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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Ocak ayı geleneksel toplantımızı çiçeği burnunda üyemiz Mehmet
Mülayim kardeşimizin ev sahipliğinde Ramada Plaza Antalya’ da geniş
bir katılımla gerçekleştirdik. Sevgili Mehmet kardeşimizin özenle
hazırlattığı kokteyl ve yemek menüsü gerçekten çok keyifli ve
lezzetliydi. Kendisine ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür
ediyorum.
Bu toplantımızda Sevgili Asuman Tarıman’ın konuğu olan
konuşmacımız Sayın Alptekin Aydın bize, İpek Yolu ile ilgili
anlattıkları ve verdiği bilgilerle ufkumuzu açtı. Çin turizminin
gelişmesi amaçlı verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyorum.
***
Bu toplantımızda da görüldüğü gibi katılımın ve ilginin yüksek oluşu ve Skal’a olan ilginin her
geçen gün biraz daha arttığını gözlemlemek bizi çok mutlu ediyor.
Bunun bir göstergesi olarak her geçen gün kulübümüz büyüyor ve aramıza yeni üyelerimiz
katılıyor. Bu toplantımızda da rozetlerini taktığımız ve aramıza katılan beş yeni kardeşimize
hoş geldiniz diyorum.
Yeni üyelerimize önerim “SKAL” ı biraz daha iyi tanımak ve anlamak adına SKAL ile ilgili web
sayfalarını incelemeleri her hangi bir soruları olduğunda da kendilerine her zaman yardımcı
olacağımızı unutmamalarıdır. “Birlikten güç doğar” ve “Dostlukla iş yapmanın keyfine
varalım” sloganlarının güçlendirdiği SKAL ruhu ile hareket edeceklerine ve yapacağımız
çalışmalarda Kulübümüze çok katkıları olacağına inandığım yeni kardeşlerimize başarılar
diliyorum.
***
Bildiğiniz gibi uzun bir süredir kuruluş çalışmaları devam eden “Uluslararası SKAL Dernekleri
Federasyonu” ile ilgili çalışmalar bitirilmiş ve 05.03 2011 cumartesi günü saat 10.00 da
İstanbul Konak Otelde yapılacak ilk seçimli Federasyon GK yapılacaktır.
Bu yeni dönemin “Türkiye Skal Hareketine” hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.
***
Geçtiğimiz ocak ayı içinde Adana da, Çukurova Kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleşen UK
ve GLP (Geleceğin Liderleri Programı) toplantısı yapıldı, son derece yüksek katılımlı, başarılı
ve oldukça da keyifli bir hafta sonu geçirdik. Bu toplantıya, SI Antalya Kulübü; Üç YK üyesi,
iki GDB ve bir de kulüp üyesi olmak üzere altı kişi katıldık. Yapılacak olan GLP toplantılarına
özellikle yeni üyelerimizin katılmalarını hararetle tavsiye ediyorum.
Sevgili kardeşlerim Skal Türkiye web sayfamız bildiğiniz gibi yenilendi. Posta kutularınıza ara
ara gelen” New campaigns alert” adlı iletiler olduğunu göreceksiniz. www.skalturkey.com
adresine girdiğiniz takdirde burada “Benefits” ve “Campaigns” başlıklarını tıkladığınızda
göreceğiniz gibi, çalıştığınız kurumla ilgili genel olarak herkese yapmayı düşündüğünüz özel
bir indirim ya da avantaj bunu campains başlığı altında duyurabileceksiniz, Sadece skal
üyeleri yararına yapılacak indirim varsa bunu benefits başlığı altında görebilirsiniz.
***
Şubat ayı toplantısını sevgili YK üyemiz Cüneyt Kuru kardeşimizin ev sahipliğinde, 16 Şubat
2011 Çarşamba günü Lara’ da Rixos Lares de yapacağız. Emitt sonrasına denk gelen bu
toplantıda; Fuarı ve son günlerde Orta Doğu da yaşananları ve erken rezervasyonu
değerlendireceğimiz bu toplantıda yoğun katılım olmasını arzu ediyorum. Sağlıklı, başarılı ve
bol kazançlı günler diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman ÇETİNBAS
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2.

GÜNDEM RAMADA PLAZA ANTALYA

YENİ SKAL KARDEŞLERİMİZE HOŞGELDİNİZ DİYORUZ…..

Rozet takılan yeni üyelerimiz geçmiş dönem başkanlarımız ve
Kulübümüz Yönetim Kurulu ile birlikte

Salih Çene- Salih Başaran
4

Umman Çetinbaş-Hamit Kuk

Asuman Tarıman-Tunç Batum
5

Münciye Çavuşoğlu-Mehmet Mülayim

SI GLP & MİLLİ KOMİTE TOPLANTISI ADANA

Serdar Göksel-Erkut Özen
6

ULUSAL KOMİTE VE GELECEĞİN LİDERLERİ TOPLANTISI
ADANA 06-09 OCAK
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Aralık ayında doğan kardeşlerimiz adına doğum günü pastasını
Metin Peltek, Banu Özbay kardeşlerimiz kesti.

Antalya Kulübümüzün Sunumu
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ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULDU

7 Şubat 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında başlatmış
olduğumuz federasyon kuruluş çalışmalarında, kuruluş dosyasının bugün
(26 Ocak 2011 Çarşamba) İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne
teslim edilmesiyle önemli bir etap aşılmış olup Uluslararası SKAL
Dernekleri Federasyonu resmen kurulmuş bulunmaktadır
Federasyon Çalışma Grubu üyeleri Sevgili Melike Doğruer Başkana, Sevgili
Somer Özkök Ağabeye, Sevgili Atilla Karaburçak’a ve emeği geçen
herkese
sonsuz
teşekkürlerimi
sunuyor,
Federasyonumuzun
SKAL International için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara imza
atmasını diliyorum.
SKAL sevgi ve saygılarımla,
Kamer Rodoplu
SKAL International Türkiye Başkanı
Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı
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TGYD,DEN AVNİ AKER KARDEŞİMİZE
TURİZM EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ
Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği TGYD, Antalya Lara’da faaliyette
Melas Lara Otel’de düzenlediği özel gecede; turizm sektörüne hizmeti
geçen çalışanlara, yöneticilere, kurumlara ve medya gruplarına onur
plaketleri sundu.

Gecede birer konuşma yapan dernek başkanı Aydın Özdemir ile eş başkan
Hamza Yalçın, sektörün bu günlere gelmesinde, özellikle çalışanların
payının son derece önemli olduğunu ve bu yüzden bu insanlara bir onur
ödülü vermeyi anlamlı bulduklarını ifade etti. Turizm Eğitimcisi ödülünü
Avni Aker Aldı.

Avni Aker- Turizm Eğitimcisi

10

YILIN EN İYİ YİYECEK & İÇECEK MÜDÜRÜ
BEST WESTERN KHAN HOTEL’ İN
Antalya’da 8 sene önce Yiyecek ve İçecek Müdürleri Derneği adı ile kurulan ve geçtiğimiz
yıl Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği (TGYD) adını alan kuruluş geçtiğimiz günlerde
Lara Melas Hotel’de Onur Gecesi düzenleyerek Yönetim Kurulu kararıyla başarılı bulunan
turizm sektörü öncüleri Onur Plaketi ve madalya ile onurlandırıldı.
Best Western Khan Hotel, Antalya Catering, Anfaş Catering ve Antalya Koleji Yiyecek &
İçecek Müdürü olarak senelerdir görevini en iyi şekilde sürdüren, bir çok alanda plaket ve
ödüle layık görülen Sayın Mustafa ALICIASLAN, bu anlamlı gecede de Yılın En İyi Yiyecek
ve İçecek Müdürü seçildi. Best Western Khan Hotel yönetici kadrosu ve Khan Hotel Genel
Müdürü Sayın Muazzez TONGUÇ, alınan bu ödül ile Sayın ALICIASLAN’ ı göstermiş olduğu
emek ve çalışmalarından ötürü kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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AYIN KONUSU

Bülent Dokuzluoğlu

TURIZMDE ISO 22000 UYGULAMALARI

İyisiyle, güzeliyle, 2010 yılını tamamladık ve 2011 yılına büyük umutlarla girdik. Her yeni
yıl, yeni umutları, yeni istekleri, yeni arzuları beraberinde getirmekte. Bu yeni istek ve
arzularımızı gerçekleştirecek enerji ve çaba ve çalışma azminin yeni yılla beraber bizimle
olması tek temennim. Her ne kadar son yıllarda bizlere her şeyin kolaylıkla elde
edilebileceği, kısa sürede istek ve arzularımıza ulaşmanın doğru olmayan yol ve
yöntemleri aşılanmaya çalışılsa da bizler çalışmadan yorulmadan bir şeyler elde etmenin
mümkün olmadığının bilincindeyiz.
Sektörde 2011 yılı için esen olumlu rüzgârı arkamıza alarak, yeni sezona
hazırlanmaktayız. Bu olumlu rüzgar, bizler için önemli bir avantaj ve aynı zamanda
bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Nedir bu sorumluluk derseniz, iyi bir hazırlık
dönemi geçirmek ve sezonda hata yapmama gerekliliği. Avrupa da krizin doruğa
yükseldiği bu dönemde 2011 sezonundaki başarılarımız, yaşayacaklarımız belki turizm
için bir kırılma noktası olacaktır. Bu önemli fırsat için bizler, güzel bir pas aldık ve bunu
hep birlikte gole çevirmemiz gerekmekte.
Bu sezon hata yapma lüksümüz yok, gastronomi açısından baktığımızda ise, bu sezon
gelecek misafirlerimizi güzel mutfaklarımızda usta ellerden çıkan sihirli menüler, eşsiz
tatlar ve kaliteli gıdalarla ağırlamak durumundayız. Gıda güvenliği sistemi içerisinde
kaliteli ürünü bizler şu şekilde tanımlamaktayız. Gıdanın sunumu ve lezzetine ilave bu
ürünlerin hijyenik ortamlarda hazırlanmış olmasıdır. Yani 2011 yılında misafirlerimize
güvenli gıda sunmak zorundayız.
Söz konusu güvenli gıdaların sunumu için nelere ihtiyacımız var? ISO tarafından 2006
yılında yayınlanan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 standartı bizim için önemli
bir yol gösterici. Bu uluslar arası standart; Yönetim sorumluluğu, Kaynak yönetimi,
Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme, Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli
kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır.
Bu sistem bizden öncelikle; yönetim sorumluluğu maddesiyle, işletme yöneticilerinin bu
konuya gereken önemi vermesini ve bununla ilgili gerekli kaynakları sağlamasını, güvenli
ürün hazırlama için planlamayı ve mevcut sistemin doğrulanarak sürekli iyileştirilmesinin
bir ilke haline getirilmesini istemektedir.
Güvenli ürün planlamak için ilk olarak yasal alt yapı ve teknik koşulların yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yapılacak olan işletmelerin karakterine
uygun olarak tehlike analizlerinin yapılması yoluyla, hazırlanacak ürünlerde oluşabilecek
fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmelidir. Bu tehlikeler belirlendikten
sonra, bunlara karşı alınacak olan tedbirler belirlenecek ve hayata geçirilecektir. Bu
aşamaların tamamı işletmelerde disiplinler arası oluşturulacak gıda güvenliği ekibi ile
hayata geçirilmelidir. Bu ekipte kimler olmalıdır? Bir otel işletmesini göz önüne alacak
olursak, bu ekip, Satınalma Müdürü, Mutfak Şefi, Yiyecek İçecek müdürü, Teknik Müdür
ve Gıda güvenliği konusunda eğitim almış bir yönetici veya danışmandan oluşmalıdır. Bu
ekibin başkanlığını da Genel Müdür yürütmelidir. İşletmelerde oluşturulacak ekipler,
işletmenin yapısı, kapasitesi ve konseptine göre farklı yöneticilerden oluşturulur. Söz
konusu ekibin etkin çalışması, ancak bizi istediğimiz noktaya götürecektir.
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Aksi takdirde bu konu bir veya iki kişi üzerinden yürütüldüğünde istenen sonucu elde
etmemiz mümkün olmayacaktır.
Kurduğumuz gıda güvenliği yönetim sisteminde tedarikçi ayağını da göz ardı
etmemeliyiz. Şunu biliyoruz ki güvenli hammadde tedarik etmeden güvenli ürün üretmez
ve sunamayız.
Tarladan çatala tedarikçi kontrolü, güvenli gıda, gerçek sağlık getirir.
Otellerimiz tarafından gerçekleştirilecek tedarikçi kontrolünü şu şekilde planlayabiliriz,
Öncelikle yıl içerisine gıda ürünlerinin tedariğini sağlayan firmaların bir listesi çıkarılır. Bu
firma listesine bir sonraki sezonda çalışılması düşünülen firmalar da ilave edilir. Bu
şekilde oluşturulan tedarikçi firma listesindeki firma sayısına göre denetim gün
planlaması yapılır.
Otel gıda güvenliği ekibi tarafından, (Kalite/Hijyen Yöneticisi, Mutfak Şefi, Tesellüm
Şefi/Satınalma Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü) hazırlanmış olan listeye göre firmalara
habersiz olarak ziyaret gerçekleştirilir. Bu ziyarette, gıda üretim alanları, depolama
alanları, personel soyunma ve tuvaletleri başta olmak üzere tüm alanlar ve gıda üretim
veya depolama firmasındaki uygulamaların Gıda güvenliği ile ilgili yasal şartları taşıyıp
taşımadığı kontrol edilir. Üretim, depolama ve nakil şartlarının yasal yönetmeliklere
uygun olup olmadığı, gerekli kayıtların düzenli olarak tutulup tutulmadığı ekip üyeleri
tarafından yerinde gözlemlenerek kayıt altına alınır.
Gıdaların üretiminden servisine kadar olan aşamaların herhangi birinde olabilecek bir
aksaklık tüm misafirlerimizin sağlığını riske atabilmektedir. Bu nedenle Gıda güvenliği
ekibi tarafından yapılan bu denetimde tespit edilen olumlu ve olumsuz bulgular rapor
haline getirilir. Ekip üyeleri yaptıkları denetim sonucunda, firmanın gıda güvenliği
yönetmelikleri ile ilgili asgari alt yapı şartlarını ve uygulamalarını yerine getiremediğini
tespit ederse, firmanın tedarikçi listesinden çıkarılmasına karar verecektir. Bu karar
doğrultusunda hazırlanmış olan rapor ilgili firmaya gönderilir. Söz konusu eksikliklerini
giderinceye kadar, firmanın onaylı tedarikçi listesinden çıkarıldığı raporla birlikte
bildirilmiş olur. Uygulamalar yeterli veya iyi olduğu durumlarda da firmaya teşekkür
yazısı yazılarak işbirliğinin devam etmesi dilekleri iletilmelidir.
Tedarikçi denetimlerinin firmalar tarafından yapılması, oto kontrol sisteminin kurulmasına
yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı olarak
tanımladığımız, yasal sorumluluk ve altyapı şartlarını yerine getirmeden faaliyet gösteren
firmaların çalışmasının da önüne geçilecektir. Bu anlamda yapılan denetimler devlet
tarafından gerçekleştirilen denetimlere yardımcı olmakta ve direk müşteri tarafından
yapıldığı için yaptırımı büyük olmaktadır. Her şeyi devletten beklemek yerine taşın altına
elimizi biraz sokarak önemli işler yapabiliriz.
Her işletme kendi tedarikçisini kontrol ettiği zaman sizce kontrol dışında kalabilecek firma
olabilir mi? Bu uygulamayı gerçekleştirmek hem misafirlerimizin sağlığını hem de o
ürünleri marketlerde tüketen tüm insanlarımızın sağlığını koruyacaktır. Yani işimizin bir
gereğini yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olmaktayız.
2011 sezonunun sağlıklı geçmesi dileklerimle…
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
Rixos Lares
Lara Beach
Gloria Golf Resrot
Crsytal Palace Side (2011 Açılış)
Yat Gezimiz
Limak Hotels Arcadia

16
13
11
08
17
10

Şubat 2011
Nisan 2011
Mayıs 2011
Haziran 2011
Temmuz 2011
Ağustos 2011

*Eylül ayına kadar netleşen 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
Interantalia Diş Hastanesi %40

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

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.

ALİ OSMAN ERBAŞ
SERDAR GÖKSEL
ERDAL TONTU
MUZAFFER İSTER
BÜLENT DOKUZLUOĞLU

02.02
03.02
08.02
19.02
28.02

Sevgili SKAL Kardeşlerimiz,
Tüm program, haberler ve aylık bültenlerimizi www.skalantalya.org.tr
adresinde takip edebilirsiniz.
http://www.skalantalya.org.tr/bulten/2010/aralik/bulten.html

Türkiye SKAL ile ilgili bilgiler için www.skalturkey.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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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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