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ALAN

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

DAL/MESLEK

Kat Elemanlığı

MODÜLÜN ADI

Çamaşırları Depolama

MODÜLÜN TANIMI

Çamaşır depolarının temizliğinin, çamaşır depolama
tekniklerinin, malzeme depolarını düzenlemenin ve üniforma
işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL

Çamaşırları ütüleme modülünü almış olmak

YETERLİK

Çamaşırları depolamak.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak tesis depolarının işlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

 Çamaşırhanede, tekniğe uygun olarak çamaşır deposu
temizliği yapabileceksiniz.
 Çamaşırhanede, tekniğe uygun olarak çamaşırları
depolara yerleştirebileceksiniz.
 Kat hizmetlerinde kullanılan malzeme depolarını tekniğe
uygun olarak temizleyip, yerleştirebileceksiniz.
 Kat hizmetlerinde tesis kurallarına uygun olarak personel
üniforma işlemlerini yürütebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Çamaşır deposu, raflar, dolap, kova bez, eldiven, merdiven,
temizlik ilaçları, tesis çamaşırları, kat hizmetleri depoları,
formlar ve çizelgeler, üniformalar.

ÖÇLME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile modülde kazandığınız bilgi ve beceriler, ölçülerek
değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Teknolojik yenilikler ve beraberindeki ürünler hayatımızı her geçen gün
değiştirmektedir. 20 yıl öncesinin klasik bilgileri veya teknolojisiyle hareket etmemiz
mümkün değildir. Her bilgi gibi gündelik bilgilerimiz de hızla değişmekte ve gelişmektedir.
Elimizin altındaki her makine, araç veya gereç, yerini yenilerine terk etmektedir. Bu
değişime ayak uyduramayan her işletme ve personel, gelişim volkanının sıcaklığıyla eriyip
yok olacaktır.
Bu modülde yer alan bilgiler ve teknikler gelişime en yakın mesafededir. Fakat
gelişim durağan olmadığından uzun süre güncelliğini koruyacağı iddiasını taşımamaktadır.
“Alet işler, el övünür.” atasözünden de anlaşıldığı gibi bir işin en kolay ve en iyi yolu
o işe en uygun aleti veya makineyi kullanmayı gerektirir. Kullanacak olduğumuz alete olan
hâkimiyetimiz bilgi ve tecrübenin ürünüdür.
Günümüzde depolama veya depoculuk, farklı ve başlı başına profesyonellik gerektiren
bir alandır. Konaklama işletmelerinden bağımsız olmaması oldukça şaşırtıcıdır. Depolama
tek başına bir işletmenin konusu olabilecek kadar geniş bir alandır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşır deposu temizliği
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki 5 yıldızlı konaklama tesislerinin ve bağımsız çamaşırhanelerin çamaşır
depolarına giderek Çamaşır Deposu özellikleri hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz
bilgileri ve dökümanları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yüzey Temizliği ve Zemin Temizliği modüllerinde anlatılan konuları gözden
geçirebilirsiniz.

1.DEPO TEMİZLİĞİ
1.1.Depo Tanımı
Depo kelimesi Fransızca dépôt kelimesinden dilimize girmiştir.Bu sözcüğün birbirine
yakın birkaç tanımını bulmak mümkündür.Bir malın saklandığı ve çokça bulunduğu yere
depo denilir.Ayrıca korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin
konulduğu yere de depo adı verilir.(Resim.1.1.)

Resim 1.1:Çamaşır deposu
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1.2. Çamaşır Deposunun Genel Özellikleri
Çamaşır depoları iyi aydınlatılmış olmalıdır.











Çamaşırların kuru ve değişmez ısıda saklanabilmesi için, iyi ısıtılmış olmalıdır.
Kuru olmalı ve iyi havalandırma tertibatı ile donatılmış olmalıdır.
Kolay temizlenip silinebilecek özellikte olmalıdır.
Her rafın önünde, raf içinde yer alan çamaşırın özelliğini belirtir bir etiket vardır.
Masa örtüsü, çarşaf ve benzeri ağır ve çok kullanılan eşyalar bel hizasındaki
raflara yerleştirilmiş olmalıdır.
Yastık kılıfı, peçete, havlu gibi hafif eşyalar alt veya üst raflara yerleştirilmiştir.
Çamaşır deposunda çamaşırların alınıp verilmesi için 1-2 uzun masa bulunur.
Tavanı basık değildir. Geniş ve ferah alana sahiptir.
Depo, çalışan personelin hareket kabiliyetini sınırlayıcı herhangi bir etmen
içermez ve yeterince geniştir.
Mevsimlik kullanılan eşyalar deponun girişine ve mal aktarımına en uzak yerlere
istiflenmelidir.

Resim 1.2
Çamaşır deposunda uzun süreli depolanacak eşyaların istiflenme şekline örnek

Mevsimlik veya uzun süreli depolanacak eşya ve malzemelerin üzerleri örtülmelidir.
Aynı zamanda bu eşya ve malzemeler uygun koruma paketlerinin veya kılıflarının içinde
olmalıdır. (Resim.1.2)

1.3. Depo Donanımları ve Özellikleri
1.3.1.Raflar
Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak
tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levhaya raf denir.Özellikleri;
 Raflar,pas yapmayan metal, metal alaşımlı veya ahşaptır. Mümkün olduğunca
ahşap raf tercih edilmelidir.
 Raf yüksekliği, ergonomik kurallar gereği 220 cm. yi geçmemelidir.
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 Yeterince sağlam bir şekilde duvara veya ayaklarıyla zemine sabitlenmiş
olmalıdır.
 Çelik veya metal aksamında pas olmamalıdır.
 Boyanmış veya temiz olmalıdır.
 Raflardaki bölmeler etiketlenmiş olmalıdır. Bu sayede hangi bölmede ne tür
eşyanın depolanacağı etiketlerden anlaşılabilir.
 Raf bölmesinin yüksekliği bölmede depolanacak eşyaların ebatlarına ve bir
bölmede en fazla kaç eşyanın depolanacak olduğuna bağlı olarak ayarlanır.
 Raflar depoda depolama tekniklerine en uygun, optimum kullanımı sağlayacak
şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
Çeşitleri:

Katlı Eşyalar İçin Kullanılan Raflar
Bu sistem daha çok çamaşır depolarında kullanılır. Tutucu metal direklere istenen her
yüksekte monte edilebilen metal plaklardan oluşmuştur. (Resim.1.3)

RESİM 1.3:Katlı eşyalar için
kullanılan raflar


Asılacak Eşyalar İçin Kullanılan Raflar
Elbise askıları gibi malzemelerin, uzun parçaların depolanmasında kullanılır
(Resim:1.4).

RESİM 1.4:Asılacak eşyalar için
kullanılan raflar
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1.3.2. Isıtma ve Havalandırma Sistemleri
Depolara yerleştirilen çamaşırlar uygun ısı ve havalandırma ortamında saklanmalıdır.
Uygun olmayan koşullarda depolanan çamaşırlarda hoş olmayan kokular ve rutubete bağlı
lekeler oluşur. Bu da konukların rahatsız olmasına neden olur.

1.3.3. Aydınlatma Sistemleri
Depolarda her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz
sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş
ve işlemlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayın görülebilmesi için gereklidir.
Çalışanların, optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da onların göz sağlığı ve görme
netliğini koruduğu için aynı amaca hizmet eder.
Depo aydınlatmalarında genelde akkor flamanlı lambalar veya floresan lambalar
kullanılmaktadır. Fiber optik aydınlatma veya led lambaları depo aydınlatmasında pek tercih
edilmez. Çünkü depolarda renkli veya aşırı parlak lambalara gerek yoktur. Depo aydınlatma
sistemlerinde kısaca şu özellikler aranır:
 Ortamı ve çalışma alanlarını yeterince aydınlatmalıdır.
 Çok parlak veya loş lamba türleri depolarda çalışma sürecini olumsuz
etkileyeceğinden bu tür lambalar veya aydınlatma sistemleri tercih edilmemelidir.
Yoğun ve parlak ışıklar renkli çamaşırların üzerinde hızla kalıcı zararlar meydana
getirir.
 Aydınlatma sistemlerinin seçiminde estetik ve dekoratif özelliklere dikkat
edilmelidir. Yalnız, depolardaki aydınlatma sistemlerinin seçiminde ön büro kadar
estetik ve dekoratif kaygılar ön planda değildir.
 Özellikle çamaşır depolarında uzun süreli aydınlatma gerektiğinden ışık ısınma
yapmayacak şekilde seçilmelidir.
 Olabildiğince manyetik alan oluşturmayan ve toz vb. partikülleri harekete
geçirmeyen aydınlatma sistemleri tercih edilmelidir.
 Çalışanların sağlığını rahatsız edecek zararlı ışınlar yaymayan aydınlatma
sistemleri tercih edilmelidir.
 Aydınlatma sistemi yapıya uygun olmalı ve diğer çalışma bölümlerindeki
ışıklandırma sistemleriyle paralellik göstermelidir.
 Yan çalışma ünitelerindeki ışık ile depodaki ışığının parlaklık ve renk uyumuna
dikkat edilmelidir.
 Depoya gün içinde süzülen doğal ışığı, elde ettiğimiz suni ışık desteklemelidir.
Gün içinde ve mevsimsel olarak ışığın depoya düşme açılarına uygun alternatife
sahip ışıklandırma stratejisi belirlenmelidir. Bu tasarrufu destekler bir strateji
olmalıdır.
 Aydınlatma sisteminin seçiminde maliyet ve bakım özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Temizliği problem olmayacak bir yapıda olmalıdır.
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1.3.4. Çamaşır Taşıma Arabası
Çamaşırların taşınmasında kullanılan, kol kuvveti ile hareket ettirilen tekerlekli bir
araçtır. Genelde askılıkların asılabileceği bir düzeneği vardır.(Resim:1.5.)

Resim 1.5: Çamaşır taşıma arabası

1.3.5. Çamaşır Deposu Diğer Donanımları
Yukarıda belirtilen depo donanımları haricinde çamaşır deposunda bulunabilecek
masa, personel çalışma koltuğu, sandalye, portatif merdiven, çamaşır alıp verme tezgahı gibi
donanım elemanları bulunabilir.

1.4.Deponun Havalandırılması
1.4.1. Tanımı
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya
çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemine havalandırma denir. Bu işlemi sağlayan
sisteme de havalandırma sistemi denir.

1.4.2.Önemi
 Havalandırma taze havanın dış ortamdan iç ortama gelmesi demek olduğundan
depo çalışanları üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır.
 Taze havanın gelmesiyle beraber çalışanlarda iş performansı yükselir.
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 Depo çalışanlarında verimlilik düşüşü, dikkat azlığı, memnuniyetsizlik, sürekli
baş ağrısı ve yorgunluk hissi gibi, taze havasızlıktan kaynaklanan şikayetler
havalandırma ile azalır.
 Uyku hali ve benzeri konsantrasyon eksikliği problemleri, havalandırma ile ilgili
şikayetlerdir. Gerçek bir havalandırma ile bu şikayetler de ortadan kalkacaktır.
 Alerjik rahatsızlıklar havalandırmanın olmaması durumunda artacaktır.
 Nem ve rutubet çalışanların sağlığını olumsuz bir şekilde etkilediği gibi
depolanan çamaşır ve araç gereçler üzerinde de yıpratıcı veya bozucu etkileri
vardır. Havalandırmayla beraber nem oranı da istenen düzeyde
ayarlanabileceğinden nem ve rutubetle ilgili sorunlar ortadan kalkar.
 Modern havalandırma üniteleri artık ısıtma veya duruma göre soğutma da
yapabildiklerinden deponun ısıtılması veya soğutması da yapılır.
 Havalandırma ile iç mekanları parfümleme olanağımız da vardır.
 Depo havasındaki partiküller havalandırma sistemi tarafından emilir ve filtretize
edilir. Böylece depoda çalışanların sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaparken aynı
zamanda depolanan çamaşır ve diğer araçların tozlanması da önlenmiş olur.
 Diğer çalışma birimlerinden sızabilecek kötü kokular hava filtreleri ile hemen
emilir. Böylece eşyaların üzerine istenmeyen kokular sinmemiş olur.
 Çeşitli filtre teknolojileri ile anti-viral anti-bakteriyel anti-alerjik filtrasyon
imkanları vardır. Bakteri ve virüsler ortamdan emilir. Böylece çalışanların
sağlığını ve çalışma şartlarını daha iyi bir konuma getirir.
 Havalandırma ile hastalıkların bulaşma riski ve hızında azalma meydana gelir.
 Çalışanların ter kokusu emilir. Böylece rahatsız edici bu koku ortamdan
uzaklaştırılır.

1.4.3. Havalandırmayı Sağlayan Araçların Çeşitleri

RESİM 1.4: Kanallı split klimalar

RESİM 1.5: Endüstriyel klimalar

 Endüstriyel Klima sistemleri
Split klimalardan daha büyük hacimde hava akışı için gereken havalandırma aracı
çeşididir ( Resim;1.5).
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 Çatı Tipi Paket Klima Sistemleri
İşyerinde çatıya yakın mekanlarda yer alan klima çeşididir.(Resim;1.6)

RESİM 1.6:Çatı tipi klima
sisteminin kullanımına bir
örnek

RESİM 1.7:Fan coil klima sistemi

 Fan Coil Sistemler (Resim;1.7.)

1.5.Donanımları Temizleme Teknikleri
1.5.1.Donanımların Temizliğinde Genel İlkeler
 Elektrikli eşyaların tozunu almak için çeşitli sprey, cam temizleyici, özel temizlik
maddeleri ve su kullanılır.
 Metallerin temizliğinde çeşitli deterjanlar ve parlatıcı kimyasallar kullanılır. Metal
yüzeylerin parlatılması sırasında yüzeylerin kuru ve temiz olmasına dikkat edilir.
 Cam yüzeylerin temizliğinde özel hazırlanmış kimyasal karışımlı su hazırlanır.
 Toz alma işlemi, kuru bez, fırça veya hafif nemli bez ile yapılır.
 Klima gibi elektronik araçların temizliği 1. kademe düzeyinde olmalı (toz alma
gibi yüzeysel işlemler). Cihazın içinin açılması ile ilgili temizlik konuları, daha
fazla teknik bilgi gerektirdiğinden klimanın servisine yaptırılmalıdır. Fakat,
klimanın çeşidine göre filtre değişim işlemi yapılabilir. Bunun için dahi klima
servisinin yetkilisinin izahına ve onayına ihtiyaç vardır. Gerekli görülmedikçe
cihazın iç donanımını gerektiren konulara el atılmamalıdır.
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 Elektrikli araçların tozunu almadan önce veya temizliğine başlamadan önce fişleri
kontrol edilerek fiş prizden çekilmelidir.
 Eğer temizlenmesi istenen elektrikli araç plastik kaplama ise bunların renkleri
solduğunda özel sprey cilaları ile parlatılırlar.
 Cam yüzeyleri var ise hafif nemli bez ile silinerek tozu alındıktan sonra kuru
bezle kurulanarak işlem tamamlanır.
 Gündelik temizlikte lambaların tozu kuru bezle alınır. Sezonluk temizlikte ise
abajur veya armatür çıkarılır. Ampul veya flüoresan lamba kuru bezle silinir.
Armatürler de silindikten sonra yerlerine takılır.

1.5.2.Raf ve Dolapların Temizliği
Raf temizliğinde dikkat edilecek en önemli husus çamaşır raflarının yapım
malzemesidir.

1.5.2.1.Metal Raf ve Dolapların Temizliği
Metal raflar yüzey özelliğine uygun kimyasallarla silinir ve kurulanır. Bu işlem
sırasında girintili yerlere daha çok özen gösterilmelidir.
Metal raf seçiminde daima pas yapmama özelliği ön plandadır. Fakat metal rafların
herhangi bir bölümünde paslanma meydana gelmişse Kireç ve pas çözücü sıvı temizlik
maddeleri ile pas giderilmelidir. Kireç ve Pas çözücü sıvı temizleme maddesi kesinlikle
ellerimizle temas etmemelidir. Bunun için eldivenle çalışmak daha güvenli olacaktır. Kireç
ve pas çözücünün kullanıldığı yerler bol su ile derhal durulanmalıdır. Pasın oluştuğu bölge
tekrar oksitlenmeye açıktır. Pasın oluştuğu bu bölge ileride tekrar oksitlenme yapıp temiz
çamaşırlara zarar verebileceğinden hava ile teması kesilecek şekilde boyar maddelerle
kaplanmalıdır.
Metal raf veya dolapların çelik olmasının avantajları çok büyüktür. Çelik,
oksitlenmeyen ve koruma tabakası bulundurmayan bir malzemedir. Bu yüzden yanma,
çizilme ve darbeler kullanım özelliklerini olumsuz şekilde değiştirmez. Düz ve pürüzsüz bir
yüzeyi vardır ve temizliği kolaydır. Paslanmaz çelik yüzeyler kimyasallara karşı
dayanıklıdır. Leke tutma ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösterirler.

1.5.2.2.Ahşap Raflar ve Dolapların Temizliği
Raf ve dolaplar masif (mono blok) ahşap olabileceği gibi kaplama da olabilir. Üzerleri
cilalı veya doğal görünümdedir.
Temizliğinde dikkat edilecek nokta kullanılacak temizlik ürününün, yüzeyin özelliğine
uygun bir ürün olmasıdır. Cilalı yüzeylerde, cilaya zarar verebilecek güçlü ürünler
kullanılmamalıdır. Temizlik işlemi ahşap koruyucu özel kimyasallarla yapılmalıdır.
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1.5.3.Havalandırma Ünitelerinin Temizliği
Depolardaki klimaların iç ünitelerinde bulunan filtrelerin sık sık temizlenmesi gerekir.
İlkbahar ve sonbahar aylarında yılda 2 defa olmak üzere yetkili servisler tarafından ünitenin
bakımının, temizlik ve kontrolünün yapılması gerekmektedir.
Bu işlemlerin sağlayacağı yararlar:







Havalandırmanın montajı sırasında yapılmış hata, çarpıklık ya da tıkanıklık varsa,
bunların ve yerlerinin belirlenip, tamir edilebilmeleri,
Temiz bir kanalda hava akımının daha rahat sağlanması, diğer bir deyişle enerji
(elektrik) tasarrufu,
Korozyona uğrayan yerlerin öncelikle fark edilmesi,
Yangın tehlikesinin azaltılması,
Filtrelerin çok daha yavaş kirlenmesi,
Bina sakinlerinin temiz, tozsuz hava solumaları dolayısıyla kendilerini daha iyi ve
sağlıklı hissetmeleridir.

1.5.4.Diğer Depo Donanımlarının Temizliği
Isıtma donanımı olarak depoda radyatör peteği veya kalorifer peteği varsa bu ısıtma
ünitelerinin araları radyatör fırçası ile fırçalanır ve elektrik süpürgesinin dar ağızlı ucu ile
petek araları süpürülür.

1.6.Zemin Çeşidine Uygun Temizlik Yöntemleri
Çamaşır depolarının zeminleri genelde sert ve taş zeminlerdir.
Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Zemin Temizliği Modülünde yer almaktadır.

1.7.Çalışmada Uyulacak Ergonomi Kuralları
Depoda çalışırken dikkat edilmesi gereken ergonomi kuralları şunlardır;

Silme veya süpürme işlemi esnasında işlemi yapacak personelin vücudu dik
olmalıdır. Bu sayede, bel sağlığı korunmuş olur.

Eşyalar yerden kaldırılırken ağırlık, bel yerine dizlere verilmelidir
(Resim:1.8).

Kimyasal madde ile solüsyon hazırlama sırasında, kimyasal maddenin ele ve
göze temas etmemesine dikkat edilmelidir. Mümkünse ele koruyucu eldiven
giyilmelidir. Eğer solüsyon, tene temas etmişse el ve yüz bol su ile yıkanmalıdır.

Omuz hizasından yüksekte bulunan herhangi bir yere eşya kaldırmak veya
omuz hizasından yüksek bir yerden eşya indirmek omurgamız için çok tehlikelidir.
Özellikle depolarda yüksek raflara ağır ve mevsimlik eşyalar depolanmak maksadıyla
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yerleştirildiğinden son derece tehlikeli bir durum arz etmektedir. Bu gibi durumlarda
portatif merdiven kullanılmalıdır. Aksi takdirde bel fıtığı riski artmış olur.

Çamaşır arabası vb. yerlerden ağır eşyaları kaldırırken bel yerine dizlere
ağırlık verilmelidir. (Yanlış uygulama, bel omurlarına zarar verecektir. Bu da bel fıtığı
gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir.)

Erkek depo personelinin tek seferde kaldıracağı yük 50 kilogramı
geçmemelidir.

Doğru

Yanlış
RESİM 1.8:Ergonomik açıdan eğilme kuralı

1.8.Alınacak İş Güvenliği Önlemleri
 Depoda uygun aydınlatma sağlanmalıdır.
 Çamaşırhanenin ve çamaşır deposunun zemini çabuk kuruyan maddelerle
kaplanmış olmalıdır. Zemin yapı itibariyle suyu birikinti halinde tutan kanallara ve
çizgilere bölünmemiş olmalıdır.
 Tavanda ısı sensörleri ve su püskürtücülerin olması güvenliği arttırıcı bir önlemdir
(Resim:1.9.).
 Depo ve çalışma alanları zemini asla ıslak bırakılmamalıdır.
İşletmenin acil durumlar için bir faaliyet planı olmalı. Buna “alarm planı” da denir. Bu
plan ve alarm durumunda yapılacak işler büyük bir panoya yazılarak personelin rahatça
göreceği bir yere asılmalıdır. Bu plan çerçevesinde ayrıntılı organizasyon yapıp görev
dağılımları da belirlenmelidir (Resim:1.10).



RESİM 1.9:İç mekanda tavan tipi ısı sensörü ve otomatik su püskürtme aracı
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RESİM 1.10
Duvara asılmış olan Alarm Planı

 Raflar veya dolaplar yeterince güvenli zemine veya duvara sabitlenmelidir.
 Makas, iğne vb. delici veya kesici aletler uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.
 İşçilere ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait örneğe uygun sağlık raporu
alınmalıdır. İşçilerin yılda bir kez periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır.
 Eldiven, maske, kulak koruyucuları, göz koruyucuları gibi iş güvenliğini arttırıcı
malzemeler mutlaka bulundurulmalıdır.
 Yakıcı, zehirli, yanıcı veya parlayıcı maddeler mümkün olduğunca kilitli
dolaplarda muhafaza edilmeli ve üzerlerinde belirgin ifadelerle “tehlikeli madde” ifadesi
yer almalıdır.
 Elektrik tesisatı uygun durumda bulundurulmalı ve yılda bir kez yetkili elemanlara
kontrol ettirilerek kontrol raporu düzenlenmelidir.
 Tehlikeli alanda çıplak hava hattı olmamalıdır.
 Altı ayda bir, yangın söndürme ve alarm denemeleri yapılmalıdır.

1.9.Depo Genel Düzeni














Depoda hızlı ve seri çalışmayı engelleyecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.
Her rafta etiketine uygun malzemeler depolanmalıdır.
Depolanan araç gereçler etiketli ve kayıt altında olmalıdır.
Üniforma ve elbiseler askılara asılarak depolanmalıdır.
Raf veya dolaplardaki malzemeler dağınık bırakılmamalıdır.
Depodan çıkan çarşaf, battaniye, pike vb. malzemeler mutlaka kaydedilmelidir.
Depoya gelen malzemeler kayıt altına alınmalıdır.
Üniformalarda personel etiketi olmalı veya numaralandırılarak depolanmalıdır.
Üniformalar departmanlara göre ve renklerine göre ayrılmış olarak
depolandırılmalıdır
Depoda uygun zaman aralıklarında ilaçlama yapılmış olmalıdır.
Deponun günlük, haftalık, aylık, mevsimlik temizlikleri aksatılmadan yapılıyor
olmalıdır.
Her malzeme cinsine ve talimatına uygun depolanmalıdır.
Depolarda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı korunmalıdır.
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UYGULAMA
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Temizliği yapılacak depoyu ve alanını
belirleyiniz.



Üniforma giyiniz.

 Depo alanının özelliklerini tespit ediniz.
 Depoda bulunan malzemelerin
özelliklerini tespit ediniz.
 Depo donanımlarını ve özelliklerini
tespit ediniz.
 Temizliği yapılacak depo alanına uygun
araç ve gereçleri belirleyiniz.
 Araçları, tekniğine uygun hazırlayınız.
 Kontrol ediniz.

 Temizlik araç gereçlerinin ve
araç aparatların özelliklerine
dikkat ediniz.
 Detaylara özen gösteriniz.
 İşyerine ait araç gereçlerin
kullanımına özen gösteriniz.
 Güvenlik önlemlerini doğru
uygulayınız.

.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Kontrol listesine göre kendi yaptığınız ya da arkadaşlarınızın yaptığı çalışmaları
değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre EVET, HAYIR seçeneklerinden uygun olan
kutucuğu işaretleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
İşlem Basamakları

Evet

Hayır

Üniforma giydiniz mi?
İşe uygun ayakkabı giydiniz mi?
Kişisel temizlik ve bakımınızı yaptınız mı?
Deponun donanımlarını tespit ettiniz mi?
Depodaki donanımların özelliklerine göre temizlik araç gereçlerini
belirlediniz mi?
Deponun temizliğinde kullanacağınız araçların kontrol ve ön hazırlığını
yaptınız mı?
Raflardaki çamaşırları indirdiniz mi?
Temizlenecek alandaki kaldırılabilir eşyaları alandan aldınız mı?
Rafların ve benzeri donanımların üstünü koruyucu bir bezle örttünüz
mü?
Tavanın ve duvarların temizliğini yaptınız mı?
Rafların ve diğer donanımların özelliklerine göre temizliğini yaptınız
mı?
Zemine uygun süpürme takımlarını kullanarak süpürme işlemini
yaptınız mı?
Zemine uygun silme işlemini tamamladınız mı?
İşlem sırasında, ergonomi kurallarına uydunuz mu?
Eşyaları, çamaşırları yerine düzgün bir şekilde geri koydunuz mu?
Temizlik araç gereçlerini tekniğine uygun topladınız mı?
Temizlikte kullanılan araçların temizliğini yaptınız mı?
Temizlikte kullanılan araç gereci tekniğine uygun istiflediniz mi?
Zamanı, etkili kullanabildiniz mi?
Toplam

DEĞERLENDİRME
İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
(Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği üzerine işaretleyiniz.)
1- Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu, bir malın
saklandığı ve çokça bulunduğu yere ne denir?
A) Dolap
B) Raf
C) Depo
D) Çamaşırhane
2- Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak
tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levhaya ne denir?
A) Dolap
B) Masa
C) Çamaşır arabası
D) Raf
3- Aşağıdakilerden hangisi çamaşır deposunun genel özelliklerinden değildir?
A) Çamaşır depoları iyi aydınlatılmış olmalıdır.
B) Çamaşır depoları yoğun nemlendirilmiş olmalıdır.
C) Kolay temizlenip silinebilecek özellikte olmalıdır.
D) Tavanı basık değildir. Geniş ve ferah alana sahiptir.
4- Çamaşır deposunda çalışan personel üzerinde şu belirtiler görülmektedir.
 personel sık sık üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmaktadır.
 İş verimliliği sürekli düşmektedir.
 Personelde konsantrasyon eksikliği problemi vardır.
Yukarıda görülen problemlerin tek sebebi sizce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyi bir havalandırma sistemi depoda yoktur.
B) Bir aydınlatma sorunu vardır.
C) Temizlik yeterince iyi yapılamamaktadır.
D) Personel az ücret almaktadır.
5- Bir ortamın varolan sıcaklığını planlı ve kontrollü olarak arttırma işlemine ne denir?
A) Havalandırma
B) Isıtma
C) Aydınlatma
D) Soğutma
6- Aşağıdakilerden hangisi bir ısıtma sistemi çeşidi değildir?
A) Bireysel Isıtma Sistemi.
B) Kaloriferli ısıtma sistemi
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C) Yerden Isıtma Sistemleri
D) Merkezi Isıtma Sistemleri
7- Çamaşır deposunda şu sorunlar görülmektedir.
 Personel göz rahatsızlığından klinik anlamda şikayetçidir.
 Çamaşır deposunun kontrollerinde raflardaki çamaşırların gerektiği kadar düzgün
istiflenmediği görülmektedir.
 Çamaşır sayımlarında çok fazla sayısal karmaşa yaşanmaktadır.
Bu sorunların tek ve en mantıklı nedeni sizce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aydınlatma sistemi ortama uygun değildir.
B) Isıtma sistemi problemlidir.
C) Tüm depo personelinin sağlık sorunları vardır.
D) Yeterli temiz hava depoya gelmemektedir.
8- Yapılan iş ve çevresinin aydınlatılmasında , başvurulan her türlü önlem, yeterli rahatlık
sağlamıyorsa ve çalışma yüzeylerinin parlaması ve ışık yansıtması önlenemiyorsa ne
yapmak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi problemin çözümünde diğerlerinden daha iyi
bir seçenektir.
A)
B)
C)
D)

Deponun yeri değiştirilmelidir.
Işığın kırılmasını sağlayacak renklerle duvarlar ve tavan boyanmalıdır.
Işık kaynağının yeri değiştirilmelidir.
Çalışan personel koruyucu gözlük takmalıdır.

9- İş güvenliği açısından yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol ettirilmelidir?
A) 3 ayda bir
B) 6 ayda bir
C) 9 ayda bir
D) 12 ayda bir
10- İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını
inceleyen bilim dalı, iş bilimine ne denir?
A) Ekonomi
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Ergonomi
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları depolara
yerleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Konaklama tesislerine giderek çamaşır depolarını inceleyiniz.
Çamaşır depolama tekniklerini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri ve dökümanları sınıf
ortamında sununuz.

2.ÇAMAŞIR DEPOLAMA TEKNİKLERİ
2.1. Çamaşır Depolama Tekniklerinin Önemi
Deponuzdaki malzemeleri hangi sıklıkla kullanacaksanız buna bağlı düzenleme
belirlemelisiniz. Depolama tekniklerini kullanarak zaman kazancı elde etmiş olursunuz.
Depo personeli depolama tekniklerine uygun yöntemlerle depoya gelen malzemeleri
yerleştirdiğinde iş etüdü açısından büyük zaman kazancı elde etmiş olur.
Tekniğine uygun depolama stratejisi personelin iş güvenliğini de garanti altına alır.
Aynı zamanda ergonomik açıdan sağlık sorunlarını minimuma indirir.

2.2. Ergonomi Kurallarına Uygun Düzenleme Teknikleri

Masa örtüsü, çarşaf ve benzeri ağır ve çok kullanılan eşyalar bel hizasındaki
raflara yerleştirilmiş olmalıdır.

Yastık kılıfı, peçete, havlu gibi hafif eşyalar alt veya üst raflara
yerleştirilmiştir.

Depoda hava ve ısının serbest dolaşımını içeren bir teknikle depolama
sağlanmış olmalıdır. Aksi durumda dengeli havalandırma ve ısıtma sağlanamaz.

Personel rahat ve emniyetle rafların önünde çamaşır arabasıyla
dolaşabilmelidir.

Ağır ve kullanım sıklığı düşük malzemeler deponun en uzak noktalarına
yerleştirilmelidir.
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Mevsimlik veya uzun süreli depolanacak eşya ve malzemelerin üzerlerinin
örtülmesinde yarar vardır. Aynı zamanda bu eşya ve malzemeler uygun koruma
paketlerinin veya kılıflarının içinde olmalıdır.

2.3.Dolap ve Raflara Yerleştirme Kuralları
2.3.1. Kullanım Sıklığına Göre
Kullanım sıklığına göre düzenlemede yerleştirilecek eşyaların kullanıma çıkma hızı
göz önüne alınır. Bu durumda mevsimsel kullanıma sahip battaniye veya pikeler malzeme
çıkış yönüne ters açıdaki noktalara yerleştirilir.
Depo içi planında ana koridora yakın raflara sirkülasyonu yüksek çarşaf, yastık kılıfı,
masa örtüsü gibi malzemeler yerleştirilir. Depo genel planında sirkülasyonu en düşük
malzemeler giriş ve malzeme aktarımına en uzak noktalara alınır. Bu durum deponun
işleyişinde pratikliğe elverişli bir ortam sağlar. Bu kurala uygun yerleştirilmiş depolarda iş
etüdünü incelediğimizde personelin büyük zaman kazancının olduğunu görürüz.

2.3.2. Alma Kolaylığına Göre
Depoda alma kolaylığına göre malzeme yerleştirme kuralı Ergonomik kurallarla da
paralellik göstermektedir. Çok sık kullanılan ama ağır malzemeler bel hizasında olmalıdır.
Hızla alınmalı ve insan bedeninde çok fazla ve gereksiz zorlanmalar yapmamalıdır. Bu kural
da iş etüdünde zaman kazancı olarak görülecektir.
Depoya gelen malzemelerin boş raflara yerleştirilmesi işlemi bu kural doğrultusunda
depo planında ön raflardan başlar. Depo malzeme çıkışına en yakın raflardan başlayan bu
doldurma işlemi genel anlamda alma kolaylığı sağlayacaktır. Depoya malzeme geldikçe ve
depo doldukça yerleştirme sırası gerilerdeki raflara doğru gider.
Katlanmış olan temiz çamaşırların tek kat olan kısmı öne ve üste gelecek şekilde
yerleştirilir. Bu şekilde alınırken kolay alınır ve alttakinin ütüsü bozulmaz. Zaman kazancına
da neden olur.
Portatif merdivenle alınabilecek kadar üst raflara kullanım sıklığı olmayan ve ağır
olmayan malzemeler yerleştirilmelidir. El uzatımı yüksekliğinde yer alan noktalara ise yükte
hafif olan malzemelerin konulması ergonomik olarak da sağlıklı olacaktır.
Depoda temiz çamaşır dağıtımını sağlayan bankoya kirli çamaşırların teslimi karşılığı
oda hizmetlilerine / personele verilmeye hazır temiz çamaşır takımları istiflenmelidir. Bu,
temiz çamaşıra ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi depo hızını da arttırır.
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2.3.3. Sayma Kolaylığına Göre
Depoda bulunan malzemeler düzenli olarak sayılmaktadır ve kayıt altına alınmaktadır.
Aksi taktirde malzeme planlamasını yapmak ve çevrim sürecini takip etmek
imkansızlaşacaktır. Kayıt altında olmayan depo malzeme dönüşümünün stratejik
planlanmasına da müsaade etmeyecek ve size önünüzü görmenize engel olacaktır. Bu
sebeple depoda belli aralıklarla sayımın yapılması ve depo envanterinin tutulması şarttır.

Sayım kolaylığına göre;
 Her rafın önünde raf içinde yer alan çamaşırın özelliğini belirtir bir etiket vardır.
Yerleştirmede bu etikete dikkat edilmelidir. Etikette belirtilen malzeme dışında herhangi
bir malzeme belirtilen rafa yerleştirilmemelidir.
 Her malzeme cinsine göre ayrılarak depolanmalıdır.(Resim:2.1.)
 Katlanmış olan temiz çamaşırların tek kat olan kısmı öne ve üste gelecek şekilde
yerleştirilir. Bu saymada büyük kolaylıklar sağlar.

RESİM 2.1:Katlanıp raflara yerleştirilmiş temiz çamaşırlar

2.4.Depo Genel Düzenini Sağlama
Depolanan malzemeleri kurallarına uygun olarak yerleştirmekle deponun düzeni
büyük oranda sağlanmış olur. Çamaşır deposunun dışında hiçbir personelin depodan mal
almasına veya depoya malzeme yerleştirmesine müsaade edilmemelidir. Eğer bir mecburiyet
varsa faaliyet mutlaka depo personelinin gözetimi ve denetimi altında olmalıdır.
Depoya gelen ve kullanıma gönderilen malzemeler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
Bu depo envanterini çıkarmak konusunda da sağlıklı bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Fakat,
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malzeme sirkülasyonu yüksek depolarda anlık sayım mümkün olmayabilir. Bu durumda
çamaşırhaneye gönderilen malzeme kadar, depodan malzeme çıkışı sağlanmalıdır. Böylece
depo kontrol altında tutulmuş olacak ve düzen kurmak kolaylaşacaktır.

2.5.Depo Giriş-Çıkış Kayıtlarını Tutma ve İzleme Yöntemleri
Depolarda giriş-çıkış kayıtlarını tutma ve izleme ve aşağıdaki şekillerde olabilir;




Manuel sistem
Yarı otomasyonal sistem ile kayıt tutma
Yoğun otomasyonal sistem ile kayıt tutma

2.5.1. Manuel Sistem
Depoya giren ve depodan çıkan tüm malzemelerin kayıt ve takibinin tamamı insan
gücü ile yapılır. Hiçbir makine, bilgisayar veya teçhizat aktif olarak kullanımda değildir.
Giren ve çıkan malzemeler fiş, liste veya çarşaflar halinde kayda geçirilir. Envanter kayıtları
da bu fiş veya listelerden elde edilir. Kayıt tutma çalışmalarının tamamı kalemle yapılır.
Bu yöntem genelde düşük yıldızlı otellerde kullanılmakta olup, kapasitesi küçük
oteller veya konaklama tesisleri bu yöntemi tercih etmektedir.

2.5.2. Yarı Otomasyonal Sistem
Bu yöntemde sayım bilgileri, fiş kesimi vb. işlemleri bilgisayara aktaran insan olmakla
beraber rapor çıkaran ve listeleri oluşturan bilgisayardır. Bilgisayar maksimum anlamda
kullanılamamakla beraber iş sürecinin içinde çok fazla yer almaktadır. Depo envanterine tek
bir tuşla ulaşmak mümkündür. Fakat depoya gelen malzemelerin sayımı işlem sürecinin her
kesitinde insan gücü vardır.

2.5.3. Yoğun Otomasyonal Sistem
Bu modern metot depoda bulundurulan ve izlenen unsurların otomatik olarak
tanımlanması anlamına gelmektedir. Depolamada kayıt tutma ve izleme sürecinin hemen
hemen tüm aşaması bu sistemde bedenî hareketi gerektirmeyen veya minimize edecek
işlemlerin bütününden ibarettir.
Bu sistemde malzemelerin depo giriş-çıkış işlemlerini, depo içi hareketlerini, envanter
ve stok sayımlarını takip ederken bilgisayarlardan yararlanırız. Depolanan malzemenin ürün
yapısını, cinsini, adedini depodaki yerleşimini, depo bölgesini fiziki yerleşim yerinde de
takip etmek mümkündür. Buna ek olarak barkod okuyucular ile mal giriş çıkışı kontrol altına
alınır. Depolama işleminin her aşaması bilgisayarlarla kontrol altındadır.
Otomasyonal sistem daha çok ticari depolarda kullanılan ve çok hızlı, pratik ve
düzenli bir sistemdir. Depodaki fiziki malzemeler hemen hemen sıfır hata ile kayıt altındadır.
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2.6.Kontrol Etme
Depoda kontrol, sayım ve genel düzenin gözden geçirilmesi ile yapılır. Kontrol bu iki
amaca da hizmet eder.
Çamaşırların sayımında şu hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Çamaşır deposunda olanlar

Temizlenmekte olanlar

Tamir odasında olanlar

Tasnif (sınıflandırma) odasında olanlar

Temizlenmiş fakat çeşitli depolarda stoklananlar

Kullanımda olanlar

Iskartaya çıkanlar (imalat birimlerince istenen özelliklerde imal edilmemiş
veya depoda uzun süre kullanılmamaktan dolayı, bozulmuş mallara ıskarta mal denir.)

Yeni yedekler
Bu fiziki sayım sonucunda elde edilen veriler ile kayıtlar karşılaştırılır. Kayıtlar ile
fiziki sayım sonuçları birbirine denk olmalıdır. Aksi durumda denkliği bozan unsur
araştırılır. Fiziki sayım, ayda bir veya 3 ayda bir yapılmalıdır. En geç 6 ayda bir depo
sayımının yapılması gerekir.
Sayım dışında depo, günlük olarak istifleme aşamasında ve sonrasında kontrol edilir.
Düzgün yerleştirilmiş çamaşırlar göze güzel göründüğü gibi sayımda veya mal alımında da
büyük kolaylıklar sağlar. Bu anlamda yerleştirme çok önemlidir. Düzgün yerleştirilmeyen
bir malzeme aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Özellikle temizlik malzemelerinin düzgün
yerleştirilmesi hususu daha ön plandadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Depolama sürecinde kullanacağınız
çeşitli cins malzemeleri belirleyiniz.
 Depolanacak malzemeleri sınıflayınız.
 Malzemelerin yerleştirileceği depoyu
gözden geçiriniz.

 Üniforma giyiniz.
 Kişisel bakımınızı yapınız.
 Planlı ve organize olunuz.
 Çamaşırların dağıtımında
çamaşır arabasını kullanınız.

 Depolama tekniğini belirleyiniz.
 Tekniğe uygun olarak malzemeleri
yerleştiriniz.
 Malzemeleri, tekniğine uygun sayınız ve
envanterini tutunuz.
 Yapılan tüm işlemleri basamak basamak
kontrol ediniz.

 Detaylara özen gösteriniz.
 İşyerine ait araç gereçlerin
kullanımına özen gösteriniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Aşağıda hazırlanan kontrol listesine göre kendi yaptığınız ya da arkadaşlarınızın
yaptığı çalışmaları değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre EVET, HAYIR
seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
İŞLEM BASAMAKLARI

Evet

Hayır

Üniforma giydiniz mi?
İşe uygun ayakkabı giydiniz mi?
Kişisel temizlik ve bakımınızı yaptınız mı?
Depolanacak malzemeleri belirlediniz mi? ( çarşaf, yastık kılıfı,
battaniye, masa örtüsü, üniforma vb. )
Depolanacak malzemeleri sınıfladınız mı?
Depolanacak malzemeleri çamaşır arabasına yerleştirdiniz mi?
Üniformaları çamaşır arabasında askılara astınız mı?
Çamaşır arabasından aldığınız malzemeleri tekniğine uygun olarak
raflara veya dolaplara yerleştirdiniz mi?
Çamaşır deposundaki malzemelerin sayımını yaparak envanterini
çıkardınız mı?
Fiziki sayım ile kayıtları karşılaştırdınız mı?
Eksik veya fazlaların sebebini araştırdınız mı?
Zamanı, etkili kullanabildiniz mi?
Toplam

DEĞERLENDİRME
İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Ölçme Soruları
(Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız.)
1. ( ) Masa örtüsü, çarşaf ve benzeri ağır ve çok kullanılan eşyalar bel hizasındaki
raflara yerleştirilmiş olmalıdır
2. ( ) Yastık kılıfı, peçete, havlu gibi hafif eşyalar sadece üst raflara
yerleştirilmelidir.
3. ( )Mümkün olduğunca yanıcı, yakıcı ve parlayıcı malzemeler yan yana
istiflenmeli, üst üste konmamalıdır.
4. ( )Her rafın önünde raf içinde yer alan çamaşırın özelliğini belirtir bir etiket
vardır.
5. ( )Her malzeme cinsine göre ayrılarak depolanmalıdır.
6. ( )Katlanmış olan temiz çamaşırların tek kat olan kısmı arkaya ve üste gelecek
şekilde yerleştirilir. Bu saymada büyük kolaylıklar sağlar.
7. ( )Depo giriş-çıkış kayıtlarını tutma ve izleme yöntemlerinden Yarı Otomasyonal
sistemde depoya giren ve depodan çıkan tüm malzemelerin tamamı insan gücü ile
yapılır. Hiçbir makine, bilgisayar veya teçhizat aktif olarak kullanımda değildir.
8. ( )Depo giriş-çıkış kayıtlarını tutma ve izleme yöntemlerinden Yoğun
Otomasyonal sistemde depolama işleminin küçük bir bölümü bilgisayarlarla
kontrol altındadır.
9. ( )Depo aydınlatmasında kör noktalar olmalıdır.
10. ( )Depo ve çalışma alanları zemini asla ıslak bırakılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; kat hizmetlerinde kullanılan malzeme depolarını tekniğe uygun olarak
temizleyip, yerleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki konaklama tesislerine giderek kat hizmetlerine bağlı malzeme
depolarını inceleyiniz.
Malzeme depolarında depolanan araç gereçleri araştırınız. Malzeme depolarının
temizliğini gözlemleyiniz.

3.MALZEME DEPOLARINI DÜZENLEME
3.1.Malzeme Depo Çeşitleri ve Özellikleri
3.1.1.Makine, Araç Gereç Deposu
Kat hizmetlerinde kullanılan makine, araç ve gereçlerinin depolandığı yerdir. Genel
olarak depoda daha önce anlatılan tüm özellikler bu depoda da vardır. Yalnız raflar arası
yükseklik çamaşır depolarından daha büyüktür. Isı çamaşır depolarından daha düşük
olmalıdır. Depolanacak araçların özelliklerine göre ek raf ve depolama donanımı gerektiren
durumlar olabilir. Mesela; elektrik süpürgesinin hortumu için ek bir donanıma veya daha
özellikli raf sistemine ihtiyaç olabilir.
Gereçler is genelde koliler halinde depolanırlar. Mümkün olduğunca uzun süre
saklanacak malzemeler direkt üst üste konularak bekletilmez, depolanmaz. Tehlikeli birleşik
içeren malzemeler kesinlikle diğerlerinden ayrı olmalı ve asla üst üste konulmamalıdır.
Zehirli, yanıcı, patlayıcı veya parlayıcı maddeler kapalı ve kilitli dolaplarda etiketlenerek
muhafaza edilmelidir.

3.1.2.Çamaşırhane Gereç Deposu
Çamaşırhanede kullanılan tüm gereçler bu depoda kontrol altında tutulur. Depo
çamaşırhaneye çok yakın olmalıdır. Ayrı bir personelin kontrolünde olması gerekmez. Diğer
belirtilen depolardan çok daha küçük olmasında da bir sakınca yoktur (Resim:3.1.).
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RESİM 3.1:Çamaşırhane gereçleri

3.1.3.Kayıp ve Bulunmuş Eşya Deposu
Genel kat yöneticisinin odasına yakın bir depoda kayıp ve bulunmuş eşyalar depolanır.
Fakat çoğunlukla kayıp ve bulunmuş eşyalar genel depoların ayrı bir bölümünde depolanır.
Bu anlamda ayrı, müstakil bir kayıp ve bulunmuş eşya deposu, konaklama tesislerinde
çoğunlukla yoktur.
Kayıp ve bulunmuş eşyalar genelde genel kat yöneticisinin odasında bir bölümde bir
süre bekledikten sonra genel depolara daha uzun süre depolanmak üzere gönderilir. Ana
depolarda kayıp ve bulunmuş eşyalar için ayrılmış bir bölüm vardır. Paketlenen ve
etiketlenen eşya buradaki raflarda özelliğine uygun olarak depolanır. Bulunmuş eşya en az
kanunda belirtilen süreler içinde depoda muhafaza altına tutulmalıdır.

3.1.4.Mini Bar Deposu
Kat hizmetlerinin kontrolünde olan odalardaki mini barlarda kullanılan içkilerin
yedeklerinin bulunduğu depolardır. Müstakil oldukları durumlarda normal içecek
depolarından pek farklı değildirler. Fakat oldukça küçük olmaları gayet normaldir. Tüm
depolama şartları içecek depolarındaki ile aynıdır.

3.1.5.Havuz Ve Plaj Malzeme Deposu
Bu depoda adından da anlaşılacağı üzere konaklama tesisinde yer alan süs ve yüzme
havuzları ile plaj malzemeleri depolanır. Bu depolarda başlıca şu malzemeler yer alır:







Havuz aydınlatma araçları
Havuz temizleme aletleri
Yedek süzgeç ve ızgaralar
Yedek vana ve filtreler
Spring ve sulama ekipmanları
Havuzun temizliğinde kullanılan ve suyunun sertliğini giderici kimyasal
malzemeler.
 Yosun giderici kimyasallar
 Ahşap ve plastik şezlonglar
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 Plaj şemsiyeleri
 Minderler vb.

3.1.6.Buklet Malzeme Deposu

RESİM 3.2:Buklet malzemeleri

Bu tip depolar genelde müstakil olarak işletmede yer almaz. Kat ofislerinin bir bölümü
veya kat depolarının bir bölümü buklet malzemelerini depolamak için kullanılabilir. Kattaki
depolardan birinin de ana depo olarak belirlenip dağıtımın bu depodan yapılması oldukça iyi
bir yöntemdir. Fakat tek başına bir buklet malzeme deposu çoğu zaman gereksizdir
(Resim:3.2).

3.1.7.Ekstra Yatak ve Bebek Yatağı Deposu
Ekstra yatak veya bebek yatağı her kat ofisinde birkaç tane hazırda yedek olarak
bulunur. Fakat bunların müstakil tek bir depoda ve yoğun olarak yer alması gerekebilir.
Çoğunlukla ana depoların bir bölümünde istiflenip depolanırlar.(Resim:3.3.)

RESİM 3.3:Ekstra Yatak
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3.1.8.Spor Ve Diğer Aktivitelerle İlgili Malzemeler Deposu
Aktivitelerle ilgili tek ve ortak bir depo olabildiği gibi bu alanda farklı birkaç depo da
bulunabilir. Aktivite çeşidine göre deponun ismi de değişecektir. Çünkü aktivitenin içeriğine
bağlı olarak kullanılan malzemeler farklılaşır. Fakat tüm aktiviteler için tek bir depo
kullanılıyorsa çeşitli spor ve diğer aktivitelere ait malzemeler burada depolanır. Genellikle
spor aktiviteleri ve diğer faaliyetlerin yapıldığı mekana yakındır ve mekanda yer alan
aktivite çeşidine göre deponun içindeki malzemelerin yapısı farklılık göstermektedir.

3.2.Depoların Temizleme ve Düzenleme Teknikleri
Her deponun zaman açısından günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik temizliği vardır.
Bu zaman dilimlerinde genel olarak şu sıra izlenerek temizlik yapılır:
 Tavandaki örümcek ağları alınır ve gereken yerler silinir.
 Raf ve dolaplardan tek tek malzemeler dikkatlice indirilir. Raflar temizlenir.
 Raf ve dolaplardan indirilen malzemeler cinsine göre nemli bir bezle silinerek
tekrar rafa yerleştirilir.
 Havalandırma, aydınlatma ve ısıtma üniteleri tekniğine uygun bir şekilde silinir.
 Raflara yerleştirilmeyen malzemeler cinsine göre silinir. Mukavva kolilerin tozu
alınır.
 Duvarlar tekniğine uygun silinir.
 Cam vb yüzeyler silinir.
 Yerler toz kaldırmadan süpürülüp silinir.
 Raf ve dolapların etiketleri kontrol edilir. Etiketi düşmüş olanlar yenilenir. Gerekli
görülürse aynı anda sayım işlemi de yapılır.

3.3.Arşiv Temizliği

RESİM 3.5:Basit sistem kilitsiz arşiv dolabı
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RESİM 3.6:Özel arşiv dolapları

3.3.1.Tanımı
Kısaca belge ve yazıların saklandığı yere arşiv denir.

3.3.2. Arşiv Çeşitleri
Konaklama tesislerinde arşivler ana bölüm olarak 2’ye ayrılır (Resim:3.4-5-6).

3.3.2.1.Resmi Kurumlara Yönelik Arşivler
Konaklama tesislerinin resmi kurum veya kuruluşlara olan sorumluluklarından dolayı
arşivlemek zorunda olduğu belge ve evrakların bulunduğu depolardır.

3.3.2.2.Özel İşlem ve Takibe Ait Arşivler
İşletmenin resmiyet içermeyen her türlü belge ve evraklarının yer aldığı arşivlerdir. Bu
tür arşivlerde çoğunlukla işletmenin stratejik yönetim ve pazarlamasına yönelik belge, evrak,
resim, fotoğraf, gazete, dergi vb. depolanır. Bilginin manyetik ortamda olması arşivlemeyi
zorlaştırmaz.

3.3.2.3. Arşiv Özellikleri
Yukarıda yazılan arşiv türleri ana depoda ayrı bir bölümde de yer alabilir. Bu durumda
bağımsız bir arşivden söz etmek mümkün değildir. Fakat arşiv rafları ve muhafaza
malzemeleri sıradan çamaşır vb. raflarından farklı ve arşivlemeye uygun olmalıdır.
Arşivlenen belge ve evraklar kilit altında tutulmalıdır.
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3.3.2.4. Temizleme Kuralları
Arşivin temizliği genel olarak depo temizliğine benzer. Fakat dolaplardan alınan
muhafazalı arşiv malzemeleri aynen alındığı yere konulmalıdır. Çünkü; sistematik olarak
yerleştirilen bu malzemelerin bir iki sıra kaydırılarak yerleştirilmesi dahi hatalara sebebiyet
verir. Raf etiketi ile arşiv malzemesinin üzerindeki etiket sistematiğe paralellik
göstereceğinden sıra veya rafa yerleşim yeri çok önemlidir.
Belli arlıklarla arşivde ayıklama yapılacağından bu dönemde temizlik yapmak daha
uygundur. Temizlik rafların ve arşiv malzemelerinin cinsine göre toz alma ve silme
aşamasından ibarettir.
Arşivler; malzeme deposu veya çamaşır deposu kadar sık kullanılmadığından
temizliğinin sıklığı da depolardan daha düşük sıklıkta olacaktır.
Silme ile ilgili ayrıntılar zemin temizliği modülünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzeme depo çeşitlerini
belirleyiniz
 Depo özelliğine uygun düzenleme
tekniğini belirleyiniz
 Depo temizleme tekniklerini
belirleyiniz
 Belirlenen yönteme uygun depoları
yerleştiriniz ve temizleyiniz
 Tekniğe uygun arşiv temizliği
yapınız

 Üniforma giyiniz.
 Malzeme depo çeşitlerini öğreniniz.
 Depo düzenleme tekniklerini doğru
uygulayınız
 Depoları tekniğine uygun
temizleyiniz
 Dikkatli olunuz.
 Planlı ve organize olunuz.
 Detaylara özen gösteriniz.

 Kontrol ediniz
 Meslek ahlakına sahip olunuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Kontrol listesine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre EVET, HAYIR seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa
işaretleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
İşlem Basamakları

EVET HAYIR

Üniformanızı giydiniz mi?
İşe uygun ayakkabı giydiniz mi?
Kişisel temizlik ve bakımınızı yaptınız mı?
Temizlenecek depoyu belirlediniz mi?
Zemin özelliğini belirlediniz mi?
Depo zemine uygun süpürme aracını ve aksesuarlarını belirlediniz
mi?
Zemine uygun silme aracını belirlediniz mi?
Depo donanımına uygun toz alma ve silme malzemelerini temin edip
hazır ettiniz mi?
Depoda temizlik yapmak için ortalıktan kaldırılabilecek malzemeleri
kaldırdınız mı?
Rafları boşaltıp üzerlerini örttünüz mü?
Tavanın örümceklerini aldınız mı?
Depo donanımlarını özelliklerine göre temizlediniz mi?
Raflardan indirilen malzemeleri temizleyerek tekrar yerlerine
yerleştirdiniz mi?
Zemini, etkili bir şekilde süpürdünüz mü?
Zemini özelliğine ve tekniğine uygun sildiniz mi?
Gerekli uyarı işaretlerini kullandınız mı?
Süpürme ve silme işlemini kontrol ettiniz mi?
Kullanmadığınız malzemeleri düzgünce yerine yerleştirdiniz mi?
Depoyu son bir kez gözden geçirdiniz ve eksiklikleri tespit ettiniz mi?
Temizlikte eksikleriniz varsa tamamladınız mı?
Ergonomi kurallarına uygun çalıştınız mı?
Süpürme ve silme işleminde kullandığınız araç gereçleri temizleyip
tekniğine uygun toplayarak istiflediniz mi?
Araçları doğru yerde ve şekilde muhafaza ettiniz mi?
Zamanı etkili kullanabildiniz mi?
Toplam
DEĞERLENDİRME
İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme Soruları

1- Makine araç gereç deposu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Makine gereçleri koliler halinde bu depolarda muhafaza edilir.
B) Depolanacak araçların özelliklerine göre ek raf ve depolama donanımı
gerektiren durumlar olabilir.
C) Sadece katlarda ve odalarda kullanılan makine, araç ve gereçlerinin depolandığı
yerdir. Isı çamaşır depolarından daha düşük olmalıdır.
2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kayıp ve bulunmuş eşya depoları için doğru değildir?
A) Kayıp ve bulunmuş eşyalar bir süre Resepsiyonda bekletilerek depolara
yollanır.
B) Eğer ayrı bir kayıp ve bulunmuş eşya deposu yoksa ana depolarda kayıp ve
bulunmuş eşyalar için ayrılmış bir bölüm vardır.
C) Paketlenen ve etiketlenen bulunmuş eşya buradaki raflarda özelliğine uygun
olarak depolanır.
D) Bulunmuş eşya en az kanunda belirtilen süreler içinde depoda muhafaza altında
tutulmalıdır.
3- Belge ve yazıların saklandığı yere ne denir?
A)Klasör
B) Depo
C) Arşiv
D)Dolap
4- Aşağıdakilerden hangisi konaklama işletmelerindeki arşiv çeşitlerinin ana kollarındandır?
A) Fotoğraf arşivleri
B) Resmi kurumlara yönelik arşivler
C) İşletmenin Pazarlama ve Reklam arşivi
D) Faaliyetler arşivi
5- İyi donatılmış bir depoda aşağıdaki temizlik faaliyetlerinden hangisine gerek yoktur.
A) Camlar açılarak havalandırılmalıdır.
B) Cam vb. yüzeyler silinmelidir.
C) Yerler toz kaldırmadan süpürülüp silinir.
D) Raf ve dolaplardan tek tek malzemeler dikkatlice indirilir. Raflar temizlenir.

(Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız.)
6- ( ) Kat ofislerinin bir bölümü veya kat depolarının bir bölümü buklet malzemelerini
depolamak için kullanılabilir.
7- (

) Spor ve diğer aktivitelerle ilgili malzemeler deposu kat ofislerinin yanındadır.
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8- (

) Yosun giderici kimyasallar çamaşırhane gereç deposunda depolanır.

9- ( ) Arşiv temizliğinde en iyi zamanlama arşivlerde ayıklama yapılması gereken
dönemlere denk gelir.
10- (

) Çamaşırhane gereç deposunun, ayrı bir personelin kontrolünde olması gerekmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FAALİYETİ – 4
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; kat hizmetlerinde tesis kurallarına uygun olarak personel üniforma işlemlerini
yürütebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Konaklama tesislerine giderek üniforma işlemlerini araştırınız. Topladığınız bilgileri
arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.

4.ÜNİFORMA İŞLEMLERİ
4.1.Üniforma Tanımı
Üniforma; aynı işi yapanların giydikleri, iş yeri kurallarına uygun , bir örnek giysi
olarak tanımlanabilir.

4.2.Üniforma Çeşitleri
Bir konaklama işletmesinde kullanıldığı alana göre üniforma çeşitleri şunlardır;

4.2.1. Servis ve Bar Üniformaları
Servisin kalitesi ve tüm fiziki şartlara göre çeşitlilik gösterir.

RESİM 4.1:Servis ve bar üniforma örnekleri
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4.2.2. Mutfak Üniformaları
Mutfak üniformalarının genel özelliği çoğunlukla beyaz renk tercih edilmesi ve kepli
oluşudur. Bu departman erkek yoğun personel istihdam eder.

RESİM 4.2:Mutfak personeli
üniforma Örnekleri

4.2.3. Kat Hizmetleri Üniformaları
Konaklama işletmesinin bu departmanında genelde bayan yoğundur.

RESİM 4.3:Kat hizmetleri
personeli üniformalarına örnekler
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4.2.4. Güvenlik
Diğer departmanlardan daha resmi bir hava yaratacak tarzda dizayn edilmiştir.

RESİM 4.4:Güvenlik Personeli
Üniforma Örnekleri

4.2.5. Teknik Servis ve Bahçe Personeli

RESİM 4.5:Teknik Servis ve Bahçe Personeli Üniforma örnekleri

Yağ, kir, pas ve çamura çok daha dayanıklı, rahat yıkanabilen bir kumaştan
yapılmıştır.
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4.2.6. Önbüro Personelinin Üniforması

RESİM 4.6:Önbüro Personelinin üniforma örnekleri

4.2.7. Sağlık Personeli ve Diğer Personelin Üniforması

RESİM 4.7:Sağlık personeli üniforma örnekleri

4.3.Üniforma deposunun donanım özellikleri
Üniforma deposunda çamaşır deposundan farklı olarak raylı askılıklar yer alır.
Üniformalar bu raylı askılıklara departmanlarına, renklerine ve cinslerine
göre
sınıflandırılarak asılır (Resim:4.8).

RESİM 4.8:Üniforma deposu ve raylı askılıklar
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4.4.Üniforma Gruplandırma Yöntemleri
4.41. Departmanlarına Göre Gruplandırma
Üniformalar önce departmanlarına göre ayrılır. Daha sonra aynı departmanın içinde
renkleri ve cinsleri aynı olanlar bir arada asılır.

4.4.2. Renklerine Göre Gruplandırma
Aynı renk veya aynı desene sahip üniformalar bir araya getirilerek askılara
yerleştirilir.

4.4.3. Kullanım Sıklığına Göre Gruplandırma
Burada önemli olan kullanım sıklığıdır. İlk sınıflama kullanım sıklığı baz alınarak
yapılır. İkinci ayrım renk veya departmanlara göre yapılır.

4.4.4. Mevsimsel Kullanıma Göre Gruplama
Üniformalar önce yazlık, kışlık, mevsimlik olarak gruplandırılır. Bu tarz gruplamada
departmanlar ve renkler de 2. aşamada ayrım olarak göz önünde bulundurulması gereken bir
kriterdir.

4.5.Üniforma Numaralandırma Yöntemleri
Üniformalar gruplandırma tekniğine göre numaralandırılır. Üniformaları nasıl
gruplamayı düşünüyorsak numaralandırma da bu tekniğe paralel olmalıdır.
Üniformanın numaralandırılmasında bir çok teknik uygulanır. Bunlardan en çok
rastlananı personelin departmanına göre numara alması ve buna bağlı olarak üniformaların
da aynı kodla numaralandırılmasıdır. Örneğin; servis departmanında çalışanların ilk
numaraları 1 olurken kat hizmetleri 2, mutfak 3 numara ile numaralanır ve diğer rakamlar
personelin mevkisini vb. belirtebilir. Aynı personel farklı ve birkaç çeşit üniforma
giyebileceğinden dolayı en son verilen numara onun kaçıncı üniforması olduğunu temsil
eder. Böylece her personelin askısı askılıkta yer olarak sabittir. Karışıklıklara gerek
kalmadan istifleme sağlanmış olur.
Bazı durumlarda personelin departmanı harfle belirtilip diğer kodlar rakamlarla
numaralanır. Örneğin; S-278-3. Bu kodlamada “S” harfi Servis ve Bar departmanını belirtir.
“278” personelin departmandaki numarası ve sondaki “3” ise bu personelin kaçıncı
üniforması olduğunu belirten ifadedir.

40

4.6.Askı Numaralandırma Teknikleri
Askı numaralandırma üniforma numaralarına denk numaralar olabileceği gibi
üniforma deposuna geliş sırasına göre de verilebilir. Bir diğer yöntemde de her personelin
kendi numarasına göre askılara numara verilir. Bu personel numarasına göre kodlanmış olan
askılara üniformalar asılır.

4.7.Genel Düzeni Sağlama
Genel düzeni sağlamada dikkat edilecek hususlar çamaşır deposu ile benzerlikler
içerir. Üniforma deposunun ayrı çalışanı ve sorumlusu olmalıdır. Bu sorumlu dışında kimse
depoda değişiklik veya istifleme yapmamalıdır.

4.8.Üniformaları Personele Teslim Etme Teknikleri
Üniformalar başlıca 2 teknikle personele teslim edilir.
 Personel, çamaşırhane, kuru temizleme veya terziye verdiği üniformanın karşılığında
bir fiş alır. Bu fişin üzerinde verilen üniformanın kodu yazılmıştır. Personel verdiği
üniforma için aldığı fişle üniforma deposuna gelir ve depodan yedeğini bu fiş
karşılığı alır. Bu yöntemde temizlik veya bakımı yapılacak üniformanın üniforma
deposuna direkt teslimi de mümkündür. Depoya teslim edilirken üniforma üzerinde
ne yapılması isteniyorsa personel tarafından fiş üzerinde belirtilir. Bu takas usulü ile
çalışma şeklidir.
 Personel üniformasını depodan alırken üniforma teslim alma tutanağını imzalar.
Aynı şekilde üniformasını teslim ederken de kayıt tutulur. Personelin depodan
üniforma alması esnasında karşılığında ne teslim ettiği ilk anda sorgulanmaz.
Böylece direkt takas usulüne yönelik değil zimmet esasına dayalı bir sistemle
çalışmış oluruz. Bilgisayardan hangi personelin üzerinde kaç üniforma olduğu
rahatlıkla izlenir.
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4.9.Onarım Gerektiren Üniformaları İlgili Ünitelere İletme
Üniformaların direkt üniforma deposuna teslim edileceği şekilde sistem geliştirilmiş
olması durumunda teslim alma bazı detayları içerir. Üniformayı teslim eden personel fişte
üniformayı teslim etme nedenini belirtmelidir. Bu neden kısaca “temizlik” veya “onarım”
olabilir. Eğer her iki durum da teslim nedeni ise üniforma çoğu zaman önce temizliğe sonra
onarıma gönderilir.
Personelden teslim alınan ve onarım gerektiren üniforma ilgili departmana verilirken
tekrar fiş doldurulur. Bu teslim fişinde üniformanın ne gibi bir onarım görmesi gerektiği
yazılır. Fakat çoğu zaman bu işlem böyle uzun prosedürlerle takip edilmez. Personelden
üniformayı teslim alırken personelin dolduracağı fişte üniformanın ne gibi bir işleme gerek
duyduğu açıkça belirtilir. Bu fiş 3 kopya olarak doldurulur. Bir kopyası personele verilir, bir
kopyası üniforma deposunda kalır ve diğer kopyası üniforma ile birlikte ilgili departmana
iletilir. Üniformanın teslim edildiği departmanın sorumlusu üniforma deposunda kalacak fişi
imzalar.

4.10.Eksik Üniformaların Tespit Edilmesi
Bilgisayar yardımıyla hangi üniformanın kimin üzerinde olduğu veya hangi
departmanda işlem gördüğü rahatlıkla izlenir. Fakat depo sayımı daima bize fiziksel
sonuçları gözden geçirmek için fırsat verir. Depoda eksik bir üniformanın tespiti fiziksel
sayım ile kayıtlar karşılaştırılarak tespit edilir.
Eskiyen, kullanılamayacak durumda olan, tamiri mümkün olmayan üniformalar
kullanım dışı bırakılırken yenisinin alınması konusunda ilgili birimler uyarılmalıdır.
Üniformaların satın alınması Satın Alma departmanının konusu olabileceği gibi kat
hizmetleri veya üniforma deposu sorumlusu da bu hususta yetkilendirilebilir.

4.11.Üniforma Kayıtlarını Tutma
Üniforma kayıtları artık bilgisayarlarla tutulmaktadır. İlerleyen teknolojiyi etkin
olarak kullanmak elbette büyük kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Bu sayede
üniforma deposu kayıtları ile ilgili tüm kayıtlar anında yetkili birimlere ulaşabilmektedir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
(Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız.)
1- ( ) Üniforma; aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi olarak
tanımlanabilir.
2- (

) Mutfak üniformalarının genel özelliği çoğunlukla renkli ve kepsiz oluşudur.

3- ( ) Güvenlik personelinin üniformaları diğer departmanlardan daha resmi bir hava
yaratacak tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
4- (

) Üniforma deposunda çamaşır deposundan farklı olarak hiçbir şey yer almaz.

5- (

) Üniformalar gruplandırma tekniğine göre numaralandırılır.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

Çamaşırları depolama modülü, içindeki öğrenme faaliyetlerinde verilen çalışmaları
başarı ile tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1- C
2- D
3- B
4-A
5-B
6-B
7-A
8- C
9-B
10-D
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1- D
2- Y
3- D
4- D
5- D
6- Y
8- Y
9- Y
10- D
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1- D
2- Y
3- D
4-Y
5-D
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