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G İ R İ ş 

1829 tarihinde, bugünkü anlayışa uygun olarak işletmeye açılan "Tre

nıount House" otelcilik tarihinin· başlangıcı sayılmaktadır. O tarihden bu ya

na yüzyılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen otelcilik mesleğinin temel 

düşünce ve esasları değişmemiştir. Gelişen teknolojiye bağlı ·alarak teknik 

araçlar, işi kolaylaştırıcı ve zaman tasarrufu sağlayıcı bir rol oynamışlar

dır. Ancak otelcilik düşGnceeinin temeli alan insanın insana hizmeti sürüp 

gitmektedir ve gidecektir. Odanın temizlenmesinde, elektrik süpürgesi ve ha
lı yıkama makinelerinin ortaya çıkmasına rağmen, bu teknik araçları yine in

sanlar kullanmaktadırlar. Odanın tozunun alınması yine insan eliyle mümkün

dür. Bir yeme~in servisi yine insan eliyle yapılmaktadır. Resepsiyonda anah

tar alış verişi, mesaj alımı ve iletilmesi yine insan tarafından yapılmakta

dır. 

Teknik araçların uygun kullanımı ve yerleştirilmesi, amaca yönelik 

olan iş akışına yardımcı olmaktadır. İşletmedeki ilişkileri, insan-insan, 

insan-makine, ve makine-makine, olarak ayırdıktan sonra yapılması gereken, 

bunlarır1 amaca yönelik alarak belli bir düzen ve baylanı içersinde organize 

edilmesidir. Bu organizasyo~ olayını daha ayrıntılı ve açık olarak gözler 

ününe sermek için ikiye ayrılması gerekmektedir. İşletmenin yapısı ile il

gili organizasyon, yani yapısal organizasyon ve işletmede ceyran eden olay-

ların-işlerin organizasyonu, yani iş akışı organizasyonu. Bu olgu, bundan 

sonraki bülümlerde ele alınmaya ve genişletilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada Gastronomi İşletmeleri tek başına ele alınmamış olup, 

Otelcilik ve otel içinde müteala edilmiştir. 

Araştırmanın birinci bölümünde genel olarak çeşitli otel tanımlama

larına yer verilip kısa olarak tarihçesine değinilmiştir. Otel işletmeleri

nin azellikleri yine bu bölümde kısa olarak ele alınmış ve büyüklüklerine 

gare yapılan sınıflamada bazı kriterler öne sürülmüştür. 
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İkinci bölOmde, aslında çok geniş bir saha olan Organizasyon konusu 

otelcilik ve gastronomi açısından ele alınmıştır. Bir otel veya gastronomi 

işletmesinin yapısı incelenerek organizasyonun temel ilkeleri ve sorunları 

ortaya konmuştur. Otelde işletme idaresinin organizasyonu konusuna işaret 

edilerek doğrusal sistem, doğrusal kurmay sistem, fonksiyonel sistem ve bel

ki yeni bir dOşOnce olarak Team-work dOşOncesi ele alınmıştır. 

ÜçOncO bölOmde genel olarak yönetim konusu yOzeysel olarak belirtil

miş ve otel işletmelerinde yönetim kavramı Ozerinde durulmuştur. 

DördOncO bölOmde, iş akışının temel asasları ele alınmış, iş akışı 

organizasyonu için yardımcı araçlar ve çeşitleri Ozerinde bir çalışma yapıl

mıştır. 

Otelde iş bölOmO başlıklı beşinci bölOm bir sonraki bölOmOn bir ha

zır lığı niteliğindedir. Bu bölOmde organizasyon araçlarından olan pozisyon 

tanımlaması (job description) kuşkusuz son derece önemli ve gerek otel ve 

gerekse diğer işletmelerde önemi ve fonksiyonu yeterince kavranamamıştır. 

Altıncı bölOm ise iş alanlarının organizasyonunu ve dolayısıyla iş 

akışı organizasyonunu içermektedir. BugOne kadar bu spesifik konuda tOrk 

literatOrOnde henOz pek bir şeyler yazılmamış olmasından hareketle, araştır

manı~,1bu bölOmO geniş tutulmuş ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Araştırma ile sunulan detaylı iş akışı kuşkusuz daha da derinleştirilebilir 

ve hatta herbir alt başlık kendi başına bir araştırma konusu teşkil edebi

lir. Spesifik otel hizmetlerinin çeşitliliği ve çok yönlOlOğO, bu konuda 

bitmek tOkenmek bilmeyen yeni araştırma konularını gerektirecektir. Bu bö

lOmde ÖnbOro, Food and Beverage, Housekeeping~ satın alma konuları ile il

gili temel esaslar ortaya konmuş ve böylece bu meslekte yeni olanlar için 

ise bilgilerini tazelemek ve bazı konularda genişletmek için başvurulabile

cek bir araştırma sunulmuş olmaktadır. 

Yedinci bölOmde ana başlıktan da anlaşılacağı Ozere kontrol konusu 

ele al~nmıştır. Kontrollerin hangi bakış açısından yapılması gerektiğini ör

neklerle gösteren bu.bölOm, aynı zamanda kontrollerin işletmeye neler kazan

dırabileceği veya kaybettirebileceği gerçeğini de gözler önOne sermektedir. 

Bu bölOmde özellikle yer verilen mutfak tOketim ve mutf~k sonuç kontrolO 

TOrkiye'deki bir k~ç bOyOk otelin dışında uygulanmadığı görOlmOştOr. 

Araştırmada mOmkOn olduğunca tOrkçe terminoloji kullanılmaya çalışıl

mış, ancak artık uluslararası düzeyde yerleşmiş olan yabancı terminolojiye 

de yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OTEL VE OTEL İŞLETMELERİ 



1.1. OTELİN TANIMI 

Bu konuda, gerek yasa düzenleyiciler (yapıcılar) 

olsun gerekse ilgili uzman ve kuruluşlar olsun tek bir "otel'' tanımı üze

rinde anlaşamamışlardır. Her biri kendi açısından tanımlama yolunu seç

miştir. Bu nedenle, salt bir tanımla yetinmeyip, bu tanımlardan olabil

diğince yararlanılmaya çalışıldı. Eksiksiz bir tek tanımla oteli tanım-

lamak oldukça güç. Her bir tanımın bir eksik yönü olabileceğinden, bir

kaç tanımı birlikte ele almak gerekmektedir. Bu eksikliği giderebilmek 

amacıyla, birkaç tanımı birlikte ele almak daha uygun olacaktır. Yapılan 

tanımlardan bazıları şunlardır: 

11 0tellsr, asıl fonksiyonları müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını 

sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için 

yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen en az 

20 (X) odalı tesislerdir" (1). 

Orhan Sezgin'e göre; "otel, insanların konaklama, beslenme vesair ih

tiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik ve sosyal bir 

işletmE!ldir 11 (2). 

Prof. Dr. S. Medlik'e göre; "otel, sahibi tarafından özel bir sözleş

meye gerek duyul~aksızın kendisine yapılacak hizmete, öngörülen bir tu

tarı ödemeye gücü yeter, istekli ve kabul edebilecek görünümde olan yol

cuya; yer, yiyecek ve içeceğin sağlandığı bir işletmedir" (3). 

Prof. Dr. W. Hunziker'e göre; "otel, yer yabancısı olan misafirlerin 

ilk planda geçici konaklama, ikinci planda yeme-içmelerine hizmet edecek 

biçimde faaliyette bulunan ve belirli standartlara sahip olan ticari bir 

işletmedir". 

X 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu•nun 37. maddesinin A fıkrasına gö
re Bakanlar Kurulunca 14.10.1983 1 te kararlaştırılmıştır. 

1) fUriz~ ~~tı~ım ve İşlet. Nit. Yönetmenliği, madde 67. 

2) Orhan Sezgin, Modern Otel Yönetimi, İstanbul 1970, s.3. 

3) Dr. Yılmaz Benligiray, Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve mali
yet Kontrolü, Eskişehir, 1977i s.10. 
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Amerikan literatüründe "otel, uygun bir yer bulunduğu taktirde, kabul 

edilmiş olan müşterilerin hiçbir özel angajman yapılmaksızın, konakladık

ları sürece bir ücret karşılığında yatmak, yemek, bagaj ve bunlar gibi 

hizmetlerin görüldüğü ve binaya kendi geçici evleri gibi ihtimam göster

di~eri yerdir" (4). 

Uluslararası Turizm Akademisi tarafından yapılan tanıma göre, "otel, 

yolcuların seyahatleri boyunca Llcret karşılığında konaklayabildikleri ve 

mutat olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir teşekküldür" 

(5). 

H. Olalı'ya göre "otel, yapısı, teknik donatımı, konforu ve bakım ko

şulları gibi maddi, sosyal değeri, personelin hizmet kalitesi gibi moral 

elemanlarıyla uygar bir insanın arzu ettiği nitelikte geçici konaklama 

ve kısmen beslenme ihtiyaçlarını bir Llcret karşılığında karş~lamayı mes

lek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış bir 

işletmedir" (6). 

Bu yapılan tanımlardan, otel denilince nasıl bir kuruluş dLlşünülebile

ceği ortaya çıkmış olsa da, 1952 yılında Otel Sahipleri Uluslararası Bir

liği (UIPH) tarafından hazırlanan proje, otel kelimesinin her Lllkede aşa

ğıdaki özelliklere sahip teşekküller için kullanılmasını kabul etmiştir 

(7). 

"Otel 

1- Yönetimiyle olduğu kadar donatımıyla da müşterilerin ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 

2- Yalniliz konaklama ihtiyacını değil, aynı zamanda beslenme ihtiyacını 

da karşılayabilmelidir. 

3- Misafirler ile kısa vadeli bir anlaşma yapan işletme olmalıdır. 

4- Otelcilik endüstrisinin maddi ve estetik standartlarına uygun eğilimi 

göstermeli ve buna kendini zorunlu saymalıdır. 

4) Arş. Gör. Adem Şahin, Konaklama İşletmeleri (Not I) s. 2-3. 

5) Hasan Olal~, Otel İşletmeciliği ve Yönetimi, İzmir, 1973, s.19. 

6) lbid. 

7) Ibid. s. 21-22. 
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5- Hiç bir faktör onun misafir kabul etmeme özelliğini değiştirmemelidir. 

6- Onun yolculara tahsis edilen odalarında sağlık koşullarına uygun olarak 

yerleştirilmiş banyo, lavabo ve tuvalet gibi donatım araçları bulunmalı

dır. 

7- Tesisatı ve donatımı ile konfor ve yardım isteklerine cevap vermelidir. 

8- Yeter sayıda teknik ve hizmet personeline sahip olmalıdır. 

Verilen bu tanımlar ve koşullar en az özellikleri içermektedir. Gelişen 

otel işletmeciliği ile birlikte etkinlik alanları daha da genişlemektedir. 

Örneğin, konferans salonları, yüzme havuzları, anı eşyası satan dükkanlar 

vb. gibi etkinlikler bunlardandır. 

Bu nedenle, tanımlar yetersiz kalmakla birlikte otel denilince akla ne 

geleceği hakkında bilgi vermektedirler. 

1.2. OTELCİLİGİN TARİHSEL GELİŞİMİ: 

Otelciliğin tarihsel gelişimi hazreti İsa'nın annesi Meryem anaya kadar 

değinmektedir. Dethlehem'e yaptığı bir ziyaretde bir handa konaklamak zo

runda kalmıştır ve oda olmadığı için ahırda yatar. O dönemde hanlar, ev 

sahibinin ailesi ile birlikte oturduğu kendi eviydi. Misafirler aynı oda

ları paylaşarak burada yeme içme ve konaklama ihtiyaçlarını gideriyorlardı. 

Özellikle paranın mal alım ve satım için kullanılması ile birlikte artan 

ticaret ve seyahatlerin artması (mal almak veya satmak, . anlaşmalar yapmak) 

insanların devamlı oturdukları yerleri ve evlerini terk etmeleri ve gittik

leri yerlerde konaklama hizmeti talep etmeleri, konaklama endüstrisinin ilk 

aşamalarıydı. Bu gelişme, İngiltere'de sanayi devriminin olmasına kadar dü

zenli bir şekilde artmıştı. Sanayi devrimi ile birlikte patladı. Ticaret 

ile birlikte yeni yollar açıldı ve ulaşım araçlarının gelişmesi ile kat edi-. 

len mesafeler ve konaklama süreleri arttı. Amerika'da ise bilindiği kadarıy

la ilk han 1657 yılında Virginia'da faaliyete geçmiş ve ilk dönemlerde İngi

liz hanı örnek alınmıştır. 1794 yılında, çok kısa bir süre içinde kentin 

sosyal merkezlerinden biri haline gelen "ci ty hotel" açıldı. 73 odalı b.u 

citel aslında kapasitesi bOyütülrnüş bir handan daha farklı g~rOnümünde değil

di. 
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BugDnkD otelcilik anlayısının başlangıcı olarak 1829 yılında açılan TREMONT 

HOUSE gösterilmektedir. "Tremont House" misafirlerine özel tek kişilik ve 

çift kişilik, kapıları kilitlenebilen odalar sunuyordu. Oda içinde de fiata 

dahil bedava donatımlar vardı. Bunun dışında göze çarpan başka bir özellik 

resepsiyon ve misafirler arasında haberleşmenin sağlanmış olması ve ilk kez 

olarak Fransız mutfağının bir Amerikan otelinde bulunması. Ancak bugDn için 

normal olarak kabul edilen imk~nların çoğunu Ellsworth M. Statler'in ~Buf

falo Statler" Oteline borçlu bulunmakta olduğumuz göraşa ağırlık kazanmak

tadır. Statler'in sloganı, "birbuçuk dolar karşılığında bir oda ve banyo" 

idi. O dönemde seyahat eden bir kişinin ortalama ödeme gDcDnü aşmayan bu 

f iat büyük rağbet görerek bir anda Statler Otelleri zincirinin kurulmasına 

yol açtı. 1920'lerde daha büyük oteller yapıldı. Chicago'daki "Stevens Ote

li" aç bin odasıyla en bDyüğüydü. 1929'da yaşanılan ekonomik bunalım nede

niyle ~onaklama endüstrisi büyDk darbe y~di. Roosevelt'in başa geçişiyle 

ekonomi tekrar canlandı ve 1940'lı yıllara gelindiğinde, ta ki ikinci dDn

ya savaşı başlayana kadar, otelcilik endüstrisi istikrar kazandı. 

Savaş yıllarında insanların sürekli göç halinde olmaları ve askerlerin 

yer değiştirmeleri otellerin %95 1 e yaklaşan doluluğa erişmelerinin en bDyük 

etkenleriydi. (8) 

20. yy'da turizmin, dolayısıyla konaklama endüstrisinin gelişmesine kat

kıda bulunan bir çok etken vardır. Bunlardan Batı dünyası için geçerli olan 

bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Bir çok ülkede insanların çalışma koşulları iyileştirilmiş ve belirli 

ölçülerde ekonomik bir istikrar sağlanmıştır. Gelir farklılıkları az 

bir düzeye indirilmeye çalışılmış, özellikle Avrupa'da hayat standartı 

yükselmiştir. 

2. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile yıllık ücretli izin hakkı 

doğmuş ve gelişmiştir. Bu süreyi, sürekli yaşanan yerin dışında geçir

mek yaygın bir düşünce haline gelmiştir. 

3. Çalı$ma hayatının ve kentleşmenin insan üzerindeki stresi, insanları 

bu izinlerini genellikle daha sakin, iklimi daha yumuşak, en önemli 

faktör olarak da stresden uzak bir yerde geçirmek anlayışı. 

8) Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları 48, Ko-
naklama Endüstrisine Giriş, Ankara 1983, s. 5-10. -
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4. Ülkeler arasında yapılan anlaşmalar neticesinde ülkelere giriş-çıkış

larda kolaylıklar getirilmiş, doğu-batı ilişkilerindeki detant politi

kasının da olumlu yönde etkisi olmuştur. 

5. Ulaşım araçlarındaki gelişme, özellikle kara ve·demiryolu araçların

daki modernleşme ve konfor, daha rahat, Dcuz ve hızlı bir ulaşımı 

sağlamış, yolda geçecek dolayısıyla tatil süresinden kayıp olan zama

nı en aza indirmiştir. 

1.3. OTEL İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ: 

Otel i~letmelerinin başlıca özellikleri ~u şekilde özetlenebilir (9): 

1. Otel işletmeleri "zaman" satar. 

Otelin odası hergün bir kez olmak üzere yılda 365 kez satılmalıdır. Ba

zen günde iki veya daha fazla satildığı olağanüstü durumlar olabilmekte. 

Bunlar kazançtır. Ancak bugün satamadığınız bir odayı yarına devretmeniz 

veya satılmadı diye stok etmeniz mümkün değildir. Satılamayan her oda, 

gelir hanesinde (-0-) sıfır olarak belirtilecektir. Zamanı geri getirmek 

imkansız olduğundan bu bir kayıptır. 

2. Otel hizmetleri ''insan gücüne" dayanır. 

Spesifik otel hizmetlerinin yerine getirilmesi geniş ölçüde insan gücü 

tarafından olmaktadır. Diğer endüstrilerde artan teknoloji kuşkusuz otel

cilik sektörünüde etkilemiş durumdadır. Ancak yine de, yatakları yapacak 

robotlar ve misafire güleryüzle hizmet verecek bilgisayarlar üretilmedik

çe insan gücü otel işletmeciliğinde temel üretim aracıdır. 

3. Ürün, üretim yerinde tüketilir. 

Otelcilik sektörünün diğer sektörler karşısındaki başka bir farklı özel

liği, işletme içinde üretilen ürünün (hizmetin) yine otel içinde tüketil

mesidir. Tüketici (misafir) ise üretim yerine (otele) gelmek zorundadır. 

Üretilen hizmetin diğer endüstri dallarında olduğu gibi çeşitli dağıtım 

kanallarından yararlanılarak tüketiciye ulaştırılması ~öz konusu değildir. 

9) Tekin Ertan, "Turiz~ ve Turizm İşletmesi" Sevk ve İdare Dergisi, s. 53 
(Oca~ 1973), s.27; Ismet S. Barutçugil, Turizm Işletmeciliği (Bursa: Ulu
dağ Universitesi Basımevi, 1982), s.46; Orhan M. Sezgin, "Otelcilik Mes
leği", Mesleki ve Teknik Öğretim, Y.21, s. 247 (Eylül 1973), s.35. 
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4. Ürünün hazırlanması sipariş ile başlar. 

Ürün, yani hizmet, ancak misafirin otele gelerek sipariş vermesi ile 

başlar. Restoranda yemek yemek isteyen bir misafirin siparişi, siparişi

nin, hazırlanışı ve yemeğin sunulması ve tüketilmesi birbirini izleyen ve 

zamanla yarışan faktörlerdir. Oysa diğer endüstri dallarında üretim devam 

etmekte alınan siparişler ise hemen stokdan karşılanmaktadır. Otelcilikte 

ise sipariş verilmeden hammadde işlenmez. 

5. Break-even point. 

Sabit masrafların çokluğu ve ürünün stok edilememesi nedeniyle "Break

even point" denilen kar-zarar noktasına ulaşmak, kesinlikle bu noktanın 

altına düşmemek işletme rantabilitesi açısından gereklidir. Bu da yıl 

boy.unca (mevsimlik işletmelerde sezon boyunca) belirli bir doluluk yüz

desine sahip olmayı gerektirir. 

6. Otel işletmes~ yılın 365 gününün her saatinde açık olan ve hizmet veren 

işletmedir. 

Otel işletmesinin bu özelliği iyi bir işgüqü planlaması ve mal stok plan

laması gerektirir. Çalışanlar yalnızca çalıştıkları sekiz saati değil, 

aynı zamanda kendilerinden sonraki 16 saati de düşünmek ve ona göre plan

lama: yapmak zorundadırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

OTEL İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON 



2 .. 1·. OI'ELCİLİK VE GASTRONOMİ ALANINDA ORGANİZASYONUN TEMEL İLKELERİ 

21.1.0rganizasyonel temel bilgilerin otelcilik ve gastronomi alanına 

uyqulanması. 

Her otel, her misafirhane belli bir düzen gözönünde tutularak yapılmıştır. 

Uygulanacak ve biçimlendirecek eylemin adı "organize etmek"dir. Organizas

yon ise bu eylemin sonucudur. İyi bir organizasyon için yalnızca makinalar 

ve malzeme önemli değildir, organizasyonun bir parçası olarak, aralarında 

insancıl yani sosyal ilişkiler bulunan çalışanların önemi, oldukça büyük 

rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bir işletmenin aynı 

zamanda sosyal bir yapıyı teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 

r 
Eylem olarak 

organizasyon 

yani organize 

etmek 

Organizasyon 

k'.avramının 

anlamı 

l 
Sonuç olarak 

organizasyon 

yani 

organizasyon 

r 
Sosyal bir 

yapı olarak 

organizasyon 

Bir otelin veya gastronomi işletmesinin hedefi, işletmede: 

İşe severek gelmeleri istenen 

çalışanlar tarafından 

hizmet ve ürün üretilmesi ve 

bunların mümkün oiduğunca düşük maliyetli 

ve misafirin arzusuna uygun olarak yapılmasıdır. 

İşletmenin hedefi maksimum kar olduğuna göre, bu hizmetler en 

azından maliyeti karşılamalıdır. (10) 
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(10) Schastzing E.E., Operational Management in der Hotellerie, 

Münih 1978, sayfa 2. 

Bu amaca uygun olarak işgörenler planlı olarak birlikte çalışmalılar, 

bu birlikte çalışma düzenli olmalı ve buna göre her çalışan belli bir 

görevi yapmakla yükümlü olmalıdır. 

Bunun anlamı herşeyin planlanmış olmasıdır. İş akışı ve aynı zamanda 

organizatörün işi üç süreçte gerçekleşmektedir. 

l.süreç: 2.süreç: 3.süreç 
r - Planlama . Uygulama Kontrol 1 

FEED BACK 

Önemli olan feed back olayıdır, yani ardından ve devamlı olarak 

planın doğ"ruluğu ve istenilen başarı ile yapılmış olup olmadığının 

kontrolüdür. 

Otel ve misafirhane işletmelerinde planlama kısa, orta ve uzun süreli 

olabilir. Tesbiti ise aşağıdaki hususların kesin olarak belirlenmesi 

ile yapılmalıdır. 

- hangi işlerin yapılacağı, örneğin yiyecek maddelerinin ve içecek

lerin alııirnası, depolanması, hazırlanması, servis edilmesi, v.b. 

- belirli bir işi kimin yaptığı, örneğin mutfak şefi aynı zamanda 

yiyeceklerin alımıyla uğraşmakta v.b. 

- neyin yapıldığı dolaysıyla neyin yapılması gerektiği, örneğin 

satın alma, pişirme, servis etme v.b. 

- çalışanın hangi mahalde iş yaptığı, örneğin mutfak, bar, restoran 

toplantı salonu v.b. 

- işin ne zaman başladığı ve bittiği 

- kimin karar veya emir vereceği, örneğin mutfak şefi, önbüro müdürü v.b. 

işin sonucunda ne ürün çıkacağı, yani hangi hedefe ulaşılacağı, örneğin 

yatakların satılması, yiyecek ve içeceklerin satılması v.b. 

- 12 -



Planlamadan sonra işin uygulanması ile başlanır. Organize etmek, otelin 

yapısını ve iş akışını, herşeyin sorunsuz halledilmesi için, düzenlemektir. 

Otelde planlanan bütün işler, ürünün yani hizmetin misafire ulaşması için 

yapılır. 

Bu nedenle yapılacak en küçük yanlışlık veya hizmette eksiklik, doğ

rudan misafirin memnuniyetsizliğine sebebiyet vereceğinden, bütün işlerin 

planladığı üzere yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Buna organizas

yon kontrolü denilmektedir. Plandan sapmaların görülmesi veya bir şeyin 

daha önceden belirlendiğinden daha iyi yapılabileceği tesbiti yapılırsa, 

planda hemen düzeltme yapılmalıdır. 

Planlama-uygulama-kontrol eylemleri yine ard arda yinelenmelidir. 

Otellerde ve misafirhanelerde organizasyonel önlemler uzun vadeli olarak 

düşünülmelidir. İşletme müdürÜ, ilerde işletmede neler olabileceği veya 

olması gerektiği üzerinde durmalıdır. Özellikle gastronomi işletmelerinde, 

diğer ticari işletmelerde nadiren olan, bir anlık yoğun bir işle karşı 

karşıya kalınabilir. Bu nedenle sık sık, önceden bilinmeyen veya bir anda 

ortaya çıkan sorunlar konusunda sorunu çözmek için acil kararlar verilmesi 

gereklidir. Böyle bir durum örneğin şu sebeplerden ortaya çıkabilir: 

Organizatörün planında temel işlevi olan bir önkoşul düşebilir ve 

değişimin gerektirdiği konularda bazı ayrıntılar aksar. 

- İçecek firması istenilen içeceği zamanında getirmez ve böylece 

bir ziyafet toplantısındaki misafirlere, sipariş edilmiş olan 

içki türü veya çeşiti verilemez ve başka bir marka verilmek duru

munda kalınır. 

- Elektrik kesintisi nedeni ile veya havagazı arızası nedeni ile 

yemekler hiç veya zamanında yapılamaz. 

- Çalışanların gelmemesi veya bir makinenin çalışmaması, örneğin bir 

aşçı hastalanır, servis asansörü bozulur v.b. 
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"halden hale" veya "zamana bağlı" olan bu organizasyon biçimi, ve bu 

meslekte çalışanlar tarafından sık sık kullanılan "son dakika operas

yonu" sözü, uluslararası terminolojide 11 improvisatıon" karşılığını 

bulmaktadır. 

improvizasyonlar, olayı iyice araştırma imkanı olmaksızın 

tecrübe veya fikre dayanan, anlık duruindan ortaya çıkarı 

kararlardır. 

ORGANİZASYON, işletme hedefine veya ekonomik bir hedefe 

varmak için gerekli olan insan ve teknik gücünün, amaca 

yönelik bir düzen ve bağlam içersinde bulunması olayıdır. 
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İlişkiler 

Modern Otel İşletmelerinde, çalışanların yeteneklerini gösterebilmeleri 

için yeterince bir serbest alan bırakılır, çok sıkı kurallar konmaz. 

Otel ve Gastronomi işletmelerinde insanları ve teknik araçları birer 

eleman olarak nitelendirirsek üç ilişki biçimi karşımiza çıkacaktır. 

- İnsan-İnsan ilişkisi (örneğin şef garson ile garson arasında 

bir konuşma, bilgi alış verişi.) 

- İnsan-Makina ilişkisi(Örneğin kasiyer hesap makinasını kulla

nıyor, bordrolar ibrn ile yapılıyor.) 

- Makina-Makina ilişkisi(Örneğin POS kasaları -Point of sale, 

on-line, yani direk olarak bir bağlantı 

ile bilgisayara bağlı olarak çalışabilir. 

BÖylece computer desteğindeki bir Satın 

Alma departmanı kolaylıkla stoklarını 

kontrol edebilir.) 

Bir Otelin iç yapısına yapısal Organizasyon denilmektedir. Yapısal 

Organizasyon, işletmede yapılacak işlerin kimin tarafından yapılacağı 

ve her kademenin ne yapmakla görevli olduğu ve hangi yetkilere sahip 

olacağının belirlenmesidir. 

İşletmedeki İş akışının organizasyonu, yani yer-zaman ilişkisi 

içersinde yapılan işler Akış organizasyonu olarak adlandırılmaktadır. 

Bir organizasyon, istenen ve bilinçli olarak yanılan bir organizasyon 

ise, Formel Organizasyon adı verilmektedir. Ancak her otelde veya gast

ronomi işletmesinde çalışanlar arasında plan dışı, çoğu zaman istenme

yen ilişkiler vardır. Örneğin: akraba ilişkileri, aynı kulübün üyesi, 

okul arkadaşlıkları v.b. • 

Bu istenmeyen gruplaşmalara İnformel Organizasyon Denilmektedir. 

İnforrnel grupları işletmeye olumlu olduğu gibi, olumsuz etkileri vardır. 
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·21.2. Otel organizasyonu yapılırken göz önünde tutulacak hususlar: 

Bu organizasyon yapılırken göz ününde tutulacak hususları şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

Organizasyon yapılmadan önce otelin temel ve yan fonksiyonları incelen

meli ve gruplandırılmalıdır. Birbirine yakın olan veya benzer olan hiz

metler bir yerde toplanmalıdır. 

- Aynı hizmet iki farklı yerde yapılmamalı aynı yerde toplanmalıdır. 

- Bir fonksiyon bölümler arasında dağıtılmamalıdır. Bir bölüm sorumluluğu 

üstlenmeli ancak konuyla ilgili diğer bölümlerle iletişim yürütülmeli

dir. Örneğin malların tedariki için satın alma sorumludur. Ancak alınan 

malların kullanım amacına uyguılL..ğ...nımutfak şefi belirler ve beğenmediği 

malları geri gönderir. Muhasebe bölümü ise faturayla ilgili işlemleri 

yapar. Bu fonksiyonları, organizasyon yapılırken kesinlikle belirtmek 

gereklidir. Örneğin "Satın alma, mutfak ve muhasebe malların satın alın

masından sorumludur" şeklindeki gibi bir ifadeye organizasyon yapılır

ken yer verilmemelidir. 

- Her yönetici ve çalışan için görev tanımlamaları (job description) ha

zırlanmalıdır. 

- Yetenek ve çalışma alanları saptanmış olan insanlara mümkün olduğu ka

dar kendi yetenek ve çalışma alanları dışında işler verilmemelidir. 

Ancak otelciliğin çok yönlü hizmetler veren işletmeler olduğunu dikkate 

alarak, personel alımında çok yönlü insanların seçilmesi için özen gös

terilmelidir. Örneğin kat hizmetleri için bir erkek hizmetçi alınırken 

daha önce Bellboy'luk da yapmış olan tercih edilebilir. 

- Otel işletmesinde yapılacak olan işler en az zaman, emek ve finansiyal 

kaynaklar kullanarak yapılmalıdır. 

- ~öneticilere otel işletmesi rantabilitesinin arttırılması yönünde her 

türlü yetki ve insiyatif verilmelidir. Bu nedenle otel yöneticisinin 

titiz bir değerlendirmeyle işe alınmasına öze~ gösterilmelidir. Yetki 

vermeden başarı ~eklemek. Bu yetkileri k~yfi yönde kullanacağı düşünü

len bir yönetici zaten işe alınmamalıdır. O halde böyle bir endişeye 

yer ·verilmemelidir. 
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- Organizasyon gerek işletme yapısı gerekse iş akışı açısından ipleri 

elinde tutan bir araçtır. Ancak değişmez değil, aksine sürekli değişir. 

Organizasyon için daha önce planda yer alan gerekli bir bn koşul düşe

bilir ve organizasyon değişir (iş akışı). Daha önce organize edilmiş 

bir işin uygulamasında aksaklıklar ortaya çıkabilir aksaklık hemen gi

derilerek organizasyon yeniden yapılır. 

Organizasyon sürekli kontrol edilmeli, daha güvenilir sistemler üzerin

de çalışılmalıdır. 

- Otel işletmesinde zaman faktörü çok büyük bir öneme sahiptir. Bu neden

le hangi işlerin ne kadar sürede yapılması gerektiği konusunda standart

lar oluşturulmalıdır. ~rneğin yapılan zaman-iş testleri ile ayrılan bir 

odanın·ile kalan bir odanın temizlik süresi test edilerek, bir kat gö

revlisinin (geliş-gidiş, asansör bekleme, soyunma-giyinme •• ~vb.) gün

de kaç oda yapabileceği, yapması gerektiği tespit edilebilir. 

- Organizasyon, otel işletmesindeki ast-üst ilişkisini kesin olarak belir

lemelidir. Sorumluluk ve yetki, mümkün olduğu kadar organizasyonun alt 

kademelerine devredilmelidir. Her idareci, kendi üst kademelerinden na

sı~ yetki ve sorumluluk beklerse, yetki ve sorumluluk devrinde de arzu

lu olmalıdır. Bunu yerine getirmeyen yöneticiler, alt kademelere ait 

konularda da karar vermek zorunda kalacaklarından, o kademeyi yönetmiş 

değil, kendileri işgal etmiş olurlar. 
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21.3.0rganizasyon Planlaması 

1. Organizasyon Planlamasının nesnesi 

Organizasyon Planlaması kavramı değişik şekilde yorumlanabilmektedir: 

- Planlama kavramı altında, İşletmede iş akışının koordinasyonu 

amacına yönelik, ilerisinin görülmesi anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

işletmenin gidişatı en üst yönetim tarafından tesbit edilmeli, 

işletme birimleri, kararlarında dikkate alabilecekleri bir ana

politikaya sahip olmalıdırlar. 

- Bu kavram aynı zamanda önkararlar bütünü olarak da anlaşılmaktadır. 

Buna göre bunların içinden seçme imkanı ve çözüm önerileri üzerinde 

çalışılarak karar verilebilecektir. 

İki kavram tanımlaması da geleceğe yönelik kararların verilmesini içer

mekte, bunlarla işletmedeki veya bölümlerindeki olaylar tesbit edilmekte 

veya etkilenmektedir. Planlama ile işletmenin geleceği düşünsel olarak 

inşaa edilmekte, organizasyonda ise. İşletmenin yalnızca o andaki durumu 

etkilenmektedir. 

Organizasyon planlaması 

- geleceğe yönelik 

- bilinçli 

- sistematik olarak 

yapısal ve akış organizasyonun-:.etkilenmesidir. 

Organizasyon Planlaması tanımını biraz daha açmakta fayda var. Organi

zasyon Planlaması sistematik uygulanan bir kararlar sürecidir kararların 

hedefe yönelik hazırlığıdır. Geleceğe yöneliktir ve işletme yönetimini 

kolaylaştırır, hatta öncelikle buna imkan kılar. Her otel İşletmesi 

sürekli değişen durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu açıdan orga

nizasyonun anlamı, etkili düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu organizasyon 

dahilinde değişimlerin zamanında teşhisini ve ... işletme politikasına uygun 

önlemlerin hazırlığını gerektirir. Bu arada değişmiş ilişkilere uyum 

veya beklenen durumlara bilinçli bir hazırlık sözkonusu olabilir, 
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Planlamacı, planı öyle esnek yapmalı ki, plan her zaman ve kısa sürede 

değişen olgulara uyarlanabilsin. 

Organizasyon kavramı Hipotez kavramından kesinlikle ayırt edilmelidir. 

Organizasyon planlaması ne olması gerektiğini tesbit etmektir, oysa 

Hipotez öne sürmek büyük olasılıklı neyin olacağını tahmin etmektir. 

2. Organizasyon Planının görevi 

Bir işletmedeki olayların tümünü üç ana bölüme ayırabiliriz. 

Planlama Realizasyon Kontrol 

-İşletme geleceğinin -İşletmenin bulunan -Arzu edilen işlerin 

biçimlendirilmesi zaman içersinde, somut sonuçlarının kontrolü. 

ve gerçek etkilenişimi 

İşletmedeki tek tek uygulamalar ancak ana plana bağlılık çerçevesinde 

anlam kazanabilirler. Her parça plan ana planın bir parçası olarak 

görülmelidir. Planlama konusunda uygulamada ortaya çıkan bazı hususları 

ise şöyle sıralayabiliriz: 

- Genel ve parça planlar karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. 

- Kuralda, İşletme politikasından ortaya çıkan genel plan geçerlidir. 

- Genel plan oluşturulurken, parça planlar koordine edilirler ve uyumlu 

olmaları sağlanır. 

- Planlamadan İşletmede içsel ve dışsal etkiler gözönünde bulundurulma

lıdır. 

- Her, planlama İşletmedeki en zayıf bölüme göre yapılmalıdır. 

İşletmelerde genellikle kaba, detaylı olmayan planlar ile çalı.şılır. 

Bu planlar yalnızca çalışanlar için bir yön tayininden ibarettir. 

Tabi ince, ayrıntilı planlar da yapılabilmektedir. 

Uzun süreçler için kaba planların yapılması daha faydalıdır, çünkü 
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planların esnek olmaları istenen, arzu edilen bir durumdur. 

Her an değişebilecek durumlara göre değiştirilebilmelidir. 

Kısa süreli planlar ise genellikle yapıldığı gibi tam olarak uygu

lamaya konulur. 

Otellerde ve Gastronomi işletmelerinde devamlı uzun süreli planlamalar 

üzerinde durulmaktadır. Genelde kabul edilen zaman bölümlemesi aşağıdaki 

gibidir. 

Planlar 

• uzun süreli 

. orta süreli 

• kısa süreli 

Plan Si.ıresi 

20 yıla kadar 

3 yıla kadar 

1 yıl ve daha az 
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2. 2. YAPISAL ORGANİZASYONUN TEMEL İLKELERİ 

22.~~0tel ve Gastronomi İşletmelerinde temel yapısal 

Organizasyon sorunları 

Bugünkü modern işletmecilik sistemler içinde düşünmektedir. Yapısal 

organizasyon, bir yapının, örneğin bir otelin strukturu olarak görül

mektedir. Buyapı içersinde birbirleriyle karşılıklı etkileşim içersinde 

olan insanların ve teknik araçların rolü sözkonusu. Bu, birbirlerine 

bağımlı oldukları anlamını taşır. Bir otelin yönetimi, bilgil~rin belli 

karar kuralları ışığında amaçlanan hedef çerçevesinde kararlara dönüştü

rüldüğü bir süreçtir. Bunu yaparken hiç bir çalışan, hiç bir alet, hiç 

bir bölüm, hiç bir iş kendi başına ele alınamaz, aksine bir bütün olarak 

görülür. Modern işletme teorisi işletmeyi bir sistem olarak görür, eleman 

ve ilişkilerden oluşur. Bu sistemin en küçük birimleri insan ve makina

lardır. "hotel" sistemi çeşitli subsistemlerden (hazırlama, servis, yatak 

satışı v.b.) oluşmakta ve toplumsal, teknik ve ekonomik ilişkileri içeren 

bir çevre içinde bulunmaktadır •• 

Özetlersek şu nokta akılda tutulmalıdır: Otel işletmesi bir bütün 

olarak görülmeli ve dar bir bakış açısı ile yaklaşılmamalıdır. İnsan 

ve işletme araçları bir işletmenin strukturel yapısını belirleyen 

faktörlerdir. Bunun yanında önemsiz sayılamayacak çevrenin etkisi de 

sözkonusudur, çalışma mahallinin etkileri, sıcaklığın; ışığın gürültünün 

vb. Bu unsurlar fiziksel etkenler olarak adlandırılmaktadır. Bunun 

yanında işletme kliması ve ücretleme "sosyal", iş zamanlarının tesbiti 

işletme yönetiminin yeni araçların ve uygulamaların karşısındaki tutum

ları ise iıırganizasyonel" etkiler olarak adlandırılmaktadır. Son yıl

larda insan gücü sürekli olarak makinalarl~ desteklenmeye başlandı. Bu 

gelişme özellikle tarımda, endüstride, ama aynı zamanda otelcilik ve 

gastronomi işletme~iliğinde de kendini göstermektedir. Ancak burada bu 

gelişmeye bazı sınırlar çizilmiştir, özellikle de service konusunda • 
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Bu gelişim birçok oteli yapısal düzenlemeyi değiştirmeye itmiş baz~ 

işbölüınleri tekrar düzenlenmek durumunda kalınmıştır. 

22.2. Bir otel ve gastronomi işletmesinin yapısı 

Yapısal organizasyonun en önemli işlevi işletmede bulunan kişilerin 

görev ve sorumluluklarının dağıtımıdır. Bu görevler tek tek insanlara 
< 

dağıtılmalıdır. Yapısal organizasyonun işlevi, çalışanların neyi ve 

nasıl yapacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu 

birlikte çalışma düzenli ve birbirine bağımlı olarak gerçekleşmeli ve 

işletmede olup bitenler devamlı olarak kontrol edilmelidir. Önceleri 

bu görev müdürün göreviydi, ancak büyüyen işletmelerde bu görev ve 

sorumluluklar diğer bazı çalışanlara aktarıldı, yani yeni yönetim kade

meleri oluşturuldu. 

top management 

middle management 

lower management 

diğer çalışanlar 

Şekil 1: Management Piramidi 
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Organizasyonda rutin (sık sık tekrarlanan) nitelikteki kararlar 

alt kademe yöneticilerine bırakılmalı, ancak stratejik ve önemli nitelik 

taşıyan kararlar üst kademelerce alınmalıdır. Bu ilke, üst kademeleri 

günlük ayrıntılardan uzaklaştırarak, daha temel nitelikteki konularda 

düşünebilmek için zaman ayırmayı amaçlamaktadır. 

Gerçekten organizasyon konusuna ilişkin teorik ve uygulamalı 

çalışmaların sonucu olarak belirgin modern organizasyon yaklaşımı, 

organizasyonlarda verilecek kararları stratejik nitelikteki kararlar 

yönetim kararları ve teknik nitelikteki kararlak olmak üzere üç grupta 

ele alınmıştır. Bunlardan stratejik kararlar tepe yönetimine yönetim 

kararları orta kademe yönetim organlarına, teknik kararlar ise alt 

kademelere aittir. Her üç grupta verilecek kararların özellikleri bir

birinden farklı olduğu için bu ayırım önem taşımaktadır. 
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Şekil 2: Organigram: Büyük Otel 

GENEL MÜDÜR 

~I~ 
Food Beverage Konaklama İdare Satış 

Mali Müdür 
Top Management Yiyecek içecek Önbüro Personel Müdürü Satış Müdürü 

Müdürü Müdürü Teknik Müdür 

Mutfak Şefi Housekeeper Muhasebe Müdürü Toplantılar 

Maitre d'hotel Bellcaptan Satın alma için satış yöne 

Bar Şefi Santral Şefi Eğitim Yöneticisi ticisi, 

Public Rela-
Maddle-Management 

tıons 

Banket Müdürü Manager 

Şef Garson Kat Şefi Ambar Memuru Satış 

Chef de Partiss Resepsiyonist Muhasebe Memuru temsilcileri 

Chef Saucier Rezervasyon Ana kasiyer 

Lower-Management Chef Entremetier Teknik bölümler 

Chef Gardemanger 

Chef Patissier 

Chef de Rang 

Talimat verme yetkisi olmayan sıradan Personel 

Schaetzing E.E., Operatıonal Management in der Hotellerie (Münih, 1978) 
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222 •· :ı. Bir otel örneğinde Yönetim yapısı 

Bir oteldeki her bir kademe, görevlerini ve işlevrerini yerine getirmek 

için birbirleri ile sürekli bir ilişki içersinde olmalılar. Bu arada 

tabi ki üst, alt ve eşdeğer kademeler olacaktır. Bir otelde çalışma, 

belli bazı kademelerin emir ve karar verme yetkisini taşımasının 

beraberinde getiriyor. Tepede otel yönetimi daha sonrada diğer kade

meler gelir. Bu kademeler kimin direktif vereceğini kimin ise alacağını 

belirler. Emir zinciri, çoğu kez enformasyon zinciri ile özdeş, orga

nizasyonel yapı için en önemli yoldur. Çünkü Organizasyon kademelerin 

sıra düzenini belirler. Burada,ki, organizasyon yapılırken bu düşünül

mez, kademelerin azlığı veya çokluğu sorunu ortaya çıkmaktadır. Eğer 

kademeler az ise yöneticiler yoğun bir yük altında olacaklardır, eğer 

fazla ise o halde organizasyonel yapı karmakarışık olacaktır. Emirler 

fazlalaştığından altların insiyatif gücü kısıtlanacaktır. 

222.2.santralizasyon ve Desantralizasyon 

Bütün işlerin tek elden yürütülmesi veya dağıtılması konusunda temelde 

karar vermek otel yönetiminin yani organizatörün görevidir. Burada 

santralizasyon ve desantralizasyon kavramları karşımıza çıkmaktadır. 

Santralızasyon: 

Santralızasyonun avantajları masraf tasarrufu, uzmanların devreye gir

meleri için daha iyi imkanlar, ilginin konsantrasyonu ve kararların 

aynı doğrultuda (eşgüdümlü) olması. 

Dezavantajları ise: Yöneten kadrolara aşırı yüklenilmesi ve astların 

insiyatfilerinin sınırlandırılması. 

Desantralızasyon: . 

Desatıtralızasyonda ancak, yetki ve sorumluluğu devretmeye hazır olunduğu 

takdirde etkili sonuçlar alınabilir. Bu şekilde daha iyi bir elastikiyet 

ve üstlerin üzerindeki yükün azaltilması sağlanabilecektir. Ancak işlet

medeki amaçsal doğrunun teşekkülü için ise genel politikanın tesbiti 

yapılmış olmalıdır. 
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Pratikte her iki organizasyon yönetimine başvurulmaktadır. Tercihi 

konusunda kesin bir genelleme yapılamamaktadır. Her bir otel işlet

mesinin yapısı ve özellikleri incelenerek yönetim şekli belirlenme

lidir. 
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Şekil 3: . Otel Yapısının Organizasyonu 

İşletme yönetimi 1 

genel müdür 

r~----~____,J _l --~----
.ı.- ı 

Kon~lama 1 [ yiyecek-içecek] 

Önbüro Müdürü yiyecek-içecek Müdürı 

l -' - l 
Rezervasyonlar{ _R_e_se_p_s_i_y_o_n~ ,__Hous __ e-_k_ee_p_i_n_. rntitf ak servis 

İdare =ı 
Ticari Müdür 

l 
1 l l l 

f Ambar idaresi Satın alma l Muhasebe 
1 

~ar Sorumlusu Satın Alma Muhasebe 
Mlidürü Müdürü 
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2.3;·, OTELDE İŞLETME İDARESİNİN ORGANİZASYONU 

Yukarıdak.:. şel:iide işletme yönetiminin yapısını 

-:anır.ıış old:..ık. 

Şimdi bu şemanır. görevlerin yerine getirilmesini nasıl 

mümh.'Ün hale ge~irdiğini kendimize soruyoruz. 

gerekli kararları kim veriyor ? 

ilgili talimatları kim veriyor ? 

İşletıne .:.daYesi konusuna bilimsel yaklaşım sonucu ortaya 

üç temel sistem çıkmıştır. 

- Doğr~sal sistem 

Daj'::::usal ku.."'1Tıay sistem 

- Fonksiyonel sistem 

- Team-work düşüncesi 

23.1. Doğrusal Sistem 

1. Doğrusal Sistemin Özellikleri 

Şematik gösterim 

Özellikleri 

• İşletme ekonomisi bilimi doğrusal sistemin 

struktürürıü aşağıdaki gibi ifade etmektedir. 

• Yetkiler en üst yönetimde toplanmıştır. 

- konuyla ilgili kualifikasyon Allroundman 

- merkezi işletme kararları 

- çalışanlara merkezi talimatlar 
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Ava~tajlar 

Dezavantajlar 

• Talimatların enformasyon ve şikayetlerin 

izleyecekleri yol, doğrular tarafından 

belirlenmiştir • 

• Departmanlar birbirinden bağımsızdırlar 

ve herbiri kendi görevlerinin gerçekleş

tirilmesine konsantre olurlar. 

Birbiriyle çelişmeyen merkezi karcrr ve 

talimatlar 

• görev, yükümlülük ve sorumlulukların açık 

bir şekilde sınırlandırılması. 

Talimat, enformasyon ve şikayetler~n 

izleyecekleri belirli yol. 

İşlerin yerine getirilip getirilmediğinin 

basit kontrolü. 

Üst yönetimin fazla yük taşıması. 

• Çalışanların az motive edilmesi. 

• Birden değişen durumlarda ve bölüm 

sınırlarının dışına taşan sorunlarda ağır 

reaksiyon. 

2 - Doğrusal Sistemin Otel işletmesine Uygulanması 

• Önce yukarıdaki şematik görünümü otel yapısının 

personel ünvanları ile dolduruyoruz. 
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genel Müdür 

Önbüro Müdürü 

1 
yiyecek-içecek Müdi.irii 

l 

Rezervasyon j 
Sekreteri 

Resepsiyon House- mutfak Servis Banket Satın 

Memuru Keeper Şefi Şefi Şefi Almacı 

Eleştirisel gözle bakıldığında, bu sistemin saf haliyle, spesifik 

otel hizmetlerinin (görevlerin çokluğu ve departmanların gerekli 

işbirliği) yerine getirilmesi için elverişli olmadığı tesbit 

edilebilir. 

Şekil 4: Doğrusal sistemin şematik gösterimi 
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Ticari Müdür 

. 

Ambar Muhasebeci 

İdarecisi 



• Ancak çok küçük basit işletmelerde bu sistem düşünüıebilir: 

işletmeci 

1 t 

I l 

1 l 1 
mutfak Resepsiyon 

J 
Katlar 

r 
i 3life 
i 

Rest:oran ,, ...... Halkla ılişkiler 
" -

2J.2. ~cg::usal Kurmay Sistem 

_ - :~ğrtısal ~ıL.--may 3ist:emin Özellikleri 

Şemat:ik göst:arım ~şletme ekonomisi bilimi doğrusal 

kurmay sistemi aşağıdaki gibi ifade 

etmektedir. 
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Özellikleri 

Avantajlar 

• yetkiler yine doğrusal sistemde 

olduğu gibi en üs~ yönetimde toplan

mıştır. 

Farklılıklar 

- Konuları ile ilgili yetkili kurmay

lar eklenmiştir. (Örneğin Ekonomi -

vergi-, maliye uzmanları.) 

- Bunlar işletme sorunlarını inceliyor, 

planlar oluşturuyor ve işletme yöneti

mine danışmanlık yapıyorlar. (Örneğin 

satın alma planlaması, reklam·i personel 

sorunları) 

Kurmaylar yalnızca yardımcılık 

fonksiyonlarını yerine getirirler. 

• Doğrularda bulunan kademelere karşı 

karar ve talimat verme yetkileri 

yoktur. 

• Doğrusal sistemde olduğu gibi 

• Onun dışında : 

- Kararlar daha iyi bir temele sahip 

- Üst yönetimin yükü hafifler 

- Değişen durumlardaki reaksiyon 

o kadar ağır değildir. 

2 - Doğrusal Kurmay Sistemin Otel İşletmesine Uygulanması 

• Bugün bütün büyük otellerde bu tip kurmay 

kademeler vardır. 

• İşletme hizmetlerinin eptimal yerine getirilmesinde 

önemli bir önkoşuldur. 

• Yukarıda belirtilen avantajlara rağmen burada da 

doğrusal sistemin dezavantajları ağır basmaktadır. 
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23.3. Fonksiyonel Si~tem 

1- Fonsiyonel Sistemin Özellikleri 

Şematik gösterim 

Özellikleri 

Avantajlar 

• işletme ekonomisi bilimi fonksiyonel 

sistem struktürünü aşağıdaki gibi 

ifade etmektedir 

. Yetkiler orta kademe yönetimine devre

dilmektedir (uzmanlar) 

- Az ve orta seviyede sorumluluk 

taşıyan kararlar (örneğin satın alma, 

mutfağıiı organizasyonu, servisin ve 

özel toplantıların organizasyonu) 

- görevlerin yerine getirilmesi için 

talimatlar ve bunların kontrolü 

{örneğin: mutfak şefi, servis şefi, 

adisyon kontrolü) 

• Ortak~ görevin gerçekleştirilmesi için 

departmanlar işbirliği içersindedirler. 

• Üst yönetim yükünün hafifletilmesi 

• Çalışanların daha iyi mative edilmesi 

• Değişmiş durumlarda daha hareketli 

reaksiyon. 
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2- Fonsiyonel Sistemin Otel İşletmesine Uygulanması 

• Önce yine şematik gösterimi otel yapısındaki personel 

ünvanları ile dolduralım. 

genel Müdür 

Onbüro Müdürü yiyecek-içecek Müdürü Ticari Müdür 

~ 3.e::.ervas,lcn 
\ Sekre'C.eri 

.:ı.m.oar Muh ebecı 

İdare-

1 ·-----
cisi j 

Şekil 5: F.onksiyonel sistemin şematik gösterimi 

• Eleştirel gözle bakıldığında, bu sistemin, spesifik otel 

hizmetleri açısından büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

- Oteldeki görevler çok yönlüdür 

- Görevler çok yönlü mesleki uzmanlık gerektiriyor. 

- Görevlerin yerıne getirilmesi tek tek departmanların 

çok yönlü ve karmaşık bir birlikteliğini gerektiriyor. 

• Fonsiyonel sistemin bütün avantajlarına rağmen yine de otel 

işletmesinin sunduğu hizmetlerin karmaşıklığı güçlü bir 

merkezi yönetime de ihtiyaç gösterir • 

• Bu nedenle büyük bir otel, her üç sistemden olumlu noktaları 

hedeflemelidir. 
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23.4. Ekip Çalışması (Team-Work) Düşüncesi 

Son zamanlarda artarak gelişen işletme içi işbirliği, işletmecilik 

anlayışına yeni boyutlar getirmiştir. Teamwork (grup çalışması) olarak 

adlandırılan bu yöntemde, belirli bir zamanda yapılması gereken bir iş 

için, örneğin bir tanıtım kampanyası, işletmenin bilgisayara geçmesi gi

bi, bir proje yöneticisi tayin edilir. Bu proje yöneticisi grup için uy

gun kişileri seçer (örneğin Önbüro Müdürü, Yiyecek-içecek Müdürü, Mutfak 

Şefi, Satış Müdürü) ve böylece projeyi yürütecek bir kurmay kademe oluş

turur. 

Bu çalışmanın amacı, gerek yeterlilik gerekse zaman olarak bir kişi

nin çözemeyeceği ve belli zamanda halledilmesi gereken sorunların çözüm

lenmesidir. En iyi çözümü bulmak için ise, ilgili işletme bölümünden bi

rer uzmanın katılması esastır. Ancak bu grup çalışması sırasında grup 

üyeleri, esas görevlerini yürütmeye devam etmektedirler. 

Teamwork 

Avantajlar Dezavantajlar 

. Sorunlar, birlikte daha . Hem Organizasyon kademesinde 

kolay çözülür. hem de gruptaki çalışma nede-

niyle büyük yük. 

. Tel<: düze değil . Karşılıklı eleştiri çalışma 
zevkini kırabilir. 

. Katılanların etkisiyle ko- . Karar vermede güçlükler 

nuların detayına inilmesi 

. İş bölümü sayesinde zaman . Karar verme süresi uzun 

tasarrufu 

• Motivasyon mevcut . Kişisel cazibe olmadı~ından 

çalışma hırsı azaltıca 

. Dışardan gelecek pahalı 

uzmanlardan tasarruf 
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ÜÇÜrJCÜ BÖLÜM 

OTEL İŞLETMELERİNDE ':'MÖNETİM 



3.1. YÖNETİM TANIMI: 

Yönetimin pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir: 

"Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yü

rOtme iş ve çabalarının tOmOdür" ('n). 

"Yönetim, başkaları vasıtasıyla iş görmektir" (12). 

"Yönetim, belirli amaçları gerçekleştirmek için insanın çalıştırılma

sıdır" ( 13). 

"Yönetim, basit olarak, insanların belirlenen bir amaç etrafında ör

gOtlenmesi ve bu amaç doğrultusunda düzenli bir biçimde çalıştırılmasıdır" 

( 14). 

"Yönetim, benzer amaçlı kişilerin oluşturdukları bir örgütün amacını 

en etkin bir biçimde gerçekleştirmeye yönelen ve planlama, örgütleme, yö

neltme, düzenleştirme, denetleme unsurlarından oluşan kararların ve ey

lemlerin bütünüdür" (15). 

"Yönetim, genel olarak, idareci bir lider tarafından kaynakların ve 

insanların belirli bir amaca yöneltilmesi anlamını ifade etmektedir"(16). 

Yönetim, işletmelerde genellikle en güç, fakat en önemli görev olarak 

kabul edilir. Yönetimin güç bir sorumluluk ve aynı zamanda çok önemli bir 

görev olmasına yol açan temel bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar, kı

saca şu şekilde belirtilebilir. (17) 

a- Yönetim insanla ilgili bir konudur. İnsan ilişkileri, davranışları ve 

insanların oluşturduğu gruplar yönetim açısından birinci derecede önem 

taşır. İnsanın psikolojisi ve aynı zamanda grup içindeki sosyal yönü 

yönetimi yakından ilgilendirir. 

11) Prof. Dr. Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, Ank., 1982, s. 32. 

12) Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, ist., 1984, s. 4. 

13) Prof. Dr. Tamer Koçel, Yönetim Kavram ve Teknikleri, ist., 1983, s. 7. 

14) Doç. Dr. İsmet S. Barutçugil, Turizm İşletmeciliği, Bursa, 1982, s. 80. 

15) Ibid., 

16) Kültür ve Turizm bakanlığı, Otel Yönetimi Seminerleri, Ank., 1984, s.50. 

17) Doç. Dr. İsmet S. Barutçugil, op. cit., s. 80. 
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b- Yönetim belirli bir amaç etrafında işbirliğini, işbölümünü ve uzmanlaş

mayı sağlama sürecidir. Yoğun ve iki yönlü haberleşmeye dayalıdır. 

c- Yönetim bir uyum sağlama ve düzenleştirme sürecidir. Amaca yönelik ça

baların, etkin olması için düzenleştirilmesi gerekir. 

d- Yönetim, akılcı karar alma ve bunları uygulatma sürecidir. Bu süreç, 

bir yetkinin varlığını ve bunun dağıtılmasını gerektirir. Böylece ba

samaksa! bir yapı ve emir-komuta zinciri oluşur. 

Tüm bu özellikler dikkate alındığında yönetimin diğer çalışma türlerin

den farklı ve kendine özgü bir işletmecilik fonksiyonu olduğu ortaya çı

kar (18). 

Otel yönetimi, sadece konaklama imkanı veren bir tesisin değil, aynı 

zamanda yiyecek, içecek ve eğlence ihtiyaçlarına da cevap veren işletme

lerin yönetimidir (19). otel yönetimi hemen hemen insan faktörüne daya

nan bir sistemdir. Otı=l yönetimi bir insandır. "Ayağı aksayan, bir gözü 

görmeyen bir insanla, mutfağı zayıf, rezervasyonlarını kontrol edemeyen 

bir otel aynı görünümdedir" denilebilir. 

3. 2. OTEL İŞLETMELERİrJDE YÖrJETİM KAVRAMI: 

Yönetim; sahip oldukları otorite ve sorumlulukları bilen ve bunları, 

bir ürün ortaya koymak yolunda teşebbüsün diğer araçları ile beraber 

kullanan insanlar topluluğu olarak kabul edilebilir. Bu ürünün satışından 

yönetim, kendi bedelini (maliyetini); personel, ücretlerini, teşebbüsü 

finanse edenler de kar paylarını alırlar. Otelcilik endüstrisinde bu ürün 

hizmettir. 

Otelcilik endüstrisi üç mesleki faaliyet alanını kapsar: 

- Oteller 

- Restoranlar 

- İçkili Yerler 

18) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Otel yönetimi Seminerleri, Ank., 1984, 
s. 38. 

19) Ibid., s. 50-51 
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Otelcilik endüstrisi alanında çalışan teşebbüslerin çoğu bu faaliyet 

konularının iki veya üçünü aynı zamanda uygularlar. Bu nedenle otel yöne

timi deyince sadece konaklama hizmeti ifa eden bir işletmenin değil, ko

naklama yanında yiyecek ve içecek ihtivaçlarına da cevap veren kompleks 

bir işletmenin yönetimi düşünülmelidir. Otelcilik endüstrisindeki işlet

melerin yönetimi; 

- İşletmenin tipine, 

İşletmenin mesleki sınıflamadaki yerine, 

- İşletmenin çalıştığı ortama bağlıdır. 

Bununla beraber, hangi tip ve sınıfa mensup olursa olsun otel işletme

sinde çalışan insanların yönetilmesini gerektiren bir takım faktörler var

dır. Bu faktörler işletmede çalışanların tabiatı ile ilgili olup ancak yö

netim ile kontrol altına alınır ve olumlu bir amacın gerçekleştirilmesine 

yöneltilebilir (20). 

3.3. YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ: 

Yöneticinin özelliklerini belirtmeden önce, şu soruya yanıt vermek gere

kir. 

- Kimdir yönetici? 

"Yönetici, bir işletemede kir ve risk başkalarına ait olmak üzere belir

li bir mal veya hizmet ortaya koymak için gerekli girdileri sağlayan ve 

bunları belirli bir gereksinmeyi karşılama amacına yönelik olarak planla

yan, örgütleyen, yönelten, düzenleştiren ve denetleyen kişidir" (21). 

"İnsanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve 

çabalarını üstlenen kimse yöneticidir" (22). 

"Yönetici, başkaları vasıtasıyla iş gören kimsedir" (23). 

20) H. Olalı, Otel· İşletmeciliği ve Yöneticiliği, İzmir, 1973, s. 241. 

21) Doç. Dr. İsmet S. Barutçugil, Ibid., s. 80. 

22) Prof. Dr. Kemal Tosun, op. cit., s. 32. 

23) Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, op. cit., s. 9. 
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"Yönetici, elindeki parçalardan bir bütün yaratan kişidir" (24). 

"Yönetici, elindeki kaynakları belirli bir amaca hizmet için yônlendi

ren kişidir" (25). 

"Otel yôneticisi, otel işletmesinde kullanılacak iş gücü, kapttal ve 

üretim materyalinin miktarını ve niteliğini tayin eden, bunları tedarik 

ederek, işletmenin üretimini, gelişmesini ve k~rlılığını en üst seviyeye 

çıkartarak piyasanın isteklerine göre yan verecek faaliyetleri yapan kişi

dir11 (26). 

"Otel yôneticisi, otel işl,etmesini yönetme yetkisine sahip olan kişidir" 

(27). 

Günümüzde işletmelerin büyümesi, rekabetin artması ve işletmecilik so

runlarının giderek karmaşık bir görünüm kazanması gibİ nedenlerle yôneti

cilik konusunda özel eğitim gôrmüş ve deneyim kazanmış kişilere duyulan 

gereksinim giderek artmaktadır. Örgütsel ve çevresel değişimin hızı ve yö

nü karşısında işletmenin başarısı, büyük ölçüde bilgili ve yetenekli pro

fesyonel yôneticilerin varlığına bağlı bulunmaktadır (28). 

İyi b1r yôneticinin "işletmeyi sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuştur

maya yarayacak bilgi kaynaklarını, doğal, beşeri ve ekonomik çoğrafya, 

teknoloji ve teknik gelişmeler, finanslama ve bunun gerektirdiği ölçüde 

ekonomi, hukuk ve muhasebe, personel yônetimi ve beşeri ilişkiler ile bun

ların gerektirdiği kadar psikoloji, antropoloji ve siyaset bilimi (29) 

bilmesi gerekir. 

Bir yöneticide; 

a- İnsanları tanımak ve onların sosyolojik ve psikolojik sorunlarına ilgi 

duymak, 

b- Tarafsız ve adil olmak, 

c- .Kendine güvenmek ve başkalarından çabuk etkilenmemek, 

d- Yerinde ve zamanında karar alabilmek, 

24) Kültür ve Turizm Bakanlığı, op. ci t., s. 63. 

25) lbid.' 

26) Ibid. , s. 39. 

27) Ibid., s. 40. 

28) İsmet s. Barutçugil, op. ci t., s. 80-81. 

29) Kemal Tosun, op. ci t., s. 36. 
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e- Gir~şken, yaratıcı ve zeki olmak, 

f- Güçlü bir azim ve iradeye sahip olmak, 

g- Sorumluluk duygusuna sahip bulunmak, 

gibi yetenek ve niteliklerin bulunması konusunda yaygın bir görüş birliği 

vardır ( 30). 

Yöneticiler organizasyon kademelerinde yükseldikçe, önlerine gelen sa

runlarııkendi teknik yeteneklerini uygulayarak değil, başkalarını yönete

rek, anları amaçlar doğrultusunda çalıştırarak çözeceklerdir. Yönetici bu

nu yapabildiği, yani başkalarını (personelini) amaçları doğrultusunda yön

lendirebildiği ve çalıştırabildiği ölçüde yönetici olacaktır. Aksi halde 

teknisyenliğe devam edecektir. 

Yönetici = iş yaptıran 

Teknisyen = iş yapan 

Dolayısıyla organizasyon kademeleri yükseldikçe, yöneticinin, işin fii

len yapılması ile ilişkisi azalacak, araya başkaları girecek, yönetici bun

ları yöneterek işin yapılmasını sağlayacaktır (31). 

Günümüzde~ turizm işletmelerinde çeşitli yönetici tiplerine rastlanmak

tadır. Bu çeşitlilik büyük ölçüde, işletmenin büyüklüğüne, konumuna ve su

nulan hizmetlerin türüne bağlı bulunmaktadır. Özellikle dağ ve deniz kıyı

sındaki küçük sayfiye otellerinde sermayedar-yönetici tipi daha yaygın gö

rülmektedir. Diğer bir anlatımla, işletmeyi kuran, karı amaçlayan ve riski 

üzerine alan girişimci, yönetim görevlerini de üstlenmektedir. Girişimcinin 

eş ve çocukları ve yakın akrabaları da işletmedeki çeşitli faaliyetleri yü

rütmektedirler. Ancak, turizm yöneticilerinin özel bilgi, beceri ve yete

nek sahibi olmaları gerekliliği, büyük ya da küçük tüm turizm işletmeleri 

açısından geçerlidir. Turizm işletmeciliğinde görülen gelişmelere paralel 

alarak profesyonel yönetici tipi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu arada, büyü

yerek veya birleşerek zincir işletmeler oluşturan turizm kuruluşlarında 

riske katılan ve kardan belirli paylar alan bir yönetici tipi ortaya çık

maktadır ( 32). 

30) İsmet S. Barutçugil, op. cit., s. 81. 

31) Tamer Koçel, Yönetim Kavram ve Teknikleri, İst., 1983, s. 7-8 

32) İsmet S. Barutçugil, ap. cit., s. 81. 
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Otel yöneticileri çeşitli yönetici tiplerinden, ya demokratik tip veya

hutta patern~l tipte olmalıdırlar. 

1- Demokratik tip: İyi iş şartları sağlayarak, tatmin edici ücret ödeyerek 

çalışanların prodüktivitesini arttırmak amacında olan yöneticilerdir. 

2- Paternal tip: Adeta iyi bir aile reisinin davranışları ile sonuca eriş

mek isteyen yöneticilerdir (33). 

Ayrıca, olumsuz yönetici tipi olan Otokratik tip yöneticiler; amaca, 

sonuca genellikle baskı ve tehditle (korku) varmak ister (34). Devamlı 

olarak güler yüzlü hizmetin gerektirdiği otel yöneticileri içerisine büyük 

ölçüde bu sonuncusu girmez. 

3~ Kültür ve Turizm Bakanlığı, op. cit., s. 53. 

34) H. Olalı, op. cit., s. 251. 
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3.4. YÖNETİM SÜRECİNİN KAPSAM VE EVRELERİ: 

Eleman çalıştıracak olan bir yönetici personel arayış ve alımına giriş

meden önce, alacağı elemanlara ne gibi işler yaptıracağını saptaması gere

kir. Yönetici, ulaşmak istediği hedef ve amaca göre işgörenin hangi üretim 

veya yardımcı araçlardan faydalanacağını veya kullanması gerektiğini belir

lemelidir. Bütün bu işler planlamadan başka bir şey değildir. Bundan sonra 

üretim araçlarından nasıl ve ne biçimde yararlanılacağı konusu planlanır 

ki buna organizasyon diyebiliriz (35). 

Yön~tim sürecini oluşturan unsurlar: 

1. Planlama 

2. Organizasyon 

3. Emir-komuta (yürütme) 

4. Koordinasyon 

5. Kontrol 

6. Haberleşme 

7. Eğitim 

. i 

3.4.1. Planlama Süreci: 

Planlama en basit bir şekilde olmak üzere, neyin, ne zaman, nasıl, nere

de ve ·kimin tarafından yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir. Plan

lama, bir amacı gerçekleştirmek için en iyi davranış biçimini seçme ve ge

liştirme niteliği taşıyan bilinçli bir süreçtir. Yönetim olayı planlama 

ile başlar. 

Planlamanın başlıca evreleri 

1. Amaçların belirlenmesi 

2. Planın dayandırılacağı noktalar ile varsayımların belirlenmesi 

3. Seçeneklerin karşılaştırılması 

4. En uygun olanının seçilmesi 

5. Gerekli olan ikincil planların belirlenmesi 

35) K. Tosun, İşletme Yönetimi, s. 47-50. 
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Planın yararları ve sakıncaları: 

Yöneticinin dikkatini amaca yöneltmesi, çalışmaları koordine etmesi ve 

olanakların amaca ve hedefe yönelik kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

etmesi ve emek kayıplarını azaltması bakımından yararlıdır. 

Sakıncaları ise bireyin dikkatini sürekli olarak geleceğe çekmesi ve en 

önemlisi olan uygulamada bireylerin girişim güçlerini köreltmesi ve onları 

bit otomat durumuna getirmesidir (36). 

3.4.2. Organizasyon Süreci: 

Bu evrede, kuruluş henüz fiilen üretime başlamamıştır. Bu süreçte, işler 

sırasında ne gibi araçların kullanılacağı, ne gibi yöntemlerin_izleneceği 

belirlenir ve bu işleri etkin ve verimli bir biçimde görebilecek kişilerin 

hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği saptanır. Mevkiler oluşur ve bu 

mevkiler arasında haberleşme kanalları kurulur. 

Organizasyon sonucunda bir emir komuta zinciri olur. Bu zincir, çeşitli 

yetki ve sorumlulukları içeren mevkilerden meydana gelir. Mevkilere verilen 

yetki ve sorumluluklar örgütün merkezcil veya merkezkaç yapısını belirler 

( 37). 

3.4.3. Emir-Komuta-(Yürütme) Evresi: 

Daha önceden işletenin amacı ve hedefi belirlendiğine göre şimdi sıra, 

bu hedefe doğru yola çıkmak olacaktır. Bu da ancak, emir komuta adını ta

şıyan yönetsel çalışmalarla olanaklı olur. Yönetici, asıl bu evrede varlı

ğını ve önemini belli eder, çünkü daha önceki planlama ve örgüt düzenleme

si yapılmıştır ve şimdi iş, sorumluluğu yüklenecek kişiye kalmıştır. (38) 

İnsanların yönetiminde farklı ve birbirine zıt iki görüşün mevcut oldu

ğunu söyleyebiliriz. İnsanlara olumsuz bakan görüş: İnsanlar tembel, işi 

36) K. Tosun, Ibid., s. 67-68. 

37) Kemal Tosun, op. cit., s. 86-87. 

38) Kemal Tosun, op. cit., s. 116-117. 
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kaytaran, çalışmayı sevmeyen ve zoraki çalışan, sürekli denetim altında 

tutulması gereken varlıklardır. Bunları başarıya yöneltmenin yolları ara

sında özellikle maddi ödüller ile motivasyon, kesin görev tanımlamaları ve 

iyi ücret sayılabilir. Daha olumlu yaklaşan görüş ise: İnsanların çalışma

yı seven, uygun ortamlarda kendilerine daha fazla sorumluluk verilirse da

ha başarılı olan, kendi kendini denetleyebilen varlıklardır. Bu insanlar

dan başarı beklenilmesi, onlara daha güç görev ve sorumlulukların verilme

si, seyrek ve uzaktan denetlenmeleri ve psikolojik yönlerine önem verme 

şeklinde özetlenebilir. 

Bu görüşlerin gerçekliliği, içinde bulunulan ortama, işgörenlerin nite

liğine ve olgunluk düzeyine bağlı bulunmakla birlikte günümüzün turizm iş

letmelerinde, insana önem veren, onların sosyal ve psikolojik sorunlarına 

eğilen, yapıcı ve yol gösterici bir biçimde çalışanlara işlerini içten ar

zulayarak yürütmelerinde yardımcı olan bir yönetim tarzının daha başarılı 

olabileceği söylenebilir. Ancak yönetici ile işgörenler arasında tek yön

lü bir haberleşme ilişkisi yerine katılımlı bir yönetim sürecinin ve bu 

iki taraf arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, uyarıcı ve özendi

rici bir çalışma ortamı yaratacaktır. Bu ortamda yönetici ile işgörenler 

arasında karşılıklı güven, anlayış ve saygı gelişecektir (39). 

3.4.4. Koordinasyon: 

Koordinasyon, en geniş anlamıyla aynı zamanda tesadüf ettirme demektir. 

Daha açık bir tanımla, teknik, parasal, ticari vbg. faaliyetlerin, kurulu

şun diğer kısımları üzerinde yaratacağı etkileri hesaba katmaktır. İyi ko

ordine edilmiş bir işletmenin görünümü şöyledir: Her departman ve bölüm, 

diğerlerinin ne yaptığından haberlidir ve onlarla uyumlu olarak faaliyet

lerini sürdürür. Yine her bölüm değişen koşullarla sürekli olarak uyum 

içindedir. İşletme, bu koordinasyon derece ve ölçüsünde varlık ve güç ka-

zanır. 

İşletme içerisinde bölüm yöneticileri, kendi bölümlerindeki koordinas

yondan sorumludurlar. Ancak üst düzey yöneticisi, tüm işletmenin koordinas

yonundan sorumludur. Büyük ve karmaşık durumlarda koordinasyon işlevi, bir 

39) i. S. Barutçugil, op. cit., s. 83-84. 
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koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilebilir. 

Koordinasyon; planlama, örgütleme, emir-komuta, personelin yetiştirilme

si ve kontrol gibi işlevlerin bileşkesi olduğuna ve bunlarla çok sıkı bağ

lar la bağlanmış bulunduğuna göre, iyi bir koordinasyonun ilk koşulu kuşku

suz bu işlevlerin ayrı ayrı eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesidir. 

Böylece, kuruluş, onu oluşturan üretim etmenlerinin yalın bir toplamından 

daha fazla bir değer kazanabilir ki, bu değer fazlasına koordinasyon değe

ri adı verilir (40). 

İşletmeler, belirlenen amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için 

çaba harcarlar. Bu çabanın başarıya ulaşabilmesi için işletmeyi oluşturan 

tüm ünsurların uyum içinde çalışması, aralarında bir düzensizlik, çelişki 

veya çatışmanın bulunmaması gerekir. Bu, normal ve verimli bir çalışma or

tamının sağlanabilmesi için önemli bir ön koşuldur. 

Gerçekten büyük otel işletmeleri, adeta kendi içlerinde ayrı bir dünya 

oluşturacak ölçüde çok ve çeşitli faaliyetleri birarada gerçekleştirirler. 

Bu nedenle, farklı bölümlerde yürütülen faaliyetlerin birbirleriyle uygun 

ve etkin bir biçimde düzenleştirilmesi ve herhangi bir faaliyetin bir di

ğerini aksatıp güçleştirmemesi gerekir. Düzenleştirme sorununa basit bir 

örnek olarak, bir müşterinin otele gelmesi veya ayrılması sırasında resep

siyonun hazırlık yapılması veya son hesabın çıkarılması için odalar bölü

münü, lokantayı ve müşteriye götürülen hizmetlerle doğrudan ilgili diğer 

bölümleri uyarması ve onlarla işbirliği yapması gösterilebilir. 

Başarılı bir düzenleştirme; planlama, örgütleme ve denetim gibi diğer 

yönetim fonksiyonlarının başarısına doğrudan bağlı bulunmaktadır. Bu fonk

siyonların yerine getirilmesinde gösterilecek özen, düzenleştirme çalışma

larını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Burada önemli olan, düzenleştir

menin baskı ve otorite ile değil gönüllü ve istekli bir işbirliğiyle sağ

lanmasıdır. 

Bir işletmeyi oluşturan bireyler, gruplar ve bölümler arası işbirliğinin 

ve uyumun sağlanması verimliliği büyük ölçüde etkiler. (41) 

40) K. Tosun, op. cit., s. 127. 

41) İ. S. Barutçugil, op. cit., s. 84-85. 
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3.4.5. Kontrol: 

Yönetim işlevlerinin en önemlilerinden birisi olan kontrol, diğer iş

levlerin neyi, nasıl ve hangi ölçüde başardığını araştırır ve saptar. 

Kontrol, ne yaptığımızı, nereye ulaştığımızı, nerede bulunduğumuzu belir

lemeye yarayan bir işlevdir. Kontrol işlevi başlıca dört evrede gerçekleş

tirilir: Standartların belirlenmesi; standartlar ile gerçekleşmiş durumun 

karşılaştırılarak sapmaların belirlenip, yorumlanması, fiili durumun sap

tanması ve yorumlanması, sapmaların nedenlerinin araştırılıp düzeltici ön

lemlerin belirlenmesi ••• 

Kişisel gözlem, iç kontrol, başabaş grafiği, istatistikler ve raporlar, 

bütçeler başlıca kontrol araç ve yöntemleridir. 

Kuruluş içerisinde yapılan tüm faaliyet ve işlevler bir kontrol alanı 

oluşturmaktadır. Çağdaş ekonomide, nüfusun çoğalması, ulusal savunma yük

lerinin ağırlaşması vbg. etmenler, işletmelerin en az gider ve fedakarlık

la üretimde bulunmaları zorunluluğunu artırmıştır. Bunun sonucu olarak, 

işletmede hesap işleri, çalışma ve çabaların yeniden gözden geçirilmesi 

ve kontrolu gereksinmeleri karşılamaya başlamıştır. İşletmenin özellikle 

tümü ile ilgili yönetimin kontrolu, üretim araçlarının (zaman, hammadde, 

enerji, para, vbg.) en fazla verimlilikle çalıştırılıp çalıştırılmadığını 

saptamaya yönelmiştir. Çaba ve çalışmalarla elde edilen sonuçların değer

lendirilmesi ile ilgili olarak, personel, dış ilişkiler, finansal olanak

lar ve yönetim kalitesinin belirlenmesi gibi konularda yoğun bir kontrol 

sistemi ku~ulması gerekmektedir (42). 

Yöneticinin bir diğer görevi de işletmenin belirlenmiş amaçlarının han

gi düzeyde gerçekleştirildiğini ve bu örgütsel çabaya bölümlerin ve birey

lerin nasıl katkıda bulunduklarını ortaya koymaktadır. Denetim olarak ta

nımlanan bu görev ile gerç~kleşen etkinlikler başlangıçta amaçlananlarla 

karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda arada farklılıkların olup ol

madığı, eğer varsa nedenlerinin neler olduğu ve bu konuda gelecek dönem

lerde nelerin yapılması gerektiği belirlenir. Denetim ile ortaya çıkan 

olumsuz sapmaların giderilmesi veya olumlu sapmaların geliştirilerek sür

dürülmesi için gelecek dönemlere ilişkin planlara bunları sağlayıcı ilke

ler konur. Bu nedenle, denetim ile planlamanın birbiriyle doğrudan ilişki

li iki fonksiyon olarak düşünülmesi gerekir. 

42) K. Tosun, op. cit., s. 154. 
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Denetim çok çeşitli biçimlerde yapılabilir. Örneğin bir lokantada dene

tim, satılan yemek sayısına, müşterilerin şikayet ve övgülerine, brüt veya 

net gerçekleşen kar marjına, yemek malzemeleri giderlerine veya benzeri 

bilgilere dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Turizm işletmelerinde denet

lenebilecek bu tür bilgiler, eğer önceden belirlenmiş standartlar veya 

saptanmış hedefler bulunuyorsa bir karşılaştırma olanağı sağlayarak dene

tim açısından yararlı olurlar. Eğer işletme yönetimi, denetim sonucunda 

ortaya çıkan bilgileri gelecek düzenlemelerdeki kararlı ve planları için 

göz önünde bulundurmuyorsa bu çalışmalar büyük ölçüde gereğini ve anlamını 

yitirir. 

Bir turizm işletmesinde yöneticilerin denetleyebileceği çeşitli alanlar 

bulunmaktadır. İşgörenlerin denetimi, hizmetin kalitesinin denetimi, mali

yetlerin denetimi ve stokların denetimi bunların başlıcalarıdır. Günümüzde 

bu konulardan her biri için geliştirilmiş özel teknikler bulunmaktadır. 

İşletme yöneticilerinin denetimde etkinliği sağlamak amacıyla bu teknikler

den ve çeşitli denetim araçlarından yararlanması gerekir. 

Bununla beraber, başlangıçta akılcı ve gerçekçi bir amaç doğrultusunda 

özenle planlanan, belirli temel ilkelere uygun bir biçimde örgütlenen, iyi 

yöneltilen ve düzenleştirilen işletmelerde denetim fonksiyonunun çok daha 

kolay olacağı açıktır (43). 

3.4.6. Haberleşme : 

Yönetim eylemlerinin ve tüm örgütsel ilişkilerin dayandığı temel bir sü

reç olan haberleşme, aynı zamanda işgörenleri harekete geçirmenin, çalış

maya özendirmenin ve etkilemenin.bir yoludur. 

Haberleşme, haber ve bilgilerin bir kişiden diğerine aktarılması süreci

dir. Haberi gönderen ve alan kişiler arasında karşılıklı anlaşma sağlandı

ğında haberleşme başarılıdır. Etkin bir haberleşme sistemihin varlığı, yö

neticinin işletmedeki eylemleri başarılı bir biçimde yürütmesini, düzenleş-
? 

tirmesini ve denetlemesini kolaylaştırır. 

İşletmelerde haberleşmenin başarısını engelleyen çeşitli faktörler söz 

konusu olmaktadır.· Bunların en önemlileri, örgüt yapısının niteliğinden, 

43) İ. S. Barutçugil, op. cit., s. 85-86. 
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aşirı merkezcil yönetimden, çalışanlar arasındaki sosyal sınıf, rol ve sta

tü farklılıklarından, yazı ve konuşma dilindeki farklılıklardan ve kişile

rin mevcut durumlarını koruma güdülerinden kaynaklanmaktadır. 

Haberleşme başarısını yükseltmeyi amaçlayan bir yöneticinin haber ve 

bilgilerin akışını izlemesi, sonuçlarını değerlendirmesi, alıcının iç dün

yasına karşı duyarlı olması, doğrudan, basit ve anlamlı bir dil kullanması, 

dinlemesini ve dinletmesini bilmesi ve davranışlarının ilettiği haber ve 

bilgilerle tutarlı olması gerekmektedir. 

Ayrıca, haberleşmenin başarısını arttırmak amacıyla olabildiğince yüz

yüze görüşmelerden yararlanılması, zamanlamanın iyi yapılması ve sürenin 

iyi ayarlanması önerilebilir (44). 

3.4.7. Eğitim: 

Bir işletme yöneticisinin bir diğer önemli görevi de, yerine kendisinden 

sonra yönetici olarak gelecek kişileri eğitmektir. Böylelikle, işletmenin 

yönetim basamaklarında çalışanların bir taraftan halen yapmakta oldukları 

görevleri daha etkin bir biçimde sürdürmeleri ve diğer taraftan da daha üst 

görevlere hazırlanmaları sağlanır. Yöneticinin tutumu, işletmelerde çalışan

ları kendilerini geliştirmeye özendirici olmalıdır. Çalışanlarına yükselme 

ve gelişme olanağı sağlamayan işletmeler genellikle yetenekli işgörenler 

bulamazlar veya bulduklarında da ilk fırsatta işletmeyi terk edenler bu 

yetenekli kişiler olurlar (45). 

44) İ. S. Barutçugil, op. cit., s. 97 

45) İ. S. Barutçugil, op. cit., s. 86 

- 49 -



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İŞ AKIŞININ TEMEL ESASLARI 



4.1. İŞ AKIŞI ÇEŞİTLERİ 

. İş tekniği ile ilgili her işlem, tek tek parçaların bir sonucu, 

bir akışıdır • 

• Burada iş akışlarını ikiye ayırıyoruz, biri akışla!" diğeri ise 

karmaşık bir işletme olayını içerenler. 

Akış çeşitleri 

Basit akışlar 

Karmaşık akışlar 

Örnekler 

.Mutfağın ve servisin değişim öğünler için 

hazırlıkları (Mise en place) 

.Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması 

.yiyecek ve içeceklerin servis edilmesi 

.Restoran ve ziyafet servislerinin atı ması 

.Misafir odalarının temizlenmesi ve eksikliklerin 

tamamlanması • 

• Çamaşırların yıkanması ve ütülenmesi 

.Ma~ın teslim alınması 

.Envanter yapılması 

.Satın almanın organizasyonu 

.Toplantıların organizasyonu 

.Kontrollerin organizasyonu 

.Tur operatörleri ile iş ilişkileri 

.İşle ilgili yazışma trafiği 

.Otel hesabının kapatılması 
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4.2. İŞ AKIŞI ORGANİZASYGNU 

İş akışı organizasyonunun gerekliliği: 

. Otel işletmesi ile ilgili tüm süreçler iki temel işletme hedefinin 

gerçekleştirilmesine yöneliktir. 

- Misafirin rahatlığı ve memnuniyeti 

- İşletmenin ekonomik başarısı 

. Bunun dışında diğer bütün süreçler, işletme hizmetlerinin hejefe uygun 

gerçekleştirilmesinden başka bir şey değildirler . 

. Ancak, işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve işletme hizmetlerinin 

optimal yerine getirilmesi, iş akışı organizasyonu olmadan düşünülemez • 

• Daha öncede planlama, realizasyon, kontrol işlemleri ile ilgili olarak 

bu konuya değinilmişti. 

İş akışı organizasyonunun özel toplantılar örneğinde somutlaştırılması: 

. Özel toplantılarda, toplantı sahibi ile bütün gereklilikler konusunda 

önceden mutabakata varılmalıdır. 

Toplantıdan kısa bir süre önce sürprizle karşılaşmamalıyız, örneğin, 

- toplantı salonunda oturma düzeninin çok daha değişik arzu edildiği 

~ konuşmacı veya başkan için mikrofon, tahta veya gösterme değneği gerektiği 

- katılımcıların doğal olarak otelde yiyip içecekleri ve daha birçok gibi 

• Özel toplantılarla ilgili olarak işletme içi meseleler önceden halledil

meli . 

• Örneğin bir gün öncesine, hatta toplantı gününe kadar, aşağıdaki hususları 

cevapsız bırakmalıyız: 

- toplantı salonunda masa ve sandalyeleri kimin düzenleyeceği 

- teknik yardımcı araçları kimin vereceği veya kuracağı 

- istenmiş ise, soğuk büfeyi kimin kuracağı ve başında bulunacağı 

- ve daha birçok gibi 
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42:;:1. İş akışı organizasyonu için yar~ım~a araçlar 

421~.1. Yardımcı araç çeşitleri Fonskiyonları 

Temel teşkil edici bu tip planlar, işletmenin her an işe hazır 

Personel istihdam planlarJ durumda olmasını garanti etmeye yarar. 

-temelde (personel planlama çizelgesi)- ve 

ona uygun olarak haf talıı: gereksinim 

(haftalık çalışma programları) 

Enformasyon planları 

O:la dağıtım planı 

OOa tahsis planı 

Temizlik taksimat planı 

oda rezervasyon planı 

oda doluluk planı 

.bunlar, karmaşık işletme bağlamları 

çerçevesinde önemli enformasyon araçları 

olarak işe yararlar • 

• otel odaları seksiyonlara taksim edilir 

-her seksiyona belli sayıda oda verilir 

-bu seksiyonlar aynı zamanda oda hizmetçileri 

için belirlenmiş iş alanlarıdır • 

• oda hizmetçilerine günlük iş için bir sek

siyon, yani doluluk planına göre temizlenmesi 

gereken odalar verilir • 

• house-keeping (ev idaresi) 'alanındaki değişik 

temizlik işleri 

- temizlik personeline göre dağıtılır 

- temizlenecek alanlar veya nesnelere göre 

ayırt edilir 

- periodik tekrarı açısından tarih tesbit 

edilir. 



Servis taksimat planı 

Masa grupları orientasyon 

planları 

Akış planları 

İş akışı planı 

Servis personeline servis alanında belirli 

iş ve görev a:anıarı verilir. 

- kat,restoran veya bar 

- ziyafet yemeği veya özel toplantılar 

- restoranda istasyonlar 

• Servis elemanlarının her birine bir ziyafet 

yemeğinde, ziyafet masasında belli bir alan 

veya belli sayıda misafir taksim edilir • 

• Çalışanların günlük iş akışı tesbit edilir 

- zaman akışı veya zaman taksimatına göre 

- ara dinlenmeler ve yapılacak işlere göre 

Örneğin bir odanın temizlenmesinjeki ::ıkı~ işe 

uygun olarak sıraya konulur 

- odada hazırlık 

- banyonun temizlenmesi ve eksikliklerin 

tamamlanması 

- odanın temizlenmesi ve eksikliklerin tamamlanma. 

421 .. 2. Özel bir orientasyon çeşiti olarak check-listeleri 

• Check etmek, kontrol etmek şeklinde tercüme edilebilir • 

. Check-listesi, belli işlerde veya işletmedeki iş akışlarında dikkat 

edilmesi veya unutulmaması gereken önemli faktörlerin bir araya getirilmesidir • 

. Check-listeleri işlerin ve iş akışların çabuk, eksiksiz ve tam halledilmesini 

sağlarlar. 

• Özellikle öğrenenlerin kısa sürede tek başlarına çalışabilmelerine yardımcı 

olurlar • 

. Harcanan emeğin, zamanın ve masrafların az olmasına oldukça katkıda bulu

nurlar. ( 46) 

46) f. Dries, Hotelfachmann, Giessen, 1984, s. 57-59 



Checkliste: 

Mutfak Planlaması ve Donatımı 

1. Mutfak çalışma alanlarında havalandırma için gerekli teknik anlemler 

alınmış mı (Restoranda yemek kokusu)? 

2. Araç-gereç ve mutfak ekipmanı mutfağın iş hacmine uygun mu? 

3. Mutfakta, iş gücü tasarrufu sağlayıcı modern ve fonksiyonel makinalar 

var mı? 

4. Her bir mutfak personeli için, yoğun iş sırasında aksamasız bir çalış

ma sağlama açısından yaklaşık 2 m2 çalışma alanı var mı? 

5. Mutfak zemini kaymayı anleyici midir? 

6. Mutfaktaki çeşitli çalışma yerleri amaca uygun olarak iyi aydınlatıl

mış mı? 

7. Ambardan mutfaCa malzeme geliş yolu rasyonel bir şekilde düzenlenmiş 

mi? 

8. Mutfak hava sıcaklığı deCişik mutfak ünitelerine gare ayarlanabiliyor 

mu carneğin "soğuk mutfak" için gerekli düzenleme)? 

9. Bulaşık-malzeme akışı organizasyon bakımından iyi çazümlenrniş mi? 

10. Değişik balık türleri için modern balık muhafazaları var mı? 

11. Bütün buzdolapları dış kontrol lambaları ile donatılmış mı? 

12. Tuvaletler, soyunma odaları ve duşlar mutfak personeli için mutfağa 

yakın bir yerde midir? 

13. Mutfağın üretim yerinde büyük tezgahlar, tezgah altı ve üstü dolaplar 

ve soğutma gereçleri var mı? 

14. Mutfak alanları aydınlık, temiz ve kolay temizlenir mi? 

15. Soğuk mutfak, sıcak mutfak, fırın ve pasta mutfağı, kahve ve kahvaltı 

mutfağı, optimal ve aynı zamanda servis açısından optimal düzenlenmiş 

midir? 

16. Bulaşık makinaları, mutfak şefinin bürosu, çeşitli mutfaklar için gün

lük ambarlar, mal girişi ve erzak depoları mutfak kapasitesine göre 

düzenlenmiş mi? 
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17. Teknik tesisatlar: Soğuk su, sıcak su, içme suyu, gfderler, elektrik, 

gaz, yağ, kömür, soğuk odalar ve air-condition için soğuk hava grupla

rı gibi enerji tesisleri mutfak kapasitesine göre planlanmış ve dona

tılmış mı? (47) 

(47) E. Schatzing, Checklisten für das Hotel- und Restaurantmanagement, 
Zürih, 1987, s. 81-82 

t! ' ; 
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BEŞİrJCİ BÖLÜM 

OTEL İŞLETMESİNDE İŞ BÖLÜMÜ 



Otel işletmesinin değişik departmanları görevlerini en iyi 

şekilde yerine getirmelidirler. 

. Bu bağlamda departmanların fonksiyon alanlarına 

(iş bölümü) göre düzenlenmesi büyük önem taşımak

tadır. 

5.1. Fonsiyonel Alan Mutfak 

Mutfak Yönetimi 

Mutfak Şefi - chef de cuisine 

Yardımcısı - sous - chef 

Görev Alanı 

mutfak işletmesinin yönetilmesi 

Yiyecek - ve menü kartının şekil

lendirilmesi • 

• İş bölümü, siparişler 

Mutfak şefinin belirlenmiş bir yardımcısı yoksa 

genellikle böyle durumlarda onun görevleri 

saucier•e devredilir. 

Branş Aşçıları 

. Soslar - Saucier 

- Cuisinrer de partie 

• Sos yemekleri 

• Özellikle buğu kebapları, sıcak 

ön yemekler, ara yemekler. 
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• Izgara Rotisseur Izgara ve gril yemekleri 

. Dondurulmuş yiyecekler 

Bazı hallerde gril yemekleri 

özel bir aşçısına 

devredilebilir. 

• gril aşçısı - grilardın 

. Soğuk mutfak - gardemanger Et ve balık türünden ön yemekler 

ve kabuklu hayvanlar 

• Sebze 

. Balık 

• Tatlılar 

. Değiştirmeci 

. Personel 

- Entremetier 

- Poissonnier 

Patissier 

Tournant 

- CUisinier 

du personal 

• Soğuk tabakların, soğuk ön yemeklerin 

ve dolmaların hazırianması 

• Çorbalar, sebzeler, garnitürler 

• Un, yumurta ve peynir işleri 

Bu görev ikiye ayrılabilir 

Çorbalar - Potager 

Sebze - Legumier 

• Her türlü balık yemekleri 

Her türlü tatlı 

• Hamur işleri 

Aşçıların izinli günlerinde onların 

yerine çalışır • 

• Her branştan onlar. 

Personel yemekleri 

Yukarıdaki görünüm mutfak işlerinin en geniş 

bölümlemesidir. 

. Mutfaktan istenilen işlere göre branşlar değişik 

şekilde düzenlenmiş veya eşleştirilmiş olabilir. 
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• Mutfak branşlarına ayrımın dışında mutfak ekibinin 

içersinde belli kademeler de dikkate alınmalıdır 

- Branş yöneticisi - Chef de partie 

(Örneğin: chef saucier, chef gardemanger, v.b.) 

- Aşçı yardımcıları - Commis de cuisine 

(örneğin commis saucier, commis gardemanger, v. b. ) 

5.2. Fonsiyonel Alan Servis 

Personel 

. Restoran Müdürü 

- Directeur de 

restourant 

. 1. Şef garson 

- Muitre d'hÔtel 

. 2. Şef Garson 

- Maitre d 1hôtel 

Görev Alanı 

• Tüm servis için sorumlu 

• Misafirlerle ilgilenmek 

(Yiyecek ve içeceklerin tavsiyesi) 

• Yiyecek-içecek kartlarının ve ardarda 

yiyecek gruplarının (münelerin) şekillen

dirilmesinde kararı etkileyici katılım. 

• Büyük toplantıların düzenlenmesi 

(örneğin Banketler, Resepsiyonlar) 

Ayrıca özel bir banket müdürü 

vardır. 

• Müdürün yardımcısı 

• Masada Tranş, flambe ve pişirmek 

• Servisin teknik yönünden sorumlu 

- Servis malzemesinin hazır tutulması 

(Bulaşık, bardaklar, çatal bıçak 

kaşık v.b.) 

- Mutfak - restoran ilişkileri 

- Çalışma programı ve eğitilecek 

olanlarla ilgilenmek. 



• İstasyon garsonu 

- Che:!: de rang 

. Komi 

- Commis ae rang 

. ~ Oja Servisi Garsonu 

-Chef d'etage 

• İstasyor: "le ilgilenmek 

- Servisin k~sursuz akışından 

sorumlu. 

Bir chef de rang'ın emrinde çalışır 

Masaların ve servis masasının hazır

lanması. 

• Yiyecek ve içecekleri taşıyarak ge~ir

mek. 

• Chef de rang ve Commis de 

rang arasında Demichef bi~ 

ara kademed:.r. 

• Küçük bir alanda Chef de 

rang'la aynı görevleri vardır • 

• Oda ve kat servisi için sor..ımlu. 

Oda Servisi Komisi • Kat servisinin hazırlanması ıçirı so::umLr 

- Commis d'etage 

5 .'3·. Fonskiyone:ı.. J!.lan Önbüro, Ev idaresi ve genel idar-e 

Önbüro . Önbüro Müdürü 

- Kapı görevlisi 

- Bell-boy 

- Meydancı 

- Of is-boy 

Asansörcü 

- Vestiyer 

- Rezervasyon Sekreteri 

Resepsiyonist 
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Ev idaresi 

İdare 

Diğer 

- Telef on operatörü 

- Yazışma sekreteri 

- Folyo-typest 

- Kasiyer 

House - Keeper 

- Kat Şefi - Oda hizmetçileri 

- Kat valeleri 

- Meydan Şefi - Bayan meydancılar 

- Erkek meydancılar 

- Çamaşır Şefi - Ütücüler 

- Terziler 

- Dikişçiler 

• Ticari Müdür 

- Satın Alma Müdürü - Satın Almacılar 

- Ambar İdarecisi - Ambar sorumlusu 

- Ambar işçileri 

Kilerci 

- Muhasebe Mlidürü - Kontrolör 

- Muhasebeci 

• Çamaşır Personeli 

• Değişik el sanatları 

zanaatkarları 

• Garaj bekçisi 

. Araç bakımcısı 

• Bahçıvan 
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5.q.ORGANİZASYON ~-POZİSYON TANIMLAMASI 

$4.1.Pozisyon tanımlamasının önemi ve içeriği 

Pozisyon tanımlamasının 
önemi 

Pozisyon tanımlamasının 

verileri 

• genel olarak 

- görev alanı içeriği tek tek tesbit edi

liyor. 

Çeşitli görev alanları arasındaki iliş

kilere açıklık getiriliyor. 

• üstler için 

- Pozisyon tanımlaması altların ve tali

matların temelini oluşturur. 

- İş denetimi ve başarı kontrolünün 

neye göre yapılacağını belirtir. 

çalışanlar için 

- Pozisyon tanımlaması görevlerini 

ve sorumluluklarını kesin olarak belirler. 

- Davranış alanını kesin çizgilerle sınır

lar. 

- Görevlerle ilgili bilgi ve otokontrol 

için yardımcı araçtır. 

- Üstlerin gelişigüzel değerlendirilmelerine 

karşı koyucudur. 

• Pazisyon ünvanı ve ilgili departman 

• Üst-Alt ilişkisi 

• Görev ve Sorumluluk 

5ğ,.2.'Pozisyon Tanımlaması Konusuna Örnekler 
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Pczisyon ünvanı 

BÖlümü 

Üst ilişkisi 

Ast ilişkisi 

Görev ve Sorumluluklar 

• Önbüro Müdürü 

• Konaklama 

• Departman amiri olarak 

genel Müdürün altındadır • 

• Tüm önbüro ve ev idaresi (House-keepıng) 

personeli onun altında yer alırlar. 

- Resepsiyon deski 

- Rezervasyon bölümü 

- Santral 

- House-keeping departmanı 

• En üst yönetimin tesbit ettiği genel 

çizgilere · sadık kalınması ve uygulanması. 

• Departman içersinde değişik iş alanlarının 

koordinasyonu 

• Kendi görevleri ile diğer departmanların 

koordinasyonu 

- Toplantı satışları 

- Muhasebe 

• Bölüme özgü görev alanlarında nezaret 

- Oda satışı, · oda rezervasyonu 

- Misafir yazışmaları ve misafirlerle 

ilişkiler. 

- Misafir geliş ve gidişleri 

- Resepsiyon bölümünde yürütülen muhase-

benin denetimi 

•. Bölüm içersinde özel görevlerin yerine 

getirilmesi 

- Eğitim programları oluşturmak ve 

uygulamak 

• Otel Müdürü danışmanlığı ve vekilliği. 
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2 - Chef de rang için Pozisyon tanımlaması 

Pozisyon tanımlaması • Chef de rang 

Departman / Bölüm 

Üst İlişkisi 

Ast İlişkisi 

Organizasyon Planları 

• Yiyecek-İçecek / Servis / Restoran 

• Talimatlarını aldığı Maitre d'hotel'ın 

altında yer alır. 

• Talimat verdiği Commis de rang 

onun altında yer alır • 

• Servisin hazırlanması (Mise en Place) 

- Servis sehpası 

- Tranş tahtaları, flambe arabası 

- Misafir masaları 

Misafirlerden sipariş alımı ve tavsiye 

• Kominin yiyecek ve içecekleri getirip 

servis sehpasına koymasından sonra 

misafire servis 

Birinci bölümde planlamanın, işletmenin organizasyonu çerçevesinde 

önemli bir rol oynadığını belirledik • 

. Böyle bir planlamanın sonuçları çoğu kez yazılı olarak gösterilir. 

- Orientasyon yardımcısı olarak 

- Enformasyon aracı olarak, 

- Kontrol aracı olarak. 

. Bu tip gösterimlere plan organizasyon amacına yönelik yapıldıkları 

için de Organizasyon planları diyoruz. 

• Şimdi bundan sonraki bölümlerde bu tip planların nasıl 

yapıldığını ve işletme içinde kullanıldıklarını örneklerle 

somutlaştıracağız. (48) 

48) F. Dries, Hotelfachmann, Giessen, 1984, s. 13-17 
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ALTINCI BÖLDM 

OTEL İŞLETMESİNDE İŞ ALANLARININ ORGANİZASYONU 



6.1. ODA HİZMETÇİLERİNİN VE RESTORAN PERSONELİNİN İSTİHDAMI İÇİN 

ORGArJİZASYDrJ PLANLARI 

61.1. Oda hizmetçileri için istihdam planlaması ilkeleri 

• Kesintisiz, hizmete 

hazır durumu 

• düzensiz iş hacmi 

• değişik düzeyde iş haani 

• olası zaman kayıpları 
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• haf ta içinde 

- Pazar ve bayram günlerinde de 

. gün içersinde 

- sabah erkenden 

- akşam geç saate kadar 

doluluk du..rumu yüksek-günler 

• doluluk durumu düşük günler 

• kısa süre önce iptaller 

• kısa süre önce rezervasyonlar 

yüksek alçak 

- giden odalar kalan odalar 

• sabah işi • geç saatte iş 

(Temizlik (yatak örtülerinin 

• meydan temizliği açılması) 

• personel için gereksiz beklemeler 

nedeniyle 

- iş bölümü 

- talimat 

- malzeme dağıtımı 

• çalışma programındaki dağılımda 

eksiklik nedeniyle 

- değişik zamanlardaki iş yoğunluğuna 

rağmen aynı saatte işe başlama 

- düşünülmeden verilen izin ve 

haftalık tatiller. 

• hastalıklı izin ve diğer kişisel neden

lerden dolayı. 



61.2.0da hizmetçilerinin istihdamı içinhizmet standartları 

. Oda hizmetçileri içinhizmet standartı zaman araştırmaları 

ile tesbit edilebilir. 

. Hesaplama için örnek : 

Zaman araştırmasının nesnesi 

nesnesi 

Harcanan işin tesbiti 

Oda hizmetçisi ve gün başına 

düşen hizmet standartının 

tesbiti 

4 tek ve 4 çift kişilik odalar 

Herbirinden 2;si gidiyor 2'si 

kalıyor. 

Harcanan toplam zaman 

- 234 dakika 

• ortalama oda başına düşen zaman 

- 234: 8 = 29,3 dk. 

. Bir iş günü 

Bekleme ve yol ıçın 
çıkarılan zaman 

• kalan süre 

• Hizmet standardı 

450 : 30 = ıs oda 

30 dk. 

480 dakika 

30 dakika 

450 dakika 

Hesaplama örneğine uygun olarak tanzim edilmiş bir zaman-hareket plan 

aşağıda hazırlanmıştır. 
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ODA HİZMETÇİSİ ZAMAPJ - HAREKET DEiiERLErJDİRMESİ 

. . 

(1) Yatak yapılması 

(2) Toz alma 

Odanın toplanması 

(3) Elektrikli süpürge 
ile yerlerin temizl. 

(4) Banyo 

Toplam dakika 

Verilen üretim süresi 

Oda başına ortalama süre 

Üretim Standartı 

Odada bir kişi var Odada iki kişi var 

T\_Vin tipi oda FB tipi oda Twin tipi oda FB tipi oda 

Kalan 
Oda 

4 

8 

4 

10 

26 

Giden Kalan Giden Kalan Giden 
()]a ()]a ()]a <Xla 

5 5 6 8 

9 8 9 6 

5 4 4 5 

11 8 13 8 

30 25 32 27 

480 Dakika (8 saat/iş günü) 

30 Dakika 

Oda 

8 

8 

6 

9 

31 

Kalan Giden 
<Xla Oda 

9 9 

7 8 

5 5 

9 11 

30 33 

15 <Xla 15 oda için gerekli süre : 450 Dakika 

Toplam ortala ına 
dakika dakika 

54 6.8 

63 7.9 

38 4.8 

79 9.9 

234 29.3 

Kalan süre 30 Dakika (Asansör, bekleme •• 
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• Aynı şekilde akşamcı oda hizmetçisi 

için de hizmet standartı bulunabilir • 

• Tecrübeye dayanan sayı, oda tefrişatına 

göre 50-60 dolayındadır. 

Burada, gündüzcü oda hizmetçilerinin geniş 

kapsamlı toplama ve temizlik işleri yaptık

larını, akşamcıların işe yalnızca odayı gece 

için hazırladıkları (örneğin küçük toplama 

işleri, ışığı yakmak, yatağı açmak) dikkate 

alınmalı. 

61.3. Oda hizmetçilerinin istihdam için personel planlaması 

çizelgesi 

1 - Gerekli gündüzcü oda hizmetçisi sayısı 

Doluluk % olarak 100 

Dolu odalar 150 

gün ve hizmetçi başına hizmet standartı 15 

gün başına gerekli (görevde) oda hizmetçisi 10 

2 gün haf talık izin dikkate alınarak 14 
gerekli oda hizmetçisi 

Temel hesaplama şekli : 

80 60 

120 90 

15 15 

8 6 

11,2 8,4 

görevdeki oda hizmetçisi x 7 gün = gerekli toplam sayısı 

5 işgünü 

90 dolu odada hesaplama örneği = 

6 x 7 
5 = 42 : 5 = 8,4 
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2 - gerekli akşamcı oda hizmetçisi sayısı 

Doluluk % olarak 

Dolu odalar 

gün ve hizmetçi başına hizmet standartı 

gün başına gerekli (görevde) oda hizmetçisi 

2 gün haftalık izin dikkate alınarak 

gereklı oda hızmetçısı 

Temel Hesaplama Şekli : 

Görevdeki oda hizmetçisi x 7 gün = gerekli toplam sayı 

5 işgünü 

120 dolu odada hesaplama örneği 

2 x 7 

5 
= 14 5 = 2,8 

3 - Oda hizmetçilerinin gerekli toplam sayısı 

100 

150 

60 

3 

4,2 

dolu odalar 150 

gündüzcü oda hizmetçileri 

Akşamcı oda hizmetçileri 

Toplam Sayı 

61.4.Vekalet ve yıllık izin planları 

• Buraya kadar olan bölümlerde, hizmet standartlarına 

istinaden gerekli oda hizmetçileri sayısının nasıl 

tesbit edilebildiğini gördük. 
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2,8 2,8 1,4 

14 11 7 



• Bunu yaparken birçok nokta gözönünde bulundurulmalı. 

. Hizmet Standartı 

Haftanın doluluk 

durumu 

• İşgücü kaybı 

. Değişken iş hacmi 

Doluluk 17,5 ..... 

Tarih gelen ooalar 

ı 7 .5. 71 

18.5. 143 

19.5. 55 

20.5. 60 

21.5. 48 

22.5. 34 

23.5 12 

den 

• Örneğin bu konuda resepsiyon 

(Rezervasyon bölümü) tarafından hazır

lanan, gelecek her hafta için, bir 

durum raporu bilgi verir. (Forecast) 

• Haf talık izin 

• Yıllık izin ve hastalık 

• Özel sebeplerden dolayı gelmeme 

Giden odalar (yüksek işgücü sarfiyatı) 

• Kalan odalar (düşük işgücü sarfiyatı) 

• Sabah işi (Temizlik) 

• Akşam işi (yatak servisi) 

23,5 . - . . 'e kadar 

giden odalar Toplam dolu odalar 

3 120 

104 159 

110 104 

20 144 

49 143 

108 69 

33 48 
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. Önceden belirli genel ·· izin günleri de dikkate alındı • 

• Ancak yıllık izin, hastalık ve başka özel sebeplerden 

dolayı personel açısından kayıp günler olabilir ki bunlar 

personel istihdam planlamasında dikkate alınmalı. 

Yıllık izin 

Hastalık ve başka özel 
sebepler 

her işçininyıllık izin hakkı vardır. 

• yıllık izinde bulunan işçiler işletme 

için işgücü kaybıdır. 

• Ancak işletmenin hazır işgücünde zamansal 

boşlukların olmaması ama bunu yaparken de 

personelin yıllık izin tarihi ile ilgili 

kişisel dileklerine de yardımcı olabilmek 

amacıyla, uzun vadeli yıllık izin planları 

yapılması şarttır. 

. Bu gibi durumlarda da işgüçleri işletmenin 

emrinde değildir • 

• genel olarak önceden bilinemeyen kayıplardır. 

işletmeninhizmete hazır halini korumak için 

bu nedenle devamlı kısa süreli vekalet plan

ları yapılmalı. 

• mevcut işgüçlerinin bu gibi durumlardaki daha 

fazla çalışmaları "alacaklı izin" (herhangi 

bir zamanda verilecek izinli günler) şeklinde 

telafi edili.r. 

Yıllık izin ve vekalet planları, personel sayısı yüksek büyük 

işletmelerde organizasyon vazgeçilmez yardımcı araçlarıdır. 

61.5. Oda hizmetçileri için haftalık çalışma programı 

615 .·1.Haf talık çalışma programının yapılmasında temel esaslar. 
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Doluluk durum raporuna ilişkin notlar 

• Uzun süre kullanılmamış olan boş odalar, kullanıma 

uygunlukları açısından özel bir titizlikle kontrol 

edilmelidirler. 

Giden odalar özellikle çok iyi temizlenmeli ve misafir için 

tefrişata ait yeni maddelerle donatılmalı 

• Gelen ve giden oda sayısı arasındaki fark ve bu fark sayısı 

ile toplam dolu odalar arasındaki fark, kalan odaların 

sayısını verir. 

• Haf talık çalışma programı yapılırken yukarıda 

belirtilen bütün noktalar dikkate alınmalıdır . 

• Burada sabah - akşam işi ayrımı genelde yapılır. 

• Günümüzde otel organizasyonu uzmanları şiftre kısmi 

görev şeklinde değişik bir uygulamayı tavsiye ediyorlar. 

(Rasyonel ve ekonomiye yönelik personel istihdam 

planlaması) 

61n.2.Haftalık bir çalışma programı 

Yukarıda belirtilen temel esaslara uygun olarak tanzim edilmiş bir çalışma 

programı şu şekilde olabilir. 
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Çalışma Programı 21,6 •. 'dan 2 7, 6 • . ' ya kadar Bölüm Kat 

İsim 
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe cuma Cumartesj_ Pazar Alacaklı gün 

21,6. 22,6. 23,6. 24,6. 25,6. 26,6. 27,6. 

600-1500 600_1500 600_1500 o o 600-1500 600-1500 3 

H H H 600-1500 600-1500 600_1500 600_1500 --

600-1500 600-1500 600-1500 600-1500 İ İ i --

800-1700 800-1100 o o 000-1100 000-1100 900_1700 4 

000-1100 000-1100 000-1100 000-1100 o o 800-1700 2 

000-1100 o o 800-1100 800-1700 - 1000-2200 1000-2200 6 

İ İ 1400-2300 1400-2300 1400-2300 1400-2300 o 1 

H H 1400-23°0 1400_2300 1400-2300 14°0 -2300 1400-23°0 3 

1800_2200 1000-2200 1800-2200 1800_2200 1800-2200 o o- 5 

İşaret Açıklaması = O = OFF (serbest) İ = Yıllık izin H ::::; Hastalık 
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61.6'. Restoran personeli için haftalık çalışma programı 

616;1.Haftalık çalışma programının yapılmasında temel 

esaslar. 

Temel Faktörler şunlardır = 
• Vekalet, yıllık izin ve haftalık izinler 

• Servis için hizmet standartları 

• Gelecek hafta için satış prognozları. 

Hizmet standartları 

Satış Prognozları 

• Oda hizmetçilerinde olduğu gibi bir 

çalışmayla tesbit edilebilir. 

- Birservis elemanı bir öğün için kaç 

servis atabilir ? 

Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği 

için ? 

gerçi işletme ve servis çeşıdine ve gerek

tirdiği zamana bağlıdırlar. 

Belirlenmiş hizmet standartına örnekler 

Kahvaltı ve öğle yemeği 80 servis 

Akşam yemeği 30 servis 

= Akşam yemeklerinde misafirlerin kalış

ları genellikle daha uzundur. 

• Aşağıdaki olgular neticesinde ortaya 

çıkarlar. 

- gün ve haf ta başına gecelemeler 

- tecrübeye dayanarak tek tek günlerde 

restorana gelenlerin sayısı 
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616.2. Haftalık Çalışrr.ıa Progra_mı 

Temel esaslara uygun olarak hazırlanmış olan bir programı aşağıdaki şekilde tanzim edebiliriz: 

gün/Tarih Pazartesi 6. Salı 7. Çarşamba 8. Perşembe 9. Cuma 10. Cumartesi 11. Pazar 12. 

Kahvaltı Akşam Kahvaltı Ak Kahvaltı Akşam Kahvaltı Akşam Kahvaltı Akşam Kahvaltı Akşam Kahvaltı 
Akşam şanı 

Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle 

Servis 140 120 240 60 160 55 240 60 130 45 240 150 320 120 (Prognoz) 
--

Hizmet 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 
Standartı 

Gerekli 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 4 4 Personel 

Personel 1 Sabah izinli Sabah .Sabah Sabah Sabah Sabah 
istihdam 2 Sabah Sabah izinli Sabah Sabah Sabah Sabah 

3 Akşam Sabah izinli Sabah Akşam Sabah Sabah 
4 Akşam Sabah Sabah izinli Akşam Akşam Akşam 
5 Akşam Akşam Akşam Akşam İzinli Akşam Akşam 
6 Akşam Akşam Akşam Akşam İzinli Akşam Akşam 

Yardımcı 1 
2 

görevdeki 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 4 4 
Personel 

İzinli - 1 2 1 2 

* en az 2 eleman 
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6 • 2 • jôNBÜRO J 

62.l.Whitney sistemi 

Büyük otellerin yapılması ile birlikte kullanılmakta olan Whitney sistemi, 

amerikan otelciliğinden devraldığımız bir sistemd.ir. Misafirin rezarvasyon 

yaptırması ile başlayan iş akışı, misafirin gidişine kadar bu sistem 

içersinde düzenlenmekte ve her safhada ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu 

sistemin uygulanması için "Rack~' olarak adlandırılan aluminyum kanallara 

gerek vardır. 

621.1. Rezervasyon tablosu (Reservation-rack) 

Aylara ve günlere bölünmüştür. Bütün rack'lar aluminyum kanallardan yapıl

mıştır. Bunların içinde çeşitli sayıda plaketler vardır. Bu plaketler, 

kanalların içindeki raylardan hareket ettirilip çıkarılabilir veya yenileri 

eklenebilir. Plaketlerin alt kısımları, konulacak kağıt slibi tutmak 

için, yukarıya doğru kıvrıktır. Reservatıon-rack genellikle Önbüro ofisinde 

duvana montelidir. Kanalların uzunluğu istenilen ölçüye göre yapılabilmekte, 

eni ise genellikle 10,8 cm olarak yapılmaktadır. 

521.2. Oda tablosu (Room-rack) 

Bu rack türünde, kanalların üzerine oturtulmuş plaketlerin içersinde bir 

tarafı sarı, bir tarafı kırmızı ve ortası beyaz renkte bir selüloıd bulunur. 

Bu şerit, yuvasında sağa sola oynatılarak, oda durumunun belirtilmesi 

içindir. Şerit başlarında sabit olan kanal kenarında oda numarası yazılıdır. 

Oda numarasının yanında bulunan şerit sarı renkte ise oda kullanılmış ve 

henüz temizlenmemiş yani c/out'tur. Şerit. kırmızıda ise, oda, yeni gelen 

bir misafire verilmiş ancak henüz siibi açılmamıştır, yani c/in dir. Şerit 

beyazda ise, oda temiz ve satışa hazırdır. 

621.3. Alfabetik isim tablosu (information-rack) 

Bu rackin kullanılmasında amaç, otelde kalan misafirlerin isimlerini 

(alfabetik olarak) ve oda nolarını kolayca tesbit etmektir. Bu rack 

sayesinde otelde kalıp kalmadığı sorulan veya oda nosu bilinmeyen 

bir misafir sorulduğunda doğru bilgi vermek ve böylece yardımcı olmak 

mümkün olacaktır. 
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621.4. Posta_ve Anahtar Gözleri(Kev-andletter rack) 

Küçük bir yerleşimde, hızlı bir posta dağıtımını ve güvenilir bir 

mesaj iletimini sağlar. Bir sinyalızasyon düzeni sayesinde, mesajı 

veya postası olan bir misafirin doğmesine basmak suretiyle hem anah

tar gözünün üstünde hem de odasında yanan ışık birmesajının olduğunu 

gösterir. 

Modern bir büyük otel artık bu sistem olmadan çalışamamaktadır. Bütün 

odala.:ç_ın durumunu görmek bu sistem ile mümkün hale getirilmiştir. 

Resepsiyon, önkasa ve house-keepingde bulunan değişik renkteki ışık 

sınyalleri sayesinde odaların temizlenme durumları kontrol edilir. 

<X:ia temizlikçisi, odaya girip temizlemeye başladığında sokmak ve 

işini bitirdiğinde de çekmek suretiyle özel bir sinyalızasyon anah

tarı ile, ilgili yerlere devamlı bir bilgi akışı sağlamaktadır. 

Böylece Hoıise-keeper oturduğu yerden, otel odalarının temizlik aşa

malarını takip edebilmektedir. 

Türkiye'de de büyüklerin yanı sıra, orta büyüklükteki oteller de 

artık Whitney sistemini kullanmaya başlamışlardır. 

Rezervasyon işlemi 

. Telefon ile rezervasyon alınması 

1. Telefona cevap verilmesi 

Rezervasyon sekreteri telefonu kaldırdığında "rezervasyon iyi günler" 

(günün saatine göre değişir) "buyrun efendim" diyerek telefona cevap 

verir. Rezervasyon sekreteri güleryüzlüJüğünü sesine yansıtmalı, ve 

her telefonu aynı doğal nezaket ile cevaplandırmalıdır. 

2. Rezervasyonun alınması 

Arayan kişi rezarvasyon isteğini belirtirken, rezarvasyon sekreteri, 

verilen sütun bilgileri daha daha önce hazırlanmış olan rezervasyon 

formu veya slibi üzerine kayıt eder, rezervasyonu yaptıran kişinin 

vermediği ve gerekli olan bilgileri sorar. 
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Ancak rezervasyon alınmadan önce rezervasyon tablosundan istenen 

günlerde yer olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için ise gerekli olan 

bilgiler: geliş tarihi, kalış süresi, oda sayısı. 

Rezervasyon talebi dolu olunan günlerden önce başlıyor ise, kritik 

günleri belki konfirme edebilmek amacıyla rezervasyon şefi ile görü

şülmelidir. Rezervasyonun konfirme edilmesi halinde rezervasyon formu 

eksiksiz doldurulmalı, özellikle rezervasyonu yaptıran kişinin adı ve 

telefon numarası alınmalıdır. Garantisi olmayan rezervasyonlard3, 

tanınabilecek opsiyon saati muhakkak rezervasyon yaptıran kişiye söylen

melidir. Özel istekler (bahçeye ba}:an, denize bakan, sessiz bir oda v.b) 

notlar kısmında belirtilir. 

62 .• 2.Misafir kartoteksi 

İyi bir· şekilde yö;.1etilen bir işletme bir misafir kartoteksinin 

oluşturulmasına büyük önem vermelidir. 

Böylece devamlı misafirlerin otel her gelişlerinde bir kayıt formu 

doldurmalarına gerek kalmayacak, yalnızca imzalamak suretiyle otele 

giriş işlemi yapılmış olacaktır. Resepsiyonist daha sonra (alfabetik 

sıraya göre tanzim edilmiş) kartoteksden misafirin kartını bulup 

bilgileri yeni kartına aktaracaktır. 

Kartoteksin otel işletmesine yararı o kadar büyill~tür ki bunun için 

harcanacak zaman ve işe değer. 

Kartoteksde bulunan kayıt formlarında misafirin daha önceki kalışında 

belirtmiş olduğu özel istekleri ve varsa indirimi belirtilmiş olmalı. 

İşletme için kartoteks, otelin hitap ettiği misafir kesimini ortaya 

çıkarmak için önemli bir kaynaktır. Bunu yapmak için ise çeşitli sayısal 

çokluktaki meslek grupları için değişik renkte kartlar tutulabilir. 

Buna göre odaların tefrişatında değişiklikler yapılabilir, hangi 
-

mesleki yayın organlarında reklam ve ilan verilmesi gerektiği anlaşıla-

bilir ve böylece çok sayıda misafir otele kazandırılabilir. Kartoteks 

kayıtlarından misafirlerin ortalama yaş kategorisi tesbit edilip, özel

ilkle eğlence ünitelerindeki program ve gösteriler açısından düzenlemeler, 

değişiklikler. Yine bu kayıtların tutulmasından yararlanılarak, devamlı 

misafirlerin doğum günlerinde adreslerine bir tebrik kartı, tesedlifen 

oteldeyse eğer odasına meyve sepeti ve kırmızı şarap gönderilebilir. 
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Kartotekse konulan misafir kayıt formlarının "notlar" hanesine ise 

misafirin karakteri ile ilgili bilgiler, işle ilgisi olmayanların veya 

bir tesadüf sonucu misafirin görmesi halinde anlayamayacağı şifreler 

kullanılmalıdır. Özellikle bu bilgi resepsiyona, misafire ne şekilde 

davranması gerektiği konusunda yardımcı olabilmektedir. Ancak bütün 

bu yararları sağlayabilmek için, misafir kartoteksi devamlı kontrol 

edilmeli ilaveler yapılmalıdır. Örneğin bir misafirin birkaç yıldır 

artık otele gelmediği tesbit edilirse kartı çıkarılmalıdır. 
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Şekil 6: Konaklama Yönetiminde Koordinasyon 

ı 
Misafirlerin 
etkinlikleri 

----.---· 

ıCda rezervasyonu 

Misafir gelişi 
-check-in-

1 
Konaklama 

~ 

Misafir gidişi 
-Check-out-

I<onaklama Alanı 

Yönetim sorunları (planlama, 
uygulama, kontrol) 

1 
Oda planı 
Rezervasyon sistemleri 

• Misafiryazışmaları 
. Fiat politikası 
• Prognoz işlemi (Bütçe) 
• İptaller, rezervasyonsuz 
kayıtlar 

• Kalış süresi 

ı 

. Misafir kabulü/misafir kartota<.si 
• satış 1l:krriği 
• O:h tmsisi 
• Misafir~ 
• Ea:}ij teslimi. ve dağıtımı 
. Gruplar - check-in 
• Oda satış planı 
• Danışma 
• House-keeping ile mutabakat 
• Personel istihdamı planı 

• Oda durumu kontrolü 
• Oda temizliği 
• Kredi politikası 
• Telefon, misafir çamışırları 
• Posta dağıtımı 
. Enformasyon + Bağlantı 
. Verilen hizmetlerin kaydı 
Şikayetler/Misafir nizareti 

• Hesap sunuşu 
• OOeıne - kredi politikası 
• Kefalet, Haciz hakkı 
• Provizyonlar 
• Ciro kontrolü 
• Resapsiyon istatistiği 
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Doğrudan sorumlu 
otel personeli 

Satış bürosu 
Rezervasyon bölümü 
Resepsiyon Persone
li 

Resepsiyon personeli 
Kapı personeli 
Meydan personeli 

House-keeper 
Resepsiyon personel 
Kapı personeli 
Ön kasa memuru 
Telefon operatörü 
Misafirnezareti 

[ 
Ön kasa memuru 
Resepsiyon ı;:etEUEli 
Muhasebeci 



62.3. Rezervasyon Planı 

Ay 

O:ia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

No. l 3 5 7 9 11 13 ıs 17 19 21 23 25 27 29 31 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

110 Ay 

O:ia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
111 No. l 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

112 201 

114 202 

115 203 

116 204 

117 205 

118 206 

119 207 • Oda rezervasyonplanı geleceği 

120 208 yönelik bir plandır. 

209 • Rezervasy~n ve Resepsiyon için 

bir .enformasyon aracı sözkonusudur. 
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- Planın yapısı 

Plan önceden basılmış aşağıdaki bilgileri içerir 

• Ay 

• Günler 

. Öteki oda numaraları 

- Planın işlenmesi 

• Planı kim tutar ? 

• Hangi evraklara daya
narak plan tutulur ? 

• Plan ne şekilde tutulur ? 

• Rezervasyon Sekreteri 

• Görev alanı rezervasyon bürosudur 

• Rezervasyon f o:-:nlarına dayanarak 

• Rezervasyon talebi sırasında dolduru

lur lar. 

Her rezervasyondan sonra bir odanın 

arkasındaki sütunu gecelemenin olacağı 

ve önceden yaz~lmış günlere bir işaret 

konur. 

• Genellikle bu bir kurşun kalemle yapılır 

ki daha sonra alabilerek düzeltmeler 

kolayca yapılabilsin. 

- Odanın misafir tarafından iptal 

edilmesi 

- Olası tarih değişiklikleri 

• Her rezervasyonda misafire hemen belli bir 

oda verilmez. 

• Buna rağmen böyle durumlarda da planda bir 

oda rezerve edilmiş şeklinde işaretlenir. 

(tek kişilik veya çift kişilik oda, grup fiatı 

gibi bilgileri dikkate alarak) 
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. Bu, planın fonksiyonuna bağlıdır. 

Oda Rezervasyon Planının Akışı Şematik gösterim 

Rezervasyon Alımı 

1 # 

ya 

bir rezervasyon sekreteri 

tarafından 

(Rezervasyon ofisi) 

ı 
veya 

bir resepsiyon görevlisi 

tarafından 

(Front Ofis) 

Rezervasyon formunun 

doldurulması 

Btitün rezervasyon formları rezervasyon sekreterine 

iletilir. 

Rezervasyonun rezervasyon 
planına işlenmesi 

Rezervasyon fqrmlarına istinaden 

. Yalnızca rezervasyon sekreteri tarafından 

. Oda rezervasyon planı çoktitiz tutulmalı 

• Ondan ortaya çıkan rezervasyonun· kapsamı 

(doluluk) her zama il a jour"olmalı. 
• Yoksa, bir enformasyon aracı olarak 

fonksiyonu yerine getiremez. 
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- Planın Fonksiyonu 

Genellikle misafirler odalarını bir süre önceden ayırtırlar. 

Buna istinaden yapılan rezervasyonlar eksiksiz olarak rezer

vasyon planına işlenir. 

o halde plan, durum yani rezervasyonun kapsamı (doluluk) 

hakkında her zaman bilgi verir. 

Bu olguya istinaden rezervasyon bölümü, misafirlerin 

rezervasyon ricalarında hemen tesbit edebilirler : 

- belli günler için daha rezervasyon alınabilir mi ? 

- tamamiyla dolu olunması nedeniyle başkaca 

rezervasyon mümkün değil mi? 
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62 ;:4. Oda doluluk Planı 

Doluluk Planı 25,6 den 26,6 kadar 

101 201 K 301 
102 202 302 
103 G 203 303 K 
104 204 G 304 
105 K 205 305 K 
106 206 G 308 G 

108 K 208 309 G 
110 G 210 310 
111 G 211 311 
114 214 314 
115 215 K 315 
116 216 G 316 
117 G 217 317 G 
118 218 318 
121 K 221 K 321 I G 
122 G 222 K 322 
123 223 323 
124 224 G 324 
125 K 225 G 325 K 
126 226 326 
127 227 327 
128 K 228 328 G 
129 229 K 329 
130 G 230 330 
131 G 231 G 331 G 
133 G 233 333 K 
134 234 334 K 
135 235 K 335 
137 K 237 337 
138 238 K 338 G 
139 . 239 339 
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- Planın Yapısı 

Plan aşağıdaki önceden basılmış bilgileri içerir. 

dan kadar (geceleme tarihinin kaydı için) 

• Otelin tüm oda numaraları. 

Doluluk planı günlük bir plandır. 

- Planın Doldurulması 

• Planı kim doldurur ? 

• Plan ne zaman doldurulur 

? Plana neler y~lır ? 

• Hangi evraklara dayanarak 

kayıt işlemi yapılmaktadır ? 

Resepsiyon memuru veya memuresi 

. Akşam 

Gecelemenin tarihi 

• ve tek tek odalarda 

G giden odalar için 

K.giden odalar için 

• Oda numaralarının yanında G ve K 

harflerinin yazılması amacına hizmet 

eden iki sütün vardır. 

• Bu işaretlerin bulunmadığı odalar 

teorik olarak boş olmalı. 

• Oda rack'ındaki doluluk durumuna 

istinaden 

• Oda doluluk planı kopyeli olarak yazılır • 

• Orjinali ertesi sabah House-keeper'a 

verilir, o da amacına uygun olarak kul

landıktan sonra doluluk durumuyla ilgili 

evrakların arasına koyar • 

• Kopya ise resepsiyonda kalır. 
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- Planın Fonsiyonu 

Sabahki oda kontrolüne 

temel teşkil ediyor. 

Cda hizmetçilerine oda 

dağıtılmasına temel teşkil 

ediyor. (Temizlik) 
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• Kontrol House-keeper tarafından 

yürütül~yor. (Bütün odaları kontrol 

ediyor) 

• Bu sırada plandaki bilgileri kontrol 

ediyor: 

- Misafir gerçekten ayrılıyor mu ? 

- Dolu olarak belirtilmemiş odalardan 

biri acaba dolu mu ? 

- Dolu olarak belirtilmiş odalardan 

biri acaba dolu değil mi ? 

• Doluluk p:anına uymayan durumlar 

resepsiyona house-keeper raporu ile 

(oda planına benzeyen bir plandır) 

bildirilmelidir. (yaklaşık saat 

l000 •a kadar) 

Rapora istinaden resepsiyonda 

düzeltme yapılabilir. 

- Cda Rack'inde yanlış doluluk 

durumu 

- Otel muhasebesinde yanlış 

tahakkuk. 

• Bu amaca yönelik, House-keeper her 

oda hizmetçisi için özel bir f orrn tanzim 

eder. 



Temizlenmiş odaların 

teslim alınmasına temel 

teşkil ediyor. (Kontrol} 

ODA DAGILIMI 

Tarih .. . . . 
Kat . . . . İsim . . . . 
Oda No ı Giden , Kalan ! Not 

1 1 l 
1 

r 
f 

• Giden bir odadaki işler kalan bir odadaki 

işlere nazaran daha zaman alıcıdır. 

• Oda hizmetçileri tarafından temizlenmiş 

odalar, temizlik ve kusursuzluk durumu 

açısından, House-keeper tarafından 

kontrol edilir • 

• House-keeper raporu•da kopyeli olarak tanzim 

edilir. 

, 
~ 

Orjinali resepsiyona verilir, o da amacına uygun 

kullandıktan sonra doluluk durumuyla ilgili 

dosyaya koyar • 

• Kopya ise House-keeper, tarafından House

keeping ofisinde dosyalanır. (48) 

48) F. Dries, Hotelfachmann, Giessen, Almanva, 1984, s. 25-26 
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62. 5. Ot.el Yazar rr.akinalarının fonksiyonları ve avantajları 

Makine elle tutulan otel çarşafının fonksiyonlarını aynen 

yerine getirir • 

• Temelde fark yalnızca, verilerin otel yazar makinesine 

verilmesinden sonra, tüm olayların otomatik olarak akışıdır. 

Hizmetçilerin ve hizmet 

karşılıklarının (ödemelerin) 

verilmesi 

Toplamların ça~rılması 

Miktarlar ilgili koordine tuşu ,_ :-;:;; 

aracılığı ile makineye verilir. 

• Diğer tüm işlemleri makine yapar. 

- Miktarları kayıt eder 

- İlgili misafir hesabına geçer 

- İlgili bölümlere işler. 

(geceleme, Restoran v.b.) 

• Çağırma tuşuna basıldığında makine 

hemen bilgileri verir. 

- bir misafirin ödeme yükümlülüğü 

(hesabı) hakkında 

- günlük tahsilat hakkında (kasa) 

- bakiye kalan krediler (Borçlar) 

hakkında. 
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- belirli cirolar hakkında (örneğin oda 

gelirleri, restoran, bar, telefon) 

Bu toplamlara, belli bir sonucu 

verdikleri için rapor denir. 

- Otel yazar makinesinin avantajları 

. Makinenin hızlı çalışmasından dolayı çok zaman kazanılır. 

GÜvenilir çalışmasından dolayı hata kaynakları devre 

dışı kalır. 

• Hizmetlerin ve ödemelerin otel yazar makinesine verilmesiyle 

misafir hesabı tutulur. 

• Makineye bir folyonun sürülmesi ile aynı zamanda misafir 

için hesap birlikte yazılır. 

625~1. Misafir Folyosu 

Misafir folyosunı.in 

bölümle.d 

Rezervasyon ile ilgili bil

giler 

Folyo No. 

Fatura No. 

Hesaba geçme bölümü 

Katma değer Vergisi 

1 

Açıklamalar 

o:Ja No ve ücreti 

• 'Misafirin adı 

• Misafirin geliş ve gidiş tarihi 

• Birmisafir otelde uzun süre kalırsa, iki 

veya daha fazla folyo gerekebilir. 

• Muhasebe için kontrol numarası 

• Hizmetlerin kaydı için bırakılan ;boş yer. 

• Ayrıca gösterilmelidir. 

Faturada KDV dahildir çünkü verilen 

hizmetlerde fiatlara dahildir. 
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Misafir folyosu ile ilgili not. 

z satırı birinci folyodan nakildir. 1, 04, 07 v.b. satırlar tarihde 

dahil olmak üzere - muhasebe için iç bünye ile ilgili bilgidir. 

Burada daha fazla üstünde durmayacağız. Hizmetin niteliğini (örneğin 

geceleme) belirten satırdaki numara oda numarasıdır. 

625.: 2. Misafir Hesabı 

Borç ve Alacak 

Bakiye 

• Her hesabın iki tarafı vardır. 

- sol taraf borçtur 

sağ taraf alacaktır • 

• Borç tarafı: Misafirin ödeme yükümlülükleri 

kaydedilir • 

• Alacak tarafı: Misafirin ödemeleri kaydedilir. 

Borç 
l 

180,- -· 

85 - 2 , 

l geceleme ücreti 

Alacak 

500 - 3 , 

2 Restoran harcamaları 

3 Misafirin otele yapmış olduğu ön ödeme 

• Hesap her zaman kapatılabilir 

• Bu sırada borç ve alacak arasındaki fark 

belirlenir • 

• Bu farka bakiye diyoruz • 

• Alacak tarafındaki toplam, borç tarafında

kinden büyük ise, bir alacak bakiyesi elde 

ederiz 

Borç 

180,-
85 ,-

235,-

500,-
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Alacak 

500,-

500,-

Alacak bakiyesi 
= misafirin kalan 

kredisi 



• Borç tarafındaki toplam, alacak tarafındakinden 

büyük ise, bir borç: bakiyesi elde ederiz. 

Borç Alacak Borç bakiyesi 

500,- 800,- = otelin talep 

150,-
edeceği bakiye. 

800,- 150,-

950,- 950,-

• Bir hesabın kapatılmasında her iki taraftaki top

lamlar birbirine eşit olmalı . 

• Bu amaçla, daha küçük.toplama sahip tarafa bir 

tamamlayıcı miktar ilave edilir • 

• Bu miktara bakiye diyoruz. 

62.6.0tel yazar makinesinin kullanımı 

626.1. Otel yazar makinesinin tuş bölümü 

• Makinenin tam olarak kullanılması ancak işletmediki olayların 

ışığında kendisinde öğrenilebilir • 

• Bunun dışında, burada hepsinin geniş bir şekilde açıklanması 

mümkün olmayan, değişik sistemler vardır • 

• Bu nedenle aşağıdaki örnekte, elemanların fonksiyonlarını 

anlaşılır hale getirecek kadar tuş tanımları verilmiştir. 

626.2. Tuş bölümünün fonksiyon alanları 

Fonksiyon Alanları 

Rakam hanesi 

Tuşlar ve hesap kaydındaki amaçları 

• O - 9 arası rekamlar 

• Rakamlar makineye verilecek aşağıdaki 

bilgiler için gereklidir. 

- Od.a No. 

- Her türlü miktarlar 
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Misafir hesabı 

Misafire verilen 
hizmetler 

Misafirle hesaplaşma 

Raporlar 

• O:la No: 

- ilgili misafir hesabına işlem yapılması 

için· 

yeni bakiye 

- ilgili son toplamın bulunması için. 

• Eski bakiye 

- daha sonraki hesap kayıtlarında, miktar

ların eski bakiye ile "yeni bakiye" olarak 

birleştirilmeleri için. 

• Geceleme 

• Restoran 

• Bar 

• Minibar 

• Telef on 

• v.b. 

- ilgili kısma (sayaçlara) kayıt yapılması için. 

• Kasa 

- Son toplamın tahsilat olarak kaydı için 

• Kredi 

- Son toplamın otelin alacağı veya misafirin 

borcu olarak kaydı için. 

• x 
- Bir raporun çağrılacağının belirtilmesi 

için. 
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626~3. Otel yazar makinesi ile hesap işlemleri 

Ana işlemler şunlardır: 

• Misafir hesabının açılması • 

• Misafir hesabına hesap kayıtlarının yapılması • 

• Misafir hesabının kapatılması • 

• Ra~orların veya bölüm toplamların alınmas.ı 

1. Hesabın açılması 

Misafirin bir ön ödemesi 
ile açmak 

İlk geceleme ücreti ile 
açmak 

İşlem 

• Oda No. 

• Oda No. 

• Miktar 

• Kasa 

• Yeni bakiye 

Rakam veya Tuş 

Rakamlar 

Tuş 

Rakamlar 

Tuş 

Tuş 

• Miktar, alacak bakiyesi olarak 

gözükür • 

• Hesapların kayıt edilmesinde, verilen 

hizmetlerle bu miktar eriyinceye ve borç 

bakiyesine geçinceye kadar alacak bakiyesi 

vardır. 

Oda No. -

• Oda No. 

• Miktar 

• Geceleme 

• yeni bakiye 

Rakamlar 

Tuş 

Rakamlar 

Tuş 

Tuş 

Miktar, borç bakiyesi olarak 

gözükür. 

• Misafirin yapacağı bir ara ödemeyle 

alacak bakiyesi oluşabilir. 
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2 - Hesabın işlenmesine devam edilmesi 

Örnekler 

Restoran Hesabı 

Telef on Hesabı 

3 - Hesabın kapatılması 

Misafir ayrılırken 
ödüyor 

Misafir ayrılırken 
ödemiyor 

İşlem Rakaklar veya tuş 

• Oda No. Rakamlar 

• Oda No. Tuş 

• Eski bakiye Tuş 

. Miktar Rakamlar 

• Restoran Tuş 

• Yeni bakiye Tuş 

• Oda No. Rakamlar 

• OOa No. Tuş 

• Eski bakiye Tuş 

• Miktar Rakamlar 

• Telefon Tuş 

• Yeni bakiye Tuş 

İşlem Rakamlar veya tuş 

• OOa No. 

• Oda No. 

• Eski bakiye 

• Henüz işlenmemiş 

hesapların işlenmesi 

(örneğin telefon, 
minibar) 

• Kasa 

Rakamlar 

Tuş 

Tuş 

Tuş 

• Yeni bakiye Tuş 

Miktar olarak 110 11 rakamı çıkar. 

• OOa No. 
• Oda No. 

• Eski bakiye 

. Henüz işlenmemiş he
sapların işlenmesi 

• Kredi 

• Yeni bakiye 

- 97 -

Rakamlar 
Tuş 

Tuş 

Tuş 

Tuş 



4 - Raporların çağrılması 

Toplamın çağrılması 

Toplamın silinmesi (makinenin 

• Hesap toplamı çıkar 

• Kredi, daha sonra kapatılıncaya 

kadar makina hafızasında kalır . 

• Ondan sonra kasa ile silinir. 

x Tuş 

• geceleme Tuş 

geceleme toplamı çıkar 

• Yeni bakiye Tuş 

bu miktarı başka yerde kullan

ması veya sayaç mekanizması tar -

fından toplanmaya devam edilme

mesi için) 

Aynı toplam yine gözükür. 

Yeni bakiye Tuş 

Miktar olarak 11 0 11 rakamı çıkar. 
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6. 3. ~urF"ABJ 

Hangi şekli seçmeli ( 4 9) 

""' / ,r-----1 

Kare Şekli: 
- Ekipmanın uygun bir şekilde ye~leştirilme.sini, 
- Dolaşım devrelerinin, rasyonel uygulaması sağlar. (pe:-sonel, 

mallar, erzak, kap kacak ve mutfak ekipmar.ı.) 

Niteliğin odak noktaları 

Yön 

Mutfağın en serin olabile
ceği bir yer 
- Kuzey 

Restaurant salonun güneş 
alabileceği en uygun yer 
- Doğu-batı 

Konum 

Düz ayak ve restaurant salonuna 
yakın: üretimi düzenleyen tali
matların (siparişlerin) akta
rılması sıcak servisi istenen 
ısıda temin etmek. 

Bütün servislere yakın 

Ambar, soğuk mutfak, pasta, seb-
. ze: servis ve bölümler arasında 
hızlı ilişki ve ikmal 

Bulaşıkhane: 

Üretim alanı için yeterli düzen 

Güvenlik ve Konfor 

Yer: döşeli (kaymayan) temizliği 
kolay (hafif meyilli) 

Duvarlar: döşeli (insan boyuna 
kadar) Rutubeti geçirmeyen bada
na, yerle duvarların birleştiği 
noktadaki süpürgeliğin yuvarlak 
olması 

Tavan: Rutubeti geçirmeyen badana 

Alan: Geniş, işin gerçek ihtiyacı
na uygun, havanın yer değişimini 
kolaylaştıran yeterli cereyan (ha
va akımı) 

Havalandırma: Kokuları, dumanı çı
karmada etkili •• havanın tazelen
mesini sağlayıcı 

Aydınlatma: Önemli ve özellikle 
çalışma yerlerinin üzerine iyi 
yayılmış 

Ses: Ses seviyesinin kısıtlanması, 
mikrofon ve iç telefonun kullanıl
ması 

Dnlem: Personelin yangına karşı 
kullanılan araçlarda eğitimi 

Ecza: Önce ilk yardım 

49) J.M. WOLFF, Technologie Culinaire Ala Carte, Paris, Fransa 1985, s. 25 
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Mutfa~ta dolaşım devreleri 

Her tesis özel bir tetkiki gerektirir. Örnek bir dolaşım modeli yoktur. 

İlk işlem çeşitli bölümlerin rasyonel bir tarifini yapmakla başlar. 

- Malzeme giriş bölümü. 
- Stoklama bölümü. 
- ön hazırlık bölümü. 
- Yiyecek üretimi bölümü. 
- Dağıtım bölümü. 
- Tüketim bölümü. 

ERZAK, MALLAR VE ARTIKLARIN İŞLEM DEllRELERİ . / 

ERZAKLARIN KABULÜ VE ÖLÇÜMÜ 

l 
SoGuTMA ODALARI 

Meyvalar Diğer Balıklar 
Sebzeler Maddeler Etler 

ARTIK SoGuK 
HAVA ODASI •---------' ,..(--ı ÖN HAZIRLIKLAR 

Sebze yeri-Gammanje-Kasaplık 

ı 
AMBAR 

· Bakkaliye 
_____, 

KAB KACAK 
BULAŞIKHANE 

~J, _____ PA_s_T_AH_ANE __________ MUI'F ___ AK _________ j 

ı 
ı DAGITIM 

ı 1 lDKANI'A 
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Mutfağa 
giren 
ürünler 
Artıklar 
ve 
kirliler 



l 
ı ' 

i 
' 

· ak dol Şekil 7. Mutf aşım devreleri 
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Geleneksel bir mutfağın teşkilatı 

Giriş 
(Personel 

ve 
!Malzeme) 

1 Depolama 

1 BÖlgesi 

İLK 
HAZIRLAMA 
BÖLGESİ 

EI'LERİ 
HAZIRLAMA 
BÖLGESİ 

./ 

DAGITIM 

BÖLGESİ 

Tüketim 

Bölgesi 

PERSONEL 

VESTİYERİ 

SEBZE 
DEPOLAMA 
YERLERİ 

OFİS 

/ 

Malzeme alım 
ve 

Kontrol 

Soğuk hava 

odaları 

GARD MANJE 

soGuK BÖLÜM 

MUTFAK 
Soscu/Balıkça 
Antremetye (Çorba, 
pilav, hamurcu) , 
Rostocu/Izgaracı 

ve 
Yardimcısı 

GEÇİT 

WKANTA 
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MmAA 1 
ÇôP. 

·stok VARILLERİ 
Malzeme 
Bakım 

Malzemeleri 

KASAP 

KAZAN 

BULAŞIK 

YERİ 

PASTAHANE 

OONDURMA 

BULAŞIKHANE 



63.1. Türk Mutfağının Özellikleri 

1. Ti.irk mutfağında yemeklerin ekmekle yenmesi esastır. 

2. Hamur işleri ve pilavlar önemlidir. 

3. Kebaplar yanı sıra tencere et yemeklerinin çeşitleri boldur. 

4. Sebzeler haşlanmış olarak değil, sebzeler et, soğan, domates veya 

salçalı pişirilirler. 

5. Çoğunlukla yemeklere konan soğan, kıyma, et, salça ve sebzeler su 

konmadan önce yağda kavrulur. 

6. Soğan ve bazı yemeklerde de sarımsak yemeklerin ana malzemesidir. 

7. Çok çeşitli sebze kullanılır ve aynı sebzeden çok sayıda yemek türü 

yapılır. Tencere yemeği hakimdir. 

B. Yakın zamana kadar kullanılan tereyağ, iç ve kuyruk yağları kullanımı 

azalmaktadır. 

9. Soğuk yemeklerin ana maddesi zeytinyağdır. Zeytinyağının pilav, salata 

ve kızartmalarda geniş kullanım yeri vardır. 

10. Bulgur en az pirinç kadar Ti.irk mutfağına hakimdir. {Çorba, köfte, salata 

gibi). 

11. Kuru meyvalar hoşaf ve komposta yapımında kullanıldığı gibi bazı yörelerde 

yemeklere de katılabilir. 

12. Baharat çeşit ve miktar olarak yemeklerde az kullanılır. En çok kullanabilen 

karabiber, kırmızı biber (toz ve dövme), tarçın, kimyon, yeni bahar, kekik, 

nane, fesleğen, çörek otu, susam, sumak gibi baharatlardır. 

13. Meydanoz, dereotu, nane (taze ve kuru) Türk yemeklerinde geniş çapta 

kullanılır. 

14. Yoğurt yemek malzemesi gibi kullanılır. 

15. Tabak süsleme ve boyama sanatı yeni yeni gelişmektedir. 

16. Sos kullanımı Türk mutfağında yoktur. Bunun yerine salça ve kendi suları 

kullanılır. 

17. Yemekler pişirilirken tuzu konur. 

18. Tatlı çeşitleri çok fazladır. Hamur ve sütlü tatlılar hakimdir. Ayrıca 

helva çeşitleri yaygındır. 

19. Yemekler arasında şıra, şerbet ve turşu suları içilir. 

20. Türk mutfağına koyun e:ti:.hakimdir. Dana, tavuk ve balık eti kullanımı 

artmaktadır. 

21. Türk meze tabağına zeytinyağlılar, börekler, peynirler ve çiğ yenebilen 

sebzeler hakimdir. 
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22. Ti.irk mutfağında donmuş et ve sebze kullanılmaz. Konserve sebzele!'------_ -

fazla benimsenmemiştir. 

23. Ti.irk etleri kesim farklılığı nedeniyle daha az kanlıdır ve bu lezzet 

farkı yaratmaktadır. 

24. Türk yemeklerinin çoğu için özel Türk kap ve kaçağa ihtiyaç vardır. 

25. Çorba menünün demirbaşıdır. 

26. Türk yemeğinde çeşitlerin sunuluş sırası farklıdır. 

27. Ev mutfağı ile ticari mutfak arasında çeşit yönünden farklılıklar vardır. 

28. Pide ve yufka ekmek çeşitleri yabancı mutfaklarda yoktur. (50) 

50) Hüseyin Usta, TUGEV, Mutfak Ytinetimi Semineri, İstanbul, Şubat 1987 
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63.2. Yiyecek Dretiminde Sanita~yan 

Mutfakta üretilen yiyeceklerin kaliteli, ama aynı zamanda maliyeti az 

olması gerektiği konusunu, bu meslekte çalışmayan kişilerin dahi bildik

leri bir gerçektir. Kalite denince kuşkusuz önce hammeddenin kalitesi 

akla gelmektedir. Ancak gastronomi işletmesinde yiyeceğin kalitesi ham

maddenin kalitesi ile birlikte yiyeceğin temiz ve sağlıklı olması anla

şılmaktadır. İyi yıkanmamış bir sebzenin yemeğinde taş veya böcek çıkma

sı herhalde işletme için iyi bir puan değildir. Bunun dışında yiyecekle

rin hazırlanması sırasında veya hazırlandıktan sonra temiz tutulması ve 

korunması gerekmektedir. Başlıca kirlenme yollarını şu şekilde sıralaya

biliriz: 

- Su 

- Hava 

- Yiyeceklerin saklandığı, pişirildiği kapların temizliği 

- Yiyecekleri hazırlayan kişilerin kendi kişisel temizlikleri 

Yiyecekler nasıl kirlenir? 

- Mikroplar 

- İlaçlar 

- Kimyasal maddeler 

- Zararlı katkı maddeleri 

Bu kirletici maddelere karşı alınacak önlemleri ise şu şekilde sıralaya

biliriz: 

- Güvenilir ve bilinen kaynaklardan satın almak 

Hammaddeleri iyi yıkamak ve temizlemek 

- Bozuk ambalaj ve. kutulardaki yiyecekleri almamak 

- İlaçlı maddeleri daha itinalı yıkamak ve zehirden arındırmak 

- Pişirme ve muhafaza kaplarının sağlıklı ve temiz olması 

- Radyoaktiviteden korunmak 

Mikrop olar~ adlandırdığımız, gözle görülemeyecek kadar küçük canlı or

ganizmaların binlerce çeşiti vardır. 

Bakteriler 

- Küfler 

- Mayalar 

- Parazitler 

- Virüsler 
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632.1. İşletme tarafından sağlanması gereken temizlik ve sağlık şartları. 

1. İşe alınacak personelin sağlık kontrolünden geçirilmesi ve bunun peri

odik aralıklarla tekrarlanması 

2. Hastalar personelin işe devam etmesine gerek görülmemeli, kendisine 

izin verilmeli 

3. Personel yemekhanesinin temiz tutulmasına özen gösterilmeli ve gerekli 

düzenlemeler sağlanmalı 

4. Misafir tuvaletlerine gösterilen titizlik, personel tuvaletlerine de 

gösterilmeli ve personel duşları ve dolapları işler durumda tutulmalı

dır. 

5. Personel her zaman temiz kıyafetle çalışmalı ve uniformalar temiz ve 

uygun yerlerde muhafaza edilmeli, temizlendikten sonra mikropların 

ölmesi için ütülenmeli 

6. Personel tuvaletlerinde sıvı sabun tertibatı olmalıdır. 

7. Personel tuvaletlerinde tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı

dır. 

8. Personel tuvaletlerinde devamlı akar 

632.2. Kişisel temizliğin temel kuralları 

1. Her gün işe başlamadan önce duş alın ve deodorant kullanın 

2. İç çamaşırlarınızı sık sık değiştirin ve böylece olabilecek ter koku

larını önleyin, uniformalarınızın temiz olmasına dikkat edin. 

3. Erkekler her gün sakal tıraşı olmalı, kadınlar ise saçlarını toplama

lıdırlar. 

4. El tırnakları kısa ve temiz olmalı 

5. Kadın personel aşırı makyajdan kaçınmalıdır 

6. Altı kaymayan, topuksuz düz, güvenilir, temiz ve rahat iş ayakkabıları 

kullanın 

7. Mutfakta çalışan personelin başı açık olmamalı, erkekler başlık, kadın

lar ise file takmalıdır. 

8. Ôzellikle kadınlar alyans dışında bilezik, kolye, künye gibi mücevhe

rat takmamalıdır. 

9. Yiyecek hazırlamadan önce eller sabunla yıkanmalı, sigara içilmemeli

dir. 
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10. Yiyecek hazırlarken veya yiyeceklerin açıkta bulunduğu yerlerde öksür

meniz gerektiğinde bir .mendille ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Kirli 

mendili cebinizde veya elinizde tutmayın. 

11. Ellerinizi el yıkamak için ayrılan musluklarda yıkayın. Yiyecek yıkama 

musluk ve lavaboları bu iş için kullanmayın. 

12. Ellerinizi kağıt havluyla kurulayın. Bu tertibat yoksa ellerinizi ku

rularadaı dayereğinizin hazırlığına girişebilirsiniz. 

13. Eller sabunla yıkandıktan sonra mümkünse sulandırılmış hafif bir dezen

fekten ile durulanmalıdır. 

14. İşe başlamadan önce, iş sırasında ve tabi tuvaletten çıktıktan sonra 

yıkanmalıdır. 

632~3. Yiyecek üretiminde yiyece~lerin temizliğinin sağlanması 

Liretim öncesi önlemler 

1. Satın Alma 

Satın alınacak yiyeceklerin, daha önceden güvenilirliği konusunda araş

tırma yapılmış bir firmadan sağlanmalıdır. 

2. Tesellüm 

Sipariş edilen ~iyeceklerin işletme tarafından teslim alınmasında dik

kat edilecek başlıca hususlar: 

- Yiyeceğin taşındığı aracın temizliği 

- Ambalajın yırtık veya hasarlı olup olmadığı 

- Yiyeceğin temizliği 

- Böceklenme olup olmadığı 

- Bozulma - çürüme olup olmadığı 

3. Depolama 

Temiz, serin, nemsiz ve güneş olmayan ve iyi havalandırılmış bir depo 

- Böcek ve farelerden arındırılmış 

- Isı derecesi kontrollü 

- Gerekli raf düzenlemeleri yapılmış 

- Kolay yıkanabilen duvar ve zemin kaplaması 

- Buzdolapları 

- Derin dondurucular 

- 107 -



Üretim devresi 

- El temizliği 

- Araç-gereç temizliği 

- Taze sebze ve meyvalar hazırlanmadan önce akarsu altında iyice yıkanma-

lı, taş ve kumdan arındırılmalı, en az iki kez yıkanmalıdır. 

- Ambalajların ve konservelerin kontrol edilmesi 

- Rengi bozulmuş, küflü veya bozulmuş gibi görünen et,. balık ve tavuk et-

lerinin kullanılmaması 

Çabuk bozulabilecek özellikte olan yiyeceklerin sipariş ile birlikte 

servise hazırlanması ve bekletilmemesi 

Daha önce dondurulmuş olan yiyecekler pişirmeden az önce kısa bir süre

de buzunun çözülmesi için çıkarılmalı veya buzdolabında çözülmeye bıra

kılmalı. Bu tür dondurulmuş yiyecekler aşağıdaki şekillerde ~özülebilir: 

- Buzdolabında 

- Akar su altında 

- Kısa dalga fırında çok kısa süre içinde 

- Buzu çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalı, çözüldükten sonra tü-

: ,ketilmelidir. 

- Pişmiş yiyeceklerimümkünse hemen servise sunmalı, oda ısısında uzun 

süre bekletmemelidir. 

- Kıyma ve mayonez gibi çabuk bozulmaya meyilli yiyecekler dikkatle hazır

lanmalıdır. 

Servis 

- Servis sırasında çoğu yiyecek mümkünse kapalı kaplarda saklanmalı 

- Soğukta beklemesi veya soğuk olarak servis edilmesi gerekli yiyecekleri 

servise kadar buzdolabında saklamalı 

- Servis edileceği zaman tabağa alınmalı 

532.4. Donmuş yiyeceklerin saklanması 

1. Donmuş olarak satın alınan yiyecekler hiç bekletmeden derhal -18°C ısı
da derin dondurucuda depolanmalı 

2. Derin dondurucunun termometresi sık sık kontrol edilmeli 

3. Derin dondurucuda saklanacak tüm yiyecekler folyo ya da plastik kağıtla 

sarılmalı 
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4. Derin dondurulmuş yiyecekler gerektiği zaman ve miktarda çözülmeli ve 

çözüldükten sonra hemen tüketilmeli 

5. Derin dondurucunun kapısı sık sık açılmamalıdır 

6. Dondurucu içindeki yiyeceklerin tesellüm tarihleri belirlenip kayıt 

edilmeli 

7. Dondurucu temiz tutulmalı (51) 

51) Kocaoğlu, 8ike, Mutfak Yönetimi Semineri, İstanbul, Şubat 1987 
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HASTALIGIN TÜRÜ 

1. Kimyasal 

Bulaşık Yiyeceklerle insanlara geçen hastalıklar 

İNSANA GEÇİŞ YOLU 

Kimyasal maddelerle kirlenen 

yiyecekler: 

. aöcek ilaçları 

• Zehirler 

Bakır, kurşun, çinko gibi 

kaplardan bulaşan 

maddeler 
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BULAŞMAYA UYGUN 
YİYECEK 

• Kazaren bulaşmış 

herhangi bir yiyecek 

Kaplarda bekleyen 

asitli yiyecekler 

ALINACAK ÖNLEMLER 

• Tüm taze meyva ve sebzeleri 

dikkatle yıkayın 

. Tüm kimyasal madde ve ilaç

ları yiyeceklerden uzak bir 

yerde saklayın 

Bakır kapları kalaylayın 

Kurşunlu kap kullanmayın 

Örnek: sırlı toprak kap gibi 

Sırrı dökülmüş emaye kap 

kullanmayın 

Ucuz kaliteli alüminyum kap 

kullanmayın 



HASTALIGIN NEDENİ 

Mikroplar 

1. Stafilokok 

2. Botulism 

3. Salmonella 
Zehirlenmeleri 

İNSANA GEÇİŞ YOLU 

Hastalıklı ve dikkatsit yiyecek 
hazırlayan kişilerin ürettiği 
yiyeceklerin tüketimi 

Deri ve özellikle elde bulunan 
yara ve yanıkların mikropları 

• Yiyeceklerin üzerine aksırmak, 
hapşırmak yolu ile bulaşan mik
roplar 

Bu mikrobun salgıladığı zehirin 
bulaştığı yiyecekler 

İyi pişirilmemiş yiyeceklerin 
• bu mikropla bulaşması 

fare, böcek gibi canlıların dışkı 
kalıntılarını bulaştırması 

• Tuvaletten sonra ellerin iyi 
yıkanmaması 

4. Clostridium perfirin-. Temiz ve sağlıklı olmayan yiye~ 
gens cek üreten personel 

BÖcekler 

5. Streptokok 

6. Trichinosis 

7.Tilberküloz (Verem} 

• Fareler 

• Aksırma, hapşırma yolu ile 
bulaştırma 

• Toz, pislik, kir, kirli giysiler 
çevre 
Bulaşık domuz eti ve ürünlerinin 
yenmesi 
Hast?lığı taşıyan kişinin üretimde 
çalışması 

BULAŞMAYA UYGUN YİYECEK 

Proteirlden zengin yiyecekler 

• Yumurtalı ve sütlü kremalar 
Soğuk etler (domuz, tavuk) 
Et salataları 

Gelişigüzel, dikkatsizce 
yapılmış konserveler vakum-
1 anmış sosis ve etler, kuru 
fasulye ve balık konserveleri 

etler 
. taVuk 

yumurta ve ürünleri 
kremalı pastalar 

Proteinden zengin yiyecekler: 
Etler 
Tavuk 
Soslar, çorbalar 

Süt ve ürillıleri 
• Yumurta ve ürünleri 

Etler ve tavuk 

Domuz eti ve ürünleri 

Süt ve ürünleri sütlü 
yiyecekler 

52) Kocao§lu, Bike, Mutfak Y6netimi Semineri, İstanbul, Şubat 1987 
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ALINACAK ÖNLEMLER 

. Kişisel temizlik 

. Sağlıklı personel 
. Yiyeceklerin iyi pişirilmesi 

. Oda ısısında uzun süre beklet
memek 

. Çabuk servis 
• Saklanacak yiyeceklerin kısa 

süre içinde buzdolabına konması 

Özenli ve dikkatli konserve yapımı 
Güvenilir firmaların ürettikleri 
konservelerin kullanılması 

Yiyecek üretiminde çalışanların 
kişisel temizlik uygulamaları 
Yiyeceklerin iyi pişirilmesi 
ve oda ısısında uzun süre 
bekletilmemesi 
Böcek ve farelerden arınma 
Temiz tuvalet koşulları 
Yiyeceklerin iyi pişirilmesi 
Oda ısısında uzun süre bek
letmeme 
Kısa sürede buzdolabına koyma 
İyi depolama koşulları 
Temiz ve sağlıklı personel 
Sütün kaynatılması pasterizasyon 
Yiyeceklerin iyi pişirilmesi 
Soğukta saklama 
Domuz eti ve ürünlerinin iyi 
pişirilmesi 

Domuz etinin üretiminin kontrolü 
Sütün kaynatılması 
Tüketimde ve üretimde kullanılan 
tabak, kaşık, kap kacağın çok 
iyi temizlerunesi, yıkanması 
Hastalıklı kişilerin çalıştı
rılmaması (52) 



632.5.Türk Mutfağında Menü Örnekleri 

1- OOMATES ÇORBA 

KUZU KOL SARMASI ROSTI PATATES 

Y-.ARIŞIK SALATA 

BAKLAVA 

2- ORDOVR TABAGI 

PATLICAN KAGIT KEBABI 

HAVUT-KIR LAHANA SALATA 

ELMA TATLISI KAYMAKLI 

3- KREMALI MANTAR ÇORBASI 

BEGENDİLİ KEBAB 

ÇOBAN SALATA 

REVANİ 

4- BARBUNYA PİLAKİ 

KUZU ORMAN KEBABI 

SOOÜŞ SALATA 

TAZE ME'YVA 

5- PEYNİRLİ BÖREK 

PATLICAN İSLİM KEBABI 

HAVUT SALATA 

ME'YVA SALATA 

6- TOYGA ÇORBASI 

TAS KEBAB PÜRELİ 

YEŞİL SALATA 

ŞEKERPARE 

7- ISPANAKLI BÖREK 

ETLİ KARIŞIK OOL. YOG 

SöGüŞ SALATA 

AŞURE 
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B- ZEY. ENGİNER 

TERBİYELİ KUZU KEBABI 

PATLICAN SALATA 

KABAK TATLI 

9- TAVUKUJ KREP 

DALYAN KÖFTE PÜRELİ 

KARIŞIK SALATA 

TAZE MEYVA SALATA 

10~ SPAGHE'I'l'I 00!.DGJES 

DÖNER KEBAB OOMATES BİBER 

YEŞİL SALATA 

ARMUT TATLI 

11- KREMALI TAVUK ÇORBA 

DANA l\"UAR ROSTO PÜRELİ 

ŞEF SALATA 

TEL KADAYIF 

12-ÇALI FASULYE 

ŞİŞ KEBAB PİLAVLI 

PATATES SALATA 

TULUMBA TATLISI 

13- KABAKLI KOL BÖREGİ 

MANTARLI KUZU KAVURMA 

YoGuRTLU PATLICAN SALATA 

TAZE MEYVA 

14- SoGAN ÇORBA 

BEGENDİLİ DÖNER 

YEŞİL SALATA 

LOKMA TATLISI 



15- BARBUNYA PİLAKİ 

DANA PİRZOLA SEBZELİ 

ÇOBAN SALATA 

KEŞKÜL 

16- İM~ BAYILDI 

YoGuRTLU KEBAB 

ROKALI TURB SALATA 

TEL KADAYIF KAYMAKLI 

17- DOMATES ÇORBA 

KUZU FIRIN PORTAKALLI PİLAV 

HAVUZ SALATA 

MEYVA SALATA 

18- TALAŞ BÖREGİ 

PATLICAN KEBABI ÇÖPTE 

SOOÜŞ SALATA 

REVANİ 

19- KABAK BAYILDI 

İZMİR KÖFTE PİLAVLI 

CACIK 

KREM KARAMEL 

20- ZEYTİN YAGLI TAZE FASULYE 

KUZU PİRZOLA BEGENDİLİ 

CACIK 

KAYMAKLI KAYISI 

21- FASULYE PİLAKİ 

İZMİR KÖFTE 

SOOÜŞ SALATA 

FIRIN SUTLAÇ 

22- MİDYE DOLMA 

SEBZELİ KUZU KEBAB 

KIRMIZI LAHANA SALATA 

LOKMA TATLISI 
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23- MERCİMEK ÇORBA 

KUZU FIRIN İÇ PİLAVLI 

ÇOBAN SALATA 

TAZE MEYVA 

24-ISPANAKLI BÖREK 

IZGARA KÖFTE 

YEŞİL SALATA 

KREM KARAMEL 

25- ARNAVUT CİGERİ 

ETLİ KABAK DOLMA YOGuRTLU 

SOOÜŞ SALATA 

SAMSA TATLI 

26- ÇERKEZ TAVUGu 

ŞİŞ KEBAB PİLAVLI 

CACIK 

REVANİ 

27- TALAŞ BÖREGİ 

DALYAN KÖFTE 

PATLICAN SALATA 

MEYVA SALATA 

28- MINESTRONE 

KUZU KOL SARMASI ROSTİ PAT 

ÇOBAN SALATA 

ELMA TATLISI 

29- SPAGHETrİ DOMATESLİ 

DANA PİRZOLA SEBZELİ 

YEŞİL SALATA 

KREM ŞOKALA 

30- MANTI PIRUHI 

PATLICAN KEBAB ÇÖPTE 

HAVUZ SALATA 

TULUMBA TATLISI 



31- İMAM BAYILDI 

IZGARA KÖFTE PİLAVLI 

SOOÜŞ SALATA 

TAZE MEYVA 

32- SİGARA BÖREGİ 

h.1.JZU FIRIN SEBZELİ 

HAVUZ SALATA 

TAZE MEYVA 

33~ HAVUÇ KABAK TAVA 

BİFTEK IZGARA PİLAVLI 

YEŞİL SALATA 

KEŞKÜL 

34- KIYMALI KOL BÖREGİ 

SEBZELİ KUZU KEBAB 

CACIK 

TEL KADAYIF 

35- ZEYTİN YAGLI DOLMA TABAGI 

ŞİŞ KEBAB SEBZELİ 

ÇOBAN SALATA 

TAZE MEYVA 

36- BARBUNYA PİLAKİ 

KUZU KAGIT KEBABI 

SOOÜŞ SALATA 

ŞEKERPARE 

37- DOGÜN ÇORBA 

PATLICANLI KÖFTE 

YEŞİL SALATA 

AŞURE 

38- ZEYTİN YAGLI ENGİNER 

KUZU KOL SARMASI ROSTI PATATES 

YEŞİL SALATA 

TAZE MEYVA 
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39- FIRIN MAKARNA 

PATLICAN İSLİM KEBAB 

CACIK 

KARIŞIK MEYVA TATLISI 

40- ORDOVR TABAGI 

KUZU DÜGÜN KIZARTMASI 

YEŞİL SALATA 

TAZE MEYVA 



s o G u K MUTFAK 

SÜSLEME MALZEMESİ 

1 - Siyah mantar 

2 - Taze mantar 

3 - Çekirdeksiz kırmızı biberle doldurulmuş yeşil zeytin 

4 - Haşlanmış yumurta 

5 - Havuç 

6 - Prasa yaprağı 

7 - Hıyar kabuğu 

8 - Boziç yeşil fıstık 

9 - Yeşil kornişon 

10 - Kırmızı havyar 

11 - Siyah havyar 

12 - Jelatin 

13 - Jelatinli domates 

14 - Kuşkonmaz 

15 - Yumurta dolması 

16 - Domates dolması 

ÇEŞİTLER 

1 - Süslenmiş soğuk hindi 

2 - Süslenmiş soğuk tavt.ik 

3 - Istakoz belvü 

4 - Böcek 

5 - Karides buketi 

6 - Dekore bütün levrek 

7 7 Soğuk süslü levrek dilimi 

8 - Tavuk galantisi yeşil fıstıklı 

9 - Süslenmiş bütün dil 

10 - Soğuk bonfile çevirme 

11 - Soğuk rozbif 
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SALATALAR 

1 - Patates salatası 
2 - Mayonezli patates salatası 
3 - Panoar salatası 
4 - Beyaz lahana salatası 
5 - Biber salatası 
6 - Marul salatası 
7 - Kıvırcık salatası 
8 - Mimoza salatası 
9 - Kereviz salatası 

10 - Şef salatası 
11 - Patlıcan çiftlik salatası 
12 - Rus salatası 
13 - Kırmızı lahana salatası 
14 - Patlıcan salatası 

15 - Anadolu salatası 
16 - Yoğurtlu patlıcan salatası 
17 - Domates salatası 
18 - Hıyar cips salatası 
19 - Havuç salatası 
20 - Roka ve su teresi salatası 
21 - Kırmızı turp 
22 - Haşlanmış sebze salataları 

BÖREKLER 

1 - Su böreği 
2 - Süt böreği 
3 - Tepsi böreği 
4 - Saray böreği 
5 - Saray talaş kebabı 
6 - Saray muska böreği 
7 - Saray lokma böreği 
8 - Salon saray böreği 
9 - Saray midye böreği 

10 - Saray mekik böreği 
11 - Kol böreği 
12 - Sigara IX:>;reği 
13 Muska böreği 
14 - Adapazarı böreği 
15 - Puf .böreği 
16 - Çerkez puf böreği 
17 - Kıymalı ve peynirli böreği 
18 - Lor peynirli börek 
19 - Tavuklu börek 
20 - Beyinli börek 
21 - Ispanaklı börek 
22 -·Mercimekli börek 
23 - Ispanaklı midye böreği 

1 - Katmer 
2 - Kuruboğaça 

1 - Talaş kebabı 
2 - Patlıcan böreği 



G A R N İ T Ü R L E R 

PATATESLER ve sarE SEBZELER 

1 - Patates frit (Tava) 
2 " cips 
3 - Tırtıllı " 
4 - Patates ograten 
5 11 çevirme 
6 11 fırın 

7 - Mecidiye patates 
8 - Tereyağlı bastı patates 
9 - Zar patates fırın 

10 - Melek saçı patates 
11 - Pay patates 
12 - Kibrit patates 
13 - Yuva " 
14 - Köylü mecidiye patates 
15 - Buğu patates 
16 - Haşlama 
17 - Maydanozlu patates 
18 - Baharatlı 11 

19 - Sote patates 
20 - Köylü sote patates 
21 - Galetalı 11 

22 - Bademli 11 

23 - Melek saçlı 11 

24 - Armudiye 
25 - Patates püre 
26 - Patates altıntepe 
27 - Külde pişmiş patates 
28 - Ispanak püresi 
29 - Kestane 11 

30 - Tereyağlı kestane 
31 - Tereyağlı bezelye:..-
32 - Bezelye püresi 
33 - Brüksel lahanası 
34 - Tereyağlı ıspanak yaprağı 
35 - Kaymaklı 11 

11 

36 - Çalı fasulye sote 
37 - Ayşe fasulye tereyağlı 
38 - Karnıbahar sote 
39 - Karnıbahar lokması ograten 
40 - Karnıbahar mimoza 
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HANGİ YEMEKLERLE HANGİ 

VERİLİR 

GARNİTÜRLER 

BALIKLAR 

SAKADATLAR 

DOLDURULMUŞ KUZU 

EI'LER 

ÇEVİRMELER 

FIRIN ÇEVİRMELER 

AV EI'LERİ 

ROSTOLAR 

TENCERE KEBABLARI 

SALÇALI KIZARTMALAR 

SİNİ ve SAHAN 
KEBABLARI 

KÜMES HAYVANLARI 

IZGARALAR 

SOI'E YEMEKLER 

ALEVLİ YEMEKLER 

Haşlanmış veya buharda pişmiş patates, 

Patates krokst ve cinsleri, 

Ispanak yaprağı, kuşkonmaz, enginar göbeği (Hususi 

garnitür olarak verilir) 

Sos içinde hazırlanmış ise; Pilav, erişte cinsleri 

Tavada hazırlanmış ise; Pilav, veya kızarmış patates 

arzuya göre tereyağlı sebze 

İç pilav-salata 

Arzu edenlere tereyağlı sebze veya bastı sebze servis edili 

Sebzeleri; fasulye cinsleri, ıspanak yaprağı, bezelye. 

Kızarmış patates veya pilav ve tereyağlı sote sebzeler 

veya bastı sebzeler ve salata ile. 

Sebzeler ve salata ile. 

Ekşi lahana, veya kırmızı lahana, taze erişte veya patates 

altıntepe, tereyağlı kestane ve bezelye çeşitleri. 

Pilav veya taze erişte veya sıfır no: spagetti veya 

patates püresi veya buğu patates ve tereyağlı sote sebze il 

Her çeşit pilav veya taze erişteler ile 

Her çeşit pilav veya taze erişteler ile ve eğer içinde 

sebzesi yok ise tereyağlı sote sebzeler ile servis edilir. 

Pilav veya taze erişte veya fırın patates, içinde sebzesi 

yok ise tereyağlı sote sebze ile~ 

Sos içinde hazırlananlar; pilav veya taze erişte ile. 

Tavada pişenler; Haşlanmış patates hariç diğer patates 

çeşitleri ve sote sebze ile. 

Şiş kebab ve benzerleri pilav ile 

Diğer ızgaralar kızarmış patates veya pilav ve arzu edildiÇ 

taktirde tereyağlı sote sebze ile. 

(Kızarmış patates ve salata) (Esas garnitür) 

Haşlanmış cinsleri hariç diğer patates çeşitleri ile veya 

pilav veya taze erişte ve tereyağlı sote sebze ile. 

Pilav ve salata ile. 
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YABANCI KOKTEYLER 

1 - Dry Martini 

2 - Alexander 

3 - Champagns 

4-- Bronx 

5 - Bani B 

6 - Manhattan 

7 - Old f ashioned 

8 - Orange Blossom 

9 - Pinklady 

10 - Rose cocktail 

11 - Stinger 

12' - White lady 

13 - Pink gin 

14 - Presidente 

15 - Side car 

16 - Tom collins 

F İ z z E s 

1 - Cinf iz 

2 - Gümüş fiz (Silver fizz) 

3 - Votka fiz (Vodka fizz) 

4 - Golden f izz 

5 - Singapore sling 

S O UR S 

1 - Scotch sour 

2 - Aııanac 11 

Hazırlanışı Shaker içinde 

1/2 limon suyu 

3 - Barndy 11 

4 - Bourbon sour 

5 - Gin sour 

6 - Rye sour 
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1 çay kaşığı toz 

şeker 

1 ölçü skoç 

İyice çalkalanıp, süzülecek ve kökteyi 
bardağı ile servis edilecek 



F L İp s 

1 - Porto flip 
2 - Planters punch 
3 - Gin rıckey 

DİGER BEYNELMİLEL KOKTEYLLER 

Şaraplar 

1 - Arnericano 
2 - Blody Mary 
3 - Cuba libre 
4 - Ne groni 
5 - Pimm's noıl 

YERLİ İÇKİLER 

Dolucalar· 
Kavaklıdere 
Tekel kalite 
Fransız şarapları 
Altın köpük-İnci damlası-Pembe köpük 
Fransız şampanyaları 
Fransız kanyakları 

Sootch 
Burboun 

Yeni rakı 
Altınbaş 
Klüp rakısı 

Meyva suları 
Coca cola 
Gazoz 
Soda 

Votka 
Binboğa 
Kanyak 
Kalite kanyak 

Likörler (Yerli, yabancı) 

Angustura 

Maden suyu 
" sodası 

Cinzano çeşitleri 

Taşdelen 
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Tekel bira 
Efes pilsen 
Tuborg 

Taze meyva suları 



6.4.,YİYECEK-İÇECEK YÖfJETİMİ j (FDDD AND BEVERAGE MANAGEMENT) 

64. 1. Örnek - Pozisyon Tanımlaması 

Food and Beverage Manager 

Pozisyon Tanımlaması 

Yiyecek - İçecek Müdürü (Food and Beverage Manager) 

BÖlümü: . 

Food and Beverage / İdare 

Üst - Ast İlişkisi 

Yiyecek - İçecek Müdürü Bölüm yöneticisi olarak doğrudan genel 

müdüre bağlıdır. Aşağıdaki bölümlerin bölüm yöneticileri ona 

bağlıdırlar. 

-Restoranlar - Kat Servisi 

-Barlar - Stewarding Bölümü 

-Mutfak - Banket Bölümü 

641.1.Görev ve Sorumlulukları 

Yiyecek - İçecek Müdürü tüm yiyecek - İçecek bölümünün koordinas

yonundan sorumludur. Kendi alanında otel işletme politikasının tespit 

ettiği yönergelerin uygulanması ve uyulmasını sağlamalıdır. Bu yöner

gelerin tespitinde idareye, yerel rekabeti de göz önünde bulundurarak 

yardımcı olur. İşinde, a.şağıdaki bölümler ile çok sıkı bir ilişki içer.:.. 

sindedir. 

- Muhasebe 

- Satın Alma Bölümü - Public Relations Bölümü 
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- Satış Bölümü - Operatıon Analyst 

Bu kilit pozisyonun taşıdığı sorumluluk, bölümü için akılcı bir satın 

alma, itinalı depolama, en iyi hazırlama ve restoranlarda, barlarda, 

misafir odalarında gece kulüplerinde, toplantı salonlarında, özel 

yemek salonu ve yüzme havuzlarında "Foo:i and Beverage" 'in nazik servis 

ve satışıdır. 

Operation Analyst ile ortak bir çalışma neticesinde iş program

larını ve bütçeyi tespit eder, ücret ve aylık ücret giderlerini denetler 

ve piyasadaki, kendi bölümünü ilgilendiren, tüm yeni ürünleri ve 

teknik gereçleri takip eder. Food and Beverage manager "standartların" 

(kalite ve kantite) oluşturulması ve bunların denetlenmesinden sorum

ludur. Eğitim düzeyini ve böylece de verimi arttırmak amacıyla per

soneli için trsining programlarını yönetir. "Fooo and Beverage" kostu 

için doğrudan sorumlu olup Food and beverage kontrolorü ile ortak 

bir çalışmayla gerekli kontrolleri yapmalıdır. 

Foo:i and Beverage manager, şahsiyeti ve kararları ile bölümü 

için dikkatli saygın ve etkili bir yönetim sağlamalıdır. 

641•2.Görevin Gerektirdikleri : 

gerekli kualifikosyonlar: 

detaylı kualifikasyonlar: 

cinsiyeti erkek 

işe alma yaşı 28-35 

etkili kişilik, hayal gücü yüksek 

ama aynı zamanda pratige yatkın. 

İyi bir karar verme yeteneği işlet

me psikolojisi hakkında bilgi ve 

ileriyi görme. 

okul eğitimi otelcilik ve lokantacılık eğitimi otelcilik 

okulu veya otelcilik yüksek okulu (diplomalı 

işletmeci) ve Management Training kursu 
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dilsel gereklili~ler 

görünüm 

pratik tecrübeler 

Özel gereklilikler 

Almanca 

İngilizce 

Fransızca 

söz ve yazı olarak 

Mükemmel sağlık, iyi görünüm, misafirlerle ilişl · 

birkaç yıllık restoran - Baket ve Stewarding 

tecrübesi, daha önce Asst. FxB manager 

olarak çalışmış olmalı 

düzensiz iş saatlerinde çalışmaya hazır 

olmalı. (53) 

53) F. Dries, Hotelfachmann, Giessen, Almanya, 1984, s. 
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1 

Şekil 8: Food and Beverage Departmanı 

ı 

Mutfak Şefi J 
Sos Şefleri 

Food and Beverage 

manager 

Toplantılar 

Müdürü (Banket) 

A.sistani 

~--------- -------ı 
Asst. Food and [ Food and Beverage 

rıeverage Manager control 

ı Şef Restoran Kat Servisi ~ steward Şef garson Şef garsonu sone d 
Asistanı istasyon garson 

Şef garsonu 
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b4.2. Viye~ek-icecek M.üdürO_n_ü_n ______ K_oo __ r_d_i_n_as ___ y_o_n_F __ o_nk __ s_iy __ on_u_ 

Food and Beverage departmanında, Manage.ment sorunlarının 

nasıl çok yönlü olabileceğini, satın alınan malların izlediği yol 

gösterir. 

İzlenen Yol 

Satın Alma 

Management Sorunları 

Planlama-Uygulama-Kontrol) 

- Satın alma Spesif ikasyonları 

- Satın alma metodları / - İşlemleri 

- Üretim Planlaması 

Mut~ak şefi, satın almacı ve F+B- Controllar Yiyecek - İçecek müdürünün 

koordinasyonu altında öncelikle bütün gıda maddeleri için satın alma 

spesifikasyonları tespit etmelidirler. Gıda maddelerinin alımında amaç 

en kaliteli malı tespit edilmiş olan satın alma spesifikasyonlarına 

uygun ve en iyi fiata almaktır. 

Ka~ite, Cins, büyüklük, miktar, ve ambalajda adet miktarı arzu 

edilen mala göre önceden tespit edilmelidir. Salt toptancılar veya 

satıcılar arasındaki fist farkına göre hareket etmek ve tercih yapmak 

yanıltıcı olabilir. Alınacak malın .kullanılacak amaca uygunluğu veya 

kullanımında ortaya çıkabilecek fire (Örneğin et mamullerinde) oldukça 

etkileyicidir. Food + beverage giderlerini kontrol etmek içiri bu 

önkoşuUar yerine getirilmelidir. Gıda maddeleri ;-;:onusundaki suha olma 

metod ve işlevlerle ilgili olarak, örneğin taze mevsimlik mallar için 

sürekli pazar fiat listeleri tutulmalı ve bunlar zaman zaman F+B 

Manager tarafından kontrol edilmeli, Neredeyse hiçbir bölüm 
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Food+Beverage ·rolümü kadar karmaşık değildir. Planlama yapmak çok zor 

ve o kadar da gereklidir. 

2- Malın Teslim Alınması 
- Kontrol İşlemi 

- Yasal Gereklilikler 

- Organizasyon için yardımcı 

araçlar 

Burada dikkat edilecek nokta sipariş edilen malın mütabık fiat üzerin

den kalite ve kantite açısından siparişe uygun olmasıdır. Teslim sıra

sında, satın almacı, F+B Controller ve Muhasebe Mlidürü ile birlikte 

yasal gerekliliklere dikkat edilen esaslar tespit edilmeli. (irsaliye 

faturalama v.s.) Organizasyon için yardımcı araçlar işletmeden işletmeye 

değişir. (Örneğin et için kontrol aracı: et askısı). 

3- Depolama - Depo Yönetmeliği 

- Bozulma Çiirüme Süresi 

- Kontrol İşlemi 

- Kontotex, Envanter 

Gıda maddelerinin depolanması amacına uygun olarak detaylı yönetmelikler 

hazırlanmalı. Amaç, gerekli mal stokunu, uzmanca bir bakım ile depola

maktır. Özellikle yiyecek rolümü için çürüme, bozulma hızı çok önemli 

bir faktördür. Amber yöneticisi ve F+B- Controller birlikte kontroller 

yapar ve kartoteksler ve envanterler tutulur. 

4. Mal Çıkişı 
- Gider tespiti 

- Yetki, sorumluluk 

- Kontrol işlemi 
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Büyük bir otelde stok kontrolü ve tüketim tespiti, mutfaklara 

ve barlara organize bir mal çıkışını gerektirir. Ambar kayıtları 

hergün düzenli tutulmalı her cinsin minimum ve maximum stokları 

belirlenmelidir. Food + Beverage Management tarafından ambarın ve 

mal çıkışının kontrolü her günkü işler arasındadır. 

5. Özhazırlık/Hazırlık -Ürün Politikası 

-Üretim Planlaması 

-Ara Depolama 

-Mutfak teçhizat kullanımı 

-Standardize etme · 

-Kalite Kontrolleri 

-Personel Kontrolleri 

-Teknik istihdam 

Mutfak şefi, bar şefi ve F+B- Controller işbirliği ile burada 

"gastronomi işletmesinin kalbi" planlanmakta, biçimlendirilmekte ve 

satışa sürülmekte. Bu alandan başka daha fazla yaratılıcılık, pazar 

hissi ve "Detaya Sevgi 11 isteyen alan hemen hemen yok gibi. F+B 

hizmetleri rakiplerden daha değişik ve misafirin beklediğinden daha 

iyi gerçekleştirilmesi ve otel işletmesinin kalite düzeyine katkıda 

bulunmalı. 

6. Service - Restoran Servisi 

- Kat Servisi 

- Banket Servisi 

- Bar Servisi 

- Personel istihdamı 

- Presentasyon 

- Servis çeşitleri 

- Organizasyon 
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Burada esas mesele Restoran yöneticilerinin, şef garsonların, 

banket yöneticilerinin ve bar şeflerinin talep edilen servisi orga

nize etmeleri ve şekillendirmeleridir. Modern Satış teknikleri ile 

standardize edilmiş kalite pazara sürülüyor. 

7. Muhasebeleştirme - Hesap kesme İşlemi 

- Kontrol İşlemi 

- Verilerin İşlenmesi 

- Muhasebe 

- Kısa Süreli başarı hesabı 

Satın alma, mal teslim alımı, depolama, mal çıkışı, önhazırlık, 

hazırlık ve servis konularındaki akışın sayısal dökümantasyonunu 

muhasebeleştirrnede bulabiliriz. 
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Food - Beverage Bölümünde Management Teknikleri 

Başarılı bir Food + Beverage Matıagement bir yiyecek-içecek 

müdürünün vakıf olması gereken, management - "Know - How" a dayanır. 

Örneğin : 

- Mutfak için üretim planlaması 

- Prognoz ve Bütçe İşlemi 

- Büyük Toplantıların planlanması ve uygulaması 

- Tüm "Food + Beverage - Controll 11 metodları 

- Özel spesiyalite haftalarının yürütülmesi 

- Rekabet Analizleri + Değerlendirme 
- Üretim ve Verim Kontrolleri 

- Eğitim ve geliştirme için training programları 

- Satış arttırımı önlemlerinin denetimi ve uygulanması 

- Detaylı pazarlama planlarının yapılması 

- Fiat tesbit işlemi 

- Menü kartının değerlendirilmesi 

- Gastronomide elektronik bilgi işlem konusunda bilgi 

- Gıda maddesi alanında modern satın alma metodları 

- Kalitenin standardize edilmesi (Mutfak, Servis) 

- Kalite kontrol programlarının geliştirilmesi 

- Lider kişilik ile personelin İdaresi 
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64~3. Yiyecek ve İçecek Kontrolörünün Görevleri 

·Genel 

Yiyecek ve içecek ile ilgili her türlü maliyet ve satış bilgileri 

veren Otel Genel Müdürü, Muhasebe Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü 

ve diğer Yiyecek İçecek ile ilgili otel bölümlerince bu hususta 

çalışmalar ve hesaplar hazırlayan bir departmandır. 

1-. Esas Görevleri 

a) Satın alma ile ilgili otel politikasını belirler, standart

ları tayin eder. 

b) Tesellüm memurunun otel politikası ile belirlenen evrakları tutup 

tutmadığını denetler. 

c) Yiyecek ve içecek depolarını kontrol eder. Mal çıkışlarının, mal 

siparişlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eder. 

d) Günlük maliyet ile ilgili depo istek formlarını, mutfak transfer

lerini hesaplar. 

e) Aylık depo envanterlerini yapar. 

f) Porsiyonların standart ölçülerini ahçıbaşı ile tayin eder, 

tatbikini denetler. 

g) Et testi, konserve testleri yapar ve neticesinde maliyet faktör

lerini hesaplar. 

h) Bütün reçeteleri ve ziyafet mönülerini periodik olarak hesaplar. 

i) Bütün yiyecek ve içecekle ilgili restoran ve barların satış 

istatistiklerini çıkarır. 

j) Gerçekleşen maliyet ile olması gereken maliyetin hesaplarını 

yapar, herhangi bir mönü değişikliğinde olması gereken maliyet 

hesaplarını yeniden tanzim eder. 

k) Kasaphane ve pastahane ile ilgili imalat kontrollerini yapar, 

gerçekleşen satışla farkları olup olmadığını tesbit eder ve 

bunlarla-ilgili raporları hazırlar. 

1) Barları kontrol eder: 

1) Olması gereken satış değerlerini belirler 

2) Olması gereken satış ile ilgili ayarlamaları yapar 

3) Bar stoklarını tesbit eder. 

4) Şişe satışlarını esaslarını belirler. Depodan çıkacak olan 

içkilerin esasını tesbit eder. 
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5- Günlük içki çıkışlarını değerlendirir. 

6- Günlük içki çıkışlarının toplam değerini bir önceki günün 

satışları ile mukayese eder. 

7- Ziyafet içki çıkışlarını ve iadelerini ziyafet satışı ile 

kontrol eder. 

Yapmakla zorunlu olduğu reporlar 

a) Günlük yiyecek maliyeti 

b) Aylık maliyet raporu (Yiyecek) 

c) Aylık içki maliyet raporu 

d) İçki satış ve maliyet aylık özeti 

e) Yiyecek ve içecek satış ve kuver raporu 

Tali görevleri 

a) Satışla ilgili forecast yapar 

b) Her yiyecek içecek ünitesinin kar zarar hesaplarını yapar 

c) Rakip firmaların gerçekleşen durumları ile kendi durumlarını 

mukayese eder. 

d) Non-productive item kontrollerini yapar 

2) Günlük Maliyetin Çıkarılışı : 

a) Günlük depo çıkışları hesaplanır. 

b) Diğer mutfak girişleri tesbit edilir. 

c) Yiyeceğe katılan içkiler varsa hesaplanır 

d) Krediler a, b, c'den düşülür 

1) Bara çıkan yiyecekler 

2) Meyve sepetleri 

3) Müşteri ikramları 

4) Depodan personel çıkışları 

5) Personel yemekleri hesaplanır ve brüt maliyetler düşülür. 

6) Bakiye günlük net maliyettir 

7) Günlük nez maliyeti satışa bölünmesi, günlük maliyet 

yüzdesini verir. (52) 

52) Oğuz İşbakan, TUGEV, mutfak yönetimi semineri. Şubat 1987 
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0

Month •• J'JJ.11.JJ!.t.::l.f!fl.5.. 

REC..,,,.,..11..ıAııul'I ur ruuu ıwuı:ı.ı;:ıı 

SALES: 

Total Food Sales 
Less: Rebates 

Net Food Sales 

COSTS: 
• 

Openlng Storeroom lnventory 
Opening Productlon lnventory 

Total Opening lnventory 
Storeroom Purchases . 
Dlrect Purchases 

Total Purchases 
Severage to Food 

Total Charges 

LESS: 

Closing. Storeroom lnventory 
Closing Production lnventory 

aı~
IO'l6p' 'lyo. ıs 

32.'08'1'~ 
f3' 3So' 'fS2. -

lf1'7i2 '!s!0.31 

l(S''l37''1Sl·5ıJ 
'W' 423,_ 

Total Closlng lnventory lf8Sı,9'~n. ~2... 
' I Credits: Food to Bars -1!J..W.Q.:..=. 

Gratis to Bars 't9ô 'S86 . 38 
Promotion Expenses • f.?ooM ortx.K. S/lf' 'IZS. _ 

/C.G /Jugd/A.!E ıo· QQO . -
. MiGK.o.s TıexET 58S-" ooo . -: 

Steward Sal es GG"iİ {Slı.fi!tr. ef $<1ftj.ı9// P. .....lll:.5.S.7...:.:--
.J!ı..li.ll"lı Jl~r P. 233'i82 ·-

\

." {>lJ)g_~J:.r~.ıLL'l..t:ıtfe. _!J.!1.:.:i 81. lo _ 
/J.tf{."1A-- ~ ~ --1.JA'-4iL:::... 

I 
.. :!..- E.TAL"'!.9.!:~ 2S.Z' 11~,_J._g_ 
& P • y, Af c i" .z. ı · H.ı .•. ::: .. -

. F~~i~1.A 8AJ 1:, ----;;;-~tµ::-

Miscellaneous 

Total Credits t~~~~~L ~"'&i::o /a°S-1~?:_- 1('2291/32.,28 
Total All Credlts Pt-fl. Bor-..ı 50'813 ·• 

C::t)ı)"'.S +'Hl)\AI .2Y&'6So ·-
Cost of Food Consummeo l!NTE/2.T.ı+ı,.,,E.NT JU·'12'l 
Less: Cost of Employees Meals Mv.sıc.. PLAVE~·.:. '1&' O'/O·- · 
Net Cost of Food Sold• 
Net Food Cost ııt Par <From Summary of Food. Sales and Corts) 
Difference Betweon Actual and Par Costs 

SUMMARY Of STOREROOM ISSUES 

Kitc~en • Main Kitchen 
Staff l<itchen 

Food to Bars 
Steward Sales 
Other 
Total Book lssues 

Total Actual lssues 
Storeroom Over or (Under) 

INVENTORV TURN6VER 

Oollar lnventory at Par 
Actual lnventory 
lnventory Over/Short 

Actual lnventory Turnover 

Total of Retums, Correctlons 
for the Month 

93 't3/ ''l'lo. Rt 

SIGNED: ................................... . DATE: ................................... . 

Şekil 9: Yiyecek Maliyet Hesaplaması 
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jlJ ı: . 
~ 

~-
~ ~~ 

Month •. T.$.MM.t.J.~.· .. lı1RS. .. 

RECONCIUATION OF BEVERAGE COSTS 

SALES: 

Total Beverage Sales(Exc. other lncome) 
Less: Rebates 

Net Bevenıge Sales 

COSTS: 

Openlng Wineroom lnventory 
Openlng Bar lnventory 

Total Openlng lnventory 
Beverage Purchases 
Food to Bars 

Total Chargeıi 

LESS: 

Closing Wineroom lnveıitory 
Closing Bar lnventory 

Total Closing lnventory 

_Jli..5111~::...-
3, 37/f.BU-

5.99/.161/. -
11/t@. -

IJ{,Jı9( !165. -
.3 U6 lJI/.-

Credits: Beverage to Food f{/f 'I~~ 
P-rnR1etieR axııeR&06 MaAager acn. Mı)f· (f:t/, -

Seles Stııoff P.R.jjJa~ --JJ.5.62~ 
~B~-~·~f' 61t1ı. 

Steward Sales Öf ftC.C-1.$ 21 ~ •• 
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6. 5. l TOPLANTILARIN ORGANİZASYONU 1 

Ziyafetler ve özel toplantılar ciro hacminin yükseltilmesi için olağünüstü 

önemlidir • 

. Tanıtım etkisi de olan hazırlığı ve yapılması bu nedenle etkileyici bir 

öneme sahiptir. 

65.1 • . Ziyafetlerin organizasyonu 

651.1. Ziyafetler ve ziyafet yemekleri 

Ziyafet 

Ziyafet 

banketi 

denince, genel olarak merkezinde bi!" ziyafet yemeği 

bulunan toplantılar anlaşılmaktadır. 

- işletme kutlamaları (Noel, jübile) 

aile arası kutlamalar (düğün, doğum günü, dini 

törenler, v .b. ) 

• Banket-banguet 

• Ziyafetmasa gruplarında belli bir oturma düzeni vardır. 

• Daha önceden tesbit edilmiş bir ınenü sırayla servis edilir. 

651.2. Ziyafet sahibi ile satış görüşmesi 

. Daha önce, toplantıların iyi hazırlanması gerektiği hususuna tesbit 

ettik • 

• Bu husus ziyafet yemeklerinin yapılması için de geçerlidir. 

• Gerektiği anda:başı bozukluk veya huzursuzluk yaratacak hiç bir şey 

unutulmamalı. 

Satış görüşmesi için check-listesi 

Ziyafetin sahibi 

Genel hususlar 

• Adı soyadı, adresi, telefonu 

. Aynı kişi değilse, fatura çıkartılacak olan 

• Toplantının sebebi 

. Toplantının tarihi ve saati 

. Kişi sayısı 
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' 1 

• Misafir tipleri 

- şeref misafirleri 

- sosyal bir kuruluşun toplantısı 

- çocuk ve yaşlılar olabilir • 

Salon • Büyüklüğü, dikkate alınacak noktalar: 

- masa grup biçimleri ve katılımcı sayısı 

- özel istekler (örneğin müzikli gösteri ve dans) 

- çiçek süslemesi ve dekorasyon 

Ziyafet masa grubu • Kişi sayısını dikkate alarak masa biçimleri 

- Blok yaklaşık 12-16 kişi 

Menü 

Çeşitli 

- T~masa yaklaşık 15-25 kişi 

- U-masa yakl?.Şık 25-40 kişi 

E-masa daha büyük toplantılar için 

. Oturma düzeni ve masa kartları 

. Çiçek ve mum ile dekorasyon 

• Kuver f iatı 

• Yemek sırası ve tamamlayıcı içkiler 

• Menü kartları (cins ve donatım) 

• Masa konuşmaları 

- sayı ve süre 

- yemek sırasının hangi yerinde 

(mutfak ve servis planlaması için önemli) 

- Müzik istekleri ve dans 

• Daha sonra ortaya çıkacak olan yanlış anlaşılmaların ve yanlış

lıkların önüne geçmek için, konuşulan konular yazıya dökülmeli 

• Bu tip toplantıların düzenli olarak tekrarlanması sözkonusu 

ise, konuyla ilgili formlar tasviye edilir • 

• O zaman bu formlara ilgili tarih ve istekler kayıt edilir veya 

işaretlenebilir. 
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651.3. Ziyafet yemeği sahibinin bilgilendirilmesi içiny ardırncı araçlar 

Satış görüşmesinin kolaylaştırılması için sözkonusu olabilecek yardımcı 

araçlar: 

. Resimli gösterim 

. Yazılı gösterim 

• Salon bölümlemesi, masa düzeni, masa grubu biçimleri 

ve sandalye dizimi 

. Salonun ve masa gruplarının dekorasyon imkanları 

• Büfeler, tabakta yemekler ve tek tek yemekler 

. Fiatlarına göre komple menüler 

• Tamamlayıcı içkiler 

Büfeler veya self seçim ve biraraya getirme için 

yemek listeleri 

651.4. Ziyafet yemeklerinin hazırlanması ve planlanması 

Ziyafet yemeklerinin başarılı geçmesi ve reklam etkisi olması için iki 

önemli nokta belirleyici öneme sahiptir • 

Mise en place • Hazırlıklar çok titiz olarak sürdürülmeli 

- salonun biçimlendirilmesi ve dekorasyonu 

- servis masasının hazirlanması 

-·:masa grubunun hazırlanması ve dekore edilmesi 

Masa grubu orf entasyonu • Oturma düzeni kesin olarak saptanmalı 

• Servis elemanlarının masa gruplarındaki çalışmaları 

tesbit edilmeli, konuşulmalı ve hatta gerekirse esas 

yemek öncesi prova edilmeli. 

Genelde bir servis elemanı 

- yemek servisinde 8 kişiye 

- içecek servisinde 16 kişiye hizmet 

ve:ıür:. 

. Ev sahibine .(ziyafet sahibine) ve şeref misafirlerine daha özel 

hizmet verilebilmesi için servis elemanı başına düşen sayı azal

tılabilir. 
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651.5': Ziyafet yemeklerinde masa grub'..ı orientasyon planı ve servis sırası 

ı. Masa g~ orientasyon planı 

U - masa 

6 

İşaret a;:ıklaması 

1 o 
2 o 
3 o 
4 o 
5 o 
6 o 
7 o 
8 o 

: . 1 c 2 

.$ ~ ş ı;;. E:" ~- ~ .ş 

4 3 2 1 1 2 3 4 
00000000 

o 7- .... , o 
06 20 
05 30 
04 

S.Ş 40 '"5 4 
03 50 
02 60 
o ı- ~1 o 

---- -

::. - Ev sahibi 

Da 
07 
06 
Os 
04 
03 
02 
o 1 

Ş = Şeref misafiri 

S = servis elemanı 

S3 

2. Misafire se::-vis sı::-ası 

• Misafi!"e servis sırasında l.misafirden başlanması esastır. 

Ancak 1. Misafirin her zaman ilkhizmeti görmemesi için b-..ı sıra 

tersten başlamak su:-etiyle eeğiştirilir (.:;ervis değişimi denir.) 

Ev sahibi 

Şeref Misa=irleri 

• Ziyafet masasının bu bölümünde servis, her 

gelişte 1. misafir ile başlar 

• Bu bölümde özel bir öneme sahip şeref misa

firlerine veya bay.anlara öncelikle.bakılması 

bir istisna ·olabilir. 

• Ancak·:t:emelde, bu bölümde sen1is yönü değişmez. 
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Diğer misafirler Gidiş 1: sıra 1 8 veya 1 7 

Gidiş 2: sıra 8 1 veya 7 1 

Gidiş 3: sıra 1 8 veya 1 7 

Giriş 4: sıra 8 1 veya 7 1 

. ve aynı şekilde devam eder. 

65.2. Özel toplantıların organizasyonu 

Özel toplantılar adı altında, daha büyük kapsamlı toplantıları 

anlıyoruz. Örneğin kongreler ve kurultaylar. 

. Ciro ve işletmenin ekonomik başarısı açısından bu tip toplantılara 

özel bir ilgi gösterilmeli 

. Bunu yaparken iki husus belirleyici öneme sahiptir. 

- işletmenin önkoşulları ve toplantının yapılabilirliği toplantı 

sahibine, reklam faktörü de kullanılarak ikna edici bir şekilde 

ortaya konmalıdır. 

- işletmenin ekonomik başarısı için imkanlar tümüyle zorlanmalı. 

652.1.özel toplantıların satışı ile ilgili ;Şletme tasarımları 

Tasarımlar 

. Satış arttırıcı 

tasarımlar 

(müşteri ile ilgili) 

Açıklamalar 

• Satış bürosu, otelin düzeyine uygun, onu temsil 

edebilecek donatıma sahipmidir? 

• Basın, radyo,televizyon ve otel ünitelerini 

gösteren panolar reklam faktörü olarak kulla

nılıyormu ? 
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İşi kolaylaştırıcı 

tasarımlar 

(mutfak ile ilgili) 

-, Ekonomiyi yüksel tici 

tasarımlar (yiyecek

içecek ve konaklama ile 

ilgili) 

. İş akışını kolaylaştırıcı 

tasarımlar (organizasyon) 

• İligi duyabilecekler, belli toplantılara davet 

ediliyorlarmı veya kendilerine yazı . yazılıyormu? 

. Satış görüşmeleri için etkileyici ve ikna edici 

görsel araçlar mevcut mu? 

• Otel, toplantılara özgü önemli teknik techizata 

sahip mi ? 

Paralel olarak devam eden toplantılarda aynı menü

ler veya en azındanyemek grupları satılabilir mi? 

• Kalite düşüklüğü olmadan, mutfak ve servis tekniği 

bakımından kolay organize edilebilen yemekler 

teklif edilebilir mi? 

. Noel, yılbaşı ve paskalya gibi bayramlar isabet 

eden toplantılarda ilgili günün bayram menüsü 

teklif ediliyor mu? 

Mutfağın, toplantılarda önüne geçilmesi mümkün 

olmayan fazla üretimi ertesi günün menüsünde 

dikkate alınıyor mu? 

. Toplantıyla birlikte aynı zamanda oda da satı

lıyor mu? 

İlgili bölüm veya departman yöneticileri ile 

(Banket müdürü, mutfak şefi, yiyecek-içecek 

müdürü, house-keeper, teknik müdür) ön görüşmeler 

yapılıyor mu ? 

İlgili departmanlar organizasyon ve akışıyla 

ilgili zamanında bilgi sahibi oluyorlar mı? 

• Geleceğe yönelik tasarımlar • Heryıl !:ekrarlanan ve daha iyi yapılması için 

önerilerin yazıldığı toplantı dosyaları var mı? 

• Toplantıyı düzenleyenlerin alışkanlıklarını 

ve arzularının yazılmış olduğu bir müşteri 

kartoteksi var mı? 
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652.2.özel toplantı sahibinin bilgilendirilmesi için yardımcı araçlar 

Satış görüşmelerinde, mümkün olan en iyi ve eksiksiz bilgi için iki 

ayrı nitelikte yardımcı aracın önemi vardır. 

Nitelik Yardımcı araç 

. Görsel enformasyon • Görsel malzeme 

Eksiksiz enf ormasyo • Check-listeleri 

. Özel toplantıların check-listelerinden şunlar toplanabilir: 

- Genel organizasyon sorunları 

- Katılımcılara yiyecek ve içeceklerinin sunulması 

- Toplantı salonlarının-:teknik donatımı 

1. Genel organizasyon sorunları için check-listesi 

Tarih 

Katılımcılar 

Toplantı salonları 

Toplantı programı 

• Günün/Günlerin tesbiti 

• Başka toplantılarla çakışmasını önlemek veya 

çakışmayacak şekilde planlamak 

. Sayı ve katılımcı listesi 

• Şeref misafirleri, konuşmacılar, üyeler 

• Sayı ve cins 

- konferans salonu, dinlenme salonu, toplantı bürosu 

• Genelde donatım 

- masa düzeni, sandalye düzeni, dekorasyon 

- teknik yardımcı araçlar 

• Masa üstü araçlar 

- toplantı dosyası 

- otel broşürü, şehir planı, toplantı takvimi 

içecekler, sigara 

• Zaman planı, özellikle aralar 

• Toplantı dosyası, tebliği listesi 
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Enformasyonlar 

Katılımcıların ağırlanması 

• Ön reklam 

- broşürler, radyo, televizyon, günlük ve 

mesleki basın 

. Katılımcılar için bilgiler 

- yön gösterici tabela, levha, yazı tahtası, 

anonslar 

• Konferans izleyici basın 

- günlük, ticaret, mesleki basın 

• Geceleme 

• Öğünler 

Ek program 

- ziyaretler, tiyatro, konser 

2. Yiyecek ve içeceklerin sunulması ile ilgili Check-liste 

isteniyor istenmiyor 

Bir önceki akşam . Hoş geldiniz partisi 

Toplantı günleri . Kahvaltı 
- büyük büfe 

. Toplantı sırasında ferahlatıcı 
içkiler 

. Kahve molası 

- yiyecekli 

- yiyeceksiz 

. Öğle yemeği 
- menü 

- hafif yemek 

. Kahve molası 

- kekli 

- keksiz 

. akşam yemeği 
- ziyafetyemeği 
- spesiyalite büfesi 

Kapanış akşamı . ziyafet yemeği 
• yerel spesıyalıteıer 
. fransız spesiyaliteleri 
. mı.izik 
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3. Teknik donatım için check-listesi 

Konferans salonu 

Toplantı bürosu 

• Kürsü, podyum, masa çanı 
• Tahta,tebeşir, gösterme çubuğu 
• Mikrofon, oparlör, teyp, pikap 
• projeksiyon duvarı ve masası 
• Film makinesi, dia projektörü, episkop, 

video protoktörü 
• Gün ışığı projektörü, folyolar, kalemler 

• Telefon, teleks, dikte aletleri 

• Daktilo, yazım malzemesi 

• Çoğaltma cihazı 

65.3. Spesiyalite haftalarının organizasyonu 

653. 1. Spesiyalikc haftaları 

'Konular 

BÖlümler 

• Yabancı mutfaklardan spesiyaliteler 

. Hollandadan peynir 

• Ek zotik meyveler 

. Belli bir hamınaddeden yapılan uluslararası 

bir spesiyalite 

• Temel önlemler 

• Otel içi organizasyon · 

• Haftanın bitiminden sonra başarı kontrolü 

İncelememiz için seçtiğimiz konu: 

Balık ve deniz mahsullerinden ulusla.rarası spesiyaliteler 

653.2. Spesiyalite haftasının organizasyonu için temel önlemler 

Önlemler Açıklamalar 

İlişki kurma • tanınmış özel bir aşçı ile 

• balık reklamı donatımları ile 

• yabancı spesiyalitelerin ithalatçıları ile 

- 143 -



Ciro prognoziarı 

Anlaşmalar 

Reklam 

• Uygun bir zaman hakkında 

- örneğin ilgili eyaletin okul tatillerinde deği 

- örneğin sıcak yaz aylarında değil 

• günde ortalama misafir sayısı hakkında 

. yaklaşık yiyecek-içecek cirosu hakkında 

• Özel aşçı ile 

• Satıcı firmalar ile 

- teslimat ve ödeme koşulları 

- teslim tarihi 

- reklam araçları 

• basında ilanlar 

• otel dergisind~ reklam 

• afiş, panolar, otel için balık kartları 

• devamlı misafirlerin davet edilmesi 

• günlük ve mesleki basının açılışa davet edilmesi 

, , 6533. Spesiyalite haftasının otel için organizasyonu 

Yemekler ve İçeeekler 

Mutfak 

• Özel aşçı ile tek tek günlerin yemek program

larını konuşmak 

- yemeklerin cinsi 

- gerekli hammaddeler 

- fiat tesbiti 

• tamamlayıcı içecekler 

- tesbiti 

-:- denenmesi 

• matba ile yiyecek ve içecek kartlarını konuşmak 

- şekil, yazı, basım 

- teslim tarihi 

• mutfak personeli ile yemek programını konuşmak 

-özel aşçının konuyla ilgili desteklenmesi 

için 

-gerekirse özel hammaddeler ile ilgili ek 

bilgiler 
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Servis 

Görevler 

Sorumluluk 

• Özel kuverlerin miktarı açısından kontrolü 

- balık, ıstakoz 

- gerekirse takviyesi 

• Özel masa dekorasyonları düşünmek 

• gerekirse özel salon dekorasyonu 

• İlgili görevlilere verilmesi 

- yiyecek-içecek müdürü 

- satış 

mutfak ve servis 

• personele detaylı talimatlar 

- iş bölümü 

- yetkiler 

653.4. Spesiyaliteler haftasının bitiminden sonra baş~ı kontrolü 

Ciro prognozları ile gerçek sonucun karşılaştırılması 

. Misafir anketlerinin ve basında çıkan yazıların incelenmesi 

• Başarı kontrolünün sonucu ile işletme tasarımları 

henüz bitmez. 

• Gelecekte benzer teşebbüslerin daha iyi geçmesi 

için bir öneri listesinin hazırlanması çok 

önemlidir. ( 5l. ) 

54) Friedel Dries, Hotelfachmann Giessen, Almanya, 1984, s. 67-77 
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6. 6. /SATIN ALMANIN ORGANİZASYONU J 

66.1. Otel işletmesi satın almasına ilişkin temel sorunlar 

661.1. İşletmenin hizmet sürecinde Satın almanın önemi 

Satın almanın önemi 

Temel sonuçlar 

Malzeme ve eşyaların satın alınması, işletme 

hizmet. sürecinin önemli bir ögesidir. 

- mutfak hammaddeleri ve içecekler 

- otel çamaşırları ve oda tefrişatları 

masa örtüleri ve servis takımları 

- makinalar ve diğer teknik cihazlar 

• Satın alınmış tüm malzeme ve eşya, işletmenin ön 

hizmetidir 

• Bu ön hizmetler işletme riıasraflarındandır. 

• İşletmeye mal olan bu malzeme masrafları satış 

çerçevesinde ölçülü bir kar getirmelidir . 

• Malzeme masrafı ne kadar düşükse, satılacak 

hizmetten doğacak kar da o kadar yüksektir • 

• Kara yönelik olarak seçilen bir hedef, kalifiye 

bir satın almayı zorunlu kılar 

• Bu nokta dikkate alınarak satın alma, düşünmeden, 

tesadüfi ve kontrolsuz siparişler biçiminde 

olmamalıdır • 

• Satın alınacak mal,kullanım amacına ve ekonomik 

başarıya uygun olmalı. 

• Satılacak hizmetin ve misafirin memnun edilmesi 

açısından satın alınacak malın kalitesi büyük 

önem taşımaktadır. 

661.2. Kalifiye bir satın almanın önkoşulu 

Merkezileştirilmiş 
satın alma 

Satın alma için ayrı bir bölüm oluşturulmalı 

- işletmenin büyüklüğüne göre kadro ve donatım 

- örneğin Food and Beverage Manager, sorumlu 

satın almacı, kontrolör 

Mutfak şefi, kalifiye bir satın alma görevi ile 

zaman açısından aşırı yüklenmiş olur. 
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Satın alma politikaları 

• Onun ana görevi kalif eye bir mutfak yöne

timidir. 

• Ancak satın alma planlamasına katılması vaz

geçilmezdir. 

• İlgili tüm bölümlerce birlikte oluşturulmalı 

- mutfak 

- restoran, bar, banket bölümü 

• Aşağıdaki hususlara yönelik olabilirler 

- mala (cins, büyüklük, birim, miktar) 

- malın kalitesine 

(kaliteyle ilgili mal testleri ve fire) 

- öngörülen kara 

(Fiat karşılaştırmaları, kalkülasyon) 

- . masraf tasarrufuna yönelik satın almaya. 

66.2 . Masraf tasarrufu sağlayan satın alma yönergeleri 

662.1. Ürün ile ilgili hususlar 

Konu 

Kalite 

Kantite 

Örnekler/açıklamalar 

• Kullanım amacına uygunluk 

• Örnekler 

- az kızartılmış veya fırın yemekleri için et 

- açık- veya şişe şarabı 

• Bozulma süresini. dikkate almak 

örnekler 

- et (bütün veya yarım hayvanlar veya yalnızca 

et parçaları 

- mevsim kuşkonmazı 

- olası depo masrafları 

• Net ağırlıkları dikkate almak 

- konservelerde net ağırlıklar 

şişe büyüklükleri ve içi 

- 147 -



Teklfiler • Sezondan dolayı zorunlu (tazelik,kalite, fiat) 

• Özel indirimli teklifler 

662.2.satıcı, depo, zaman ve işleme açısından hususlar 

Konu 

Satıcı ile ilgili 

Konu 

Zaman ile ilgili 

Depoyla ilgili 

55) Ibid, s. 64-66 

örnekler/açıklamalar 

• Yalnızca bir tek satıcıdan almama 

- bağımlılıktan kaçınma 

- teklfi karşılaştırma 

• Piyasa teklifini, fiat gelişimini ve ödeme 

koşullarını dikkate almak 

• Büyük marketleri gezmek 

örnekler/açıklamalar 

• Özel indirimli ve sezonla ilgili teklifleri 

dikkate almak 

• Zamanında ve zaman baskısı olmadan satın almak 

- satıcıya bağımlılıktan kaçınılmalı 

- misafirlerin isteklerini karşılayabilmeli 

- var olmayan mallar satış imkanını daraltır 

- böyle bir durum aslında önlenebilecek bir 

zarardır. 

• Depolama olanaklarını ve kapsamını incelemek 

- büyük miktarlarda stok (örneğin şarap) 

kar getirici faktör olabilir (fiat artışı) 

- bozulma süresini dikkate almak 

- ancak uzun süreli depolamalar gereksiz 

depo masraflarına sebep olabilirler. (55) 
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Yiyecek-İçecek kontrolü Organizasyonu 
(Mal kullanımı kontrolü) 

Yiyecek-İçecek Müdürü Mutfak Şefi MUhasebe Müdürü Ticari 

l 1 
- Tariflerin değerlendirilmesi l 

1 
- Restoran ve Bar hesap-

Restoranlar 

1 

- Gıda maddelerinin fiatların 
değerlendirilmesi 

- Etlerin kontrolü 
- Mutfağın kontrolü 

Restoran kontrolörü 

- Porsiyon kontrolü - Anbarın kontrolü larının kontrolü 
- Satış kontrolü 

- Günlük satış raporu - Satış fiatı kontrolü 
- Kasiyerler kontrolü 
~ Satış analizlerin 
yapılması (--~Mal Kullan!ı Kontrolü ~=:::_ __ ..J/ 
l 
Barlar 

- Envanter 
- Kokteyi tariflerinin 
değerlendirilmesi 

- Satış kontrolü 
- Satış fiatı kontrolü 

Banket 

- Menülerin değerlendiril
mesi 

- Banket menüleri için plan
lama masraflarının hesap
lanması 

- Satış kontrolü 
- Satış fiatı kontrolü 

- Envanter 
- Mal girişi 
- Ambar kartoteks 
- Mal çıkışı 

- Mal girişi listelerinin değer
lendirilmesi 

- Mal ile birlikte gelen evrak
ların kontrolü 

Alacaklılar 

- Sipariş yeri ve sipariş 
zaman diliminin araştırıl
ması 

l 
Ambar İdarecisi 
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66. 3. Otelde mal gereksinimi ve depolanması 

663. 1. · Mal gereksinimi 

• buraya kadar olan anlatımda tekrartekrar ötelin misafirlerine 

sım~·.lğu hizmetlerin ne kadar çok ve değişik olduğunu tesbi t 

• Bu hizmetlerin çokluğu doğal olarak o kadarda çok mal gereksi

nimini gerektirir . 

• Mal gruplar1. çeşitleri şunlardır. 

gıda maddeleri . Taze gıda maddeleri 

İçecekler 

Çalışma ve kullanım araçları 

- Et, et ürünleri ve sucuk çeşitleri 

- Balık ve balık ürünleri 

- Süt ve süt ürünleri 

- Yumurta ve yağlar 

- Meyve ve sebze 

- Fırın ürünleri 

• Konserve gıda maddeleri 

- Sebze ve meyve 

- Soğuk meze ve balık ürünleri 

- Ekzotik çorbalar 

Diğer gida maddeleri 

- Un, hamur işleri ve pirinç 

.- Şeker ve kabuklu meyveler 

- Baharatlar 

• Bira · 

• Şarap 

Alkollü içkiler 

• Temizlik maddeleri 

• Porselen, bardak ve çatal, bıçak, kaşık 
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663.2. Malın depolanması 

.Çam~rr 

Büro malzemesi 

• İşletme organizasyonu ve misafirin bilgi

lendirilmesi için matbuat •. 

Otelde malın depolanması ile ilgili iki noktanın özel bir önemi 

vardır 

Düzenli görünüm 

• Belli mal grupları için depo koşulları 

1 - Düzenli görünüm 

• Stok edilen malların çokluğunda bu prensibe özel bir dikkat 

gösterilmeli. 

• İş akışının çabuk ve engelsiz gerçekleşebilmesi için birbirinden 

ayrı ve düzenli odalar ve depolama yerleri bu bakımdan vazgeçil

mezdir. 

- Malların ambara girişi 

- Malların ambardan çıkışı 

- Mevcud kontrolleri 

2 - Gıda maddeleri ve içecekler için spesifik ambar koşulları 

• Gıda maddeleri ve içecekler duruma göre ışık ve sıcaklık 

veya kuru veya nemli havadan dolayı olumsuz etkilenebilirler. 

• Bu noktada değişik ambar koşullarının kombinezonları dikkate 

alınmalıdrr. 

- Karanlık, serin ve nemli hava 

Karanlık ve serin 

- Karanlık, serin ve kuru 

- Birbirinden ayrı depolama yerleri 

Ambar koşulları 

Karanlık serin ve 
nemli hava 

Uygulama için örnekler 

• Taze meyve ve sebze 

• Taze et, et ürünleri ve sucuk 
çeşitleri 

• Taze balık ve balık ürünleri 
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Karanlık, serin ve 
kuru 

Karanlık ve serin 

Birbirinden ayrı depolama 
yerleri 

6o.4. Otelde malların idaresi 

664.1. Mal idaresinin özellikleri 

Harnmadde halindeyken kuru olan gıda 
maddeleri 

- Tahıl ürünleri ve kabuklu meyveler 

- Şeker ve tuz 

- Baharat 

Süt ve süt ürünleri 

• Yumurta ve yağlar 

• Fırınlık mallar 

• Şişe içecekleri (özellikle bira, şarap 

ve köpüklü şarap} 

• İşlenmiş ürünlere pislik ve bakteri 

taşıyabilecek hammaddeler için. 

- Sebze ve meyve 

- Derisi yüzülmemiş av etleri 

- Tüylü kümes hayvanları 

• Kullanımdan önce bakteri ve kokulardan 

korunması gereken gıda maddeleri ve 

içecekler için 

- Taze et 

- Taze balık ve balık ürünleri 

- Fıçı birası 

• Hizmetlerin çeşiti ve spesifik otel hizmeti üretiminin 

cinsi açısından önemli noktalar vardır. 

Noktalar 

Misafire sunulan hizmetler 
son derece değişken hizmet
lerdir. 

Hizmetler işletmenin değişik 
ünitelerinde verilmektedir. 

Örnekler / Açıklamalar 

• Katlar 
• Çamaşırhane 

• Mutfak 
• Bilf e 
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. · günlük mal gereksinimi 

cins ve miktar açısındaa~ 

çok değişik olabilir. 

• misafirlerin bir anda 

ortaya çıkan istekleri 

sürpriz bir gereksinim 

olayını meydana getire

bilir. 

• Malların dolaşımı kısadır. 

• Oda doluluk oranı -

• Satılmış yiyecek ve içeceklerin 

cins ve miktarları 

• Belli yemekler 

• Belli içkiler 

• Boş oda değişimi 

• Katlarda günlük çamaşır-değişimi 

Hergün yeni menüler 

• Hergün taze gıda maddeleri 

Belirtilen özellikler nedeniyle otelde, bir ana 

ambarın dışında tek tek bölümlerin özel ambarları 

veya stokları vardır. 

664.2. Ana Ambar 

. Ana ambar, işletme akışı içersinde mal ile ilgili tüm 

olaylardan sorumlu olan, merkezi yerdir • 

. Buradan aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır. 

- Malın satın alınması ve mal giriş kontrolü 

- İş'ıetme içersinde mal dolaşım kontrolü 

- Ambarda mal durumu kontrolü 

664 .3. Bölümlerin Ambarları 

Bölüm ambar çeşitleri • Mutfak 

- Her cinsten mutfak harnmaddeleri 

stoku 

- Herşeyden önce, çabuk bozulabilecek 

ve hemen ortaya çıkacak gereksinim nede

ni y le ana ambarda tepolanmarnası gereken 

gıda maddeleri. 

(örneğin et, balık ve kabuklu hayvanlar) 
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Bölüm ambarlarının önemi 

Restoran ve Bar 

- içecek stoku 

- masa teçhizat ve değişik çamaşır 

türleri stoku 

Katlar 

- Çamaşır ve temizlik malzemesi 

stoku 

- Misafir için kullanım malzemesi 

stoku 

Çamaşırhane , · 

- Katlar ve servis için çamaşır 

stoku 

Değişik bölümlerin işe hazır olmaları 

durumunun olumsuz yönde etkilenmemesi ve 

gerekli mal ve malzemeye çabuk ulaşılabilmesi 

için, bölümlerde her zaman asgari bir stok 

bulunmalı. 

Bu stoklar düzenli aralıklarla (bazı hallerde 

hergün) ana ambardan tamamlanmalı veya takviye 

edilmeli. 
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664.4. Yiyeceklerin bozulmasını önleyecek saklama yöntemleri 

İşletmeyi devamlı olarak hizmet vermeye hazır tutmak için malların tü

ketim için stoklanması gerek. Ancak bu stoklamadan dolayı malların bozul

ması ve baştan bir kayıp önlenmelidir. Malların depolanmasında hatalı 

davranış ve işlemler özellikle yiyecek-içecek bölümünün cost hesabını 

direkt olarak olumsuz yönde etkiler. Bu kayıpları önlemek için yiyecekle

rin bozunmasını önleyecek çeşitli saklama yöntemleri vardır. 

- Soğukta saklama: 

Küşkusuz her yiyeceğin kendi özelliklerine göre bir saklama derecesi 

vardır. Genel olarak soğukta saklama derken 16°C ile 2,2°c arasındaki 
sıcaklık anlatılmak istenir. Evlerimizdeki buzdolapların normal sıcak

lığı 4,5 ile ?,5°c arasında değişir. Et, süt ürünleri, yumurta gibi 

besinler normal şartlarda çok çabuk bozulurlar. Ancak soğukta saklama 

ile bunların ömürleri günlere veya haftalara uzatılabilir. Bazı besin

ler soğutulduklarında daha iyi işlenebilmektedir. Örneğin soğutulmu.ş 

et ve ekmek kolay kesilir. 

- Dondurarak saklama: 

Dondurarak saklama en iyi şekilde ~·:~a0c sıcaklıkta ve altında gerçek

leşir. Dondurulmuş olan besin büyüklük, şekil, renk, tad ve koku gibi 

özelliklerini büyük ölçüde muhafaza eder. Ancak daha iyi bir sonuç al

mak için bazı sebzeler dondurulmadan önce haşlanabilir, bazı meyveler 

yıkanır, soyulur, kesilir, bazen şurupla kaplanır. Etler ve deniz mah

sülleri dondurulmadan önce paketlenir, fakat küçük meyvalara.örneiğin 

çileğe, dondurulduktan sonra paketleme işlemi uygulanır. Sebzeleri don

durmadan önce haşlanması ile bazı faydalar sağlanır. 

1. Renkte deği~iklik, kokuda kayıp, yumuşama ve besin değerinden kayıp 

olmaz. 

2. Sebzelerdeki mikropların çoğu ölür. 

3. Yeşil sebzelerin renkleri korunur. 

4. İçlerinde bulunan havanın büyük bir kısmı alınır. 

Dondurarak saklama yönteminde havanın alınması yaşamak için havaya ih

tiyacı olan mikropların ölmesini sağlar ve havayı kullanarak çağalamaz

lar. Dondurma işlemi iki şekilde yapılabilir. Birincisi mikroorganizma

iarın çabuk ölmelerini ve yiyeceğin daha lezzetli o~ması için kısa sü

rede (30 dk.) yapılan dondurma işlemi, ikincisi ise daha uzun sürede 

(65-75 saat) yapılan dondurma işlemidir. 
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- Yiyeceklerin çözülmesi: 

Donmuş bir yiyecek normal oda sıcaklığında çözülmeye bırakılmamalıdır, 

çünkü bu sırada birçok mikrobun üremesine fırsat verilmiş olunur. Bu 

nedenle donmuş yiyecekleri 10-15°C 1de çözülmeye bırakmak daha iyidir. 

Aynı yiyeceği birkaç kez dondurup çözmek bu yiyeceğin bozulmasına ve 

dolayısıyla atılmasına sebep olur. 

- Pastö.rizasyon: 

Bu koruma yöntemi yiyecekteki hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldür

mek için kullanılan bir yöntemdir. Yiyecek bu yöntemle tümüyle mikrop

dan arındırılmış değildir, ancak bu işlemin yapılmadığı aynı yiyecekten 

daha fazla dayanır. Pastörizasyon işlemine örnek olarak şişe sütlerini 

verebiliriz. Bu sütler, bu işlemden sonra besin değerlerinden kaybetme

dikleri gibi evlerimizdeki buzdolaplarında 4-5 gün dayanmaktadırlar. 

- Sterilizasyon: 

Bu yöntem yiyecekteki zararlı ve zararsız bütün mikropları öldürür. Ge

nel olarak bu işlem 121°C 1 da 15 dakikalık bir sürede gerçekleşir. Ancak 

dikkat edilmesi gereken konu, yiyeceğin içine kadar bu ısıyı almış ol

masıdır. Aksi takdirde sterilizasyon işleminden amaçlanan sonuç alına

maz. Örnek olarak yine sütü verelim. Steril edilmiş süt içi aluminyum 

kaplı karton kutularda, kutuyu açmamak koşulu ile 3-4 ay kadar saklana

bilir. Ancak kutu açıldıktan sonra hızla tüketilmeli, çünkü gün ışığı 

ve hava bozulmasına sebep olur. 

- Kurutma: 

Bütün mikropların çoğalmak için suya ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. 

Çok eski bir yöntem olan kurutma yöntemi ile besinlerden suları alınmış 

ve böylece mikropların bir kısmının ölmesi sağlanmış olur. Ancak kurut

mak istenilen bazı meyve ve sebz~lerin renklerini korumaları açısından, 

kurutma işlemi sırasında kükürt dumanına tabi tutulabilirler. 

- Konserve: 

Konserve yöntemi günümüzde oldukça yaygın olan bir yöntemdir. Deniz ü

rünleri, meyva ve meyva suları ve bazı sebzeler genelde bu yöntem ile 

muhafaza edilmektedir. Konserveler serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır. 

Konserve yapımında en önemli nokta kutuların içinde hava kalmamış olma

sıdır. Konserve ambalaj malzemesinin kapağının şiş olması konservenin 
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bozulmuş olduğuna işarettir. 

- Kimyasal maddeler: 

Gıda maddelerinin ömürlerini uzatmak için koruyucu madde olarak çeşit

li katkı maddeleri kullanılmaktadır. Örneğin et için tuz, baharat, sod

yum nitrit ve sodyum nitrattır. (56) 

56) Nevda Topçuoğlu, Mutfak Yönetimi Semineri, İstanbul, Şubat 1987 
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YİYECEK SAKLAMA KOŞULLARI 

Gıda Maddesi Sıcaklık 

Çukulata 16-18°c 

Kakao 18-22°c 

Tereyağı ve Margarinler l0°c veya altında 

o0c altında 
Sıvı yağlar o0 c altında 

Yumurta -1, + 1°c 

4 s0c 
' 

18°C 

Bal 18°c 

32°C 

18°C-20°C 

Şeker 10-38°c 

Pastörize kremalar 

Fıstık 

Badem 

Fındık 

Ceviz 

Kuru meyvalar 

Süt tozu 

l0°c altında 

4,5-13°C 

o0c 
4 s0 c , 
0-2°c 

o0 c 
0-4,5°C 

13-15°C 

O- 1°c 

Bağıl nem (%) 

60 % 
50-60 % 
Az nemli ve ışıksız 
ortamda 

il 

80-85 % 

60 % altında 
il 

65-75 % 
60 % altında 

nemsiz kuru ortamda 
il 

il 

" 

nem almayan ambalajlar 
içinde 

75-90 % 
90-95 % 

Muz 

Elma 

Armut 

Kayısı 

Kiraz 

o -1,5- 0,5 c 90-95 % 

İncir 

Şeftali 

Üzüm 

Portakal 

-0,5- o0c 90-95 % 
0,5-0°c 

(çok çabuk soÇ;utulmalı)85-90 % 

-2-0°c 
o -0,5-0 c 

-O 5-0°c 
' 

0-1°C 
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85-90 % 
90-95 % 
85-90 % 
85-90 % 

Dayanma süresi 

en az 1 sene 

en az 6 ay 

15 gün. 

birkaç ay 

(katı yağlara 

nazaranddaha uzun) 
sureıı ayanırıar 

5 ay 
5 haf t<:t 

ı nafta 

18 ay (yaklaşık) 

5 ay 

6 ay 

4 sene 

yazın 48 saat 
kışın 72 saat 

20 ay 

2 ay 

8-12 ay 

4 hafta 

2-3 ay 

1-2 hafta 

10-14 gün 

5 -7 gün 

2-3 haf ta 

3-6 hafta 

8-10 hafta 



6. 7 .(WR OPERATÖRLERİ İLE İŞ İLİŞKİLERİ] 

67.1. Tur operatörleri ile sözleşmeler ve anlaşmalar 

671.1. Tur operatörleri ile sözleşmelerin dünü ve bugünü 

• Dün 

• Bugün 

1 Turoperatörleri 

Seyahat acentaları 

• Acentalar 

• Ö}ıle zamanlar vardı ki, böyle sözleşmeler olumsuz 
karşılanırdı. 

- otel kendini, bağımsız işletme kararları açısından 
sınırlaridJ.rılmış hissederdi. 

- Otelin kendi ve münterit misafirler karşısındaki 

itibarının zarar göreceği sanılırdı. 
- tur operatörüne verilen indirim, savunması mümkün 

olmayan bir.kazanç kaybı olarak görülüyordu • 

• Büyük oteller ve uluslararası kitle turizmi çağında 

bu düşünceler geçmişe ait olarak kaldı. 

- tur operatörü tarafından sağlanan reklam etkisi, 

tek bir otel tarafından yapılabilmesi mümkün 

değildir (demek ki reklam için masraf tasarrufu 

sağlanıyor) 

- tur operatörü tarafından sağlanan doluluk, 

ekonomik başarı açısından kar getirici etkisi 

olmasa da, hiç olmazsa zararı azaltıcı etkisi 

vardır • 

• Dolu olmayan odalar, otel için her zaman zarar 

anlamındadır. 

• Her dolu oda, komisyondan dolayı kazanç düşük de 

olsa, hiç olmazsa zararı azaltır • 

• Bir iş sürecinde, turoperatörünün getireceği odalar 

olmadan da doluluğun sağlanması olasılığı artık 

genelde alışagelmiş bir işletme riski olarak göze 

alınmalı 

• Artık bugün, misafir ile otel arasında aracı olan 

ve uzaklara kadar uzanan bir ağ oluşturan müesse

seler vardır. 

Yalnızca bu pazar için organize edilen fuarlarda 

sözkonusu müesseselerin ve otellerin temsilcileri 
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buluşurlar. 

- orada reklam yapılır 

- ilişkiler kurulur 

- karşılıklı teklifler verilir 

- sözleşmeler yapılır. 

671.2.Tur operatörleri ile anlaşmalar 

• Burada bu konuyla ilgili en önemli örnekleri gösterelim 

Otelin teklifi 

İş sürecinde süre 

verilmesi 

• Otel, tur operatörüne belli sayıda odayı 

satması için tahsis eder 

- tek yataklı ve çift~·yataklı odalar 

- duşlu veya banyolu odalar 

• Otel böylece aşağıdaki hususları taahhüt eder 

- gelen rezervasyonları düzenli bir· şekilde 

işlemeyi 

- teklif edilen oda tiplerini hazır bulundurmayı 

- gelen misafirlere, diğer otel misafirlerine 

yapıldığı üzere hizmet vermeyi 

- tur operatörünün misafire vermiş olduğu 

bonoları (voucher, servis fişi) kabul etmeyi 

- mutabık komisyonu ödemeyi 

• Tur operatörü ancak belli bir zamana kadar 

kendisi için tutulan odaları kullanabilir. 

- bu zamana kadar kullanılmamış olan odalar 

tekrar otele iade edilir • 

• İptallerde, rezerve edilmiş olan odalar için 

tur.operatörünün ödeme yapmaması, ancak rezar

vasyonun geliş gününden önce iptal edilmesi 

halinde mümkündür. 

- daha kısa süre öncesindenyapılan iptallerde 

uygun tazminat ödemeleri için anlaşma yapıla

bilir • 

• Grup rezarvasyonlarında, geliş gününden en geç 10 

gün önce misafirlerin isim listesi otelde olmalıdır. 

57:.e.. Rezervasyon ve tur operatörü ile hesaplaşma 

. 672.1.Tur operatörleri tarafından yapılan rezarvasyonlar 

Bilgiler • Acentanın ünvanı (tur operatörü) 

• Grubun adı 
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Bir grup rezervasyonu örneği (57) 

Acenta Arnerican Express Company 

Grup Arnexco 0018 Otobüs II 

Tur Lideri Mr.Roland 

Anlaşmalar 

22 tek kişilik oda 

8 çift kişilik oda 

1 şoför odası 

Kahvaltı 

"contimetıtal" 

"ingiliz 

Lunch 

kahveli/kahvesiz 

Dinner 

kahveli/kahvesiz 

Oda kahvaltı ••.•. 

yarım pansiyon ••.. 

tam pansiyon .•.•. 

Hesap şekli 

Toplu hesap .•••. x .••. 

Munferi t hesap •••••••• 

Kredi hesap Dmexco 

57) Ibid, s. 77-80 

DM 54,

DM 78,-

DM •••• x .. 
DM ••••••• 

DM •••••• 

DM •••••• 
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Gidiş 

Kişi 

Notlar : 

Uyandırına 

Kahvaltı 

25.6 ••.•• 

26. 6 ••• ~. 

38 

Hareket 930 

İmza 



• Grup lideri 

• Geliş ve gidiş 

• Kişi sayısı 

Anlaşmalar • Oda sayısı ve t~pi 

• Pansiyon durumu ve kapsamı 

• Gidiş günü için saatin tesbiti 

• Ödeme şekli 

672.2. Tur operatörü ile hesaplaşma 

Faturanın içeriği 

Ö'.leme şekli 

Anlaşmaya göre 

- kahvaltı 

- yarım pansiyon 

- tam pansiyon 

• Fiatlar net f iatlar olabilir 

- Komisyon düşülmüştür 

- Ayrıca gönderilmez 

Ekstralar denilen harcamaları (örneğin içecekler, 

telefon, minibar'dan kullanılanlar) misafirin 

kendisi ödemesi gerekir. 

• Hesabın kapatılması şu şekillerde olabilir. 

- Tur lideri tarafından (çek ile) 

- Veya bir faturaya istinaden tur operatörü 

tarafından 

6?2.3.0tel servis fişleri ile hesaplaşma 

Otel servis fişi genelde OOucher olarak adlandırılmaktadır • 

• Tur operatörü veya bir seyahat acentası tarafından belli 

bir misafir veya topluluklar için de tanzim edilir. 

Seyahat acentası ve otelin dışında ayrıca: 

• misafir, yani müşteri orijinal kupon A'yı 

• Otel ise ikinci nüsha B'yi alır. 

Bir voucher örneği 
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Komisyon hanesi ile ilgili açıklama 
• Misafir için olan orjinalde bu haned9.yalnızca "code" ifadesi yer alır. 

- Komisyonun sözkonusu olduğu, yalnızca kopyalardan anla.şılır. 

K~pyalı yazım işleınir.-de örneğin code hanesine şunlar yazılabilir 

- 8, 5, Komisyon toplam hesap tutarını kapsayacaksa 

Zi 8,5, Komisyon yalnızca oda ücretini kapsayacaksa 

O, Komisyon mutabı.~ kalınmış fi.atta dikkate alınmış ise. 

Tr.aval Vouclıer 
VALUE t ____ ...;.__ 

, :1 ... 
... '" .i ~ 

ıo~LuC srnı=o .:..::. .CS3 GCEEFl•ı.ı. ..,,:ı .. ıs c.-.ı.., A.i ..i?at; ı::: ;;o o~::.:t 
Cl-fAR-'lES .•;Cı;Arıec :ii'il!t.ı~ !Hf p.ı, .') Oıtıı:CT!."f fı) /"'"jfS:l. ':ı:ı O?EAATCA 
SUPPlVılı•Q.>COl"·(:•ı.ı.L :ıSFl·ı:('ı;;. 

) per~ll(s) 
KnIDL1 PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES: 

.\rr!~ --------------------

Deı;a.rt~: -------------------------------

To: 

!.'~ ir-
~~r---"<-"~?~---

·'dt· ()f} 
q. v. :J ıJ 

__ _.1~-- :Yir 

__ ? __ ·10 CCMMIS:!:CN 

'iET 7_J7~'-

C 2ill ı..s ııç~;ı ı!eJ::artı;re. 

C Full ~.l/m~nt arcıcs~J. 

O COMMISS:ON CUE. 
PLEASE FOAIVAAO. 

C COMMISSION HAS 
BEEN GEOUCTEJ. 

C! 8 . .\L.\~!CE T·J 6E •o~-.·ı~?C :o. 

Coıı11rm'lllbJ--...;.._-'------D~.e ------
~matıcn No. __________ .;_ ____ _ 

GTDbyCC _____ Vı. -----------
CC !lo. ----------E:r.ı· ::ıce ____ _ 

C: CCLL~CT 3,4ı.ı-\~-:CE ;:ı:;:~~.I Ci..JE'·ff = ~ 1LL s lL~NCE u.~::·. o:? .;~rL.~E. 

SUP?LIER 
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Hotel 

Rheinischer Hof 

Wiesbaden 

American Express Company 

İlgi: Voucher No: 100215 

isim : Rainold 

Sayın Baylar, 

15.08.19 

Ek olarak ilgide belirtilen voucheri gönderir, hesabın 

kapatılmasını rica ederiz. 

1 çift kişilik banyolu oda 

ve kahvaltı, servis ve KDV dahil 

günde DM 180 olmak üzere - 8 gece için 

(% 8) komisyon 

Kahvaltı 

Havale edilecek yekün 

Teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla. 

(imza) 

Hotel Rheinischer Hof 

Wiesbaden 
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540,-

43,20 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

KONTROLLERİN ORGANİZASYONU 



7. 1. l MAL GİRİŞİ VE S'roK KONTROLÜ 

?1.1. Mal girişi kontrolü 

• Mal girişi kontrolü ambar idaresinin bir görevidir. 

711.1.Mal girişi kontrolüne yardımcı araçlar 

Sipariş 

İrsaliye 

Fatura 

• Satıcıya yöneltilir. 

• Bir kopyesi dosya için işletmede kalır. 

• Sipariş edilen malların özellikleri hakkında 

kesin bilgi içerir. 

• Malların teslimatında kontrol için verilir • 

• Mallarla ilgili bütün önemli bilgileri içerir • 

• Ancak genel olarak birim fiatları içermez. 

• İrsaliyedeki bilgilere ek olarak teslim edilen 

malların fiatları ve 

net hesap tutarı 

+ katma değer vergisi 

brüt hesap tutarı 

?11.2.Mal girişi kontrolü işlemleri 

İşlemler 

• Sipariş ile irsaliye 

birbiriyle karşılaş

tırılır. 

Amaçlar 

• Sipariş edilmeyen mal gerektiğinde geri 

gönderilmeli, gönderilmeyen ise istenir. 

• Burad~ satış sözleşmesinden doğacak 

hakların önemi olabilir. 
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. İrsaliyedeki bilgiler ile 

verilen mal karşılaştırılır. 

- Malın cinsi (örneğin 

şarap, fasulye, belli 

kesim eti parçaları) 

- Malın miktarı 

(örneğin şişeler adet 

sayısı, kartonlar, 

kasalar) 

- Malın ağırliğı 

{örneğin et parçaları, 

patates, meyveler) 

-İçerik ile ilgili bilgiler. 

{örneğin 1/1 veya 1/2 

şişeler, 1/1 veya 1/2 kutu

lar, litre, santimetreküp) 

• Eksiklik veya belli yasal istemler 

açısından sapmalar. 

- tesbit edilmeli, 

- satıcının imzası ile belgelenmeli. 

• Alıcı tarafından imzalanan irsaliye, 

yani yasal geçerli mal teslimi, daha 

sonraki fatura için esastır. 

Sonradan gelen fatura tekrar 

sipariş ve irsaliy~ ile karşılaş

tırılmalıdır. 

• Cins ve miktar kontrolü 

• Fiat kontrolü 

• Toplam yekünün kontrolü 
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• Mal stoku kontrolu, mal depolanan her yerde yapılır. 

- özellikle ambar ve killerde 

- mutfağın deposunda 

- büfede 

Burada örnek olarak ambardaki stok kontrolleri üzerinde duracağız. 

712..'. ':l. Olması gereken mal stoku ( OGMS) ve mevcut mal stoku 

Olması gereken mal stoku 

Mevcut mal stoku 

• Depolanan her mal için ambarda bir kart açılır 

• Bu kartta malın birim fiat~ dışında, mevcut mal 

durumu ve ayrıca giren ve çıkan mallar da kayıt 

edilir. 

Başlangıç miktarı 

+ giren 

- çıkan 

olması gerek mal stoku /OGMS) 

OGMS, kartoteks kartındaki kayıtlara göre, 

ambarda bulunması gereken mal stokudur. 

OOMS den bağımsız olarak, mal stoku, mal kalem

lerinin sayılması ile her zaman tesbit edilebilir • 

• Bu şekilde mevcut mal stoku elde edilmiş olur • 

• Mevcut mal stoku, gerçekten var olan mal mikta

rıdır • 

• Bu sayım işlemine envanter diyoruz. 

~ Mevcut mal stoku, olması gereken mal stokundan 

farklı çıkabilri. 

712:;?2:.; Mal miktarı açısından mevcud kontrolü 

Amaç Açıklama 

İşletmenin hizmet verebilmesi Bu nedenle kartoteks kartındaki olması 

(örneğin mutfağın) her zaman gereken mevcutlar devamlı kontrol edilmeli 

yeterli mal stoku ile garanti • Bir malın, kartoteks kartina göre mevcudu, 

~-~altına alınmış olmalı. daha önceden kesin olarak belirlenmiş bir 

sınıra kadar düşmüşse, yeniden sipariş 

verilmelidir. 
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Ambar kartoteksindeki olması 

gereken mal stoku, mevcut mal 

stokundan farklı olmamalı 

58) Ibid, s. 39-41 

Yeniden sipariş verilecek zamana, sipariş 

noktası denir. 

• Ancak hatalı kayıtlardan ve toplamalardan 

dolayı, ambar kartoteksindeki olması gerek 

en mevcutta yanlışlıklar olabilir. 

• Bu nedenle belli zaman aralıklarında mevcut 

miktarların sayısal tesbiti yapılmalıdır. 

• Bu sırada olması gereken mevcut ile uyuş

mazlık (+ veya -) ortaya çıkarsa, bunun 

sebebi bulunmalı ve gerekirse kartoteks 

kartındaki sayı düzeltilmeli. (58) 
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7~'.2. f MUTFAK TÜKE.TİM VE MUTFAK SONUÇ KONTROLU I 

?2.1.Mutfak tüketim kontrolü 

721. 1. Mutfak tüketim kontrolünün amacı 

• Mutfak tarafından tüketilen hammadde, yiyeceklerin satışından 

elde edilen gelir ve beklenen kar arasında sıkı bir ilişki vardır • 

• Gelirin üst sınırı, menü kartındaki satış fiatlarından dolayı 

sınırlıdır • 

• Buradan çıkan sonuç: Mutfağın hammedde tüketimi ne kadar çok ise, 

kar o derece azdır • 

• .söylece kar'dan zararların ortaya çıkmaması veya gözden kaçıp oluş

maması amacıyla, mutfağın hammadde tüketimi düzenli zaman aralıklarında 

tesbit ve kontrol edilir. 

721.2. Mutfağın tüketim kontrolünün yapılması 

Örnek 

Başlangıçtaki mal mevcudu (mutfakta) 

+ ambardan gelen mallar 

(ambar istek fişlerine istinaden} 

ara toplam 

-elde bulunan mal 

Mutfağın mal tüketimi 

TL 

40.000.-

230.000 • ...;. 

210:000:-

60.000.-

210.000.-

Bu miktar belli bir zaman kesitinde tüketilen mal miktarı olduğundan, 

bu tüketime gerçek mal tüketimi denir. 

Bu tanım, olması gereken mal tüketimi (OGMI') ifadesi ile birlikte önem 

kazanmaktadır. 

n .. 2. Mutfak sonuç kontrolu 

• Mutfak sonuç kontrolü Food and Beverage bölümünün bir kontrol 

aracıdır • 

• Mutfak mal tüketiminin, yiyecek cirosunda da belli belli bir kar 

bulunacak yükseklikte olup olmadığı, onun yardımıyla periodik olarak 

tesbit edilir. 
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722.1. Mutfak sonuç kontrolü ile ilgili temel esas ve düşünceler • 

. Mutfakda üretilecek yiyeceklerin, kalkülasyon yardımı ile, satış 

fiatları tesbit edilmeli • 

• Satılan tüm yiyeceklerin fiatları, yiyecek satışından elde edilen 

ciroyu verir • 

• Ona karşılık olarak malzeme tüketimi (malzeme masrafları) ve diğer 

masraflar vardır. Ciro, masrafları geçerse kar, geçmezse zarar oluşur. 

Demekki ciro, masraf ve kar belli bir sayısal ilişki içersindedir. 

Kalkülasyon Örneği 

Ciro ·örneği 

• Satış fiatı hesaplara dayanılarak tesbit edilir. 

Kalkülasyon değerleri TL-bir yemek için 

Malzeme tüketimi ·900.-

+İşletme giderleri 

(Personel v.s.) l.200.-

2.100.-

+Kar 400.-

Satış Fiatı 2.500.-

• Yiyecek cirosundan, aynı zaman süresindeki 

malzeme masraflarını (mal tüketimi) ve işletme 

giderlerini dikkate alarak, karı tesbit edebiliriz. 

Ciro değerleri 

Yiyecekler cirosu 

-işletme giderleri 

-mal tüketimi 

TL 

250.000.-

120.000.-

130.000 

90.000.-

Kar 

722.2. Olumsuz mutfak sonuçlarında önlemler 

40.000.-

Olası sebepler 

. Malların yüksek alış f iat

larından dolayı yüksek malzeme 

giderleri 

Sonuçlar/önlemler 

• Mal satın alınan yerleri eleştirisel gözle 

kontrol etmek, gerekirse yeni satın alma 

kaynakları bulmak • 

• Daha titiz fiat karşılaştırmaları yapmak. 

• Yemekler için receteleri tekrar gözden geçir

mek, gerekirse miktar ve kaliteyi düzeltmek • 

• Kalkülasyonu kontrol etmek, gerekirse satış 

fiatlarını yükseltmek. 
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• Yanlış depolamadan doğan zararlar 

- yetersiz soğutma 

- stokların yetersiz kontrolü 

çabuk bozulma 

- fazla stoklama 

• Mutfağın yanlış çalışmasından 

doğan zararlar 

- OGMI' değerlerini dikkate almamak 

- reçete ve yemeklerin belirlen-

miş miktarlarını dikkate almamak 

- hammaddelerin ekonomik kullanılma 

·ması ve değerlendirilmemesi 

- kontrolsüz mal depolanması 

Uygun olmayan satış fiatlarından 

doğan zararlar 

• Depo danınımını ve koşullarını 

kontrol etmek 

• Depo idaresinin işlerini kontrol 

etmek 

• Depo çalışanlarını daha fazla sorum

luluğa davet etmek. 

• Mutfak işlerini kontrol etmek 

• Mutfak çalışanlarını daha fazla 

sorumluluğa davet etmek. 

Reçete ve yiyeceklerin kalkülasyon

larıni kontrol etmek. 
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7. 3. 1 ODA VE SALDN KONTROLÜ I 
73 .'1. Misafir cx:lalarının ve diğer salonların kontrolü 

• Oda kontrolünün özel bir ağırlık noktası, rr.isafir cx:lalarının kontrolüdür • 

• Ancak bunun dışında, misafirlerin kullanımına açık bütün diğer:yerler 

de, tuvaletler dahil olmak üzere, kontrol edilmelidir • 

. Bu kontroller House-keeping'in görev alanındadır. (Oda ve temizlik işleri) 

731.1. Misafir cx:lalarının kontrolü 

1. Odanın kontrolü 

Genel temizlik 

Düzen 

Teknik Donanım 

(çalışırlılığı) 

Donatım 

2.Banyonun kontrolü 

Genel temizlik 

Donatım-Düzen . 

• Mobilya, pencere pervazları. resimler. yer 

. Kül tablaları, çöp sepeti 

• Tefrişat, yatak, perdeler 

• Çalışma maması, yatak başı sehpası 

• Lambalar 

• Radyo.televizyon 

• ısıtma, havalandırma 

• Mektup kağıdı, zarf, tilkenmez kalem 

• Broşür, otel dergisi, telefon rehberi 

• Çamaşır listesi, kahvaltı listesi 

• Lavabo, küvet, tuvaletler (iç ve dış) 

•. Fayanslar, armatürler, yer 

. Duş, duş perdesi 

• Ayna, çamaşır torbası, çöp kutusu 

. Banyo havlusu, el havlusu, ovunma bezi 

• Tuvalet kağıdı, el kurlama kağıdı, ayakkabı 

bezi 

• Sabun, banyo köpüğü, şampuan 

. Hijyenik torl:a, makyaj temizleme kağıdı, jilet 

tutucusu 
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731.2. Misafire açık yerlerin ve tuvaletlerin kontrolü 

Restoran 

'9ar 

Giriş 

Lobby 

Tuvaletler 

• Temizlik ve teknik donanım ile ilgili olarak temelde 

misafir odalarında gösterilen işlemler geçerlidir 

• Bunun dışında salon bitki ve çiçeklerine özel bir 

itina gösterilmelidir. 

• Genel temizlik konusunda banyodaki işlemler geçerlidir 

• Bunun dışında kontrol edilecekler: 

- El havluları, sabun, tuvalet kağıdı 

- El havlusu otomatının ve sabun kutusunun çalışırlığı 

. Ek.seklikler, özellikle donanımdaki bozukluklar derhal giderilmeli veya 

tamiri için teknik bölüme bildirilmelidir. 

Belirtilen işler veya kontrollerdeki en yüksek amaç, misafirin rahatı 

olmalıdır. 
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S O N U Ç 

Özellikle ikinci dünya savaşından sonra hızla gelişen otelcilik ve 

gastronomi sektörü ülkemizde de buna paralel bir gelişme göstermiştir. 

Seyahat etme ve dinlenme imkanlarından faydalanma şartlarının olgunlaş

ması, turizmin öznesi alan insanın günlük yaşamın stresinden başını din

leyerek veya ~ğlenerek kurtulma isteği, otel işletmelerinin daha fazla 

kapasitede ve çeşitli yan üniteler (Restoran, Bar, Sauna, Yüzme havuzu, 

Diskotek v.b.) ile yapılmasına yal açtı. Kapasite ve yan ünitelerin art

ması, insana (misafire) en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan otel işletmele

rini, spesifik otel hizmetlerinin optirral st!!vi.yeı:E yepriEi getirilebilmesi için ye

ni yönet~m ve organizasyon önlemlerini aramaya yöneltmiştir. Diğer yandan 

günlük yaşamın ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak için turizm olayına 

katılan insanların, otel ve gastronomi işletmelerinden talep ettikleri 

hizmetlerin kalite düzeyi de yükselmiştir. Bir tarafdan misafirlerin bu 

taleplerini, diğer taraftan ise otel ve gastronomi işletmelerindeki hiz

metlerin çok yönlülüğü göz önüne alındığında, gerek yönetim gerekse orga

nizasyon yapısının iyi bir şekilde oluşturulması gerekliliği kendiliğin

den ortaya çıkmaktadır. 

Otel işletmesinin iki temel hedefi vardır; bunlardan birincisi hizme

ti satın alanı (misafiri) spesifik otel hizmetleri ile doyurmak, yani 

misafirlerin arzu ve isteklerini alabildiğince iyi ve tatminkar bir şe

kilde yerine getirmek ve misafirin kendisini otelde rahat hissetmesini 

sağlamak; ikincisi ise işletme için ekonomik bir başarı sağlanması, işlet

menin kar etmesidir ki bu başarı almadan işletme varlığını sürdüremez ve 

çalışanlar için bir iş güvencesi sağlanamaz. 

İşte bu hedeflere ulaşmak için otelcilik ve gastronomi işletmelerinde 

iyi bir organizasyon vaz geçilmezdir. Bu organizasyonu gerçekleştirmek, 

yürütmede kolaylık ve aksayan yönleri kontrol ~ltında tutup hızla değiş

tirmek için işletmeyi departmanlara ayırmalı ve her departmanın başına 

konusunda uzman bir sorumlu getirmeli. Kademeleri ve yetki zincirini, 

tıangi işin kimin tarafından, nerede, ne zaman ve hangi araçlarla yapıla

cağını, ast-üst ilişkileri gibi hususları belirleyen organizasyonu 

YAPISAL ORGANİZASYON olarak tanımladık. Yapısal Organizasyonun belirle

diği kademelerce yönetilecek veya yapılacak işlerin, örneğin bir malın 

siparişinden tüketilmesine kadar izlediği yolun ayrıntılı alarak düzenlen-

- 1?6 -



mesini ise İŞ AKIŞI ORGANİZASYONU olarak tanımladık. 

Misafirlere sunulacak hizmetlerin harmani içinde üretilmesi ve misafi

ri memnun edici tüm önlemlerin alınması için bu iki organizasyon vaz ge

çilmezdir. Bu iki organizasyon - yapısal organizasyon ve iş akışı organi

zasyonu - olmadan, bir otel veya gastronomi işletmesinin ayakta durması 

mümkün değildir. Bu iki organizasyonun iyi bir şekilde yapılamaması ise 

sonuçta misafir kaybına sebep olacak ve dolayısıyla ekonomik bir kayıp 

meydana gelecektir. 

İş~etmenin maksimum kar hedefine ancak iyi bir yapısal organizasyon 

ve iş akışı organizasyonu ile ulaşılabilir. 
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Zamanı İyi Kullanmak İçin Yirmi Altın Kural 

1. Evrak işlerini azaltın 

- Mektup yazmaya son verin 

- Size gelen mektupları dosyalamayın (bunun yerine gelen mektubun arkasına 

cevabınızı yazın ve geri gönderin) 

- Ofis için gereksiz yazışmalardan kaçının. 

- Not türü yazışmaları tekratlamayın. 

- Mesajınızı telefonla iletin. Mesajı alan kişiye diğerlerine iletmesini 

söyleyin. 

- Sekreterinize size gelen postayı gözden geçirmesini ve önemli olmayanları 

ayıklamasını söyleyin. 

- Rutin f.ormlar, harcama fişlerini sekreterinizin imzalamÇLSını sağlayın. 

- Okunması gereken önemli yazıları ya da sadece mektupların önemli kısımla-

rını okuyun gerisine ehemmiyet vermeyin. 

2. Selahiyet verin 

Sizin emrinizde çalışan personelin işlerini zenginleştirin. Mümkün olabilece

ği kadar çok sorumluluk yerin. "Daha çabuk ve iyi yaparım" düşüncesiyle onlar 

için bir iş yapmayın. Sizden bir iş çaldıkları zaman gerçekten memnun olun. 

Ve bunun tekrarlanması için onları teşvik edin. 

3. Günün belirli bir zamanını "rahatsız edilmek istemediğiniz saat" olarak 

belirleyin. 

Bu zaman süresi içinde kapınızı kapatın, telefona cevap vermeyin ve o gün 

bitirmek zorunda olduğunuz bazı işleri yapın; evde çalışın. 

5. •ttayır" demeyi öğrenin. 

Gerçekten ilgilenmediğiniz projelere girmeyi taahhüt etmeyin. Seçici olun. 

Unutmayın, kendi zamanınızı harcıyorsunuz. Çalışma zamanınızın gereksiz yere 

bölünmesini engelleyin. 

6. Herhangi bir '.'bekleme zamanınızı önceden tahmin ederek nasıl kullanacağınızı 

planlayın. Daima beraberinizde üzerinde çalışılacak verimli bir proje taşı

yın. Otobüste dişçide ya da patronunuzu beklerken bu proje üstünde çalışın 

ve elde ettiğiniz başarıyı önemseyin • 

. 7. Detayla ilgili bir sürü talep ve nottan kaçının. 

8. Gereksiz işleri yapmamanın usulunü öğrenin. 

Her öğleden sonra, çok önemli ve beş iŞ dışındakileri masanızın en alt çek

mecesine koyun. Cuma günü akşam üstü saat 4'e kadar bu çekmeceden hiçbir şey 

almayın. Akşam eve gitmeden önce çekmeceden çıkarmış olduğunuz işleri çarça

buk gözden geçirin. 
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9. Toplantılardan kaçının. Gidebileceğiniz kadar geç gidin. Toplantı başla

dıktan sonra telefonla geri çağrılmak üzere sekreterinize talimat verin. 

Kendi toplantılarınızı 4.45 1de başlatın, mümkünse katılacak insan sayı

sından daha az iskemle koyun. Gündem üzerinde ısrar edin. 

10. Zamanı iyi takip edin. İşlerinizi planlayın ve yapmış olduğunuz programa 

sadık kalın. Her işin acil olduğunu hatırlayın. Saatinizi daima 3 dakika 

erkene kurun. 

11. Bırakın işi Ahmet yapsın. Bu selahiyet verme işi reddetme ve diğerlerini 

teşvik etme işlevlerinin karışımıdır. Ahmet yardım istemediği sürece ona 

yardım etmeyin. 

12. Hergün atabileceğiniz her şeyi atın. 

13. Elde etmek istediğiniz işlevi ya da ulaşmak istediğiniz amacı bilin. Bundan 

sonra konuya özel objectiv ölçütler ve işi tamamlayacağınız zamanı belirleyin. 

14. "Parateo'nun Yasasını" bilin. En hayati önemi taşıyan az sayıda işe kon

santre olun. 

15. Yönetimi ısrarla kullanın. 

İşleri doğru yapmaya çalışmadan önce en gerekli olanı yapın. (en gerekli 

olanı seçebilin) 

16. İşleri etkili bir biçimde zamanlandırın ve dağıtın 

Zamandan tasarruf edemezsiniz; sadece iyi kullani:lbilirsiniz. İyi zamanlama ,., 

teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız. 

17. Sorumlu olduğunuz çok az sayıdaki faaliyeti çok etkili .bir şekilde gerçek

leştirin. 

Bir işe başladıktan sonra bitinceye kadar elinizden bırakmayınız. Yöntem 

değiştirme ve fırsat değerlendirme stratejileri uygulayın. Unutmayın sonuçta 

ulaşılan amaç yanında ulaşana kadar ki faaliyetler önemsizdir. 

18. Çok iyi yapabildiğiniz.işleri yapmayı bırakın 

Genellikle iyi yaptığımız, bize kolay gelen işleri önemsiz de olsalar 

yapmaktan hoşlanırız. Daha önceleri de iyi yaptıgınız işleri tekrarlamak 

çok da gurur duyulacak bir başarı değildir. Sosyal ilişkileri maliyet/fayda 

açısıhdan gözden geçirin. 

19. Sık sık yaptığınız işleri mekanize edin. 

Formal şeklinde mektuplar, soğuk damga açık emirler gibi otomatik sayılacak 

kurülar geliştirin. Alınan kararların bir çoğu zaten önemli değildir, 

bırakın başkaları bu kararları versin. 

20. Kararalır araştırma projeleri haline getirmeyin. 

Veri toplamadan önce başka hareket yolları belirleyin. En iyi s.eçeneği 

sağlayacak gerekli en az veriyi toplamaya çalışın. Sonra kararınızı başka

larına sormadan kendiniz verin, otokratik olun. 

Alan Schart P.E.,-I.E 

Sasketchevon Araştırma Kurulu 
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