
Haber

Hemen her otelin altinda veya yaninda bir
maran~ozhane, teknik bölüm, çamasirhane, torna

tesviye bölümü oldu~unu biliyor muydunuz? Peki bir
yilda bir kasaba kadar ~ida tükettiklerini?.

HER OTEL

lerin kendi aralarinda 're

ceiving' dedikleri mal ka
bul bölümü oldu. Buraya ----
her sabah kamyonlar ya
nasiyor. Kamyonlara
yüklenmis sebze, meyve ve etler önce
tartilir, ardindan asçibasinin kontrolün
den geçtikten sonra mutfaga-soguk de
poya götürülür.

Mutfaga gelen meyve-sebzeler yika
nir. Etler, asçibasinin belirledigi mönüye
göre, onun kontrol ve talimatlari isiginda
islenip, pisirilir. Mutfagin bir yaninda
yemekler hazirlanirken, bir yanda da tat
li, pasta ve kekler hazirlanmaya baslar.

Mövenpick Hotel Istanbul Halkla Ilis
kiler Müdürü Buket Oguz, geçen yil
toplam 3 bin 720 kilo tereyagi, 134 bin
460 adet küçük sise suyu tükettiklerini
söylüyor. Otelin toplam deterjan tüketi
mi bin 100 kilo. Yumusatici tüketimi 250
kilo ve sivi sabun tüketimi de 330litre.

Çamasir yigmlari

Bu rakamlari görünce, çevreyi koru
mak adina otelodalarina asilan gereksiz
yere havlu kirletilmemesi yönündeki
uyari daha bir anlam kazaniyor ...

The Marmara Pazarlama Direktörü

Zeynep Hazar' dan aldigimiz bilgiya gö
re, The Marmara'nin çamasirhanesinde
günde 4, ayda ise 120ton çamasir yikani
yar. Temizlik malzemeleri için 212 bin,
sabun için 21 bin 500, kürdan içinse bin
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Otellerin, 24 saat yasayan mekan
lar oldugu hep söylene gelir. Biz

.de bunu yerinde görebilmek
amaciyla, sabahin köründe kalkip butik
is oteli sinifindaki 5 yildizli Mövenpick
Hotel Istanbul' a gittik.

Mövenpick'teki ilk duragimiz, otelci-

Mövenpick'te

günde 1.8 ton
çamasir yikamyar,
yd/ik deterjan
tüketimi ise1 ton

100 kilogram.

28

•
BIR

• Kerem KÖFTEOGLU
keremk@merkezdergi.com.tr



* The Marmara'nm rakam/an, verdigi catering hizmetini de kapstyor.

YILDA BiR KASABA KADAR TÜKETiYORLAR

The Marmara'nin

mutfagmda 68 kisi çift

vardiya çaltsiyor.

The Marmara*

5.4 ton

1.1 ton

1 ton

450 bin adet

31 ton

21 ton

42 bin sise

Mövenpick

2 ton

550 kilo

700 kilo

145 bin adet

5 ton

7.5 ton

7 bin 500 sise
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olusturuluyor. Bazilarinin içinde birer
marangozhane, tesisat atölyesi, hatta tor
na tesviye bölümü bile var.

Teknik müdür, dekorasyondan hijye
ne kadar her konuya iliskin bilgi sahibi
olmak zorunda. Ayni zamanda giderleri
düsürmek gibi önemli bir görevi var.

Onlar gerekirse günde 24 saat hizmet
vermek zorunda. Çogu zaman "Mesaim
bitti gidiyorum" diyemez duruma gele
biliyorlar.

YTLharcaniyor ...
500 personeli bulunan The Marma

ra'nin mutfaginda 68 kisi iki vardiya ola
rak çalisiyor. Çamasirhanede yine iki
vardiya olmak üzere 25 kisi görev yapi
yor. Otelin yillik yiyecek-içecek harca
masi 4.1 milyon YTL'yi buluyor. Su tü
ketimi ise 78.2bin YTL...

Görünmez kahramanlar

Mutfak ve çamasirhaneden çikip, yi
ne otelin altinda yer alan baska bir
önemli bölümü geziyoruz. Konakladigi
niz otelin oda, salon, su sicakliklarini
kimler ayarliyor dersiniz? Tabii ki teknik
müdürler.

Onlar elektrik sayaçlarini günde üç
kez kontrol edip, enerji tüketimiyle ilgili
çalismalar yapiyorlar. Yaptiklari isin en
önemli bölümünü ise havalandirma-ik
limlendirme olusturuyor. Malum bir
otelin hava kosullarina göre iklimIendi
rilmesi çok önemli...

Onlar konaklama sisteminin gizli
kahramanlari. Çünkü onlar sayesinde
otelde isler tikir tikir isleyebiliyor. Bu ya
kistirma hiç de bosuna degiL.

Iste bu yüzden, her otelin altinda ve
ya yan tarafinda birer teknik bölüm
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