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AÇIKLAMALAR

KOD 814EH0014

ALAN Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

DAL/MESLEK Kat Elemanlığı
MODÜLÜN ADI Çamaşırları Ütüleme

MODÜLÜN TANIMI
Çamaşırhanede, çamaşırları ütüleme ile ilgili yapılan işlemleri
tespit etme ve işlemlerin sorunsuz olarak yürütülmesi ile ilgili
bilgi ve becerileri kapsayan öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Çamaşırları yıkama modülünü almış olmak

YETERLİK Çamaşırları Ütülemek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ilegerekli ortam sağlandığında çamaşırhanede
tekniğe uygun olarak çamaşırları ütüleyebileceksiniz.

Amaçlar
 Çamaşırhanede tekniğe uygun olarak ütüleme araçlarını

hazırlayabileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları

ütüleyebileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları

katlayabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:Sınıf,işletme,atölye,ev
Donanım:Pres ütü,el ütüsü,silindir ve manken ütü,ütü
masası,DVD,VCD

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Modülde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
kendinizi değerlendirebileceksiniz.

 Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
araçları ile modülde kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Konaklama tesislerinde kalan konukların beklentilerini yerine getirmek ancak
kusursuz bir hizmetle sağlanabilir. Tesisin tüm bölümleri kendisine düşen görevi tam
anlamıyla yerine getirdiği zaman tesis bütün olarak kusursuz hizmet verir.

Kat hizmetlerinin önemli ünitelerinden bir tanesinin de çamaşırhane olduğunu
biliyorsunuz. Temiz çarşaflar ,güzel kokan havlular,lekesiz masa örtüleri çamaşırhane
personelinin işini çok iyi yapmasıyla bağlantılıdır.Yıkanan çamaşırlar ne kadar temiz olursa
olsun ,eğer ütü işlemi yapılmamış ise güzel görünmeyecektir;ayrıca hijyen açısından
konaklama tesislerinde ütü işleminin yeri oldukça önemlidir.

Çamaşırhanede yapılan ütüleme işlemlerinin hem görsel açıdan, hem de hijyen
açısından öneminin bilinmesi bu alanda çalışacak personel için önemlidir. Sizlerin bilinçli
yetişen birer turizmci olarak, bu konuda üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine
getireceğiniz şüphesiz bir gerçektir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında çamaşırhanede tekniğe uygun olarak ütüleme araçlarını hazırlayabileceksiniz.

Çamaşırhanelerde kullanılan ütüleme araçlarını araştırınız. .Bu araçların özellikleri
,çalıştırma ve kullanma kuralları hakkında bilgi alınız.Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.ÜTÜLEME ARAÇLARINI HAZIRLAMA

1.1. Ütü Çeşitleri ve Özellikleri

Ütü; elbise,yatak takımı,çeşitli giyim eşyalarının buruşukluklarını gidermek ve düzgün
durmalalarını sağlamak için kullanılır.

1.1.1. Elektrikli El Ütüsü

El ütüleri, ev ve sanayi tipi olmak üzere iki çeşittir. Çamaşırhanelerde sanayi tipi, el
ütüsü kullanılır. Bu ütülerin ısı kontrol ve buhar sistemi vardır.Buharı merkezi buhardan
alır,ancak kendisine ait buhar sistemi olan sanayi ütüleri de bulunmaktadır.Gerektiği
durumlarda bu sistem de kullanılabilir. Taban yapısı paslanmaz çelikten yapılmıştır ancak
istenildiği zaman altına teflon takılabilir. Özel donanımlı ütü masası üzerinde kullanılır
(Resim 1.1.).

Ütü Masasının Özellikleri: Vakum ve ısıtma sistemi vardır. Vakum sistemi masa
üzerine yerleştirilen çamaşırın aşağıya kaymasını engeller ve ütülenen çamaşırın
soğutulmasını sağlar;ütü masasının altında bulunan pedal sistemi ile istenildiği zaman
rahatlıkla çalıştırılabilir.Ayrıca masa üzerinde buhardan oluşan terlemeyi önlemek için masa
altında ayarlanabilir ısıtma sistemi vardır.Bu sistem masa üzerinde bulunan keçe,
kaplamanın ömrünü uzatır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Sanayi tipi el ütüsü

1.1.2. Pres Ütü

Pantolon ,gömlek gibi eşyaların ütülenmesinde kolaylık sağlayan bir ütüleme
aracıdır.İki çeşit pres ütü vardır:

 Bu ütünün üst kısmında keçe ve bez kaplaması yoktur, metalden
yapılmıştır.Ütünün alt bölümü buhar ,üst bölümü sıcaklık verir.Islak çamaşırların
kurutulması ve ütülenmesi için kullanılır.Isısı otomatik olarak ayarlanır.İpekli
kumaşlar,duş perdesi gibi eşyalar için kullanılır.Basınç ayarı ve alt kısmının vakumlama
özelliği vardır (Resim 1.2 ).

 Bu ütünün her iki parçası da bezle kaplıdır ve her iki parçadan da buhar verir.
Pantolon,gömlek gibi çamaşırlar için kullanılır.Çamaşırın yerleştirildiği masa, diğerleriy
le aynı özelliktedir (Resim 1.3 ).

Resim 1.2: Metal pres ütü Resim 1.3: Bez kaplı pres ütü
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1.1.3.Manken Ütü

İnsan vücuduna benzeyen bu ütüler ceket, pantolon, üniforma gibi zor ütülenen
eşyalar için kolaylık sağlar. Merkezi buhar sistemi ve hava ile çalışır.Çalışma programı
ütülenecek çamaşıra göre kullanan kişi tarafından yapılır (Resim 1.5 ).

Resim 1.4 Silindir ütü Resim 1.5 Manken ütü

1.1.4. Silindir Ütü

Çarşaf, peçete,masa örtüsü gibi düz çamaşırların kurutulması ve ütülenmesi için
kullanılır.Değişik büyüklükte ve modelde çeşitleri vardır.İşletmenin çamaşır kapasitesine
göre modeli belirlenir.Yeni teknoloji ile üretilen silindir ütüler ,ütüleme işleminin yanında
otomatik olarak katlama yapmaktadır.Çalıştırılmasında merkezi buhar sistemi ve hava
kullanılır(Resim 1.4 ).

1.2. Araçların Ütüye Hazırlanması

Ütüleme araçları ütü işlemine başlamadan kontrol edilmelidir.

1.2.1. Elektrik Kontrolü

Şalter açılarak elektrik kontrolü yapılır.

1.2.2.Buhar Kontrolü

Çamaşırhanede bulunan tüm ütü çeşitleri merkezi buharla çalışır.Çalışmaya
başlamadan buhar kontrolü yapılmalıdır (Resim 1.6.).
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Resim 1.6:.Buhar dağıtım sistemi Resim 1.7:Pres ütü basınç ve ısı ayar üniteleri

1.2.3.Isı Kontrolü

Ütülenecek çamaşırın özelliğine göre ısı ayarı yapılır ve ütünün istenen ısıya gelmesi
beklenilir.(Resim 1.7 )

1.2.4.Ütü Yüzey Kontrolü

Ütü tabanında ,ütü masası üzerinde leke yapıcı maddenin olup,olmadığı kontrol edilir
ve yüzeylere uygun günlük bakımları yapılır.

1.2.5. Kumanda Kontrolü

Tüm ütü çeşitlerinde yapılacak işleme göre ısı,zaman,basınç gibi işlemler
proglamlanarak kontrol edilir (Resim 1.8).

Resim 1.8: Kumanda panosu

1.2.6.Silindir ütüde şerit ve katlama aparatı kontrolü

Silindir ütü üzerinde bulunan taşıyıcı şeritlerde kopma olup olmadığı kontrol edilir.
Eğer kopma varsa yenisi ile değiştirilir. Şeritlerin günlük bakımı yapılır. Katlama şeritleri
kontrol edilir ve katlama yapılacak çamaşıra göre programlanır (Resim 1.13 ).
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1.3.Araçların Kullanımında Dikkat Edilecek Kurallar

 Araçlarda meydana gelen arızalar giderilmeye çalışılmamalıdır, teknik servis
çağırılmalıdır.
 Araçların kullanma talimatlarına uyularak çalışılmalıdır.
 El ütülerinde kullanılan ütü masalarının ısı ayarları dikatli ayarlanmalıdır; fazla

ısı masanın keçe kaplamasının yanmasına neden olabilir.
 Silindir ütüye çamaşır verildikten sonra eller, geri çekilmelidir. Ütünün koruma

perdesi yoksa eller, silindir arasına sıkışabilir.
 Silindir ütüye yanlış verilmiş çamaşırı geri almak için uğraşılmamalıdır; hem

makinenin hem de kullanan kişinin zarar görmesine neden olabilir.
 Pres ütülerde eller masa üzerinden çekildikten sonra kapatılmalıdır. Bu tip

ütülerde dalgınlığı önlemek için presi kapatmada çift buton kullanılır. Butonların bir
tanesi istenilirse iptal edilebilir. Kullanan kişinin her iki butonuda kullanarak presi
kapatması dalgınlık sonucu olabilecek kazaları engeller (Resim 1.9 ).

Resim 1.9: Pres ütü kapatma tekniği

1.4.Araçların Günlük Bakım Teknikleri

 El ütülerinin hergün çalışmaya başlamadan önce kaydırıcı parafin ile temizlenir.
Parafin, ütü tabanına sürülür, bir süre bekletildikten sonra silinir.Bu işlem, ütü tabanında
oluşan lekeleri temizler,ütünün daha kaygan olmasını sağlar.Periyodik olarak yetkili
servis tarafından ütülerin teknik bakımları yapılır.

 Pres ütülerin günlük olarak tozu alınır,çevresi temizlenir.Kullanım yoğunluğuna
göre aralıklarla bezleri ve keçeleri değiştirilir.Periyodik olarak yetkili servis tarafından
teknik bakımları yapılır.

 Manken ütülerin bakımları periyodik olarak yetkili servis tarafından yapılır.

 Silindir ütülerin de, ütüleme işlemine başlamadan önce günlük bakımları
yapılır. Taşıyıcı şeritler kontrol edilir, kopan varsa değiştirilir. Silindirden çamaşırların
rahat kayması için günlük olarak silindirlere kaydırıcı parafin sürülür. Özel bez üzerine
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sürülen parafin silindirden yavaş olarak geçirilir (Resim 1.11 ).Arkasından kuru bez
geçirilerek silindir üzerindeki parafin artıkları temizlenir. Yoğun kullanıldığı günlerde bu
işlem iki kez yapılabilir. Ayrıca haftada bir kez pas çözücü parafin kullanılır(Resim 1.10
). Bu işlem ütüde oluşan lekeleri ve biriken pislikleri temizler. Özel bez üzerine pas
çözücü parafin sürülür ve düşük hızda silindire verilir, 3-5 dakika bekletilir. Daha sonra
özel, zımpara şeklindeki bez ütüden geçirilir(Resim 1.12 ).Son olarak kaydırıcı parafin
sürülerek bakımı tamamlanır. Diğer teknik bakımları yetkili servis tarafından periyodik
olarak on beş günde bir yapılır.

Resim 1.10: Kaydırıcı ve pas çözücü parafin Resim 1.11: Kaydırıcı parafin sürme bezi

Resim 1.12: Pas çözöcü parafın zımparası Resim 1.13: Silindir ütü taşıyıcı şeritleri

Resim 1.14: Omuz,yaka ve manşet için pres ütü
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu kontrol edip yanlışsa (Y) doğruysa
(D) yazınız.

1- ( ) Sanayi tipi el ütülerinde buhar merkezi sistemden gelir.
2- ( )Ütü masasının vakum sistemi ütünün daha kolay kaymasını sağlar.
3- ( )Ütü masasının ısıtma sistemi masa üzerinde bulunan keçe kaplamanın ömrünü

uzatır.
4- ( ) Bez kaplamasız pres ütüler ve pantolon gömlek ütüsünde kullanılır.
5- ( ) Manken ütüler çarşaf ütüsünü kolaylaştırır.
6- ( ) Ütü masasının ısı ayarı yüksek olursa keçe yanar.
7- ( ) El ütülerinin tabanı aliminyum kaplıdır.
8- ( ) Pres ütüleri kapamak için çift buton kullanılır.
9- ( ) Silindir ütülerde pas çözücü parafin her gün kullanılır.
10- ( ) Ütüleme araçlarında meydana gelen arızaları ütü yapan personel gidermelidir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları ütüleyebileceksiniz.

Bulunduğunuz bölgedeki çamaşırhanelerde farklı eşyaların ütüleme tekniklerini
araştırınız.Ütüleme sırasında uyulacak kuralları öğreniniz.Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇAMAŞIRLARI ÜTÜLEME

2.1. Ütü Yapmanın Önemi

Ütü yapmanın yararları ;

 Ütülü çamaşır ,göze hoş görünür.
 Çamaşır daha geç kirlenir.
 Çamaşırlardaki mikropları öldürür, çamaşırın dezenfekte olmasını sağlar.

Konaklama tesislerinde hijyen açısından oldukça önem taşır.
 Ütülü çamaşır daha az yer kaplar.

2.2. Çamaşırları Ütüye Hazırlama Kuralları

 Çarşaflar: Yıkama işleminden sonra makinelerde sıkılan çarşaflar kurutma işlemi
yapılmadan ütüleme yapılır.

 Havlular: Kurutma makinelerinde kurutulduktan sonra bekletilmeden katlama
makinalarına gönderilir.

 Masa Örtüsü, Peçete: Yıkanmış çamaşırlara sıkma işlemi yapılır. Sıkma
işleminde sıkışan çamaşırların açılması için kurutma makinalarında 5- 8 dakika
kurutulur. Daha sonra ütüleme işlemi yapılır.

 Duş Perdeleri: Sıkma işleminden sonra kurutulmadan ütüleme yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Gömlek, Ceket, Ünİforma: Ütü işleminin daha kolay yapılması için manken
ütülerde, buhar sistemiyle kırışıklıkları açtırılır

2.3. Ütüleme Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar

2.3.1.Güvenlik Önlemlerini Alma

 Ütüleme araçları kullanılırken kullanma talimatlarına uyulmalıdır.
 Arızalar giderilmeye çalışılmamalı, teknik servise bildirilmelidir.
 Silindir ve pres ütülere ellerin sıkışmaması için kurallarına uygun

kullanılmalıdır.

2.3.2. Mesleki Hastalıkları Önleyici Tedbirler

Çalışma sırasında kullanılan araçlar mümkün olduğu kadar boy uzunluğuna uygun
ayarlanmalıdır;aksi halde vücut yanlış pozisyonda çalışacaktır ve bu durum zaman içerisinde
rahatsızlıklara neden olacaktır.Çalışma sırasında dik olmaya özen gösterilmelidir (Resim 2.1
).

Resim 2.1: Doğru çalışma pozisyonu

Ütü işleminde buhar çok kullanıldığı için astım gibi rahatsızlıklara neden olabilir.
Ayrıca kullanılan kimyasallarda solunum yollarına zarar verebilir .Bu tür rahatsızlıkları
engellemek için çalışma sırasında maske kullanmaya önem verilmelidir.

2.4. Ütüleme Teknikleri

2.4.1. Gömlek

Ütüleme işlemine yakadan başlanır. Kumaş özelliğine uygun ayarlanmış ütü, buharla
birlikte önce yakanın arka tarafı daha sonra ön tarafı yakanın bir ucundan gergin tutularak,
üzerinde gezdirilir (Resim 2.2 ).
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Resim 2.2: Yaka ütüsü

Omuz ve sırt kısmı ütü masasının ön köşesine düzgün yerleştirilir ve dikiş yerleri de
dikkate alınarak ütülenir. Tüm ütüleme işlemlerinde, buhar verilir ve ütü masasının vakum
sistemi kullanılır. Daha once de bahsedildiği gibi bu system, çamaşırın masa üzerinden
kaymasını engeller ve ütü işleminden sonra çamaşırın soğumasını sağlar. Sıcak çamaşır,
kolay kırışır ve ütünün bozulmasına neden olur (Resim 2.3 ).

Resim 2.3:Omuz ve sırt ütüsü Resim 2.4: Gömleek ön yüz ütüsü

Gömleğin ön tarafları sırayla ütülenir. Burada bulunan düğme ve ilik yerleri önce
tersten ütülenmelidir(Resim 2.4 ). Düğme üzerlerinde ütü kullanılmamalıdır çünkü bu,
düğmenin bozulmasına neden olabilir.Dikiş yerleri unutulmamalıdır (Resim 2.5 ).

Resim 2.5: Gömlek dikişleri ütü işlemi R esim 2.6: Manşet ütüsü
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Resim 2.7: Ütü masası kol ütüleme parçası(Aparat)

Ütü masasının kol ütüleme parçasına kol yerleştirilir.(Resim 2.6 –2.7 ) Önce manşet
bölümü içten ve dıştan gergin bir şekilde ütülenir, daha sonra kol düzgün bir şekilde
ütülenir.İşlem bittikten sonra gömlek askıya asılır (Resim 2.9 ).

Ütüleme işleminde pres ütü kullanılacaksa işlem sırası aynı şekilde yapılır(Resim 2.8
).Pres ütü altında bulunan pedallar kullanılarak vakumlama yapılır ve buhar verilir. Butonlar
kullanılarak ütünün kapanması sağlanır. Yaka , manşet ve omuz kısımları özel düzenlenmiş
preslerde de ütülenebilir.(Resim 2.10 )
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Resim 2.8: Pres ütü gömlek ütüleme işlemleri

Resim 2.9: Ütülenmiş gömleklerin Resim 2.10: Omuz,manşet ütüsü
depolanması

2.4.2. Pantolon

Pantolon ütüleme işlemine kemerden başlanır. Kemerin iç kısımları ve dikişler gergin
tutularak ütülenir(Resim 2.11 ).Cepler ters çevrilir ve düzgün bir şekilde ütülenir.Bu işlemler
yapılırken buhar ve vakum kullanılır (Resim 2.12 ) .

Resim 2.11: Pantolon kemer ütüsü Resim 2.12:Pantolon cep ütüsü
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Tersten tüm dikişler ütülendikten sonra pantolon çevrilir ve cep kısımları
ütülenir(Resim 13).Daha sonra paça kısımları ütülenir. Paçalarda eski ütü izi var ise bu iz
kaybedilmeden ütülenir, eğer ütü izi kaybolmuş ise paçalardaki dikişler karşılıklı gelecek
şekilde yerleştirilerek ütü izi yeniden bulunur(Resim 2.14 ).Kontrol edilerek ütüleme işlemi
bitirilir ve pantolon askıya asılır (Resim 2.15 ).

Resim 2.13: Pantolon cep ütüsü Resim 2.14: Pantolon paça ütüsü

Resim 2.15: Pantolonun askıya asılması

2.4.3. Ceket, Üniforma

Bu tür çamaşırlar, manken ütüde daha kısa sürede ve daha düzgün ütülenir. Manken
ütünün ayarları yapıldıktan sonra ütüleme işlemine başlanır. Ceket manken ütü üzerine
yerleştirilir (Resim 2.16).Ceketin düğmeleri kapatılarak ön etek uçlarından düzgün ve gergin
durmasını sağlayacak mandal şeklinde ağır metal takılır (Resim 2.17 ).
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Resim 2 16: Ceketin manken ütüye Resim 2.17: Ceket önünün kapatılması
yerleştirilmesi

Kollar için hazırlanmış özel aparatlar kol içine düzgün şekilde yerleştirilir .Manken
ütünün yanında bulunan aparata kol mandal ile tutturulur ve kolun gergin durması sağlanır
(Resim 2.18 ).Ütü programı yapıldıktan sonra hava ve buhar vermek için pedal kullanılır
(Resim 2.19 – 2.20 ).

Resim 2.18: Kol aparatlarının yerleştirilmesi
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Resim 2.19: Manken ütü kumanda ünitesi Resim 2.20: Manken ütü buhar pedalı

Manken ütü, üzerinde bulunan ceketi hava yardımıyla gerginleştirir ve buhar
yardımıyla kırışıklıklarını açar. Buhar verme işleminden sonra ceketin kırışmaması için
çıkarılmadan soğutma işlemi yapılmalıdır.Soğutma işleminden sonra kollara takılan aparatlar
dikkatli bir şekilde çıkarılır .Bu yöntemle ceket ütüsünün bozulması önlenir.Ceket ütüden
düzgün bir şekilde çıkarılarak askıya asılır.

Manken ütüler genellikle zor ütülenen giysiler için kullanılır.

2.4.4. Yatak Takımları

Çarşaflar, silindir ütülerde ütülenir. Ütüleme programı yapılan silindir ütüye çarşaf iki
kişi tarafından verilir. Ütünün katlama özelliği yok ise iki kişi karşıda katlama işlemini
yapar. Silindir ütünün hız ayarı çamaşıra göre ayarlanır. Ütüden çıkan çamaşır tam
kurumamış ise silindir dönüş hızı düşürülür. Ütünün başarılı olması için çarşaflar ütüye
düzgün verilmelidir.Silindir ütülerde saatte ortalama 400-450 adet çarşaf ütüsü yapılabilir
(Resim 2.21 ).

Yastık kılıflarının ütüleme şekli çarşaf ile aynı özelliktedir. Yastık kılıflarının
boyutları küçük olduğu için aynı anda 2 veya 3 yastık kılıfı silindir ütüye verilebilir (Resim
2.22 ).

Resim 2.21: Çarşafın silindir ütüye Resim 2.22:Yastık kılıfının silindir ütüye verilmesi
verilmesi



18

2.4.5. Masa Örtüleri

Basınç, sıcaklık ve hız ayarı yapılarak ütü kullanıma hazırlanır. Örtüler düzgün olarak
ütüye verilir. Katlama programı varsa örtüye uygun program yapılır ve katlanmış olarak
alınan çamaşırlar yerleştirilir.

2.4.6. Peçeteler

Ütüleme tekniği masa örtüleri ile aynıdır; ancak peçetelerin katlama programı yoktur.

2.5. Çamaşırların Kontrolü

Çamaşırlar ütüleme işleminden önce ve ütüleme işleminden sonra kontrol edilmelidir.
Lekeli,yırtık, sökük çamaşırlar ayrılarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.Kontrol
edilmeyen çamaşırlarda olan leke veya yırtıklar konukların şikayetlerine neden olacaktır
.Bu tür olumsuzluklar tesis hizmet kalitesini olumsuz etkileyecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
Öneriler

 Çamaşırları ütülemeye hazır hale

getiriniz.

 Ütüleme araçlarını belirleyiniz.

 Çamaşırları tekniğine uygun olarak

ütüleyiniz.

 Kontrol ediniz.

 Kumaş çeşitlerini tanıyınız.

 Kumaş özelliğine göre ütü işlemine

hazırlayınız.

 Ütüleme aracını belirleyiniz.

 Çamaşırların ütüleme yöntemlerini

öğreniniz.

 Üniformanızı giyiniz.

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız.

 Araçların kullanımına özen

gösteriniz.

 Belirlediğiniz ütüleme yöntemini

doğru uygulayınız.

 Ergonomi kurallarına uygun

çalışınız.

 Dikkatlı olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayir

Ütülenecek çamaşırın özelliğini öğrendiniz mi ?

Kullanacağınız ütü çeşidini belirlediniz mi ?

Üniformanızı giydiniz mi ?

Güvenlik önlemlerinizi aldınız mı ?

Ütünün ısı ayarını yaptınız mı ?

Çamaşırın ütüleme tekniğini öğrendiniz mi ?

Çalışmalarınızın ütü işlem sırasını doğru uyguladınız mı ?

Ütüleme aracını tekniğine uygun kullandınız mı ?

Çalışma alanınızın genel kontrolünü yaptınız mı ?

Elde ettiğiniz sonuçlarla hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda eksiklikleriniz varsa faaliyetin ilgili kısmını
tekrarlayınız.faaliyeti başarı ile tamamladıysanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlışlığını kontrol ederek doğruysa (D) yanlışsa (Y)
yazınız.

1.( ) Ütülü çamaşır daha geç kirlenir.

2.( ) Havlular ütülenerek kurutulur.

3.( ) Masa örtüleri 5 dakika kurutma makinesinde bekletildikten sonra ütülenir.

4.( ) Ütü buharının zararını önlemek için maske kullanılır.

5-( ) Gömlek ütüsüne omuzdan başlanır.

6.( ) Vakum sistemi çamaşırın masa üzerinden kaymasını engeller.

7.( ) Pantolon ütüsüne paçalardan başlanır.

8.( ) Manken ütülerde ütülenen çamaşırlar soğutulmadan alınmamalıdır.

9.( ) Çamaşırların arıza kontrolünden yıkama görevlileri sorumludur.

10.( ) Silindir ütünün hız ayarı proglanamaz.

Cevaplarınız cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında, çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları katlayabileceksiniz.

Bulunduğunuz bölgedeki çamaşırhanelerde çamaşır katlama tekniklerini araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇAMAŞIRLARI KATLAMA

3.1. Katlamanın Tanımı ve Önemi

Katlama yıkanmış ve ütülenmiş çamaşırların dolaplarda özelliğini kaybetmeden daha
düzenli durması için yapılan şekil verme işlemidir. Kullanış amacına göre katlanan
çamaşırlar kullanımda kolaylık sağlar. Konaklama işletmelerinde katlama yöntemleri, bu
açıdan daha fazla önem taşımaktadır.

3.2. Çamaşırların Katlama Teknikleri ve Nedenleri

3.2.1. Çarşaf

Yeni teknoloji ile çalışan silindir ütülerde çarşaflar ütüleme işleminden sonra
tekniğine göre katlama işlemini otomatik olarak yapmaktadır. Ütünün bu özelliği zaman ve
enerji açısından çalışanlara kolaylık sağlamaktadır.Silindir ütü çalışmaya başlamadan önce
katlama programı yapılır ve ütülenen çarşaflar katlanmış olarak ütüden alınır (Resim 3.1 ).

Resim 3.1: Silindir ütü katlama ünitesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Çamaşır katlama özelliği olmayan silindir ütülerde katlama işlemi personel tarafından
yapılır(Resim 3.2 ).Ütünün çamaşır çıkış bölümünde iki kişi olmalıdır ve ütülenmiş çamaşır
hemen katlanmalıdır. Bekletilen çamaşırın ütüsü kolay bozulur. Çarşaf, İlk olarak boyuna
ikiye katlanır (Resim 3.3 ). Daha sonra tekrar ikiye katlanır (Resim 3.4 ).

Resim 3.2: Katlama özelliği olmayan silindir ütü

Resim 3.3: Çarşaf ikiye katlanır Resim 3.4: Çarşaf tekrar ikiye katlanır

Çarşafın açık uçları (kenarları )içe gelecek şekilde ikiye ve tekrar ikiye katlanır(Resim
3.5 ).

Bu şekilde katlanan çarşaflar oda görevlilerinin çalışmasında kolaylık sağlayacaktır.
Yatak yapımında, çarşafın yatağa düzenlenmesinde katlama tekniğine göre çarşaf açılır ve
kat izleri yatağın düzgün yapılmasında yol gösterir(Yatak yapımı için ,oda düzenleme
modülüne bakınız).
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Resim 3.5: Çarşaf boyuna ikiye katlanır Resim 3.6: Katlanmış çarşaflar

3.2.2. Yastık Kılıfı

Silindir ütülerde yastık katlama otomatik olarak yapılmaz . Ütüden çıkan yastık kılıfı
enine ikiye katlanır. Kat izlerinin çarşaf ile aynı yönde olması görünüm açısından önemlidir.

Resim 3.7: Yastık kılıfı katlama tekniği

3.2.3. Havlu

Çamaşırhanelerde havlu katlama işlemi çoğunlukla otomatik havlu katlama
makinelerinde yapılmaktadır. Bu yöntemle, zaman ve enerji kaybı açısından önemli tasarruf
sağlanmaktadır.(Resim 3.8)Kurutulmuş havlular istenilen katlama programı yapılmış
makinelere düzgün bir şekilde verilir. Havlu, kısa sürede makine tarafından katlanır. Bu
yöntemle kısa sürede çok sayıda havlu katlama işlemi yapılır.

Resim 3. 8: Havlu katlama makinası
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Otomatik katlama sistemi olmayan işletmelerde katlama işlemi elde yapılmaktadır.
Büyük havlu katlamada işlem sırası;havlu ilk olarak enine ikiye katlandıktan sonar, tekrar
ikiye katlanır.Açık uçlar içeride kalacak şekilde enine üçe katlanır (Resim 3.9 ).

Resim 3.9: Büyük havlu katlama yöntemi

Küçük el havluları, önce enine ikiye, sonra tekrar enine ikiye katlanır. Havlu katlama
tekniği havlunun ebatlarına göre tesisler arasında farklılık gösterebilir.

Oda görevlileri tesis tarafından belirlenen havlu düzenleme şekline göre, havluları oda
içinde yerleştirirler ( Resim 3.10 ).

Resim 3.10: Havluların oda içinde düzenlenmesi
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3.2.4. Masa Örtüleri

Silindir ütülerin katlama özelliği varsa uygun program yapılarak ütüden katlanarak
alınır.

Katlama işlemi elde yapılacak dikdörtgen masa örtüsü katlama tekniği :

Masa örtüsü önce boyuna ikiye, tekrar boyuna ikiye katlanır. Açık uçlar dışa gelecek
şekilde enine üçe katlanır.(Resim 3.11 ).

Kare masa örtüleri önce ikiye, tekrar ikiye katlanır. Kare ve dikdörtgen masa
örtülerinin dışında banketlerde ve açık büfelerde kullanılan örtüler de vardır. Ebatları diğer
masa örtülerinden daha büyük olduğu için ütülenerek genellikle askılara asılarak depolanır.

Resim 3.11: Dikdörgen masa örtüsü katlama tekniği
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3.2.5. Gömlek

Resim 3.12: Gömlek katlama işlemleri
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Resim 3.13: Katlanmış gömlek

Seyahat dönemlerinde askıya asılma olanağı olmayan gömlekler tekniğe uygun
katlanırsa özelliği bozulmadan kulanılabilir. Katlama işlemine düğmelerin kapatılması ile
başlanır. Gömleğin düğmeleri aşağı gelecek şekilde masa üzerine düzgün bir şekilde
yerleştirilir. Geriye doğru gömleğin ön tek parçası katlanır ve kol düzgün olarak üzerine
katlanır Aynı işlem diğer ön parça ve kol için yapılır. Etek kısmından geriye doğru
manşetleri ile birlikte katlanır ve geri kalan kısmı omuza kadar gelecek şekilde katlanır
(Resim 3.12 ).İşlem tamamlandıktan sonra gömlek düzgün bir şekilde çevrilir (Resim 3.13 ).

3.2.6. Ceket

Ünüforma, ceket gibi eşyaların katlama tekniği genellikle aynıdır. Ceketin astarı dışarı
gelecek şekilde ters çevrilerek geriye doğru katlanır (Resim 3.14 ).

Resim 3.14 :Ceket katlaması 1. aşama

Ortadan ikiye katlanarak ceket katlama işlemi tamamlanır.(Resim 3.15 )
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Resim 3.15: Ceket katlaması 2. aşama

3.3. Çamaşırların Depolara Gönderilmesi

Katlanmış veya askıya alınmış çamaşırlar depolarda özelliği bozulmadan saklanır.
(Çamaşırları depolama modülünde bu konu daha ayrıntılı anlatılacaktır (Resim16-17-18-19
).

Resim 16: Havluların depolanması Resim 17: Masa örtülerinin depolanması
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Resim18: Gömleklerin depolanması Resim 19: Çarşafların depolanması
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
Öneriler

 Katlanacak ürün çeşidini tespit

ediniz.

 Çeşidine uygun katlama tekniğini

belirleyiniz.

 Belirlenen tekniği uygulayınız.

 Katlanmış çamaşırları ilgili

birimlere gönderiniz.

 Katlama yapılacak ürün çeşitlerini

belirleyiniz.

 Katlama tekniklerini öğreniniz.

 Tekniğe göre katlama işlemini

doğru uygulayınız.

 İşlemlerinizi kontrol ediniz.

 Çamaşırları doğru şekilde depolara

gönderiniz.

 Planlı ve organize olunuz.

 Zamanı iyi kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

Katlanacak çamaşır çeşitlerini öğrendiniz mi ?

Katlama yöntemlerini öğrendiniz mi ?

Çamaşır özelliğine göre katlama işlemini yaptınız mı?

Katlama işlem sırasını doğru uyguladınız mı ?

Makinelerde katlama işlemlerini öğrendiniz mi?

Makineye katlanacak çamaşırın özelliğine göre uygun programı
yaptınız mı?

Yapılan işlemin doğruluğunu kontrol ettiniz mi ?

Çalışma sırasında ergonomi kurallarını doğru uyguladınız mı?

Çamaşırları kurallara uygun şekilde depolara gönderdiniz mi?

Elde ettiğiniz sonuçlarla hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmeniz sonunda varsa eksikleriniz faaliyetin ilgili kısmını tekrarlayınız.
Faaliyeti başarı ile tamamladıysanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.Yıkanmış ve ütülenmiş çamaşırların depolarda özelliğini kaybetmeden durması için
yapılan işleme …………………… denir.

2.( )Çarşafın katlama tekniği yatak yapımında kolaylık sağlar.

3.( )Çarşaf katlama işlem sırası:
A).Boyuna ikiye katlanır
B) Tekrar ikiye katlanır
C) Açık uçlar dışarı gelecek şekilde enine ikiye katlanır.
D) Enine tekrar ikiye katlanır.

4. ( )Yastık kılıfları dörde katlanır.

5. ( )Küçük havlular enine ikiye ve tekrar ikiye katlanır.

6 ( )Dikdörtgen masa örtüsü katlamasında örtü kenarları dışta kalacak şekilde katlanır.

7. ( )Ceket tersi çevrilerek katlanır.

8. ( )Gömlek katlamada düğmeler kapatılmaz.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 CEVAP ANAHTARI

1 katlama
2 D
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 D
8 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim
kurarak diğer modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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