daha kolay yürümesi için vardır. Çalışma kurallarına riayet edildiğinde zamandan, iş 

gücünden ve paradan tasarruf sağlanır. 

 

Bölümü ile ilgili iş yeri çalışma kuralları şöyle sıralanabilir: 

 

 Zamanında Gelme 

 

Konaklama işletmeleri hizmet sektörü olduğu için günün her saati kesintisiz hizmet 

verir. Bu yüzden her departmanın yöneticisi alt kadrosundaki personelin çalışma saatlerini 

düzenler. Genelde işletmeler üç vardiya şeklinde çalışır. Çalışma saatleri belli aralıklarla 

dönüşümlü yapılır. Bu çalışma saatleri listeler (shift list) halinde bir önceki hafta başında 

veya ay başında, işletmenin çalışma kuralları dahilinde personele duyurulur. İşine zamanında 

gelen personel işlerin aksamadan yürümesini sağlar. 

 

Örneğin vardiyalar, sabah 08.00-16.00; akşam 16.00-24.00; gece 24.00-08.00 gibi 

ayarlanabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Üniforma Giyme 

 

Üniforma çalışma anında giyilen kıyafetlerdir. Üniformalar personelin tesis 

içinde kolay tanınmasını sağlar. Hangi departmanda çalıştığını belirler. Kat 

hizmetleri personeli, mesaisi başlamadan önce gelerek temiz ve ütülenmiş 

üniformasını giyer. 
 

 Tesis Kurallarını Uygulama 

 

Önceki konuda da değinildiği gibi her işletmenin kendi kuralları vardır. İşe ilk 

başlayan personele bu kurallar yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Örneğin; çalıştığı alanda 

sigara içmemek, yüksek sesle konuşmamak vb. 

 
 İş Standartlarını Eksiksiz Tamamlama 

 

Günümüzde işletmeler faaliyete başlamadan önce iş tanımlamaları yaparak her işin 

gerekliliklerini belirlemektedir. Böylece kimin ne iş yapacağı, işe alınacak personelin hangi 

şartları taşıması gerektiği bilinir. Her personel kendisine verilen görevi belirlenen standartta 

yapmak zorundadır. 

 

Örneğin; çıkış yapılan bir odanın temizliği standart olarak 20 dakika olmalıdır. 

 

 Ön Hazırlıklarını Eksiksiz Tamamlama 

 

Kat personeli işe başlamadan önce, görev yapacağı alana göre ön hazırlığını 

tamamlamalıdır. 

 

Örneğin; oda görevlileri kat arabalarını kontrol ederek, eksik malzemeleri tamamlar. 

Meydancılar temizleyeceği alana uygun araç-gereçleri hazırlar. 

 

Böylece hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlanır. 

 

 Ast - Üst İlişkilerinde Kurallara Uygun Davranma 

 

Her işletmede bir örgüt yapısı vardır. Her personel kendin üst amirine karşı 

sorumludur. 

 

Örneğin; kat görevlilerinden öncelikle kat şefi sorumludur. Sorumlu olduğu alanla 

ilgili sorunlarını önce ona aktarmalıdır. 

 

Ast- üst ilişkilerinde nezaket kurallarına uygun davranılmalıdır. Çalışma sırasında 

laubali davranışlardan kaçınılmalıdır. 
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4.2. Yıllık Envanter Sayımına Göre Malzeme İhtiyacını Belirleyerek 

Sipariş Talebi 
 

Kat hizmetleri departmanının yaptığı aylık envanterler doğrultusunda veya acil 

durumlarda ortaya çıkan malzeme alımlarını gerçekleştirmek için bu iki bölüm arasında bilgi 

alışverişine ihtiyaç vardır. Öncelikle "sipariş formları" denilen basılı evrakların hazırlanması 

sağlanır. Satın alma bölümüne verilmesi ile malzemenin istenen zaman, kalite ve 

standartlarda satın alınması sağlanır. 

 

Bazı otellerde merkezi satın alma politikasının benimsenmesi durumunda, bölümler 

siparişlerini satın almaya değil bu birimin bir alt bölümü olarak çalışan “depo” ya yapmak 

zorundadır. Bu sistemde ise, kat hizmetleri yöneticisi "ambar talep formları" ile depoya 

başvurur. Depo sorumlusu daha sonra sipariş fişi hazırlayarak malların satın alınmasını ve 

depoya teslimini sağlar. Burada satın alma ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi depo 

sorumlusu aracılığı ile gerçekleştirilir. 

 

Tablo 4.1: Malzeme Sipariş Formu 

4.3. Kat Hizmetleri Bölümünde Kullanılan Araçlar 
 

Çeşitli alanlarda kullanılan ve kullanıldığı zaman tükenmeyen maddelere araç denir. 

Temizlik yaparken kullanılanlara temizlik araçları denir. Temizlik araçları olmadan 

temizlikte başarı sağlanamaz. 

 

Kat hizmetlerinde doğru seçilen ve kullanılan temizlik araç zamandan ve iş gücünden 

kazanç sağladığı gibi temizliğin kaliteli olmasını sağlar. 
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 Süpürme Araçları 

 Bezler 

 Paspaslar (Moplar) 

 Kovalar 

 Fırçalar 

 Lastikli Çekecekler 

 Cam Silme Malzemeleri  

 Elektrikli Temizlik Araçları 

 Kat Temizlik Arabası 

 Süngerler 

 

4.4. Kat Hizmetleri Bölümünde Kullanılan Gereçler 
 

Genel Temizlik Maddeleri: Periyodik aralıklarla yapılan temizlik ve bakımlarda 

kullanılır.  

 

Halı Temizleme Maddeleri: Halı ve koltukların temizliğinde kullanılan maddeler 

bütünüdür.  

 

Ayna ve Cam Yüzey Temizleme Maddeleri: Alkol içerikli olup, bütün cam 

yüzeylerin temizliğinde kullanılan maddeler bütünüdür.  

 

Kimyasallar: Yüzeydeki mikroorganizmaların öldürülmesinde kullanılan maddeler 

bütünüdür. 

 

Cilalar: Zemin ve yüzeylerin parlak ve bakımlı olmasını sağlayan maddeler 

bütünüdür.  

 

Leke çıkarıcılar: Yüzeydeki lekelerin çıkarılmasında kullanılan maddeler bütünüdür. 

 

Haşere ilacı: Haşerelerin üremesini engelleyen ve tespiti anında müdahalede 

kullanılan ilaçlardır. 

 

Oda spreyi: Odalarda ve alanlarda oluşan kokuların giderilmesinde kullanılan parfüm 

özelliği olan maddelerdir. 
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4.5. Malzeme İhtiyaçlarını Belirleme 
 

İşletmenin malzeme ve ekipman ihtiyacı, fiziki koşullar ile performans ve verimlilik 

standartları göz önünde bulundurularak belirlenir. Yöneticilerin, malzeme türünü seçerken 

zaman, enerji ve ekonomik bakımdan tasarruf sağlanması gibi birçok faktörü göz önünde 

bulundurması gerekir. Çünkü kat hizmetleri bütçesinde malzeme giderleri büyük bir paya 

sahiptir. Bu konularda gösterilen titizlik, müessesenin genel bütçesini daha sağlıklı hale 

getirir. 

 

Fotoğraf 4.1: Malzeme deposu 

4.5.1. Malzeme İhtiyaç Miktarının Hesaplanması 
 

Malzeme taşıyıcısı, günlük olarak kat ofislerini dolaşır. Ofislerdeki eksikleri belirler. 

Bunları ihtiyaç listesine not eder. İhtiyaçları depodan alarak, kat ofislerine dağıtır. Her 

konaklama işletmesinde bu işi yapan taşıyıcı olmayabilir. Bu işi departman amirinin 

belirlediği personel yapar. Kat hizmetleri departmanında dönüşümlü ve dönüşümsüz olmak 

üzere iki tür malzeme vardır:  

 

Dönüşümlü malzemeler: Çarşaf, yastık kılıfı, nevresim gibi malzemelerdir. 

 

Dönüşümsüz malzemeler: İki kısımda ele alınır:  

 

1.Temizlik malzemeleri: Küçük alet ve ekipmanlar, kimyasal temizlik malzemeleri, 

temizlik bezleri, moplar, aparatlar vb. 

 

Fotoğraf 4.2: Paspas(mop) 
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2. temizlik malzemeleri: Şampuan, sabun, traş köpüğü, bone, traş bıçağı, kulak çöpü 

vb. gibi buklet malzemeleri 

  

Fotoğraf 4.3: Konuk malzemeleri (şampuan, sabun gibi) 

4.5.2. Malzeme İhtiyaç Listesinin Hazırlanması 
 

Malzeme listesi, kat hizmetleri bölümünde kullanılacak malzemelerin tespit edilerek, 

sınıflandırılmış ve sıralanmış yazılı belgedir. Önceden hazırlanmış basılı form şeklinde 

olabilir. 
 

Malzeme Listesi 

01/31 Ağustos Ayı Aylık Sayımı 

MALZEME ADI 
Biri

m 

Temiz 

Devir 

Çekile

n mal 

Transf

er 
Toplam 

H/K 

mevcut 

Kullanıla

n 

 Ayakkabı Cilası AD 69     69 44 25 

 Duş Köpüğü AD 94 30   124 43 81 

 Kulak Pamuğu AD 69 50   119 60 59 

 Banyo Lifi AD 51 50   101 77 24 

 Havlu-Terlik ÇİFT 33 50   83 32 51 

 Diş Seti AD 283     283 240 43 

 Amblemli Kalem AD 147     147 135 12 
 Ayakkabı 

Çekeceği AD 95     95 77 18 

 Şampuan 30 gr AD 782 1536   2318 425 1893 

 Sabun 15 gr AD 1121 1750   2871 1188 1683 

 Hijyen Torbası AD 5061     5061 5000 61 

 Duş Bonesi AD 1026     1026 319 707 

 Klozet Bantı AD 581 1200   1781 204 1577 
 WC Kâğıdı 

48’lik KL 25 190   215 62 153 

 Çamaşır Torbası AD 484     484 187 297 

 Dikiş Seti AD 100 2500   2600 2165 435 

 Maraton Havlu KL 11 30   41 15 26 

 Peçete KL 1     1   1 

Tablo 4.2: Aylık sayılmış örnek malzeme listesi 
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Liste Özellikleri şunlardır: 

 

 Tespit edilen ihtiyaçlar listeye (form) aktarılmalıdır. 

 Miktarı ve cinsi belirtilmelidir. 

 Ne için kullanılacağı belirtilmelidir. 

 Listenin yapıldığı tarih, yapan kişi ve onaylayan kişi belirtilmelidir. 

 

4.6. Birimlere Malzeme Dağıtımı 
 

Kat hizmetleri ihtiyaç listesi, ilgili depolara görevli kişi tarafından iletilir. Burada depo 

görevlisi tarafından hazırlanan liste, depo kayıtlarına not edilir. Ayrıca kat hizmetlerinde 

kullanılan büyük ekipmanlar, (cila makinesi vb.) kullanılan personel tarafından çalışır 

durumda depo görevlisine teslim edilir ve çalışır durumda teslim alınır.  Böylece hem 

zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanır.   

 

4.6.1. Dağıtım Yapılacak Birimler 
 

Kat hizmetlerinde kullanılan malzemelerin, kat depolarına yerleştirildikten sonra 

odalara, çamaşırhaneye, genel ve özel alanlara ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımı yapılır.  

 

Örneğin; oda temizleme görevlileri odada kullanacakları temizlik malzemelerini, 

yatak takımlarını ve konuğun kullanacağı sabun ve şampuan gibi malzemeleri, kat 

arabalarına, kat ofislerinden alarak yerleştirirler. 

 

 Odalar 

 

Malzeme taşıyıcısı (porter) ana depodan aldığı malzemeleri kat ofislerine dağıtır. Oda 

temizlik görevlisi ihtiyacı olan malzemeyi kat ofislerinden temin ederek kat temizlik 

arabasına yerleştirir.  

 

Fotoğraf 4.4: Bir Konaklama işletmesinin otel odası 
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 Genel Alanlar 

 

Otelin lobi, restoran, havuz gibi alanlarıdır. Bu alanların temizliğini yapan 

meydancılar (houseman) veya malzeme taşıyıcısı depodan malzemeleri teslim alırlar. 

 

 Özel Alanlar 

 

Tesislerin kendi bünyesinde hizmet verdikleri güzellik salonları, revir gibi yerlerin 

temizlenmesi ve düzenlenmesinde kullanılan malzemeler, aynı genel alanlarda olduğu gibi 

görevliler tarafından kullanılır. 

 

 Çamaşırhane 

 

İhtiyaçlara göre tespit edilen malzemeler sorumlu personel tarafından sayımı yapılarak 

alınıp çamaşırhane deposuna yerleştirilir. Çamaşırhaneye getirilen çamaşırlar da sayılarak 

teslim edilir. 

 

Fotoğraf 4.5: Çamaşırhanede raflara yerleştirilmiş temiz oda takımları restoranda kullanılan 

masa örtüleri 
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4.7. Aylık ve Yıllık Envanter Sayımı Yaparak Zayi Raporu  
 

Envanter; mal ve değerlere ait döküm, sayım anlamına gelir. Çarşafların, havluların, 

sandalyelerin, yatakların sayısal durumu buna örnek olarak verilebilir. Kat hizmetlerindeki 

malzemenin aylık ve yıllık sayımı yapılır ve böylece işletmeye ne kadar malzeme girmiş ne 

kadar malzeme çıkmış ve şu an ne kadar olması gerektiği bulunur. Konaklama işletmesinin 

geçmiş yıldaki envanter sonuçları ile sezon sonundaki envanteri karşılaştırılarak işletmenin 

bu konudaki durumu ortaya çıkarılmış olur. 

 

Envanter sonucuna bakılarak eskiyen malzemelerin hangilerinin değiştirileceği ve 

yenisinin alınacağı belirlenebilir. Kat hizmetlerinde temizlik sırasında kırılan, bozulan 

malzemenin çeşit ve miktarı tespit edilip “Zayi Raporu”na detaylı bir şekilde aktarılır.   

  

Tablo 4.3: Zayi Raporu Örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki uygulamayı gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Konaklama işletmelerinde personel için 

işyeri çalışma kurallarını araştırınız.. 

 Bölgenizdeki konaklama işletmelerinin 

insan kaynakları yöneticisinden personel 

kitapçığı isteyiniz. 

 Konaklama işletmelerin kat hizmetleri 

yöneticisinden yıllık envanter sayımının 

nasıl yaptığını araştırınız. 

 Bölgenizdeki işletmelerden yararlanarak 

yıllık envanter sayımının nasıl yaptıkları 

ile ilgili bilgi alanız. 

 Kat hizmetlerinde kullanılan araç ve 

gereçleri araştırınız. 

 Kat hizmetlerinde kullanılan araç ve 

gereçleri internetten bularak sunu 

yapınız. 

 Kat hizmetleri bölümünün malzeme 

ihtiyaçlarını nasıl belirlediklerini 

araştırınız. 

 Kat hizmetleri yöneticisine başvurarak 

ilgili dokümanları isteyiniz.  

 Zayi raporu doldurunuz. 

 Kat hizmetleri yöneticisine başvurarak 

zayi raporunun nasıl doldurulduğunu 

öğreniniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )İşe zamanında gelme kat hizmetleri departmanının çalışma kurallarından biridir. 

 

2. (   )Zemin ve yüzeylerde kullanılan cilalar kullanıldıkları bölgeye mat bir görünüm 

verir. 

 

3. (   )Lobi, restoran ve havuz gibi yerler genel alanlar içinde yer alır. 

 

4. (   )Yıllık envanter sayımı yapılarak eksik malzemeler için zayi raporu düzenlenir.  

 

5. (   )Malzeme taşıyıcısına Housekeeper denir. 

 

6. (   )Temizlik malzemeleri geri dönüşüme uygun malzeme çeşididir. 

 

7. (   )Ayna ve cam yüzey temizleme maddeleri kat hizmetleri departmanında kullanılır.  

 

8. (   )Kat hizmetleri personeli çalışmaya başlamadan önce üniforma giymelidir.  

 

9. (  )Kat hizmeti personeli iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uymak zorunda 

değildir 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri bölümünün işletmeye olan katkılarından birisi 

değildir? 

A) Konaklama işletmesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 

B) Tesisin araç ve gereçlerinin bakımını yaparak tasarrufa katkı sağlamak. 

C) Satış ve pazarlama bölümünün satışlarını arttırmak. 

D) İşletme bütçesine olumlu katkıda bulunmak. 

E) Animasyon faaliyetlerinin düzenli yapılmasını sağlamak. 

 

2. Kat hizmetleri departman müdürü uluslararası literatürde hangi isimle anılır? 

A) Maid 

B) Valet 

C) Bellboy 

D) Haousekeeper 

E) F&B Maneger 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri müdürünün astı değildir? 

A) F&B Müdürü 

B) Çamaşırhane görevlisi 

C) Kat görevlisi 

D) Meydancı 

E) Ütücü 

 

4. Kat hizmetleri bölümü giriş-çıkış yapacak misafirlerle ilgili bilgileri hangi 

departmandan alır? 

A) Teknik servis 

B) Animasyon 

C) Ön büro 

D) Satın alma 

E) Muhasebe 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri personelinin genel özelliklerinden değildir? 

A) Fiziki görünümünün temiz olması 

B) Konuklara karşı saygılı olması 

C) Pratik olması 

D) İşi yavaş yapması 

E) Çözüm odaklı olması 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri müdürünün görevlerinden değildir? 

A) Genel müdürü yaptığı ve yapacağı işler hakkında bilgilendirmek 

B) Personelini motive etmek 

C) Personelin maaş bordrolarını düzenlemek 

D) İhtiyaç olan araç-gereçlerin alınmasını sağlamak 

E) Personelin üniformalarını seçmek 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi meydan şefinin görevidir? 

A) Odaların temizliğini denetlemek. 

B) Konukların kullandığı tüm genel alanların temizliğini denetlemek. 

C) Kuru temizleme biriminin ihtiyaçlarını karşılamak. 

D) Çamaşırhane birimini denetlemek. 

E) Kullanım dışı odaları ön büroya bildirmek. 
 

8. Çamaşırhane şefini uluslararası literatürde hangi isimle anılır? 

A) Floor Supervisior 

B) Order Taker 

C) Assistant Housekeeper 

D) Loundry Supervisior 

E) Night Supervisior 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Maid’in görevlerinden birisidir? 

A) Kuru temizleme işlemlerini yürütmek 

B) Haftalık çalışma programını düzenlemek 

C) Personel geceleri düzenlemek 

D) Yiyecek servisi yapmak 

E) Sorumluluğundaki odaları istenilen standartlarda temizlemek 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri departmanı günlük çalışma planında yer alması 

gereken bilgilerden biridir? 

A) Check-Out yapan odalar 

B) Personelin yıllık izinleri 

C) Ayın personeli 

D) Rezervasyon bilgileri 

E) Mini bar bilgileri 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi günlük oda temizliğinde yapılan işlemlerden biri değildir? 

A) Toz alma 

B) Halı yıkama 

C) Banyo temizliği 

D) Kat ofislerinin temizliği 

E) Yatağın yapılması 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri departmanında kullanılan araçlardan birisidir? 

A) Mop 

B) Shaker 

C) Mixer 

D) Benmari 

E) Jigger 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 E 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 A 

4 C 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 E 

10 A 

11 B 

12 A 
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