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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Eylül ayı yemeğimizi aday üyemiz Ali Osman İlhan kardeşimizin yönettiği
Attaleia Shine Luxury Hotel ’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Büyük bir
iştah ve keyifle yediğimiz bu leziz yemekleri bize özenle hazırlatmış olan
sevgili Ali Osman İlhan kardeşimize ve başarılı ekibine bir kez daha
teşekkür ediyorum. Yemeğimize katılan siz Kulübümüzün değerli üyeleri,
aday üyelerimiz ve konuklarımıza da katılımlarından dolayı ayrıca
teşekkür ediyorum.
***
Bu toplantımız da Skal ailemize yeni katılacak olan aday üyelerimizi de daha yakından
tanıma fırsatımız oldu. Bildiğiniz gibi 2010 yılı hedeflerimizden biri de kulübümüzün üye
sayısının arttırmaktı. Bu hedefimizi de aramıza yeni katılan ve yakında katılacak olan
üyelerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Yeni üyelerimizle birlikte kulübümüz daha da
güçlenerek ve büyüyerek etkinliklerini arttıracaktır.
***
Yönetim kurulu olarak; kulübümüzün çalışmalarını 4 farklı komite oluşturarak görevi
devraldığımız 2010 yılı şubat ayından itibaren çeşitli faaliyetlerle yerine getiriyoruz,
bunlarla ilgili bilgileri bültenlerimizde ve web sayfamızda sizinle paylaşıyoruz.
Kurmuş olduğumuz komiteler; Cüneyt kardeşimizin başkanlığında çevre ve proje destek
komitesi, Bülent kardeşimizin başkanlığında basın ve halkla ilişkiler komitesi, Dinçer
kardeşimizin başkanlığında Young Skal komitesi, Asil kardeşimizin başkanlığında da üyelik
geliştirme komitesiydi. Bundan sonraki hedefimiz; bugüne kadar yapmış olduğumuz
çalışmaları tüm Skal kardeşlerimizin katılımıyla ve önerileriyle artırarak geliştirmek. Hem
sektörümüze hem de kardeşlerimize ışık tutacak ve fayda sağlayacak çalışmalar ve yeni
projeler geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek tabiî ki sizlerin katkısı ve katılımı ile olacaktır.
Bu amaçla; önerilerinizi almak ve bu komitelerimize katılmanızı sağlamak ve yeni
komiteler oluşturulmasını arzulamaktayız. Skal ruhunun ana teması ve bu dönem
sloganımızı tekrar hatırlatmak isterim, “Dostlukla İş Yapmanın Keyfine Varalım”.
Bu kapsamda 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.
***
Sevgili Skal kardeşlerim, bu yıl 7-12 Ekim tarihleri arasında Sydney de yapılacak olan Skal
Uluslararası Dünya Kongresine Kulübümüzü temsilen katılacağım. Benim dışımda bu
kongreye Skal Uluslararası temsilcimiz Salih Çene, G.D başkanlarımızdan Asuman Tarıman
ve G.D başkanımız Serdar Göksel de katılacaklar. Türkiye Skal hareketi adına, bu kongre
de, umarım ve dilerim adaylıklarımız olan her konuda iyi sonuçlar alarak döneriz.
***
20 Ekim Çarşamba günü Delphin Diva Lara Otelde yapacağımız toplantıda kongre
sonuçlarını sizlerle paylaşmak ve değerlendirmek üzere tüm Skal kardeşlerimizle birlikte
olmayı arzu ediyor bu vesileyle sizlere sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,

Umman ÇETİNBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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2.

GÜNDEM
ATTALEIA SHINE LUXURY HOTEL YEMEKLİ TOPLANTIMIZ

Asil ve aday üyelerimizin oldukça yoğun katılımla geçen toplantımız.

Özenle ve farklı bir menü ile bizleri ağırlayan sevgili aday üyemiz Ali Osman İlhan kardeşimize
ve başarılı ekibine teşekkürler.
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WEB SAYFAMIZ YENİLENDİ

http://www.skalantalya.org.tr
Kulübümüzün web sayfası tamamen yenilenerek kullanıma açıldı.
İDA Consulting tarafından yeniden tasarlanan ve geliştirilen http://www.skalantalya.org.tr web
sitemiz hizmete açıldı.

Yapmış olduğumuz faaliyet ve etkinliklerin gösterildiği ana sayfamız;
Skal Hakkında,
Yönetim Kurulu,
Yazarlarımız
Üyelerimizden Duyurular,
Üyelik Formları,
Özel Formlar
Başkanın Mesajı,
Kampanyalar,
Haberler & Duyurular Sponsorlar & Linkler,
Antalya Hakkında,
Aylık E-Bülten,
Atatürk Köşesi
Menülerinden oluşuyor.
Kulübümüzün üyelerine ve tüm sosyal paydaşlarına yönelik hazırlanan web sayfasının Tasarım
ve Programlaması SEVGİLİ UĞURSAL UĞUR kardeşimiz tarafından gerçekleştirildi.
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Altyapısı gelişmiş içerik yönetim sistemi kullanılarak tasarlanan yeni web sayfamızın,
tüm kardeşlerimiz arasında bilgi paylaşımı ve iletişiminin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını
düşünmekteyiz.
Özel formlar bölümünde kulüp faaliyetlerimizle ilgili bir anketimiz ve öneri formumuz mevcuttur.
Anketimizi doldurabilir veya önerilerinizi yapabilirsiniz.

Tüm Kardeşlerimizin
Web sayfamızın içeriği ile ilgili haberler, yazarlar, duyurular,
reklam ve sponsorlar,
kampanyalar konusunda desteği,
web sayfamızın etkinliğini ve kullanımını artıracaktır.
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CRYSTAL FLORA BEACH’E ZOOVER NL DEN ÖDÜL
Zoover.nl misafir yorumlarının değerlendirildiği ve tatile gelecek olan turistler için en güvenilir
referans olarak kabul edilen internet portalından; Crystal Flora Beach Otel ödül.
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LİMAK ATLANTİS OTEL’de ISO 9001:2008 SERTİFİKASYONU

Limak Atlantis Otel uygulamış olduğu ISO 9001:2008 sistemi ile ilgili
ara denetimi başarıyla geçirerek sertifikasyonunu sürdürdü.

Sevgili Dinçer Sarıkaya Kardeşimizi
tebrik ederiz.
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3. AYIN KONUĞU

gulcin.karacocuk@kayigroup.com.tr

TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ
Kurumsal imaj, bir kurumun vizyonunu, misyonunu, amaçlarını,
politikalarını, uzak ve yakın çevreye bakış açısını hedef kitlelere
iletmektedir. İşletmelerde, kurumsal imajın yapılandırılması ve
yönetilmesi herhangi bir departmanın inisiyatifine bırakılmayacak kadar
önemli ve bütünleşik hareketi gerektiren bir süreçtir.

Geçmişte, kurum imajı kavramına baktığımızda, kurumun ismi, tipografisi, logosu, renkleri,
çalışanların üniformaları ve kurum logolarının bulunduğu mektup kağıtları, zarfları, formları ve
broşürleri gibi görünüşe hitap eden unsurların önem taşıdığı görülmektedir. Günümüzde,
kurumsal imaj ve kurumsal imaj yönetimi işletmenin görsel, işitsel ve davranışsal boyutların bir
çok alt sistemlerini içeren ve kaynaklar, müşteriler, ortaklıklar ve pazar payı amaçları
doğrultusunda rekabete hazırlayan bütünleşik bir yönetim disiplini olarak ele alınmaktadır.
Özellikle uluslararası bağlantısı olan ve çok yönlü bir çevrede faaliyet gösteren turizm
işletmelerinde bu durum daha fazla önem taşımaktadır.
İmaj, basit anlamda, bir kişi ya da kurumun diğer kişi veya kurumların zihinlerinde bırakmış
olduğu izlenimdir. İşletmelerin kurumsal imajı uzun dönemde kurumsal kimliği ile aynı anlama
gelmektedir. Zayıf ya da güçlü bir kurum imajı, kurumun satış hacmine ve fiyatlarına önemli
farklılıklar yaratabilmektedir. Tutarlı bir kurum imajına sahip olmak; pazarlama çabalarının
sonuçlarında, personel giderlerinde ve fiyat/ kazanç oranlarında önemli bir rekabet avantajıdır.
Dolayısıyla kurumun her yaptığı ya da yapmadığı; işletmenin performansına, ürünlerin yada
hizmetlerin hedef kitleler tarafından algılamasını etkilenmektedir. Kurumsal iletişim; bir
organizasyonda sözlü ya da sözsüz geçerli olan iletişim şeklidir. Örn: bir otel işletmesinde,
garsonların müşteriye hitap etme şekilleri veya misafir odalarında kullanılan buklet
malzemelerindeki logo uygulamalarının tek tip olması, müşteride oluşacak kurumsal imajda
etkili olacaktır.
Turizm işletmelerin güçlü bir kurumsal imaja sahip olması, sadece pazarlama politikalarını
gerçekleştirmede değil, yönetim politikalarını da gerçekleştirmede önemli avantajlar sağlar.
Yapılan araştırmalara göre bir konaklama tesisinin kurumsal imaj oluşumunda en etkin rol
Misafir İlişkileri departmanı oynamaktadır. İşletmenin logo, amblem, flama, slogan gibi fiziksel
unsurlar kurum imajına yansıyan diğer öğelerdir. Personelin davranışı, görünümü ve iletişimi
imaj oluşumunda çok etkilidir. İletişim, işletmenin tüm bu unsurlarını hedef kitlelere ulaştıran en
önemli araçtır. Konaklama sektöründe basılı yayınlar: broşür, bülten büyük önem arz
etmektedir. Yanı sıra WEB sayfaları işletmelerin kurumsal imajında önemli rol oynamaktadır.
Olumlu imaj sahibi olmak, konaklama işletmelerinde sürdürülebilir bir müşteri potansiyeli
oluşturma, seyahat acenteleri ile daha iyi şartlarda anlaşma, uygun fiyatlara tedarikçi bulabilme,
personel temini gibi konularda önemli faydalar sağlamaktadır. Bir konaklama tesisinde kurumsal
imajın oluşumu müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Bu durum da turizm sektörünün ana
hedefidir.

SKAL Saygı ve Sevgilerimle,
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4. SKÅL KARDEŞİMİZ

metinpeltek@hotmail.com

METİN PELTEK

01.12.1967 Alaçam Samsun’ da doğdum. İngilizce almanca biliyorum. 1988 yılında Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu’ndan Otel
Personeli Görev ve nitelikleri bitirme tezi ile mezun oldum.
1987 yılında Avanos Zelve Otelde stajyer olarak başladığım turizm hayatıma, dört ve beş yıldızlı
otellerde çeşitli pozisyonlarda devam ettim.
1994 ve 2000 yıllarında Almanya ve İngiltere çeşitli kurs ve sertifika programlarına katılarak
çeşitli çalışmalarda bulundum.
2001 yılında Marmaris Laguna Otelde ilk Genel Müdürlük görevime başladım.
Daha sonraki yıllarda sırasıyla, Kolin Hotel, Unsaphire Otel, Daima Resort Otellerinde Genel
Müdürlük görevini yürüttüm.
2008 yılından beri Grand Haber Hotel Genel müdürlük görevini yürütmekteyim.

SKAL Saygı ve Sevgilerimle
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5.

BULUŞMALARIMIZ…

20-Ekim

2010 Delphin Diva Lara

10-Kasım

2010

Imperial Deluxe Hotel

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

6. 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.
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KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.

Ahmet Barut

09.10

Cüneyt Kuru

20.10

Yavuz Üngör

20.10

Salih Çene

31.10
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8.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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9.

BASINDA BİZ
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http://www.haberturizm.com/News/Dernekler/060920
10/Skal-International-Antalya-web-sayfasiyenilendi.php
http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haber
No~53856~f~skal_international_antalya_web_sitesini_
yeniledi.htm
http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_d
etails&intCatID=16&intNewsID=8381
http://www.turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id=5
6583
http://www.turizmguncel.com/?tg=guncel&i=3138
http://www.haberturizm.com/News/Dernekler/170920
10/Skal-Antalya-Eylul-Ayi-Toplantisi-Gerceklesti.php
http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haber
No~53974~f~sk_l_antalya,_attelia_shine_luxury_hotel
__039_de_toplandı.htm
http://www.turizminsesi.com/haber/skal-antalyadayenilikler-bitmiyor--8009.htm

17

