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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Eylül ayındaki aylık geleneksel yemeğimizi sevgili Oğuz Güleç
kardeşimizin ev sahipliğinde Likya Links Golf Otel de gerçekleştirdik.
Çok ani gelişen bir seyahatim nedeniyle ne yazık ki bu yemekte
sizlerle birlikte olamadım, ama yemeğe katılan üyelerimiz ve Yönetim
Kurulu arkadaşlarımdan öğrendiğime göre sevgili Oğuz Güleç
kardeşimiz ve ekibi enfes bir menü ve kusursuz servisleri ile yemeğe
katılan tüm üyelerimizin beğenisini ve takdirini almışlar. Ben de
buradan sevgili Oğuz Güleç’e ve değerli ekibine çok teşekkür
ediyorum.
Bu yemeğimizde, Atık sabun projemize sponsor olarak, bu sabunları temin eden ve
kargoyla üretici firmaya göndererek destek olan Otellerimizin GM ve Houskeeper’ larına
projemize olan katkıları nedeniyle teşekkür ederek kendilerine teşekkür plaketi sunduk.
İlerideki sayfalarda bu sponsorlarımızdan bazılarının resimlerini de göreceksiniz.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Geçen ay Skal’ın en önemli gündemi geçtiğimiz günlerde Helsinki de yapılan 72. Dünya
Kongre ve seçilecek yeni başkan Y.K idi. Bizim için de, belli beklentilerimizden dolayı
son derece önemli olan bu seçimlerde geçmiş dönem Skal International Türkiye
temsilcimiz sevgili Salih Çene bu sefer şeytanın bacağını kırdı ve Skal International 2012
yılı yönetimine girdi.
Türkiye Skal’ından ve Antalya Kulübümüzden Skal International’ın dünya Yönetiminde bir
üyemizin olmasıyla da hepimizin gururu oldu. Ufukta beliren Dünya Başkanlığını da hedef
almasını arzuladığımız Sevgili Direktörümüze burada tekrar tebrik ediyor ve kendisine bu
yolculukta başarılar diliyoruz. Kulübümüzün her zaman yanında olacağını da bilmesini
istiyoruz.
Sevgili Skal dostlarım,
Bu kongre ye katılan başta USDF bakanı sevgili Deniz Anapa liderliğinde Türkiye den
kongreye gelen tüm katılımcıların İlk gün itibarıyla başlayan ekip çalışmamız görülmeye
değerdi. Bu başarıda bu ekip ruhunun ve çalışmasının ciddi bir katkısı olduğunu
söylemeden geçemeyeceğim.

İzmir kulübümüz de bu kongrede 2014 yılı Dünya Kongresine aday olduğunu duyurdu,
bu kulübümüze şimdiden başarılar diliyoruz.

Bu kongrede Antalya Kulübümüzle birlikte, Alanya ve Eskişehir kulüplerimiz de üye
sayılarını %10 arttırmayı başararak birer plaket ile ödüllendirildik.
***
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Sevgili Skal Kardeşlerim,
Hepinizin gayet iyi bildiği gibi Antalya’mız Golf turizmi için bir cennet, içimizde de birçok
golf oteli ve sahasının yöneticileri var, nitekim Golf mevsimi de geldi. Bir Golf Turnuvası
tertiplesek ve adını da “1. Skal Antalya Golf Tournament” koysak ve bununla ilgili
çalışmalara başlasak, ne dersiniz? Bu tamamen siz üyelerimizle birlikte oluşacak bir
komite çalışmasıyla olabilir. Geçtiğimiz şubatta sevgili GDB Asuman Tarıman da benzer
bir konuyu dile getirmişti. Biz de sizlerle bunu paylaşmıştık ama ne yazık ki bir tepki
gelmedi. Uluslar arası bir turnuva yapabiliriz, bu konuyu lütfen değerlendirelim. Bu
konuda ki fikir ve önerilerinizi dinlemek üzere Bu ayki yemeğimizde bunu
değerlendirebiliriz.
***

Sevgili Kardeşlerim,
Skal Üyelik kartlarınız geldi ve saymanımızda kartlarını henüz almamış üyelerimiz için
ekim ayı yemeğimiz iyi bir fırsat olacaktır. Bu arada Saymanımız sevgili Mehmet Biçer’i
de görmüş olursunuz! Yılsonu yaklaştığı halde aidatlarını henüz yatırma fırsatı bulamamış
kardeşlerimizin bu yükümlülüklerini bu ayki yemekte yerine getirebileceklerini de
buradan hatırlatmak isterim.
Ekim ayı yemeğimizi 12 Ekim çarşamba günü sevgili kardeşimiz Ahmet İllez’in ev
sahipliğinde Kundu da Miracle Resort otelde yapacağımızı ajandanıza not almanızı
hatırlatırken dünya kongresini ve sezonu değerlendireceğimiz bu toplantımızda tüm
kardeşlerimizin katılımıyla hep birlikte olmak bizim en büyük arzumuzdur.
Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
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2.

GÜNDEM LİKYA WORLD ANTALYA YEMEĞİMİZ
Atık Sabun Projemize katılarak destek veren tesislerimize
Çevre Komitemiz tarafından teşekkür belgeleri verildi.

The Marmara Hotel Genel Müdürü Mehmet
Mülayim ve Kat Hizmetleri Müdürü Berrin Sunak

Dedeman Hotel
Kat Hizmetleri Müdürü Hilal Duru

Gloria Hotels Kat Hizmetleri Müdürü Suzan Kütük

Paloma Grida Hotel Genel Müdürü Tamer Dolanay
ve Kat Hizmetleri Müdürü Kuttaş Atakurt

Paloma Renaissanse Genel Müdürü Ali Zengin
ve Kat Hizmetleri Müdürü Buket Arpak
5

Eylül ayı yemeğimizi sevgili kardeşimiz Kemal Oğuz Güleç’in ev
sahipliğinde gerçekleştirdik..
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72.DÜNYA SKAL KONGRESİ18-23 EYLÜL 2011 TURKU FİNLANDİYA
SALIH CENE DUNYA SKAL YONETIMINE SECILDI
Skal International'ın Finlandiya'da düzenlenen 72. Dünya Skal Kongresi'nde
Türkiye'yi ve kulübmüzü sevindiren bir gelişme yaşandı. Geçmiş dönem
Councillor’umuz Salih Çene, kongrede Skal Dünya Direktörü seçildi.
SKAL INTERNATIONAL’ın yeni Yönetim kadrosunun belirlendiği Genel Kurul'daki
seçimlerde, direktör adayı olan geçmiş Dönem Councillor'umuz SALİH ÇENE, 5 aday
arasında en yüksek oyu alarak, bu göreve layık görüldü.
Sevgili Geçmiş Dönem Councillor’umuz Salih Çene’nin Skal International Y.K na seçilmesi
nedeniyle SI Antalya Kulübü olarak büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz.

2012 SI YÖNETİM KURULU
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TURKU’DA BAYRAĞIMIZ DALGALANDI!!

Ülkemizden katılan delegeler ve eşleri………….
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SI Antalya Kulübümüz Yaptığı Üye Artışı ile Ödül
Kazandı..

Ödül alan Kulüp Başkanları, GDB Tony Boyle ile birlikte
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SKAL INTERNATINAL YÖNETİM KURULU
Başkan

Başkan Yardımcıları

Direktör
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Direktör

Direktör

Direktör
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SKAL INTERNATIONAL ÜYELERİMİZİN DAĞILIMI

SKAL INTERNATIONAL üyelerinin Meslek Gruplarına
Göre Dağılımı
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Top Travel 2011 Ödülünü Skal Antalya Kulübümüz aldı. ..
Ülke tanıtımına ve prestijine en büyük katkıyı sağlayan Turizm sektörü, bu yıl bir kez
daha Sky Reporter okuyucularının beğenisine sunuldu ve yine büyük ilgi gördü. Sektörün
tartışmasız en kapsamlı okuyucu anketi ‘Top Travel 2011’ toplam 11 kategori 88 aday
arasında düzenlendi..
Temel amacı, turizmin en’lerini belirlemekten ziyade Ülke ekonomisinin lokomotifi
konumundaki sektörün başarısına ve sorunlarına dikkat çekmek olan ödülleri ankete
katılan okuyucular belirledi.
Report Dergisi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre,
"Turizme Katkı
Sağlayanlar" kategorisinde - " Umman Çetinbaş / Skal Antalya Kulübü" yer
almıştır.

Başkanımıza, Report Dergisi Yayın Koordinatörü Nilgün Batur tarafından Plaketi takdim
edildi.
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Başkanımızın Sky Reporter Dergisi ile Röportajı
Skal Antalya Eko Turizme Önem Veriyor
Sky Reporter Dergisi’nin düzenlediği Top Travel 2011’de Türk Turizmine en çok katkı
sağlayanlardan biri olarak ödüle hak kazanan Skal Antalya Başkanı Umman Çetinbaş,
okuyuculara teşekkür ederek, Skal Antalya Kulübü olarak Türk turizmini içerde ve
dışarıda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi. Aynı zamanda
Ülkemizin en büyük zincirlerinden Cyristal Otellerin CEO’su konumundaki Umman
Çetinbaş, sorularımızı yanıtladı.

Sky Reporter/Özel Röportaj-Antalya
Skal Antalya’nın faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Ülke tanıtımı Skal’ın en önemli faaliyetlerden biri ama ana kuruluş amacı tüm dünyada
turizmcileri kendi içlerinde bir araya getirerek iş birliğini geliştirmek, Doing Business
among friends felsefesi ile hareket etmek bunun yanında zaten Ülke tanıtımı ve diğer
faaliyetler de yapılmış oluyor.
Skal Antalya olarak dönem projemizin başında gelen; Eko turizme çok önem veriyoruz.
Ülkemizi ve Bölgemizi en iyi şekilde temsil ederken, sürdürülebilir turizmi, çevreyle
barışık gelişmesine önayak oluyoruz. Sürdürülebilir Turizm içerisinde geçtiğimiz 28
Nisanda “Dünya Skal günü” nde “Skal Antalya Ormanı” nı yaptık. Serik’de geçtiğimiz
yıllarda yanmış olan bölgesinde Serik meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle birlikte
yüzlerce fidan diktik.

Onun dışında katı atık sabun projemiz var. Otellerde kullanılmayan sabunları bir araya
getirerek tekrar değerlendirmek üzere İstanbul’da bir firmaya gönderiyoruz, belli oteller
de buna sponsor oldu, bu oteller sabunları topluyor ve kargo ile gönderiyor daha sonra
sabunlar tekrar üretilerek belli kalıplarda ambalajlanıyor ve ihtiyacı olan köy okullarına
ve huzurevlerine gönderiliyor. Bir bakıma topluma sosyal katkımız da oluyor. Skal
Antalya olarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Dünya Skal Kongrelerine
katılarak ülkeler arsı dostluk ve iş birliğinin gelişmesine gayret ediyoruz.

Örneğin bu sene Skal’ın Helsinki’de 72. dünya kongresi olacak. Antalya Kulübünü
temsilen orada bulanacağız. Bu kongre her yıl dünyanın belli bir ülkesinde
gerçekleştiriliyor, Bu kongreyi 2007 yılında da Antalya’da yapmıştık ve 1000 kişilik ciddi
bir katılımla birlikte oldukça da ses getiren bir organizasyon olmuştu. Dünyanın 85
ülkesinde yaklaşık 20 bin Skal üyesi var, toplantılara da yaklaşık %4- 5 oranında bir
katılım gerçekleşiyor, bu da kongrenin yapıldığı ülkenin turizmine bir katkı sağlıyor.
Katılımcıların hepsi turizm camiasının üst düzey yöneticileri, turizm profesyonelleri veya
firma sahipleri.
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Toplam Kalite Sistemine Yatırım Önümüzdeki Sezon
“Kalite sistem çalışmalarına önümüzdeki sezon başlayacağız, personel
eğitimlerimizi önümüzdeki yıl yapacağız” neden şimdi değil de
önümüzdeki yıl… Memur hayatını kaybedince karnını açmışlar yirmi tane
önümüzdeki yıl çıkmış……Yani hep ertelemişiz bugün yapmamız gereken
önemli konuları. Şirketimizi kurumsallaştıracak, geleceğini kurtaracak
çalışmalar hep ertelenmiş, işler bir düzelsin, sezon iyi geçsin vb.vb hep
bir bahane yaratmışız. Sonra da işler yolunda gitmeyince hep suçlayacak
birilerini bulmuşuz. Bu bahanelerle aslında kendimizi kandırmışız,
haberimiz yok.
Yoğun bir 2011 sezonunun artık sonuna geliyoruz. Sezon başındaki öngörüler doğrultusunda iyi bir
sezon geçti. 2012 tahminlerimiz de iyi yönde. Önemli bir aksilik olmazsa 2012 yılı olumlu bir
havada geçecek. Tabi bu yorumlarımız Antalya bölgesi için geçerli. Antalya bölgesindeki tesislerin
öncüleri, yatırımlarını, işletme kurallarını, sistem çalışmalarını gündemi takip ederek, planlayarak
uzun vadede düşünerek oluşturdular. Sistem çalışmaları bölgemizde 2000’li yıllarda başladı.
Çalışmalarını başlatan işletmeler artık sistemlerini kurdular, personellerini eğittiler ve çizdikleri
rotada, planları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bu işletmeleri gerçekten takdir etmek gerek.
Ancak önemli olan bu çalışmaların farkına varan bunları hayata geçiren işletmelerin tüm işletmeler
içerisindeki oranı. Maalesef isteğimiz gibi değil erteme alışkanlığı olan, geleceğini planlamadan,
önündeki en küçük sorunu en önemli sorunu olarak değerlendiren işletmeler ise 2011 yılını istediği
gibi geçiremediği gibi, 2012 ve sonrasında da çok şey beklemesin.

Artık dünya da Türkiye de de önemli değişiklik ve gelişmeler var. Ne dünyamız eski
dünya ve ülkemiz eski Türkiye. Uluslararası platformda büyük oyunda olmaya karar
veren bir ülkenin her sektörü de büyük olmak zorunda. Sektöründe lider olmak zorunda.
Turizm sektöründe bizler artık, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri geçmeyi hedeflemek
zorundayız. Bu büyüklük tabiî ki eğitimsiz personellerin çalıştığı, sistemsiz tesislerle ve
bir yıllık planlarla olabilecek bir şey değil. Bugün tüm devlet kurumlarında beş yıllık, on
yıllık stratejik planlar hazırlanmaktadır. İlk kez Türkiye de 2023 gibi uzun soluklu
hedefler devlet tarafından ortaya konulmuş ve planlamaların 2023 hedefine göre
yapılması için araştırmalar başlamıştır. Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde
belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması,
geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması
durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına
yaklaşık 1350 $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir. Turizm sektöründe yeralan
işletmelerin 2023 hedeflerini açıkçası merak ediyorum.
Artık yatırımcılarımız, işletme bütçelerini, hedeflerini bir yıllık olarak değil Genel Müdürlerinden beş
yıllık, on yıllık olarak istemelidir. Aksi takdirde personel yatırımları, toplam kalite sistem yatırımları
hep önümüzdeki yıla ertelenir durur. Bir yılı düşünerek çalışan işletmeler hep şunun peşindeydi, bir
yılda en az personelle en fazla karı nasıl yapabilirim? Tabiî ki işletme kar etmek zorunda. Bundan
doğal bir şey yok ancak, 2023 yılını hedefliyorsak, dünya turizm sektörünün büyük oyuncusu
olacaksak, sistemli işletmelere ve yetkin donanımlı personele ihtiyacımız var. Bir yılda en az
personelle en çok kar etmek yerine, bakış açımızı değiştirerek, önümüzdeki beş yılda en fazla
personelle optimum karı nasıl elde ederimi düşünmek zorundayız. İşletme için bir personel az
çalıştırmak karlılık değil, bir personel fazla çalıştırmak karlılık olacaktır. Tabiî ki planlarını uzun
vadede yapan işletmeler için.

Turizm sektöründe 2023 yılında dev oyuncu olacaksak, toplam kalite sistem
çalışmalarımıza önümüzdeki sezon değil, hemen bugün başlamak zorundayız. Aksi
takdirde 2023 de büyük oyuncu değil ancak seyirci olabiliriz…..
Sevgilerimle….
Bülent Dokuzluoğlu
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
Miracle Deluxe Resort (Lara)
Crystal Deluxe Resort Spa (Kemer) USDF Toplantısı
Lara Barut Hotel (Lara) Spouse Night

12 Ekim 2011
19 Kasım 2011 Gala yemeği
17 Aralık 2011

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.

4. İNDİRİM ve KAMPANYALAR..
Feria Tour Servis Ücreti %50
Crystal Hotels % 20
BIX Kurumsal %10
Golden Orange Servis Ücreti %50
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

Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.
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5.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.
AHMET BARUT
CÜNEYT KURU
YAVUZ ÜNGÖR
SALİH ÇENE

09.10.
20.10.
20.10.
31.10.

.

6.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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7.

BASINDA BİZ
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