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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Ekim ayı yemeğimizi sevgili Ufuk Cömertoğlu kardeşimizin ev
sahipliğinde Kundu da ki oteli Delphin Diva Premier’de gerçekleştirdik.
Özenle hazırlanmış olan kokteyl ve büyük bir iştah ve keyifle yediğimiz
enfes menü ve kusursuz sunumu için sevgili Ufuk Cömertoğlu’na ve
başarılı ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yemeğimize katılan
siz Kulübümüzün değerli üyeleri, aday üyelerimiz ve konuklarımıza da
katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
***
Sevgili kardeşlerim bu yemeğimizde, geçtiğimiz ay 7-12 Ekim tarihlerinde Sydney de
gerçekleşmiş olan ve benim de kulübümüzü temsilen katıldığım 71.SKAL Uluslararası
Dünya Kongresi ile ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Bu Yemeğimize katılamayan siz
sevgili Skal kardeşlerimle de bunları burada paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi SI
Antalya Kulübü olarak bu kongreye, Ecotourism ödülü için hem sosyal hem de ekolojik
yönü olan ve bize göre çok önemli olan “Küresel Atık Sabun Projesi” ile hazırlanmış ve bu
dalda aday olmuştuk. Projemiz ne yazık ki seçilemedi. Bize gelen yazıda, projemizin her
yönüyle son derece olumlu ve anlamlı bir proje olduğu belirtilmesine rağmen, Jüriye göre
projenin iki önemli konuda geliştirilmesi gerektiği bildirildi. Bunlardan bir tanesi, bu
projeye Uluslararası bir sponsor bulunması, diğeri ise atık sabunun dışında, otellerde
kullanılan şampuan, duş jeli ve benzeri ürünlerinde bu projeye dahil edilmesiydi. Böyle
bir projede otel atığı likit jel v.s.nin toplanması ve tekrar kullanılması ne derece mümkün
ve Hijyen açısından da sağlıklı olur bunu lütfen birlikte değerlendirelim!!!!
Biz pes etmedik ve 2011 yılı için de Ecotourism için çalışmalarımıza önümüzde ki
günlerde tekrar başlayacağız.
Sevgili Skal kardeşlerim bu kongre de SI Uluslararası Temsilcimiz ve kulübümüzün de GD
başkanı sevgili Salih Çene de direktörlüğe adaydı, burada yapılan oylama da
anlayamadığımız şekilde oylama yönteminde değişikliler yapıldı ve neticede Salih
kardeşimiz de seçilemedi.
Bu kongreye Kulübümüzden benim ve SI Uluslararası Temsilcimiz Salih Çene dışında GD
başkanlarımız olan Asuman Tarıman ve Serdar Göksel de katıldılar. Size kısaca Kongre
organizasyonundan da söz etmek istiyorum. Başkanın Gala gecesi dışında, baştan sona
Skal ruhundan uzak ve sahipsiz bir kongreydi, bu izlenimi biz Türk delegasyonu olarak
her etkinlikte yaşadık. Nitekim sevgili Asuman Tarıman Antalya ya döndükten sonra
Kongre Organizasyon komitesine yaşanan aksaklıkları ve olumsuzlukları anlatan bir yazı
da yazdı.
***
Her geçen gün aramıza yeni üyeler katılarak SKAL ailemiz büyüyor yapacağımız
çalışmalarda bu üyelerimizin de katkılarını görmek arzusundayız.
Bu amaçla; önerilerinizi almak ve mevcut komitelerimize katılmanızı sağlamak ve yeni
komiteler oluşturulmasını arzulamaktayız. Skal ruhunun ana teması ve bu dönem
sloganımızı tekrar hatırlatmak isterim, “Dostlukla İş Yapmanın Keyfine Varalım”.
Mevcut komitelerimizde görev almak isteyen üyelerimizin ilgili komite başkanları ile
görüşmelerini, komite ve projelerini anlatmak üzere ilk yönetim kurulu toplantımıza
katılmalarını, önemli fikirleri ve düşünceleri ile kulübümüze katkı sağlamak isteyen tüm
kardeşlerimizin kulüp faaliyetleri ile ilgili önerilerini web sayfamızdaki öneri formu ile
bizlere sunmasını önemle rica ederim.
***
24 Kasım Çarşamba günü Sevgili Ömer Özkul Kardeşimizin yönettiği Imperial Deluxe
Hotel Beldibi nde yapacağımız toplantıda tüm Skal kardeşlerimizle birlikte olmayı arzu
ediyor bu vesileyle sizlere sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman ÇETİNBAS
Yönetim Kurulu Başkanı
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2.

GÜNDEM
71.SKAL Uluslararası Dünya Kongresi
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DELPHIN DIVA PREMIER YEMEKLİ TOPLANTIMIZ

Özenle ve farklı bir menü ile bizleri ağırlayan sevgili Ufuk Cömertoğlu kardeşimize ve
başarılı ekibine teşekkürler.
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Aramıza yeni katılan
Bozkurt Atilla
kardeşimize
hoş geldiniz
diyoruz.

Ekim ayında doğan kardeşlerimiz adına doğum günü pastasını
Cüneyt Kuru ve Yavuz Üngör kardeşlerimiz kesti
Tüm ekim ayında doğan kardeşlerimize mutlu yıllar
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

SKAL International Antalya Kulübü ve IEHA Türkiye Derneği
birlikteliğinde bir süredir devam eden ''Küresel Atık Sabun
Projesi'' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
SKAL Int. Antalya Kulübü Çevre Komitesi başkanı Cüneyt KURU
ve Komite üyesi Emir HEPOĞLU, Konyaaltı Lions Kulübü
Başkanı Almila UYSAL'ın davetlisi olarak gittikleri Beyaz Baston
Görmeyenler Derneği'' ve ''Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim
Kursunda'' incelemelerde bulundular.

Öğrenciler ve eğitimciler ile sohbet eden dernek yetkilileri geri dönüşüm projesi kapsamında üretilmiş
sabunlardan öğrencilere günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermeleri için hediye ettiler. Ziyaret kapsamında
kısa bir konuşma yapan Cüneyt KURU bu ziyaretin son olmayacağını, proje kapsamında gidilen tüm
kurumlara yapılacak sabun yardımlarının sürekliliğinin esas olduğunu özellikle belirtti.
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KAYITUR MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMA İLKESİNİ
ISO 10002 SERTİFİKASI İLE TESCİLLEDİ
Aday üyelerimizden, Hamit Kuk kardeşimizin Genel Müdürlüğünü yürüttüğü
KAYITUR ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti-Müşteri Şikâyetlerinin
Yönetimi- belgesini almaya hak kazandı.
Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile misafir memnuniyetini, farkındalık oluşturarak en üst
düzeyde tutmayı kalite politikası olarak benimseyen Kayıtur; müşterilerinin, personelinin
ve tüm iş ortaklarının görüş ve düşüncelerine önem vererek bu görüş ve önerileri
değerlendirmekte, kendisi için fırsata dönüştürmekte ve sürekli gelişme amacıyla
kullanarak ilerlemektedir. Sertifikasyon şirketi tarafından yapılan ISO 10002:2004
belgelendirme denetimi ile sisteminde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden sıfır
hata ile başarıyla ve standardın isteklerinin de üzerine çıkan birçok olumlu uygulama
bulunarak belge almaya hak kazanan KAYITUR; bu denetimde Merkez ofis ile birlikte tüm
Bölge ofislerinde (Kemer, Side ve Alanya) de aynı başarıyı göstererek turizm sektöründe
bir ilke imza attı.
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TUI TRAVEL PLC DEN CRYSTAL SUNRISE QUEEN E
GOLD AWARD 2010

LİMAK ATLANTİS OTEL ’E TRAVELIFE GOLD ÖDÜLÜ
Sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesini teşvik etmek amacıyla bu ilkelere uyan tesislere
verilen ödülü Limak Atlantis otel Ekim başarıyla geçirmiş olduğu denetimle almıştır.

Sevgili Dinçer Sarıkaya Kardeşimizi tebrik ederiz.
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SEVGİLİ NURİ İNCE KARDEŞİMİZİ KUTLARIZ

Nuri İnce Kardeşimizin oğlu Turgay ve eşi Sibel Hanıma
mutluluklar dileriz.
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KAYITUR’UN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kayıtur un önderliğinde başlayan ve Kayıgroup bünyesinde yürütülen “Bir Dost Eli” sosyal
sorumluluk projesi sonuçlandı. Proje kapsamında çalışanlar tarafından biriktirilen yeniden
kullanılabilen kıyafetler Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Proje yöneticileri Kayıtur Genel Müdürü Hamit Kuk ve Kayıtur Kalite Müdürü Berrin Evren
çalışmaları şu şekilde özetlediler: “Çevremizde sürdürülebilir hayat standartları altında
yaşayan, çoğu zaman temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorluk çeken insanlara
Kayıgroup çalışanları olarak sahip olduğumuz bireysel sosyal sorumluluk bilincimizi ve
toplumumuzun özünde var olan dayanışma duygusu ile birleştirerek kitlesel bir harekete
dönüştürüp çevremizdeki ihtiyaç sahibi insanları bir nebze de olsa gülümsetebilmeyi
amaçladık.
Sosyal sorumluluğa odaklanmayı bir kurum kültürü olarak benimseyen ve kuruluşundan
bugüne birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Kayıgroup tüm çalışanları ile “Bir
Dost Eli” uzatmaya devam edecektir”.
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

24 Kasım 2010

Imperial Deluxe Hotel Beldibi

Aralık ayındaki spouse nightta Belek Gloria Serenity Resort’ de buluşuyoruz…

4. İNDİRİM ve KAMPANYALAR..
Crystal Hotels % 20
Golden Orange
Hotel Lara Beach

% 10

Chesecake Launge… % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
Lara Balıkevi %10
Chine Garden %10
Pescado % 10
Interantalia Diş Hastanesi %40

Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.

5.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.

Erdogan Turan
Serdar Baş
Nizamettin Şen
Gülçağ Özmermer

13.11
18.11
27.11
29.11
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6.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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7.

BASINDA BİZ
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• http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=31405
•
• http://www.turizmdosyasi.com/haber_oku.asp?haber=4242
•
• http://www.haberturizm.com/News/Dernekler/20102010/SkalAntalya-Onemli-Projelerini-Suduruyor.php
•
• http://www.turizmden.com/haber/1520/skal-international-antalyakulubu-yilin-kulubu-olacak.html
•
• http://www.antalyaonline.org/haber/SKÅL-INTERNATIONAL-ANTALYAKULUBU•
• http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intCatID=
&intNewsID=8623
http://www.haberturizm.com/News/Etkinlik/25102010/Kuresel-Atik-ProjesineTurizm-Sektorunun-Destegi-Artiyor.php
http://www.turizmden.com/haber/1531/kuresel-atik-sabun-projesi-hayata-gecirildi.html
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