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Çamaşırları Yıkama

MODÜLÜN TANIMI

Çamaşırhanede tekniğine uygun olarak çamaşır yıkama
konusunda, bilgi, beceri ve tavır içeren öğrenme
materyalidir.
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ÖNKOŞUL

Çamaşırları Gruplandırma modülünü almış olmak.

YETERLİK

Çamaşırları yıkamak

MODÜLÜN AMACI

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak çamaşır yıkama işlemlerini yapabileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğine uygun olarak lekeleri
çıkarabileceksiniz.
 Çamaşırhanede yıkama araç – gereçlerini eksiksiz ve
doğru olarak hazırlayabileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğe uygun olarak konuk
çamaşırlarını yıkayabileceksiniz.
 Çamaşırhanede
tekniğe
uygun
olarak
otel
çamaşırlarını yıkayabileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğine uygun olarak çamaşırları
kurutabileceksiniz.
 Çamaşırhanede tekniğe uygun olarak çamaşırları
kolalayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Çamaşırhanede çamaşırların yıkanmasında kullanılan
araç-gereçler, leke çıkarıcılar, tesis ve konuk kirli
çamaşırları. Çamaşırhanede kullanılan araç-gereçlerin
kullanma talimatları.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazanılan bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
 Modül sonunda öğretmeninizin uygulayacağı ölçme
araçları ile modül ile kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
GİR
Sevgili öğrenci,
Gelişen dünyada ulaşım imkanlarının hızla gelişmesi ve yolculuk zamanının
kısalması, insanların turistlik amaçlı geziler yapmalarını kolaylaştırmıştır.
Konuğun beklentilerine ulaşabilmesi, dinlenmiş ve mutlu olarak evine dönebilmesi
için konaklama işletmelerinin yüksek standartlarda mal ve hizmet üretme zorunluluğu
doğmuştur. Hizmetin yüksek kalitede olabilmesi, işletmedeki iyi organizasyona, kalifiye
personele ve tam donanımlı bir tesise bağlıdır.
Konuğun hayalindeki tatili gerçekleştirebilmesi; housekeeping departmanının
kusursuz performans göstermesine bağlıdır. Başarılı temizlik hizmeti için temizlik ve hijyen
kurallarına uyulması şarttır. Organizasyonu tam, kalifiye elemanlardan oluşan bir kat
hizmetleri departmanı gerekmektedir. Çamaşırların temizlenerek kullanıma hazır hale
getirilebilmeleri için, iyi düzenlenmiş bir çamaşırhaneye ve başarılı personellere ihtiyaç
vardır. Hizmetin başarısı serviste ve odalarda kullanılan çamaşırların temizliğiyle doğru
orantılıdır. Kirli, ütüsüz ve kolasız çarşaflarda güzel bir uyku alınması mümkün değildir.
Bu nedenle çamaşırhanede çalışan personel, arka planda görülmesine rağmen,
başarının yakalanmasında büyük rol oynarlar.
Turizm sektörüne hoş geldiniz, sizi meslektaşım olarak görmekten onur duyuyor ve
size başarılar diliyorum.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam sağlandığında çamaşırhanede tekniğine uygun
olarak lekeleri çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kumaş ve leke çeşitlerine uygun leke çıkarma ve yöntemlerini araştırınız.



Lekelerin çıkarılması ile ilgili konularda kitap, dergi ve internet taraması
yapınız.




Bulunduğunuz bölgedeki konaklama tesislerinde çalışan çamaşırhane şefi ile
görüşerek bilgi alınız.



Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sınıf ortamında sunu yapınız.

1. LEKELERİ ÇIKARMA
1.1. Leke Tanımı
Bulunduğu ortamı kötü gösteren, yüzeyin çabuk yıpranmasına neden olan ve
bulunduğu yüzeyin ömrünü kısaltan kirdir.

Resim 1.1: Kirli çamaşırlar
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1.2. Leke Çıkarmanın Önemi
Lekeler sağlıklı bir ortamda yaşamak, eşyaların güzel görünmelerini sağlamak,
bozulup yıpranmalarını, eskimelerini önlemek ve daha uzun süreli kullanmak için çıkartılır.

1.3. Leke Çeşitleri
Lekelerin gruplandırılması:



Kabuklu lekeler: Yüzey üzerinde tabaka oluşturan lekelere verilen isimdir.



Kabuklu lekeler; zift, katran, yağlı boya, mum, oje, vb lekeler örnek verilebilir.
Bu gruptaki lekeleri çıkarmadan önce lekenin kabuğu keskin olmayan bir bıçak
veya benzeri bir araçla çıkarılır. Geri kalan kısım leke çıkarma yöntemleri
uygulanarak çıkarılır.

Resim 1.2: Kirli çamaşırlar



Renkli lekeler: İlk bakışta hangi maddeye ait olduğu kolaylıkla tanınan
lekelerdir. Kan, ter, çimen, çay, pas, küf, meyve suyu, kahve vb lekeler bu
grupta yer alır.



Şeffaf lekeler: Genellikle yağların ve bileşiminde yağ bulunan maddelerin
meydana getirdiği lekelerdir. Yağ, krema, dondurma lekeleri bu grupta yer alır.
Bu lekeler meydana geldiği an leke olan yere emici özelliği bulunan
maddelerden herhangi biri olan tuz, un, talk pudrası, tebeşir tozu bol miktarda
dökülür. Lekenin fazlası emdirilerek fırçalanır. Geri kalan leke, leke çıkarma
tekniğine uygun olarak çıkarılır.
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1.4. Kumaş Çeşitleri ve Özellikleri
Elyaf türleri

Doğal elyaf.

Selüloz bazlı
Pamuklu
Keten-Kenevir

Kimyasal

Protein bazlı

Selüloz bazlı

Yünlü
İpek

Viskoz
Asetat

Sentetikler
Naylon
Orlon
Diolen
Trevira
Polyamid
Perlon
Polyacryl
Dralon

Sentetik karışımlar
Pamuklu/polyester
Yünlü/Polyacryl

Pamuklu dokumaların özellikleri: Yıkama ve kullanımda gayet dayanıklılardır.
Pamuklu dokumalar alkali ortama dayanıklı, fakat asitlere karşı zayıftır. Asitten derhal zarar
görür. Yıkama ortamında alkalitenin de etkisi ile elyaf su emerek kabarır, içine yerleşen
kirlerin temizlenmesi kolaylaşır. Islakken pamuk elyafların yırtılmaya karşı direnci %20 %30 artar. Aşırı miktarda veya yanlış kullanıldıklarında pamuklu elyaflar ağartma
maddelerinden zarar görerek yıpranır. Sıcak ve nemli ortamda uzun süre beklerse elyaf çürür
ve küflenir.
Keten dokumaların özellikleri: Keten pamuklu dokumalarda olduğu gibi alkali
ortama dayanıklı, asitlere karşı hassastır. Yıkama özellikleri aynen pamuklu dokumalar
gibidir. Elyafın yüzeyi düzgün olduğunda az kir tutar, daha geç kirlenir. Çok çabuk buruşur,
zor ütü tutar.
Yün dokumaların özellikleri: Yünün en önemli özelliği elyaflarının dış yapısıdır.
Yün elyafların birbirinin içine geçmiş kabuklar şeklindedir. Yün elyafları ısı, alkalite ve
mekanik harekete karşı hassastır. Alkalitesi yüksek yıkama maddeleri yün yıkamada
kullanılmaz. Yünlüleri yıkamak için en ideal yıkama maddesi noniyonik ürünlerdir. Son
durulama suyuna yumuşatıcı ilave edilmelidir. Yünlüler ısıya karşı hassastır. Yıkama suyu
sıcaklığının 30- 40 C’yi geçmemesi gerekir. Yünlüler yıkanırken fazla mekanik istemez.
Aksi takdirde yün elyaflarının kabukları birbirine sürtünerek keçeleşir. Çamaşır makinesi
normal kapasitenin altında yünlü çamaşırlarla doldurulur ve su seviyesi en az durulama
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safhasında kullanılan seviyeye çıkartır. Klor bazlı ağartma maddeleri, çamaşır suyu,
yünlülerde kesinlikle kullanılmaz. Beyaz renkteki yünlüler zamanla sararma eğilimindedir.
İpek dokumaların özellikleri: Doğal ipek gayet kıymetli bir elyaf türüdür. Son
derece yumuşak, parlak ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Ancak, bakımı ve temizlenmesi
dikkat gerektirir. Ter, güneş ışığı ve ısıdan etkilenerek lekelenir. İpek dokumaların
temizliğinde kuru temizleme tercih edilir.
Viskoz dokumaların özellikleri: Doğal selülozik elyaflar gibi alkali ortama
dayanıklı, asitlere karşı hassastır. Genelde pamuklu ve yünlü karışımlarda kullanılır.
Asetat özellikleri: Alkali ortama karşı nispeten hassastır. Elyaflar su çekerek
kabarmaz, bu nedenle kolay kurur. Fazla buruşmaz. 160 C’nin üstündeki ısılarda elyaflar
yumuşayarak bozulur. Düşük ısıda ütülenmeleri gerekir.

Sentetik elyafların ortak özellikleri:


Su ile zor ıslanır. Ancak istisnaları da vardır.



Sentetik elyaflar yıkama ortamında su emerek fazla kabarmaz. Bu nedenle çok
çabuk kurur. Sudan etkilenerek selüloz bazlı elyaflar gibi çekmez.



Sentetik elyafların “Termoplastik” özelliği vardır. Elyafın türüne göre belirtilen
ısıda yıkandıklarında, kuruduktan sonra orijinal şekline, formuna döner.
Kullanım esnasında fazla buruşmaz. Selüloz bazlı elyafların aksine, kuruduktan
sonra buharlı ve fazla sıcak ütüleme gerektirmez. Bu özellikleri ile bakımı kolay
çamaşır türü olarak özellikle giyim eşyası alanında, gömlek, üniforma vs tercih
edilir.

Pamuklu / Polyester karışımlı çamaşırlar: Saf pamuklu dokumalardan sonra
çamaşırhanelerde en yaygın rastlanan çamaşır türüdür. Peçete, masa örtüleri, doktor ve
hemşire formları, iş tulumları, gömlek vs. şeklinde kullanılmaktadır. Karışımın kalitesine
bağlı olarak normal pamuklu kumaşa göre 2- 3 misli daha uzundur. Formunu daha kolay
korur.
PE karışımlı çamaşırlar, grileşmelerinin ve buruşmalarının önlenmesi açısından farklı
bir yıkama tekniği gerektirir.
Ön yıkama 25 -30 C
Ana yıkama 50- 60 C
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1.5. Leke Çıkarma İlaçları
1.5.1. Çeşitleri
Leke çıkarma ilaçları beş ana grup altında toplanmaktadır:

Çözücüler: Aseton, tiner, benzin, amonyak, ispirto (Etil alkol), asit oksalik,
boraks, amil asetat, vb.



Ağartıcılar: Çamaşır sodası (sodyum karbonat), javel suyu (Potasyum
hipoklorit), kireç kaymağı (Kalsiyum hipoklorit), sodyum perborat, hidrojen
peroksit, vb. Bu ilaçlar lekeleri çıkarmanın yanında çok güçlü ilaçlardır.



Kimyasal maddeler: Ticari amaçlı hazırlanan leke çıkarıcılardır.



Emiciler: Tuz, şeker, talk pudrası, tebeşir tozu vb.dir.



Enzimler: Biyolojik sentetik deterjanlardır. Protein esaslı lekeleri çıkarırlar.

Resim 1.3: Leke çıkartma ünitesi ve ilaçları

1.5.2. Kullanım Özellikleri
Çözücüler: Her türlü lekeleri çözerek, lekelerin bulunduğu ortamdan daha çabuk
çıkarılmasını sağlar.
Aseton: ojelerin ve ruj lekelerinin çıkarılmasında kullanılmaktadır.
Tiner: Yağlı boya lekelerinin çözülmesinde kullanılmaktadır.
Benzin: Uçucu, patlayıcı, yanıcı bir maddedir. Genellikle katran zift vb lekelerin
çözülmesinde kullanılmaktadır.
Amonyak: Yağ lekelerinin çözülmesinde kullanılmaktadır. Asit, meyve suyu lekelerini
çıkarmakta da kullanılır. Bunun yanında zehirli böcek, sivri sinek, arı, yılan sokmalarında
ısırılan bölgeye sürülmesinde fayda vardır.
İspirto: Yosun, çimen, tükenmez kalem gibi lekelerin çözdürülmesinde kullanılır.
Bunun yanında sirke, su ve mavi ispirto karışımı ile çam temizliğinde çok etkili bir ilaç
olarak kullanılır.
Asit oksalik: Beyaz sert ve kristal halde bulunup suda çözülen bir maddedir. Az
miktarda bile yakıcı ve zehirleyicidir. Pas lekelerini çıkartılmasında kullanılır.

7

Boraks: Kristal veya toz halinde bulunan bir maddedir. Zayıf bir bazdır. Çay, kahve,
meyve suları ve asit lekelerinin çıkartılmasında kullanılır.
Uygulanması;

Yarım litre suya yaklaşık 30 gr Boraks konup çözülmesi sağlanır. Lekeli kumaş
bu çözeltiye batırılır, kısa bir süre bekletilir. Bu leke çıkarıldıktan sonra bol
suda çalkalanır.



Leke çok yeni ise lekeli kısım bir kap üzerine gerdirilir. Kuru boraks lekenin
üzerine yayılır. Üzerine sıcak su dökülerek leke çıkarılır. Bol suda çalkalanır.

Amil asetat: Birçok kumaşlarda rahatlıkla kullanılır. Özellikle suni ipek ve renkli
kumaşlardaki tırnak cilası lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.

Resim 1.4: Ağartıcılar

Ağartıcılar: Oksijen bazlı ve klor bazlı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan kalsiyum
hipoklorit (kireç kaymağı) ve sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) klor bazlıdır. Sodyum
perborat, hidrojen peroksit vb oksijen bazlı ağartıcılardır. Ağartıcılar suyun sıcaklığına
uygun olarak çamaşırlarda kullanılırlar. Klor bazlı ağartıcılar en fazla 50 -60 derece sıcaklığa
kadar oksijen bazlı ağartıcılar daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Çünkü klor
parçalayıcı özellikte bir maddedir. Yüksek ısıda çamaşırların yıpranıp parçalanmalarına
neden olabilir.
Kimyasal maddeler: Bu maddeler kimyasal olarak üretilip özellikle mürekkep
lekeleri ve ütü yanık izlerinin çıkartılmasında kullanılır. Özellikle temizlik ilaçları üreten
firmaların kimyasal olarak hazırladıkları ve satışa sundukları pratik leke çıkarıcılar vardır.
Bu ilaçlar; protein ve kan çözücü, tanin çözücü, yağ ve boya çözücü, pas çözücü olarak
kullanılırlar. İsim ve kodları firmalara göre farklılıklar göstermektedir.
Emici maddeler: Bunlar tüylü dokumalarda meydana gelen yağlı lekelerin üzerine
bol miktarda dökülerek yağın yayılmasını emerek engeller. Bunlar leke çıkaran ve çözen
ilaçlar değildir.
Enzimler: Ağır kirli çamaşırlardaki protein içeren kan, yumurta, süt, çeşitli sos
lekeleri ve yağlı lekelerin çıkartılmasında kullanılan ilaçlardır. Enzimler nişasta gibi uzun
zincirli büyük moleküllerin birleşme noktalarını etkileyerek, bu bağın gevşemesini sağlar.
Enzimler seçici çalışır. Bazı enzimler proteinleri bazıları yağları ve bazıları ise sadece
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karbonhidrat moleküllerini parçalar. Protein kir denen lekeler; cilt yağları, yemek sosları, et
suları, yumurta, süt ve kan lekeleridir.
Enzimlerin etkili olabilmesi için:
Yıkama suyu sıcaklığı 50 derecenin altında olmalıdır.
Yıkama ortamı pH 9 -10 arasında olmalıdır.
Klor bazlı ağartıcılarla kullanılmamalıdır.
Enzimler etkinliklerini minimum iki saat içerisinde başlatır ve tüm etkilerini 12 saat
gibi uzun sürede gösterir.

1.6. Leke Çıkarma Alanının Özellikleri
Bu bölüm



Leke çıkarmak için çalışma masası bulunmalıdır.



Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış olmalıdır.



Çalışma esnasında leke ilaçlarını koymak için raflar bulunmalıdır.



İlaçların konabileceği kilitlenebilir dolaplar bulunmalıdır.



Havalandırma tertibatı çok iyi olmalıdır. Bu bölümde kullanılan ilaçlar
zehirleyici, yanıcı ve yakıcı özelliklere sahiptir.



Yerler kaymayan kolay temizlenen ve çabuk kuruyan özellikte olmalıdır.



Çamaşırların konabileceği dolaplar ve askılar bulunmalıdır.



Çalışan personelin rahatça hareket edebileceği ve eşyaları alabileceği genişlikte
olmalıdır.

Resim 1.5: Kuru temizleme makinesi
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1.7. Çalışma Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri


Leke çıkarılacak alan iyi havalandırılmalıdır; çünkü kullanılan ilaçlar yanıcı,
yakıcı ve zehirleyicidir.



Leke çıkaran kişi ilaçların olumsuz etkilerinden korunmak için eldiven ve
gerekirse maske kullanmalıdır.



Alkali

ve

asitli

ilaçların

zehirli

gaz

çıkarmamaları

için

birlikte

kullanılmamalarına dikkat edilmelidir.



Klor veya peroksit bazlı ağartma maddelerini depolama ve yıkama ortamlarında
demir, manganez gibi ağır metal iyonları ile temas etmemeleri gerekmektedir.



Leke çıkaran ilaçlar pahalı yanıcı, yakıcı ve zehirli maddeler oldukları için
mutlaka iyi kapatılmalı ve etiketli olarak kilitli bir dolapta saklanmalıdır.

Resim 1. 6: Havalandırma ünitesi

1.8. Leke Çıkarma Uygulaması Kuralları


Leke çıkarmada başarılı olmak için leke oluştuktan hemen sonra çıkarma işlemi
uygulanmalıdır.



Lekesi çıkarılacak çamaşır doğru şekilde çalışma masasına yerleştirilmelidir.



Lekenin ve kumaşın cinsine uygun olan ilaç seçilmelidir.



İlacın yeterli miktarda kullanılması gerekir. Fazla kullanılması israfa neden
olacağı gibi az kullanılması da leke üzerinde yetersiz etki ederek başarısızlığa
neden olur.
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Lekeyi çıkarmaya başlamadan önce aynı kumaşın görülmeyen bir
bölümünde küçük bir deneme yapılmalıdır.



Leke çıkarılırken eşyanın çift kat olmamasına dikkat edilmelidir. Çift kat ise
ortaya tampon konmalıdır.



Eşyada leke çıkarılırken lekenin etrafa dağılmaması için tampon daima dıştan
içe doğru sürülmelidir.



Lekeli eşyanın tersinden çalışmak daha uygundur.

1.9. Kontrol Etme


Lekenin çıkarılması için seçilen ilacın doğru olup olmadığının kontrolü
yapılmalıdır.



Lekenin çıkarılması için seçilen leke çıkarma tekniğinin doğru olup olmadığının
kontrolü yapılmalıdır.



Personelin çalışırken iş güvenliği kurallarına uyup uymadığının kontrolü
yapılmalıdır.



Çamaşırdaki lekenin çıkarılmasında başarılı olunup olunmadığının anlaşılması
için çamaşırın diğer kısımlarıyla karşılaştırılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler


1)

Leke çıkarmada kullanılan
kimyasalları tespit ediniz.



2)

Kimyasalları temin ediniz.



3)

Leke türüne göre kimyasal miktarını
belirleyiniz.

4)

Tekstil
malzemelerindeki
leke
çeşitlerini belirleyiniz.
Leke
çıkarmada
kullanılan
kimyasalları belirleyiniz.
Leke çıkarıcıları ölçülerine uygun
hazırlayınız,
Leke çıkarma araç-gereçlerini doğru
kullanınız.
Leke çıkarma tekniklerine uygun
lekeleri çıkarınız.
Çalışma ortamındaki iş güvenliği ve
işçi sağlığı ile ilgili önlemleri alınız.
Leke çıkarma kalite kontrolünü
yapınız.
Araç
ve
gereç
ekipmanların
kullanımına özen gösteriniz.



Uygun araç ve ekipmanları



hazırlayınız.



5)

İşlem için uygun ortam hazırlayınız.

6)

Leke çıkarma işlemini yapınız

7)

Belirlenen yöntemi uygulayınız.

8)

Kontrol ediniz.
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Zamanı iyi kullanınız.

KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Evet

Hayır

Üniformanızı giydiniz mi?
Lekeli çamaşırlar çamaşırhane görevlisine teslim edilmiş mi?
Lekeli çamaşırlar için sepetleri hazırladınız mı?
Lekeli çamaşırlar önceden markalanmış mı?
Lekeli çamaşırlar tekniğe uygun gruplanmış mı?
Gelen listeyi kontrol ettiniz mi?
Lekeli çamaşırı işleme hazır hale getirdiniz mi?
Leke çıkarmak için gerekli olan ilaçları temin ettiniz mi?
Leke çıkarmak için uygun çalışma alanı hazırladınız mı?
Leke çıkarılacak çamaşırda lekenin dağılmaması için gerekli
tedbirleri aldınız mı?
Leke çıkarmak için uygun yöntemi seçtiniz mi?
Gerekli miktarda leke ilacını kullandınız mı?
Çalışırken iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldınız
mı?
Leke çıkarıldıktan sonra son kontrolü yaptınız mı?
Kontrol edilen malzemeleri imza karşılığı teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Başarısız olduğunuz faaliyeti tekrarlayınız.

13

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Çoktan Seçmeli Sorular
1.

Mum lekesi aşağıdaki leke çeşitlerinden hangi grup içinde yer alır?
A) Şeffaf lekeler
B) Renkli lekeler
C) Kabuklu lekeler
D) Yağlı lekeler

2.

Aşağıdaki elyaf (iplik) türlerinden hangisi selüloz bazlı (bitkisel) elyaf türlerinden biri
değildir?
A) Pamuklular
B) Ketenler
C) Kenevir
D) Yünlüler.

3.

Aşağıdaki kumaş çeşitlerinden hangileri için ön yıkama programı uygulanır?
A) Beyaz ipekliler
B) Beyaz yünlüler
C) Beyaz sentetikler
D) Çok kirli beyaz pamuk ve ketenler

4.

Renkli bir kumaşta leke çıkarma işlemi yapılmıştır. Sonuç olarak lekenin tamamen
çıkarıldığı ancak o bölgenin renginin açıldığı görülmüştür. Bu olumsuz sonucun
doğmaması için ne yapılmalıydı?
A) Çamaşırın lekesi çıkarılırken çift kat olmaması gerekir.
B) Uygun olan ilacın kullanılması gerekirdi.
C) Leke ilacı az miktarda kullanılmalıydı.
D) Lekeli eşyanın düz tarafından çalışılması gerekirdi.

5.

Aşağıdaki leke çıkarma ilaçlarından hangisi protein esaslı lekeleri çıkarmada
kullanılır?
A) Enzimler
B) Emiciler
C) Kimyasal maddeler
D) Ağartıcılar

.
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYET - 2

Faaliyetin sonunda, uygun ortam sağlandığında çamaşırhanede yıkama araçgereçlerini eksiksiz ve doğru olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Çamaşırhanede çamaşır yıkama araç-gereçleri konusu ile ilgili kitap, dergi ve
internet taraması yapınız.
Çamaşır yıkama araçlarının kullanma yöntemlerini araştırınız.
Çamaşır yıkama araç- gereçlerinin özelliklerini araştırınız.
Çamaşır yıkama gereçlerinin kullanma şekillerini ve miktarlarını araştırınız.
Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sunu yapınız.

2. YIKAMA ARAÇ–GEREÇLERİNİ
HAZIRLAMA
2.1. Yıkama Gereç Çeşitleri ve Kullanım Özellikleri
2.1.1. Deterjan çeşitleri
Deterjanlar çamaşırın kirden arındırılması, bazı lekelerin çıkartılması amacıyla
kullanılır. Sert ve yumuşak suya göre farklı türlerde imal edilmişlerdir. Sert sularda sentetik
deterjanlar kullanılır.

Resim 2.1: Deterjanlar
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Yıkama deterjanlarında bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:

Islatma elemanı olarak görev yapan yüzey gerilimini azaltıcı maddelerin
bulunması. Bu madde kirin kolaylıkla eriyerek gevşemesini sağlar.



Kuvvetlendirici, suyun yumuşamasını sağlar.



Köpük ayarlayıcı madde (otomatik makinelerde).



Kirin süspansiyon halde kalmasını, tekrar yüzeye yapışmasını önleyici madde.



Çok az miktarda oksijenli ağartıcı bulunmalıdır(%1 oranında).



Deterjanın soğuk ve sıcak suda etkili olmasını sağlayan TAED sisteminin
olması.



Frolason parlatıcı, mavi ışık vererek çamaşırların sararmasını engeller ve parlak
görünmelerini sağlar.



İçinde bir miktar yumuşatıcı ve parfüm bulunması gerekmektedir.

2.1.2. Yumuşatıcılar
Son durulama suyuna ve soğuk suya katılır. Etkili olabilmeleri için, çamaşırların iyice
durulanması gerekir. Özellikle havlu türü kumaşların yumuşatılmasında kullanılmaktadır.
Parfümleriyle çamaşırların güzel kokmasını sağlamaktadır. Çamaşırlar üzerinde statik
elektrik oluşumunu önler. Sürekli yıkama ve sürtünme sonucu çamaşırların dokularında
oluşabilecek yıpranmayı önler. Sert su bölgelerinde çamaşırlarda renk değişimini önlemek
için boyasız olarak üretilir. Ütülemede kolaylık sağlar, özellikle silindir ütünün etkinliğini
arttırır. Arıtma tesislerine zarar vermez.

2.1.3. Ağartıcılar, renk koruyucular ve kullanım kuraları
Beyaz çamaşırların ağartılması ve beyazlar üzerindeki lekelerin giderilmesi amacıyla
kullanılan deterjanlardır. Bu deterjanların içeriklerinin farklı olması nedeniyle farklı yıkama
programlarında kullanılması gerekmektedir. Ağartıcılar, klorlu ağartıcılar, oksijenli
(perporatlı) ve hidrojen peroksitli ağartıcılar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Klorlu ağartıcılar: Sıvı haldedirler sodyum veya kalsiyum hipoklolürlü olarak
üretilmişlerdir. Her ikisinde de temel ağartıcı maddesi klor olduğundan ağartıcı içinde
bekletme, çok sıcak suda kaynatma çamaşıra zarar vermektedir.
Oksijenli ağartıcılar: Bu ağartıcılar klorlu ağartıcılara göre daha pahalıdır. Piyasada
toz halde bulunur. Oksijenle ağartma yaptıkları için çamaşırları yıpratmaz. 60 derecenin
üzerinde özellikle 80 – 90 derece sıcaklıklarda mükemmel beyazlık sağlar.
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Hidrojen peroksitli ağartıcılar: Çok narin kumaşların ağartılmasında ve lekelerin
çıkartılmasında kullanılır. Beyaz ve renklilerde rahatlıkla kullanılan bir ağartıcı türüdür.

2.1.4. Kireç sökücü
Sert su bölgelerinde ana yıkama maddesine ilave edilerek kullanılır. Deterjanın
etkisini arttırarak sert sularda kullanılan deterjan miktarında büyük ölçüde tasarruf sağlar.
Çamaşırların grileşmesini önler. Düzenli kullanıldığında makinenin kireçlenmesini önler ve
korur.

2.1.5. Demir tutucu
Yıkama suyundaki demiri tutarak çamaşırların sararmasını önler. Renkli ve beyaz
çamaşırlarda güvenle kullanılır. Yıkama ve durulamada diğer ürünlerden (yumuşatıcı,
ağartıcı) en az iki dakika önce kullanılmalıdır. Bu şartlara uyularak ana yıkama maddesi,
ağartıcı, yumuşatıcı veya nötralize edici maddelerle kullanılabilir.

2.1.6. Grilik Giderici
Suya sertlik veren tuzların çamaşırlar üzerinde birikmesi sonucu meydana gelen grilik
ve sertliğin giderilmesi için özel olarak formüle edilmiştir. Çamaşırlar ilk günkü beyazlık ve
yumuşaklıklarını korur. Makinelerde oluşmuş kireçlenmeyi çözer.

2.2. Yıkama ünitesindeki diğer araçlar
a) Çamaşır yıkama makineleri: Endüstriyel çamaşır yıkama makineleri iki tiptedir.
Tünel tipi çamaşır makineleri ve otomatik çamaşır makineleridir. Bu makineler ağır metal
veya paslanmaz çelikten yapılmışlardır. Ancak bazı işletmelerde hala eski tip çamaşır
makineleri kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Çamaşır Makinası
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Çamaşır makinelerini özelliklerine göre aşağıdaki şekilde sıralaya biliriz:

2.2.1. Çamaşırları Sıkma Özelliğine Göre Çamaşır Makineleri


Sıkmasız çamaşır makineleri: Genellikle elle kumanda edilen, üstten ve önden
yüklemeli olan ancak sıkma işlemini gerçekleştiremeyen makinelerdir.



Sıkmalı çamaşır makineler: Teknolojik olarak daha gelişmiş olduklarından
sıkma işlemini de yapabilen özellikteki makinelerdir.

Sıkmasız çamaşır makinesi

2.2.2. Çalışma Fonksiyonuna Göre Çamaşır Makineleri


Manuel makineler: Otomatik olmayan elle kumanda edilen makinelerdir.
Soğuk ve sıcak su girişleri genellikle vanalar yardımıyla yapılır. Bu
makinelerde sıkma yapılamamaktadır. Zaman ayarları kumanda panosu veya
makine üzerindeki düğmeler yardımıyla sağlanır.



Otomatik makineler: Yıkama ve sıkma işlemlerinin hepsi otomatik olarak
gerçekleşir. Yüklemeler genellikle önden yapılır. Çoğunlukla bilgisayar ve kart
yardımıyla programlanırlar. Maliyeti yüksek olmasına rağmen zamandan ve
işçilikten tasarruf sağlayarak uygulama hatalarını ortadan kaldırır.



Tünel makineler: Birim zamanda çok fazla çamaşırların yıkanmasını sağlayan
silindirik yıkayıcılardır. Makinenin bir ucundan giren çamaşır yarım saat içinde
diğer uçtan yıkanmış olarak çıkar. Çıkan çamaşırlar sisteme uyumlu işleyen
sıkma ve kurutma bölümlerinden geçerek ütüye gönderilir.
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Resim 2.3. Çamaşır Makinesi

Tünel makineler üçe ayrılır:
Tek Tamburlu Makineler: Bu makinelerin hareketli parçaları azdır. Bu sebeple
mekanik problemlerle daha az karşılaşır ve bakımı daha kolaydır.
Çift Tamburlu Makineler: Hareketli parça sayıları; motorları ve kullanılan
malzemeler daha fazla olduğundan fiyatları da daha pahalıdır.
Karma Makineler: Ekonomik bir çözüm ile kullanım kolaylığını bir araya getiren
makinelerdir. Hem tek hem de çift tambura sahiptirler. Çift tamburlu makinelerin
mükemmelliği ile tek tamburlu makinelerin mekanik basitliği bir araya getirilerek maliyet
azaltılmıştır.



EXTRACTOR: Büyük extractorler presleyerek suyu sıkmalarına rağmen
birçoğu santrifüj kuvvetinin sağladığı dönme etkisiyle suyu sıkarlar.
Extractorler durulama süresini ve maliyetini azaltır. Tek başına olan extractorler
genellikle büyük çamaşırhaneler de tünel makineleri ile kullanılırlar. Bu
makineler aynı zaman da tambur içindeki çamaşırı sıcak hava ile kurutur.



Santrifüj: Yıkanmış durulanmış çamaşırların kalan sularını atmak için merkez
kaç kuvvetiyle çalışan makinelerdir.
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Santrifüj (sıkma makinesi
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

1-

Yıkama araç çeşitlerini belirleyiniz.

2-

Araçların

kullanım



özelliklerini 

tespit ediniz.



3-

Yıkama gereç çeşitlerini belirleyiniz.

4-

Gereçlerin

kullanım

Araçları

tekniğe

özelliklerini

uygun

olarak

hazırlayınız.
6-

Gereçleri doğru ölçüde hazırlayınız.

7-

Kontrol ediniz.

Yıkama gereçlerini tanıyınız.
Yıkama araçlarını doğru olarak
hazırlayınız.

tespit ediniz.
5-

Yıkama araçlarını tanıyınız.



Gereçleri doğru ölçüde kullanınız.



Kontrol tekniklerine uygun kontrol
ediniz.



Sorumluluk sahibi olunuz.



Pratik olunuz.



İş sağlığı ve iş güvenliği
önlemlerini alınız.



Araç ve gereçlerin kullanımına
özen gösteriniz.
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Zamanı iyi kullanınız.

KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine uygun olarak değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Kriterleri
Üniformanızı giydiniz mi?
Yıkama araç çeşitlerini belirlediniz mi?
Araçların kullanıma hazır olduğunu kontrol ettiniz mi?
Yıkama gereçlerini tespit ettiniz mi?
Yıkama gereçlerini temin ettiniz mi?
Yıkama araçlarını tekniğine uygun hazırladınız mı?
Yıkama gereçlerini yeterli ölçüde hazırladınız mı?
Yıkama gereçlerinin fazlasını kapaklı dolaplara kaldırdınız mı?
Kontrol ettiniz mi?

Evet

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonucunda başarısız olduğunuz çalışmayı tekrarlayınız.
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Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi yumuşatıcıların kullanılma nedenlerinden biri değildir?
A) Ütülemede kolaylık sağlar.
B) Sürekli yıkama ve sürtünme sonucu çamaşırların dokularında oluşabilecek
yıpranmayı önler.
C) Çamaşırların güzel kokmasını sağlar.
D) Çamaşırlardaki lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur.

2)

Aşağıdakilerden hangisi deterjanlarda bulunması gereken ortak özelliklerden biri
değildir?
A) Çok az miktarda oksijenli ağartıcı bulunmalıdır.
B) Otomatik çamaşır makinelerinde köpük ayarlayıcı madde bulunmalıdır.
C) Kirin süspansiyon halde kalmasını, tekrar yüzeye yapışmasını önleyici madde
bulunmalıdır.
D) Deterjanın içinde klorlu ağartıcı bulunmalıdır.

3)

605 numaralı odadaki konuk kullandığı havluların yeterince yumuşak olmadığını ve
güzel kokmadığını resepsiyona bildirmiştir, sizce bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4)

Aşağıdakilerde hangisi kireç önleyici kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

5)

Parfümlü deterjan kullanılmadığı için
Eksik miktarda deterjan kullanıldığı için
Son durulama suyuna yumuşatıcı atılmadığı için
Sıkma devir hızının yüksek olmasından dolayı

Suyun yumuşatılmasını sağlar.
Çamaşırlardaki lekelerin çıkarılmasını sağlar.
Çamaşırlardaki kumaş liflerinin yıpranmasını engeller.
Makinedeki suyun daha çabuk ısınmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi tünel makinelerin kuruluş amaçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Kuruluş maliyeti düşük olan makinelerdir.
Çok miktardaki çamaşırı kısa sürede yıkanmasını sağlar.
Zaman ve enerjiden tasarruf sağlar.
İşçilik maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında çamaşırhanede tekniğine uygun
olarak konuk çamaşırlarını yıkayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz çevredeki işletmelerde konuk çamaşırlarının tanımı hakkında
bilgi taraması yapınız.



Çevre işletmelerdeki çamaşırhane şefi ile görüşerek konuk çamaşırlarının
yıkanması konusunda bilgi alınız.



Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sunum yapınız.

3. KONUK ÇAMAŞIRLARINI YIKAMA
3.1. Konuk çamaşırı tanımı
Otellerde konaklayan konukların temizlenmek üzere çamaşırhaneye gönderdiği
kendilerine ait özel çamaşırları ifade eder.

Resim 3.1: Konuk Çamaşırları
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3.2. Konuk Çamaşır Giriş İşlemleri
3.2.1. Konuk Tarafından Teslim
Konuk, kişisel giysilerine bir işlem yapılmasını istediği zaman odada düzenlenmiş
olarak bulunan çamaşır listesini doldurur ve giysilerle birlikte çamaşır torbasının içine
yerleştirir. Bu çamaşır torbasını konuk, kendisi ön büroya teslim edebileceği gibi oda
görevlisine de verebilir.

3.2.2. Oda Görevlisi Tarafından Teslim Alma
Konuk tarafından hazırlanan çamaşır listesi ve çamaşırlar özel çamaşır torbalarına
konulur, oda görevlisi tarafından kontrol edilerek teslim alınır.

Resim 3.3: Numaralandırma

3.2.3. Çamaşırhane Görevlisi Tarafından Teslim Alma
Oda görevlisi tarafından konuktan teslim alınan çamaşırlar çamaşırhaneye getirilir.
Görevli tarafından liste ve çamaşırlar birlikte kontrol edilerek teslim alınır veya çamaşırhane
görevlisine haber verilerek odadan gelip alınması sağlanır.

3.3. Çamaşırhane Görevlisine Teslim İşlemleri
Oda görevlisi tarafından
karşılaştırılarak kontrol edilir.

getirilen

konuk

çamaşırları

listeye

yazılanlarla



Konuk çamaşırları kontrol edilerek teslim alınmalıdır.



Çamaşırlarda leke ve tamirat gerektiren durum var ise bu durum önceden
çamaşırhane görevlisine bildirilmelidir.



Çamaşırlar teslim edilirken sayılmalıdır.



Çamaşırhane görevlisi giysileri inceleyerek hasar ve leke kontrolü yapmalıdır.
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3.4. Çamaşırları Tekniğe Uygun Numaralandırma
Konuk çamaşırları yıkamaya gönderilmeden önce diğer konukların çamaşırları ile
karışmaması için markalayıcı tarafından özel olarak numaralandırılır. Bu işlem bazen özel
markalama makineleri ile yapılabildiği gibi bazen de özel kalemlerle de yapılabilir.

3.5. Çamaşırları Tekniğe Uygun Gruplandırma
Konuk çamaşırları diğer çamaşırlardan daha hassas yıkanmayı gerektirdiği için şu
şekilde gruplandırılır:

Çocuk çamaşırları

Pantolonlar

Gömlekler

İç çamaşırları

Çoraplar

Yünlüler

Mendiller
Her bir grup çamaşır, kendi arasında gruplandırma tekniğine uygun olarak
gruplandırılmaktadır (Renklerine, kirlilik derecesine vs).

Resim 3.4: Çamaşırları gruplandırma

Resim 3.5.Terzihane

3.6. Hasar Tespiti ve Konuğa Bilgi Verme İşlemleri
Çamaşırhane görevlisi tarafından teslim alınan konuk çamaşırlarında hasar veya
çıkması zor lekeler varsa konuk bilgilendirilir. Konuğun isteği doğrultusunda gerekli işlem
yapılır.

3.7. Yıkanmaya Elverişli Olmayan Kumaşlara Yapılan İşlemler
Yıkamaya elverişli olmayan kumaşlar tespit edildikten sonra konuğa bilgi verilir ve
konuk tarafından uygun bulunduğu takdirde kuru temizleme bölümüne gönderilerek
temizlenmesi sağlanır.

3.8. Leke kontrolü; Tekniğe Uygun Leke Çıkarma
Tespit edilen lekeler birinci öğrenme faaliyetinde belirtilen kurallara göre çıkarılır.
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Resim 3.6.Leke kontrolü ve leke çıkarma ilaçları

3.9. Çamaşır Gruplarını Tekniğe Uygun Yıkama
Tekniğine uygun olarak gruplandırılan çamaşırlar uygun yıkama programları seçilerek
yıkanır.
Pamuklular: Beyaz pamuklular çok kirli ise ön yıkama programına tabi tutulur. Bu
çamaşırlar yüksek ısıdan (80-90 derece) ve yük sık sıkma devri hızından etkilenmez. Renkli
pamuklular ise mümkünse ön yıkamaya tabi tutulmaz. Yıkama sıcaklıkları daha düşüktür
(50-60 derece). Bunlar için özel renk koruyucu çamaşır suları kullanılmaktadır.
Ketenler: Beyaz ketenler beyaz pamuklularla aynı şekilde işleme tabi tutulur.
Renkli ketenlerde renkli pamuklularda olduğu gibi işleme tabi tutulur.

Resim 3.7: Çamaşırların yıkanması

Yün ve ipekler: En çok dikkat ve özen gösterilmesi gereken kumaş cinsleridir. Bu
eşyalar düşük ısılarda (30-40 derece) ve düşük sıkma devri kullanılarak yıkama yapılır. Bu
tür çamaşırların yıkanmasında klor bazlı çamaşır suyu kullanılmaması uygundur.
Polyester, naylon, dakron, orlon, gibi: Bu tür çamaşırlar mümkün olduğunca en kısa
süreli yıkama programları ile yıkanır. Yıkama suyu sıcaklığı en fazla 60 derece olmalıdır.
Aksi takdirde buruşur ve çok zor ütülenirler. Sıkma işlemi yapılmaması ve ıslak olarak
makineden çıkarılarak asılması uygundur.
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3.10. Çamaşır Listesi Fiyatlandırma
Konuklara ait çamaşırların fiyat listeleri her odada bulunmaktadır. Bu liste üzerinden
çamaşırlar fiyat ve adet olarak üç kopyalı adisyonlara yazılır ve toplam tutarı hesaplanır ve
ön büroya teslim edilir.

Resim 3.8: Fiyatlandırma

3.11. Liste Kopyalarının İlgili Birimlere İletme
Üç kopya olarak hazırlanan adisyonlar konuk tarafından imzalanır. İlk kopya konuğa
verilir, ikinci kopya hesaba geçirilmesi için ön büroya gönderilir, üçüncü kopya
çamaşırhanedeki koçanda kalır. Bazı işletmelerde otel bilgisayar programı sayesinde hesap
doğrudan ön büroya konuk hesabına işlenir.

3.12. Konuğa Teslim İşlemleri
İşlemleri tamamlanan konuk çamaşırları katlanıp uygun şekilde çamaşır torbasına
konarak adisyonla birlikte görevli tarafından kontrol edilerek teslim alınır. Görevli konuğa
eşyaları kontrol ettirerek teslim ettikten sonra adisyonu konuğa imzalatıp üst kopyayı konuğa
verir. Diğer adisyonları çamaşırhaneye geri teslim eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

1)

Konuk çamaşır listesini kontrol ediniz.

2)

Çamaşırları numaralandırınız.

3)

Çamaşırları gruplandırınız.

4)

Hasar ve leke tespiti yapınız.

5)

Yıkama

araç

 Konuk çamaşırlarını kontrol ederek
teslim alınız.

 Numaralandırma

tekniğine

uygun olarak yapınız.
gereçlerini  Çamaşırların

ve

işlemini

hazırlayınız.

özelliğine

göre

gruplandırınız.

6)

Tekniğe uygun yıkayınız.

7)

Çamaşırları

tekniğine

 Tekniğe
uygun

uygun

araç-gereçleri

hazırlayınız.

kurutunuz.

 Belirlenen yönteme uygun yıkayınız.

8)

Tekniğine uygun ütüleyiniz.



9)

Konuk

çamaşırları

için

adisyon  Çamaşırları

kontrol

ettikten

sonra

düzenleyiniz.

konuğa teslim ediniz.
10) Çamaşırları teslim tekniklerine uygun  Meslek ahlakına uygun davranınız.
konuğa teslim ediniz.
 İşyerine ait araç-gereç ekipmanların
11) Kontrol ediniz.
kullanımına özen gösteriniz.

 İş güvenliği kurallarına uygun çalışınız.

.
 Çevrenin korunmasına karşı duyarlı
olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine uygun olarak değerlendiriniz
.
Değerlendirme Kriterleri
1
Üniformanızı giydiniz mi?
2
Konuk çamaşır listesini kontrol ettiniz mi?
3
Konuk çamaşırlarını sayarak teslim aldınız mı?
4
Çamaşırlara markalama işlemi yaptınız mı?
5
Çamaşırları gruplandırınız mı?
6
Hasar ve leke tespiti yaptınız mı?
7
Yıkama araç ve gereçlerini hazırladınız mı?
8
Tekniğe uygun yıkadınız mı?
9
Çamaşırın cinsine uygun sıkma işlemi yaptınız mı?
10
Çamaşırları tekniğine uygun kuruttunuz mu?
11
Tekniğine uygun ütülediniz mi?
12
Konuk çamaşırları için adisyon düzenlediniz mi?
13
Çamaşırları kontrol ederek oda görevlisine imza karşılığı
teslim ettiniz mi?
14
Çalışırken iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldınız
mı?
15
Teslim edilen malzemelere ait adisyon imzalandıktan sonra
bir nüshasını çamaşırhaneye geri teslim aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete dönerek ilgili konuyu
tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1)

Aşağıdakilerden hangisi konuk çamaşırlarının çamaşırhaneye teslim kurallarından biri
değildir?
A) Konukların çamaşırları kontrol edilmeden teslim edilmemelidir.
B) Çamaşırlarda leke ve tamirat gerektiren durum söz konusu ise bu durum önceden
çamaşırhane görevlisine bildirilmelidir.
C) Çamaşırlar teslim edilirken sayılmalıdır.
D) Çamaşırlar kuralına uygun olarak yıkanmalıdır.

2)

223 numaralı odada kalan konuk, yıkanması için gönderdiği ipek gömleğinin çekerek
küçüldüğünü fark etmiştir. Durumu resepsiyona hemen bildirmiş ve hatanın telafi
edilmesini istemiştir. Bu hata hangi yanlış işlemden dolayı gerçekleşmiştir?
A) Çamaşırları renklerine göre ayırma işlemi yapılmadığından
B) Çamaşırlar büyüklüklerine göre ayırma işlemi yapılmadığından
C) Çamaşırlar uygun yıkama programı ile yıkanmadığından
D) Kirlilik derecelerine göre ayırma işlemi yapılmadığından

3)

Aşağıdaki konuk çamaşırlarından hangisi yıkamaya elverişli değildir?
A) Palto
B) Mendiller
C) İç çamaşırları
D) Havlular

4)

Konuklara ait çamaşırlardan beyaz pamuklu olanlar kaç derece sıcaklıkta
yıkanmalıdır?
A) 30 - 40 derece
B) 80 – 90 derece
C) 50 - 60 derece
D) 40 – 50 derece

5)

111 Nulu odada kalan konuk yıkanması için gönderdiği pantolonun paçasında yırtık
olduğunu fark eder. Resepsiyonu arayarak kendisinin pantolonu sağlam teslim ettiğini
fakat yırtık olarak kendisine teslim edildiğini bildirir ve durumun düzeltilmesini ister.
Bu olayın yaşanmaması için hangi işlemin yapılmış olması gerekirdi?
A) Tekniğine uygun markalama işlemi yapılmalıydı.
B) Çamaşırlar konuktan teslim alınırken kontrol yapılmalıydı.
C) Çamaşırlar tekniğine uygun gruplandırılmalıydı.
D) Uygun yıkama programı seçilmiş olmalıydı.
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam sağlandığında, çamaşırhanede tekniğine uygun
otel çamaşırlarını yıkayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz

bölgedeki

bağımsız

çamaşırhaneler

ile

görüşerek

otel

çamaşırlarının yıkanması hakkında bilgi alınız.



Çevredeki işletmelerde çamaşırhane şefi ile görüşerek otel çamaşırları
yıkanması konusunda bilgi alınız.



Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sunum yapınız.

4. OTEL ÇAMAŞIRLARINI YIKAMA
4.1. Otel Çamaşırlarına Yıkama Öncesi Yapılan İşlemler
4.1.1. Gruplama
Bölümlerden gelen çamaşırlar yıkama özelliğine gruplandırılır.

4.1.2. Leke ve hasar tespiti vs
Gruplama odasına gelen kirli çamaşırlar kontrol edilerek tamirat ihtiyacı olan
çamaşırlar terziye gönderilir. Lekeli çamaşırların tespitinde oda görevlileri lekeli çamaşırları
işaretleyerek (düğüm atmak vb.) çamaşırhaneye göndererek çamaşırhane personeline
yardımcı olmuş olur.

4.2. Kumaş Özelliğine Göre Yıkama Programları
Çamaşırları gruplandırarak en uygun yıkama programında doğru şekilde yıkanmaları
sağlanır. Çamaşırların yıpranmaları önlenerek uzun süre kullanılmaları sağlanmış olur.
İşletmenin maliyetlerine olumlu katkılar sağlar.
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Resim 4.1: Otel çamaşırlarının yıkanması



Pamuklular(otel yatak takımları, havlular): Pamuk elyafları ısıya ve
yıkamaya karşı gayet dayanıklıdırlar. Saf pamuklu dokumaları hiç tereddüt
etmeden kaynatılabilir. Beyaz pamuklular 80 - 90- derece ısıda, renkliler ise en
fazla 60 derece ısıda yıkanabilir. Pamuklu dokumaların en olumsuz yönleri
buruşmaya çok yatkın olmaları ve ilk ıslanmalarında çekmeleridir. Elyafın
çekme süreci ilk on yıkama boyunca sürer. Ağartıcılara karşı dayanıklıdırlar,
fakat asitlere karşı zayıftır.



Ketenler (masa örtüleri, perdeler): Keten bitkisinden elde edilir. Düz ve
parlak görünüme sahiptir. Pamuklulara göre daha pahalı işlenmesi güç ve
bakımı zor olduğundan sadece kaliteli masa örtüsü ve yatak takımlarında
kullanılır. Yıkama özellikleri aynen pamuklu dokumalardaki gibidir. Yüzeyi
düzgün olduğundan az kir tutar geç kirlenir.



Yünlüler(battaniyeler): Yün elyafı ısıya alkaliteye ve mekanik harekete karşı
hassastır. Yıkama suyu sıcaklığının 30 -40 dereceyi geçmemesi gerekir. Yünlü
çamaşırlar makineye konurken sürtünmenin önlenmesi için normal kapasitenin
altında yükleme yapılması gerekir. Klor bazlı ağartma maddeleri ve çamaşır
suyu asla kullanılmamalıdır.



İpekliler(özel dekor örtüleri): İpek kumaşlar ter, güneş ışığı, ısıdan
etkilenerek lekelenir. Bu nedenle ipek kumaşlar çamaşırhanede temizlenmemeli
kuru temizleme yapılmalıdır.



Sentetik elyaflar(masa alt örtüleri, yatak koruyucular): Piyasada diolen,
polyamid, naylon, perlon, orlon, polyacryl, drolon bu grup kumaşlar için de yer
alır. Su ile zor ıslanır. Suyu az emdikleri için fazla kabarmazlar. Bu nedenle çok
çabuk kururlar. Genellikle çok düşük ısıda yıkanır. Yağ lekeleri bu tür elyafların
derinliklerine işlediği için çıkarılması çok zordur. Böyle bir durumla
karşılaşılırsa kumaşlar 50 -60 derece su sıcaklığında bir ön yıkama yapılarak
lekelerden arındırılmaları ve daha sonra 90 derece su sıcaklığında esas
yıkamanın yapılmasında fayda vardır.
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Pamuklu - polyester karışımı(masa örtüleri, perdeler): Ön yıkama suyu
sıcaklığı 25 -30 derece arasında ana yıkama sıcaklığı 50 -60 derece arasında
yapılmalıdır.

4.3. Kumaş Özelliğine Uygun Su Sıcaklıkları


Pamuklular: Beyaz pamuklular 80- 90 derece ısıda, renkliler ise en fazla 60
derece ısıda yıkanabilir.



Ketenler: Ön yıkama suyu sıcaklığı 25 -30 derece arasında ana yıkama
sıcaklığı 50 -60 derece arasında yapılmalıdır.



Yünlüler: Yıkama suyu sıcaklığının 30 -40 dereceyi geçmemesi gerekir.



İpekliler: Kuru temizleme yapılması daha uygundur. Çamaşır makinesinde
yıkanması gerekiyorsa 30 -40 derece sıcaklıkta yıkanmalıdır.



Sentetik elyaflar: Genellikle çok düşük ısıda yıkanır. Yağ lekeleri bu tür
elyafların derinliklerine işlediği için çıkarılması çok zordur. Böyle bir durumla
karşılaşılırsa kumaşlar 50 -60 derece su sıcaklığında bir ön yıkama yapılarak
lekelerden arındırılmaları ve daha sonra 90 derece su sıcaklığında esas
yıkamanın yapılmasında fayda vardır.



Pamuklu – polyester karışımı: Ön yıkama suyu sıcaklığı 25 -30 derece
arasında ana yıkama sıcaklığı 50 -60 derece arasında yapılmalıdır.

4.4. Deterjan, Yumuşatıcı ve Ağartıcıları kumaş Özelliğine Göre
Ayarlama
Deterjanlar: Deterjanlar çamaşırın kirlilik
derecelerine, kumaşın cinsine, kumaşın rengine, suyun
sıcaklığına ve en önemlisi de suyun sertlik derecesine göre
ayarlanır. Ortalama olarak bir litre su için bir gram
deterjan miktarı hesap edilir. Ortalama bir kilogram
çamaşır makinelerde dört litre su ile yıkandığı hesaplanırsa
bir kilo çamaşır için dört gram deterjan hesap edilir. Ancak
ülkemizde su sertlik derecesi yüksek olduğundan dolayı
ortalama deterjan miktarı çamaşır miktarının % 1 olarak
hesap edilir. Piyasada renkli çamaşırlar için özel olarak
üretilmiş deterjanlar kullanılır. Özellikle hassas ve sentetik
kumaşlarda kullanılan deterjan miktarı diğer çamaşırlara
göre daha azdır.
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Resim 4.2: Deterjan ayarlama
bölümü

Yumuşatıcı: Son durulama suyuna ve soğuk suya katılırlar. Etkili olabilmeleri için,
çamaşırların iyice durulanmış olması gerekmektedir. Özellikle tüylü çamaşırların (genellikle
havlular) yumuşatılmasını ve güzel kokmasını sağlarlar. Çarşaf nevresim ve benzeri
malzemelerde kullanılmaları silindir ütüden kolay geçmelerini sağladığı için tercih edilirler.
Yumuşatıcı miktarları kumaşın cinsine ve suyun sertlik derecesine göre ayarlanır.
Yumuşatıcı miktarı makinelerde deterjan miktarı ile aynı orandadır.
Ağartıcılar: Beyaz çamaşırların ağartılması ve beyazlar üzerindeki lekelerin
giderilmesi amacıyla kullanılan ilaçlardır. Ağartıcılar klorlu ağartıcılar, oksijenli (ozon)
ağartıcılar ve hidrojen peroksitli ağartıcılar olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Ağartıcılar
çamaşırın rengine, suyun sıcaklığına, suyun serlik derecesine göre ve en önemlisi çamaşırın
kirlilik derecesine göre ayarlanırlar. Ağartıcılar ana yıkama programında kullanılır.

Klorlu Ağartıcılar: Sıvı haldedirler, genellikle 60 derecenin altındaki beyaz
çamaşırların altındaki yıkamalarda kullanılır. Hassas çamaşırlarda kullanılmaması tavsiye
edilir.
Oksijenli ağartıcılar: Klorlu ağartıcılara göre daha pahalıdır. Genellikle toz halde
bulunurlar, 60 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılır.
Hidrojen peroksitli ağartıcılar: Çok narin kumaşların ağartılmasında ve lekelerin
çıkartılmasında kullanılır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda rahatlıkla kullanılır.
Ağartıcıların kullanılma miktarları bir litre su için bir gram olarak hesap edilirse de
deterjan ve yumuşatıcı miktarının yarısı kadar hesap edilir. Sert suyu olan bölgelerde çamaşır
miktarının % 0,5 hesaplanır.

4.5. Yıkama İşlemini Takip Etme
Yıkama işlemi tam otomatik olmayan çamaşır makinelerinde özellikle saat tutularak
takip edilmelidir. Ancak günümüzde üretilen çamaşır makinelerinin tamamen otomatik
olması nedeniyle yıkama işlemi makinenin elektronik programlar, sayesinde yapılmaktadır.
Buna rağmen bir personelin makinenin başında bulunmasında fayda vardır.

Resim 4.3: Yıkama işlemi
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4.6. Yıkama Araçlarının Günlük Bakım Teknikleri
Çamaşırlar makineden çıkarıldıktan sonra deterjan kalıntısı olup olmadığı kontrol
edilmeli, varsa durulama suyu ile yıkanıp temizlenmeli bu durum sürekli ise yetkili servise
bildirilmeli. Makinenin içerisinde su kalıp kalmadığı kontrol edilmeli varsa boşaltılıp nedeni
araştırılmalı. Deterjan gözünde deterjan kalıp kalmadığı kontrol edilmeli var ise
temizlenmeli ve nedeni araştırılmalıdır. Makinenin filtresi kontrol edilerek herhangi bir
cismin kalıp kalmadığı kontrol edilmeli varsa temizlenmelidir. Elektrik, mekanik ve
elektronik bölümleri ile ilgili arızalar dokunulmadan yetkili servise bildirilmelidir.

4.7. Çamaşırların genel kontrolü
Yıkanan çamaşırların istenilen şartlarda yıkanıp
yıkanmadığı çamaşırlara bakılarak kontrol edilmelidir.
Çamaşırlar üzerinde yıkanmadan kaynaklanan yırtılma
renk değişimi düğme ve benzeri kopma gibi durumların
kontrol edilmesi gerekir.

4.8. Ergonomi Kurallarına Uygun Çalışma
Yöntemleri

Resim 4.4: Çarşafların
ütülenmesi ve kontrolü

Özellikle çamaşırların makineye yerleştirilmesi ve yıkanan çamaşırların makineden
çıkarılması esnasında vücudun en rahat pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle
büyük işletmelerde 60 -90 kilogramlık sanayi tipi makinelerin kullanıldığı ve bunların
ortalama bir günde üç dört defa kullanıldığı düşünülürse doğru metotla çamaşırların
yerleştirilip alınmasının önemini daha iyi anlarız. Çamaşır makinesinde kullanılan ilaçların
zehirleyici, yakıcı, solunum sistemini tahriş edici etkileri göz önünde bulundurularak bu
konuda personelin önceden bilgilendirilmesi gerekir. Bu konuda çalışırken iş güvenliği içi
gerekli tedbirler alınmalı ve çamaşırhane uygun şartlarda dizayn edilmelidir. Aynı zamanda
çamaşır yıkayıcısı olarak çalışan personelin genç, kuvvetli ve dinamik olması gerekir.
Ergonomi kuralları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için çok önemlidir.

4.9. Çalışma alanı güvenlik önlemleri






Çamaşırhanedeki elektrik ve su tesisatlarının
iyi izole edilmiş olması gerekir.
Çalışma alanının iyi aydınlatılmış olması
gerekir.
Havalandırma tertibatının iyi ve çalışır
durumda olması gerekir.
Çamaşırhane
zemininin
kaymayan
malzemeden olması gerekir.
Pis su giderlerinin güzel çalışması gerekir.
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Resim 4.5: Pres ütü ve çalışma
alanı




Çalışma alanı personelin rahat hareket edebileceği ve araçların rahat sığacağı
genişlikte olmalıdır.
Çamaşır makinelerinin topraklaması iyi olmalıdır. Makinelerde elektrik kaçağı
olmamasına dikkat edilmemelidir.

4.10. Uyarı Levhalarının Özellikleri ve Önemi







Çamaşırhanede kullanılan ilaçların konulduğu
dolapların üzerinde yanıcı, yakıcı ve
zehirleyici olduklarını gösteren levhalar
olmalıdır.
Çamaşır makinelerinin üzerinde kullanma
talimatının gösterildiği uyarı levhaları
bulunmalıdır.
Çamaşırhanede personelin çalışırken uyması
gereken iş kurallarını gösteren uyarı
levhalarının bulunması gerekir.
Resim 4.6. Uyarı levhaları
Bu uyarı levhaları resimli yazılı olmalı.
Resimler seçilebilir ve yazılar büyük okunaklı olmalıdır. Çalışanların rahatlıkla
görebileceği yerlere konulmalıdır.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için bu uyarı levhaları çok
önemlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

1)

Çamaşırları departmanlara göre

 Planlı ve organize olunuz.

gruplandırınız.

 Üniformanızı giyiniz.

Çamaşırları kumaş cinsine göre

 Çamaşırları tekniğine uygun olarak

2)

gruplandırınız.
3)

4)

doğru gruplayınız.

Çamaşırları renklerine göre

 İşyeri çalışma prensiplerine uyunuz.

gruplandırınız.

 Çamaşırları gruplama sırasında iş

Çamaşırları kirlilik derecesine göre

kazalarına karşı tedbir alınız.

 Çamaşırları

gruplandırınız.
5)

Çamaşırları büyüklüklerine göre

kurallarına uyunuz.

gruplandırınız.
6)

Lekeli çamaşırları ayırınız.

7)

Personel üniformalarını gruplandırınız.

8)

Kontrol ediniz.

taşırken

 Sorumluluk sahibi olunuz.
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ergonomi

KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine uygun olarak değerlendiriniz

LENDİRME ÖLÇEĞİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Değerlendirme Kriterleri
Üniformanızı giydiniz mi?
Otel çamaşır listesini kontrol ettiniz mi?
Otel çamaşırlarını sayarak teslim aldınız mı?
Çamaşırlara markalama işlemi yaptınız mı?
Çamaşırları gruplandırdınız mı?
Hasar ve leke tespiti yaptınız mı?
Yıkama araç ve gereçlerini hazırladınız mı?
Tekniğe uygun yıkadınız mı?
Çamaşırın cinsine uygun sıkma işlemi yaptınız mı?
Çamaşırları tekniğine uygun kuruttunuz mu?
Tekniğine uygun ütülediniz mi?
Otel çamaşırları için liste düzenlediniz mi?
Çamaşırları kontrol ederek departman görevlisine imza
karşılığı teslim ettiniz mi?
Çalışırken iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete dönerek ilgili konuyu
tekrarlayınız.
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ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VEVE
DEĞERLENDİRME
1)

Aşağıdakilerden hangisi otel çamaşırlarının yıkanması öncesi yapılan işlemlerden biri
değildir?
A) Lekenin çıkarılması
B) Çamaşırların gruplandırılması
C) Leke ve hasarların tespit edilmesi
D) Çamaşırların kolalanması

2)

Aşağıdaki kumaş türlerinden hangisi düşük ısılarda yıkanan kumaşlardan değildir?
A-Pamuklular
B-Yünlüler
C-İpekliler
D-Sentetik kumaşlar

3)

Lobide kullanılan tül perdeler çamaşırhanede yıkanıp getirildikten sonra asıldığın da
buruşuk olduğu görülmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4)

Aşağıdakilerden hangisi çamaşır makinesinde su tahliye edildikten sonra içinde su
kalmasının nedenidir?
A)
B)
C)
D)

5)

Deterjanı çok kullanılmıştır.
Yumuşatıcı kullanılmamıştır.
C.Yüksek ısıda yıkanmıştır.
Perdeler iyi durulanmamıştır.

Deterjan gözünde deterjan kalmıştır.
Çamaşır makinesinin yüksek devirde çalışmasından
Sıkma işleminin düşük devirle yapılmış olması
Makinenin filtresinin tıkalı olması

Aşağıdaki maddelerden hangisi çamaşırhanede çalışma alanı güvenlik önlemlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Elektrik ve su tesisatının iyi izole edilmiş olması gerekir
Çamaşırhanede çalışan personelin şiftlerinin her hafta değiştirilmesi
Çalışma alanının iyi aydınlatılmış olması
Çamaşırhane zemininin kaymayan malzeme ile döşenmiş olması

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız
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ÖĞRENME FAALİYETİ -5
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam sağlandığında, çamaşırhanede tekniğine uygun
çamaşırları kurutabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında otel çamaşırların kurutulması hakkında bilgi taraması
yapınız.



Bulunduğunuz

bölgedeki

bağımsız

çamaşırhaneler

ile

görüşerek

otel

çamaşırların kurutulması hakkında bilgi alınız.



Çevre işletmelerdeki çamaşırhane şefi ile görüşerek çamaşırları kurutulması
konusunda bilgi alınız.



Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sunum yapınız.

5. ÇAMAŞIRLARI KURUTMA
5.1. Kurutma Makinesinin Tanımı
Çamaşırların kurutulması amacıyla kullanılan günümüzde çamaşır makineleri kadar
önemli olan gaz, buhar veya elektrikle çalışan sıcak havanın çamaşırlar arasında geçerek
kurutma yapan araçlardır. Makinenin içerisinde döndürme dümenine bağlı olan tambur
vardır. Motor tamburun dönmesini, makinenin içine sıcak havanın üflenmesini ve havanın
dışarı atılmasını sağlar.

5.2. Kurutma Makinesi Çeşitleri
Kurutma makinesinde sadece çamaşır kurutma işlemi yapılır. Kurutma makineleri gaz,
buhar veya elektrikle çalışmaktadır. Günümüzde kurutma işlemi tam otomatik çamaşır
makinelerince de yapılabilmektedir.
Bazı işletmelerde kurutma odaları da bulunmaktadır. Büyük odalar şeklinde
düzenlenen bu odalarda çamaşırların asılması için askılar bulunmaktadır. Odanın içerisine
sıcak hava üfleyen sistem bulunur. Odanın kapı girişin de sıcaklığı gösteren termometre
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bulunur. İstenen sıcaklığa ulaşıldığında termostat devreye girerek sıcak hava girişini
durdurur, sıcaklık düşünce tekrar devreye girer.

Resim 5.1: Kurutma makineleri

5.3. Kurutma Makinesi Kullanım Kuralları


Çamaşırın cinsine uygun sıcaklık ve zaman ayarı iyi yapılmalıdır.



Ütülenmesi gereken çamaşırlar (çarşaf, yastık kılıfı, nevresim vb) tamamen
kurutulmamalı,

ütülenmeyecek

çamaşırlar

(havlu,

battaniye)

tamamen

kurutulmalıdır.



Havluların makinede fazla kalmadan dolayı sararacağından zaman ve ısı
kontrolü iyi yapılmalıdır.



Kurutma makinesinin bacasının çalışanların sağlığı düşünülerek mutlaka
dışarıya bağlanması gerekir.



Makine çalışırken kesinlikle kapağı açılmamalı ve içerisinden malzeme
alınmaya çalışılmamalıdır.



Makine çalışırken elektrik kesilmemelidir.



Makine durmadan içinden çamaşır alınmamalıdır.



Kurutma makinesine kapasitesinden fazla çamaşır konmamalı

5.4. Çamaşırların Cinsine Göre Kurutma Özellikleri


Beyaz pamuklular ve beyaz ketenler ütüleneceğinden dolayı tam kurutulmamalı
ve yüksek ısıda kurutulabilir.
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Renkli pamuklular ve ketenler biraz daha düşük ısıda kurutulmalı ve biraz nemli
bırakılmalıdır.



İpekliler ve yünlüler hassas çamaşırlar olduğu için makinede kurutulmaması
ancak mecbur kalınırsa düşük ısıda kurutulması gerekir.



Havlular ve ütülenmeyecek eşyalar tam kurutulmalı, nemli bırakılmamalıdır.



Naylon, dakron, orlon, perlon gibi sentetikler düşük ısıda ve kısa sürede
kurutulur.



Pamuk polyester karışımı çamaşırlar renkli pamuklar ve ketenler gibi kurutulur.



Renkli çamaşırlar beyaz çamaşırlara göre daha düşük ısıda kurutulmalıdır.

Resim 5.2: Kurutma makineleri

5.5. Kurutma Makinesinin Günlük Bakımı Teknikleri
Kurutma makinesinin filtresinin tüy ve havlarla dolmasından dolayı günlük olarak iki
üç kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Kapağın kenarında bulunan ve havanın dışarı
çıkmasını engelleyen lastiğinin sürekli kontrol edilmesi gerekir. Elektrik bağlantısı ve buhar
basıncının sürekli kontrol edilmesi gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

1) Kurutma yapılacak çamaşırları kontrol  Üniformanızı giyiniz.
 Kurutma

ediniz.
2) Kurutma makinelerini tekniğine uygun

 Kumaş
uygun

çamaşırları

ve

araç-gereç

yapınız.
 Tekniğine uygun makinenin günlük

5) Makinelerin günlük bakımını yapınız.
6) Kontrol ediniz.

özelliğine

kullanma talimatlarına uygun kurutma

yerleştiriniz.
4) Kumaşı özelliğine uygun kurutunuz.

özelliklerini

tanıyınız.

hazırlayınız.
3) Kapasitesine

makinelerinin

bakımını yapınız.
 Kurutulan çamaşırları tekniğine uygun
kontrol ediniz.
 Çalışırken dikkatli olunuz.
 Detaylara özen gösteriniz.
 Sorumluluk sahibi olunuz.
 İşyeri çalışma prensiplerine uyunuz.
 İş kazalarına karşı önlem alınız.
 Araç-gereçlerin
gösteriniz.
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kullanımına

özen

KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine uygun olarak değerlendiriniz.

ĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Değerlendirme Kriterleri
1

Kurutma yapılacak çamaşırları kontrol ettiniz mi?

2

Kurutma makinelerini tekniğine uygun hazırladınız mı?

2

Kapasitesine uygun olarak çamaşırları yerleştirdiniz mi?

3

Kumaşı özelliğine uygun kuruttunuz mu?

4

Makinelerin günlük bakımını yaptınız mı?

5

Kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete dönerek ilgili konuyu
tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1)

Aşağıdakilerden hangisi kurutma makinesi çalışma kurallarına aykırıdır?
A) Çamaşırın cinsine uygun sıcaklık ve zaman ayarı iyi yapılmalıdır.
B) Havluların makinede fazla kalmadan dolayı sararacağından zaman ve ısı kontrolü
iyi yapılmalıdır.
C) Kurutma makinesinin bacasının çalışanların sağlığı düşünülerek mutlaka dışarıya
bağlanması gerekir.
D) Ütülenmesi gereken çamaşırlar (çarşaf, yastık kılıfı, nevresim) tamamen
kurutulmalı, ütülenmeyecek çamaşırlar (havlu, battaniye, bornoz) tamamen
kurutulmamalıdır.

2)

Aşağıdakilerden hangisi kurutma makinesinin kullanım kurallarından biri değildir?
A) Makine çalışırken elektrik kesilmemelidir.
B) Makine durmadan içinde çamaşır alınmamalıdır.
C) Gün sonunda kurutma makinesinin filtresi temizlenmelidir.
D) Kurutma makinesine kapasitesinden fazla çamaşır konmamalıdır.

3)

Aşağıdakilerden hangisi kurutma makinesine gereğinden fazla yükleme yapılmasının
doğuracağı sonuçlardan biri değildir?
A) Kurutma süresini uzatır.
B) Kurutma süresini kısaltır.
C) Çamaşırlarda buruşmaya neden olur.
D) Kuruma tam gerçekleşmez.

4)

Aşağıdaki çamaşır cinslerinden hangisi daha uzun sürede ve yüksek ısıda kurutma
işlemine tabi tutulur?
A) Yün ve ipek çamaşırlar.
B) Pamuk- polyester karışımı çamaşırlar.
C) Naylon, dakron, orlon, perlon.
D) Beyaz keten ve pamuklular.

5)

345 numaralı oda da kalan konuk resepsiyonu arayarak ipek gömleğinin
çamaşırhaneden yıkandıktan sonra geldiğinde kırışık olduğunu belirtmiştir.
Çamaşırhanedeki görevli personel ise ütülendiğini ancak kırışıklığı tam olarak
gideremediğini bildirmiştir. Bu durum hangi yanlış uygulama sonucu meydana gelmiş
olabilir?
A) Kurutma makinesine gereğinden az yükleme yapılmıştır.
B) Gömlek kurutma makinesinde düşük ısıda ve kısa sürede kurutulmuştur.
C) Makineye gereğinden fazla yükleme yapılmış veya yüksek ısıda kurutma
yapılmıştır.
D) Enerjiden tasarruf sağlar.
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız
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ÖĞRENME FAALİYETİ -6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 6

Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam sağlandığında, çamaşırhanede tekniğine uygun
çamaşırları kolalayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında otel çamaşırların kolalanması hakkında bilgi taraması
yapınız.



Bulunduğunuz bölgedeki bağımsız çamaşırhaneler ile görüşerek çamaşırların
kolalanması hakkında bilgi alınız.



Çevre işletmelerdeki çamaşırhane şefi ile görüşerek çamaşırları kolalanması
konusunda bilgi alınız.



Toplanan dokümanları bir rapor haline getirerek sunum yapınız.

6. ÇAMAŞIRLARI KOLALAMA
6.1. Kola Tanımı
Çamaşırların yenilenmesi, parlaması, dokusunun daha sık görünmesi ve daha kolay
şekil alması için kullanılan pirinç ve plastik malzemeden yapılan katkın malzemesidir.

6.2. Kola Yapmanın Önemi
Çamaşırları kolalamanın faydaları şunlardır:



Kolalı çamaşırlar göze hoş görünür.



Kolalı çamaşırlar dolapta az yer kaplar.



Kolalı çamaşırlar geç kirlenir, böylece eşya daha uzun ömürlü olur.
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Resim 6.1: Kolalama – gömlek ve ceket yakası ütüsü

6.3. Kola Çeşitleri
Günümüzde en çok kullanılan kola çeşitleri şunlardır:



Pirinç kolası: Beyaz patiska, keten, pamuklu kumaşlarda uygulanan kola
türüdür. Bu kola çamaşırlara iki şekilde uygulanır. Özellikle yatak takımlarında,
sofra takımlarında ve beyaz dantel örtülere uygulanır.



Plastik kola: Piyasada hazır olarak şişelerde satılan ve her renk kumaşta
rahatlıkla uygulanan kola türüdür. Özellikle sentetik kumaşlarda (perdeler,
tüller, polyester örtüler vb) başarıyla uygulanır. Kolalama kurutma aşamasından
sonra ütülemeden önce yapılan bir işlemdir.

6.4. Kolanın Kullanım Özellikleri
Pirinç kolası: Kumaşa yumuşak ve dökümlü bir hava verilmek isteniyorsa sıcak su ile
hazırlanır. Sert bir görüntü verilmek isteniyorsa soğuk su ile hazırlanmış kola kullanılır. Kola
her iki şekilde de ölçülerde de belirtildiği gibi beş kaşık pirinç kolası on kaşık suda ezilir,
sonra yaklaşık 1,3 – 1,5 litre su üzerine dökülerek çoğaltılır. Bu karışım birkaç kez
kullanılabilir
Plastik kola: Bu kolanın özelliği soğuk ve sıcak suda aynı etkiyi göstermesidir. Aynı
zamanda bir veya birkaç yıkamayla kola etkisini yitirmemektedir. Kumaşın sert ve yumuşak
görüntülü olması kolanın sudaki oranına bağlıdır. Miktar az ise yumuşak çok ise sert bir
görünüm verir. Ölçülerde de belirtildiği gibi beş kaşık plastik kola on kaşık suda ezilir, sonra
yaklaşık 1,3 – 1,5 litre su üzerine dökülerek çoğaltılır.
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6.5. Kola Yapılacak Kumaş Özellikleri
Pirinç kolası: Beyaz patiska, keten, pamuklu kumaşlarda uygulanan kola türüdür. Bu
kola çamaşırlara iki şekilde uygulanır. Özellikle yatak takımlarında, sofra takımlarında ve
beyaz dantel örtülere uygulanır.
Plastik kola: Özellikle sentetik kumaşlarda (perdeler, tüller, polyester örtüler vb)
başarıyla uygulanır.

6.6. Kola Yapma Teknikleri
Hazırlanan kola karışımına çamaşır kuru olarak batırılır. Biraz bekledikten sonra iyice
sıkılır ve uygun ütüleme aracına yerleştirilir.
Çamaşırın cinsine, özelliğine ve şekline uygun ütülenmesi gerekir. El ütüsü ile
ütüleme yaparken ütü direk olarak kolalı kumaş üzerine sürülürse ütü altında lekeler
oluşabilir bu nedenle mutlaka ütü bezi kullanılmalıdır. Kola ile ıslatılmış kumaşın üzerine
ütü bezi serilir ve kumaş kuruyup istenilen şekli alıncaya kadar ütüleme işlemine devam
edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
1) Kola

yapılacak

tekstil

Öneriler
ürününü 

Planlı ve organize olunuz.



Üniformanızı giyiniz.

2) Kullanılacak kola çeşidini belirleyiniz.



Meslek ahlakına uygun davranınız.

3) Gerekli araç-gereçlerini belirleyiniz.



Tekniğe uygun olarak kolalama işlemi

belirleyiniz.

4) Araç-gereçleri temin ediniz.
5) Yönteme
yapınız.

uygun

kolalama

yapınız.
işlemini 

Malzemeleri doğru ölçüde kullanınız.



Çalışırken dikkatli olunuz.



Detaylara özen gösteriniz.



Sorumluluk sahibi olunuz.



İşyeri çalışma prensiplerine uyunuz.



Zamanı iyi kullanınız.



İş kazalarına karşı tedbir alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine uygun olarak değerlendiriniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
1
2
3
4
5

Değerlendirme Kriterleri
Kola yapılacak tekstil ürününü belirlediniz mi?
Kullanılacak kola çeşidini belirlediniz mi?
Gerekli araç-gereçleri tespit ettiniz mi?
Araç-gereçleri temin ettiniz mi?
Yöntemine uygun kolalama işlemini yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete dönerek ilgili konuyu
tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi kolalamanın faydalarından biri değildir?
A) Kolalı eşya dolapta az yer kaplar.
B) Kola çamaşırlardaki mikropları yok eder.
C) Kolalı eşya göze hoş görünür.
D) Kolalı eşya geç kirlenir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kolalama işlemi yıkama işleminden önce yapılır
B) Kolalama işlemi ütülemeden sonra yapılır
C) Kolalama işlemi kurutmadan sonra ütülemeden önce yapılır
D) Kolama işlemi yıkama işleminden sonra sıkma işleminden önce yapılır

3.

Aşağıdakilerden hangisi manken ütü ile ütülenen çamaşırlardandır?
A) Peçeteler, masa örtüleri
B) Palto, manto, ceket vb
C) Pantolon, etek vb
D) Çarşaf, yastık kılıfı, nevresim vb

4.

423 numaralı odada kalan konuk çamaşırhaneye temizlenmesi için verdiği
pantolonunun parladığını belirterek resepsiyona bildirmiştir. Bu durum sizce hangi
işlem sonucunda meydana gelmiştir.
A) Yanlış yıkama programı uygulanmıştır.
B) Yıkama esnasında fazla deterjan kullanılmıştır..
C) Kolalama yapılırken gereğinden fazla kola kullanılmıştır.
D) Yüksek ısıda ütüleme yapılmıştır.

5.

Aşağıdaki çamaşırlardan hangileri en düşük sıcaklıkta ütülenir?
A) Naylon, dakron,orlon, perlon vb
B) B- Ketenler
C) C- Pamuklular
D) D- Karışık elyaflar (polyester- pamuk vb)

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

D

3.

D

4.

B

5.

A

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

D

3.

C

4.

B

5.

A

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

C

3.

A

4.

B

5.

B
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

D

5

C

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

D

5

A

DEĞERLENDİRME
Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız
konularla ilgili öğrenme faaliyetinizi tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Çamaşırları yıkama modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız
bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.
Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modülü uygulamaya geçebilirsiniz.
Çamaşırları yıkama modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz.
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