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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Temmuz ayında geleneksel tekne gezimizi gerçekleştirdik. Sayımız
çok olmasa da geçen yılki katılımdan yine de fazlaydı. Sanırım
sezonun yoğunluğu yazları Pazar günlerimizi dahi etkiliyor. Bu geziye
katılan tüm Skal kardeşlerimize ve ailelerine katılımları için çok
teşekkür ediyorum. Sabah 10.00 da Kemer Limandan hareket ederek
başladığımız gezimiz akşam 18.00 gibi sona erdi. Her tekne
gezimizde olduğu gibi sevgili Ethem Çavuşoğlu’nun sabah fırından
alıp getirdiği çıtır çıtır simitlerle teknenin mutfağında büyük bir
özenle hazırladığı kahvaltı da aldığımız keyif 5 yıldızlı otellerimizi
aratmayacak kadar keyifli ve lezzetliydi, sevgili Ethem’e emekleri için
çok teşekkür ediyorum.
Daha sonra Tekne sahibi Ali beyin de aramızda bulunması nedeniyle oldukça torpilli
hazırlanan öğlen yemeği deniz üstünde damaklarımızda bambaşka bir lezzet bıraktı. Bu
organizasyonda emeği geçen Y.K üyemiz sevgili Asil kardeşimize de çok teşekkür
ediyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Oldukça yoğun ve geçmiş yıllara göre iyi bir sezon yaşıyoruz ve göstergeler 2012 yılında
da ülkemiz ve Antalya turizmi için şimdiden olumlu sinyaller veriyor. Otelci ve acenteci
kardeşlerimiz için 2012 sözleşmeleri dönemi çoktan başladı, bu dönemde kendilerine
kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
***
Geçtiğimiz haftalar içinde Turizm camiamız için acılı günlerimiz oldu. Skal Alanya
Kulübümüz üyelerinden sevgili Ufuk Cömertoğlu’nun abisi, Tolga Cömertoğlu ve Yıldırım
Cömertoğlu’nun babası Delfin Otellerinin ortaklarından Rüstem Cömertoğlu’ nu kaybettik.
Kulübümüz üyesi ve Yılların otelcisi turizm duayeni sevgili Teoman Cenk’i de geçtiğimiz
günlerde maalesef yitirdik.
Antalya kulübümüzün 2007 kongresine aday olmak için katıldığı tüm kongrelerde her
zaman yanımızda olan ve yaptığı kahveleriyle ve dağıttığı promosyonlarla tanıtımımıza
büyük destek olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi şirketinin çok değerli müdürü sevgili
Uğur Gömeçoğlu’ nu da geçtiğimiz Salı günü kaybettik.
Hepimizin başı sağ olsun, Kayıplarımıza Tanrıdan rahmet ve kederli ailelerine sabırlar
diliyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Geleneksel ağustos ayı yemeğimiz de 10 Ağustos çarşamba günü Best Wetern KHAN
otelde sevgili Muazzez Tonguç un misafiri olacağız. Tüm kardeşlerimizi bu yemekte
görmek ve birlikte sohbet etmek en büyük arzumuz. Lütfen ajandanıza kaydetmeyi
unutmayınız.
***
Sevgili Kardeşlerim,
Hepinize Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir Ağustos ayı diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
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2.

GÜNDEM TEKNE GEZİMİZ

Temmuz ayı tekne gezimiz, kemer yat limanından başlayarak gerçekleşti.

Skal International Antalya Kulübü’nden
Simav Depremine Destek
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SKAL KARDEŞİMİZ

Banu Tonguç

Banu Tonguç 30 Haziran 1973 'te İzmir'de doğdu. Babasının emekli olarak Antalya 'ya
yerleşme kararı nedeni ile ilk orta ve lise öğrenimlerini Antalya 'da tamamladı. İlk tercihi ile
kazandığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki
eğitim hayatını büyük bir keyifli tamamladı. Yabancı dil eğitimi için ABD 'de bulunan Banu,
01.09.1996 tarihinde hayatında önemli bir rol oynayacak Dedeman yolculuğuna başladı.
Sırasıyla

otelin

Misafir

İlişkileri

Müdürlüğü,

Basın

ve

Halkla

İlişkiler

Müdürlüğü

görevlerini üstlenen Banu, Halkla İlişkiler şirketi kurmak üzere 30.06.2011 tarihinde görevini
sonlandırdığında otelin Pazarlama İleşimleri Müdürü görevini yürütmekteydi. Evli ve 2 erkek
çocuk annesi olan Banu Tonguç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri
Ana Bilim Dalı mastır öğrencisidir.

Sevgili Banu Kardeşimize Yeni İşinde Başarılar…..

İletişim çalışmalarına yönelik faaliyetlerimiz hizmet vereceğimiz işletmenin, kurumsal
bilinirliğinin arttırılması ve itibarının yükseltilmesi, tanıtımlarının yapılması ve rakipleri
arasında tercih edilmelerinin sağlanması ile ilgili danışmanlık verilmesini içermektedir.
Firmanın hedef kitleleri ile yakın temas halinde bulunması ve daha iyi tanınması için ilgili
aktivite ve program önerilerinin yaratılması, sunulması ve uygulanması danışmanlık
hizmetlerinin çerçevesini oluşturmaktadır.
Medyanın, medya ilişkileri hizmetleri yoluyla kurum çatısı altında tek elden ve kontrollü
bir biçimde yürütülerek ilgili kurum mesajlarının doğru hedef kitleye doğru zamanda
ulaştırılmasını içermektedir. Kurum yöneticileri ile netleştirilecek mesajlar, uygun strateji
kurgusundan sonra ilgili medyaya aktarılacaktır.
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İletişim danışmanlığı hizmetlerimiz; kurumsal iletişim, stratejik medya ilişkileri yönetimi,
etkinlik yönetimi, itibar yönetimi ve pazarlama iletişimi çalışmalarını kapsamaktadır.
Yapılacak iletişim çalışmalarında banutonguc|PR tarafından üstlenilecek sorumluluklar ve
hizmet verilecek kuruluşlar için ulaşılmak istenen amaçlar genel hatları ile aşağıdaki
şekildeki gibidir.
Genel Halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi programı ile ilgili olarak ;
·

Kurumun faaliyetlerinin hedef kitle nezdinde bilinirliğinin artırılması

·

Kurumun itibarının artırılabilmesi için sosyal sorumluluk projelerine ağırlık
verilmesi

·

Kurumu farklılaştıracak özel olay, sponsorluk ve misafir aktivitesi gibi
projelerin yaratılarak sunulması ve onayı takiben uygulanması

·

Belirlenen strateji ve tema uyarınca, medya kanallarına ve özel hedef
gruplarına ulaştırılacak mesajların ve bu mesajlara uygun aktarma
yöntemlerinin belirlenmesi

·

Müşteri - ekip toplantılarının ve her iki tarafın yöneticilerinin katılacağı aylık
strateji toplantılarının gerçekleştirilmesi

·

Programların uygulanması nedeniyle görev üstlenecek üçüncü kişi ve
kuruluşlarla temasa geçilmesi, görev dağılımının yapılması, uygulamalarda
bulunulması ve denetlenmesi.

·

Medya planlama ve satın alma

Medya İlişkileri ile ilgili olarak;
·

İzlenecek medya stratejisinin belirlenmesi ve detaylı medya planlama

·

Pazarlama faaliyetleri paralelinde haber konularının belirlenmesi

·

Medyaya yönelik etkinliklere ilişkin program akışının hazırlanması

·

Her bir özel etkinlik için yazılı ve elektronik medya temsilcileri listelerinin
etkinliklerin niteliğine göre hazırlanması

·

Basın Organizasyonlarına katılım için gerekli takip çalışmalarının yapılması

·

Kurum için özel basın dosyasının hazırlanması

·

Belirlenecek strateji doğrultusunda gerek görüldüğü noktalarda özel haber ve
röportaj olanaklarının sağlanması

·

Uygulamaların ardından değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunulması.
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SKAL PROTOKOL KILAVUZU-3 BÖLÜM
Sevgili SKAL Kardeşlerimiz, aramıza yeni katılan üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla,
SKAL etkinliklerimizde ve törenlerimizde uyguladığımız protokol kurallarımızı bölümler
halinde bültenimizde yayımlayacağız. İlgiyle izleyeceğinizi umduğumuz Protokol
Kılavuzumuzun Üçüncü bölümünü aşağıda bulacaksınız.

YENİ BİR KULÜBÜN AÇILIŞ GECESİ

C.1 Skal Hareketinde ve onun uluslar arası kişiliğinde yeni bir Kulübün resmi açılışı,
gururla hatırlanacak bir an olmalıdır.
C.2. Tören yeri özenle seçilmeli, olayı ve yemek düzenini kapsayabilecek kadar büyük
olmalıdır ve ayrıca Skal’ın yerel toplumdaki statüsünü yansıtabilmelidir. Gereken her
türlü ses düzeni temin edilmelidir.
C.3 Eğer Skal International’ın Başkanı veya temsilcisi varsa, yeni Kulübe Tüzüğü onlar
verecektir. Genel makam sıralaması (1) geçerli olacaktır.
C.4. Eğer Skal International temsil edilmiyorsa, Ulusal Komite tarafından düzenlenen
etkinlikte uygulanan makam sıralaması (2) uygulanacak ve Tüzük, en yüksek düzeydeki
Ulusal Skal görevlisi tarafından verilecektir.
C.5. Skal International’a doğrudan bağlı bir Kulüp söz konusu olduğunda, törene bir Skal
International yetkilisinin başkanlık etmesi olağandır.
a. Tören
C.6. Resmi açılış töreninin başında, yeni kulüp adına bir sözcü, birkaç kelimeyle, Skal
yetkililerine ve olması muhtemel diğer üst düzey yetkililere Hoş Geldiniz der.
C.7. En yüksek düzeydeki Skal görevlisi çerçevelenmiş Kuruluş Beratını, Kulübün kurucu
üyelerine sunar ve Kulübün Sekreterine teslim eder.
C.8. Kulüp artık resmen kurulmuş olduğundan, en üst düzeydeki Skal Görevlisi Başkanlık
zincirini alır ve seçilen kurucu Başkanın boynuna takar. Böylece, yeni Başkanın görev
süresi başlamış olur.
C.9. Sonra, yeni Kulübün Başkanı bütün kurucu üyelere Skal rozetlerini ve Skal
International üyelik belge ve kartlarını verir ve kısa bir konuşma yapar.
C.10. Başka insanlar, yerel merciler, vs. de konuşabilir. Uluslar arası Başkan veya onun
resmi temsilcisinden veya onların yokluğunda, Ulusal Başkan veya en üst düzeydeki
Ulusal temsilciden sonra hiç kimse konuşma yapmamalıdır.
C.11. Bütün formalitelerin, yemek başlamadan tamamlanması tavsiye edilmektedir,
böylece orada bulunanlar, rahatlayarak, yeni Kulübün açılış yemeğinin atmosferinin
tadını çıkarabilir.
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SKAL VE SKAL ONURUNA KADEH KALDIRMA

D.1 Skal kelimesinin anlamının kökeniyle Skal Onuruna kadeh kaldırma arasında çoğu
zaman bir karışıklık yaşanmaktadır.
D.2. Skal, anlamı olduğundan daha kolaylıkla hissedilebilen, bir kelimedir. Paragraf
D.4’de belirtilen dünyaca ünlü, “Skal Onuruna Kadeh kaldırma” (Skal Toast) sırasında
ifade edilen tüm duyguları içermektedir.
D.3. İskandinav Skaldaşlarımız tarafından daha önce yapılan bir araştırma, makaleler
halinde Skal News’da yayınlanmıştır. Bu araştırma şunları göstermiştir:
“Skal kelimesi eski İsveç kökenlidir ve diğer şeylerin arasında, çeşitli şekillerde görülen
bir içki kadehiydi. Tahtadan yapılır, (vahşi sosyal alışkanlıkların olduğu o günlerde, cam
çok tehlikeli olabilirdi) “Skalar” olarak bilinirlerdi. Bunun mantıklı bir sonucu olarak, zapt
edilemez hale gelmeden önce, karşılıklı içki içerken “Skal” derlerdi. Ama Skal ritüeli aynı
zamanda çok önemli ve ciddi bir anlam kazanmıştı. Bu “evin hakimine kadeh
kaldırılması” denilen uygulama, 17. yüzyılda dinsel olarak onaylanmamasına rağmen,
1686 yılında İsveç Kilise yasası ile kutsanmıştı. Yasaya göre, bu kutlamanın, düğün
yemeğinin başında “gürültü ve hareketlenme başlamadan önce” – yani – “yemeğe
oturmadan önce”, gerçekleşmesi gerekiyordu.
Hiç kuşkusuz, eski dönemlerdeki Skal gelenekleri, bugünkünden çok daha ciddi anlamlar
taşıyordu. Ortaçağ toplumunda, tebaalar krala veya feodal lorda bağlılık yeminlerini
“Skal” Kadeh kaldırma yöntemiyle kesinleştirirlerdi. Bu âdet İskandinavya’nın her yerinde
çok yaygındı.
D.4. Ancak, bütün Skaldaşlar için, Skal usulü Kadeh kaldırma, her geçen gün daha da
güçlenen derin arkadaşlık duygusunu simgeleyen derin bir anlam taşımalıdır. Dünyanın
her yerinde tüm üyeler tarafından tanınmalıdır. Yıllar içinde, Skal Hareketinin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Ama geleneksel olarak Skal Kadeh Kaldırma yöntemi
şöyledir:
“Dünyadaki tüm Skal Kardeşlerimize/ Dostlarımıza; Mutluluk, Sağlık, Dostluk,
Uzun Ömür, Skal!”.
D.5. Uygulamalar değişmektedir, bazı ülkelerde kadeh kaldırma etkinliğin başında
yapılmaktadır, bazı ülkelerde etkinlik sırasında ve bazılarında da etkinliğin resmiyeti ile
rahatlama arasındaki çizgidir – bunların hepsi geçerlidir. Önemli olan, bu kadeh kaldırma
işleminin her hangi bir toplantının formalitelerinin önemli bir parçası olduğunun kabul
edilmesi ve dünya çapında bir dostluğun parçası olduğumuzun anlaşılmasıdır. Sonuç
olarak, etkinlikte bulunan en üst düzey Skal yetkilisi dünya çapındaki Skal Kadeh
kaldırması işlemini yapmalıdır.
D.6. Resmi Skal Kadeh kaldırma işlemi, her hangi bir etkinlikte, öncelikle yapılmalı ve
sonra, eğer başka şekilde kadeh kaldırma geleneği varsa, bu da etkinlik sırasında sadece
bir kez yapılmalıdır.
D.7. Skal geleneklerinin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tekerlemenin de yüzyıllardan
beri Kuzey ülkelerinde söylendiğini ortaya çıkarmıştır.

“Sizin sağlığınıza, benim sağlığıma ve bütün güzel kızların
sağlığına.”
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Sevgili Kardeşimiz Laçin Mirza

Belarus Cumhuriyeti
Antalya Fahri Konsolosu olmuştur,
Yeni görevinde başarılar dileriz.

Sevgili kardeşimiz Nihat Tümkaya

Kamelya Grup Otelleri Koordinatörlüğü
görevine başlamıştır…

Yeni görevinde başarılar dileriz…….
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MIRACLE RESORT HOTEL DE TRAVELIFE EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİ…

Genel Müdürlüğünü Sevgili Kardeşimiz Ahmet İllez’in yürüttüğü MIRACLE RESORT
HOTEL, Travelife Sürdürülebilir Turizm eğitimlerini tamamladı.
Bülent Dokuzluoğlu tarafından verilen Travelife Eğitimine Tüm departman müdürleri ve
yöneticileri katıldı.
Travelife bilindiği gibi ANVR tarafından turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
oluşturulmuş bir ödül sistemidir. "Hollanda Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Birliği
(ANVR) kendisine bağlı 200'den fazla tur operatörü ve 1600 seyahat acentesi ile
Hollanda turizm pazarının 90%'ını kapsamaktadır.
Sürdürülebilir turizme odaklanmıştır. Üyelerine yönelik olarak sürdürülebilir turizm
programını yönetmektedir. Sürdürülebilir turizm, enerji, atık ve su tüketimimizi
azaltarak, işletmelerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlayan,
istihdam imkânı, yerel olarak satın alınan mal ve hizmetlerin desteklenmesi sayesinde
destinasyonlar için ekonomik fayda sağlayan önemli bir sistemdir.
Yerel bölgede bulunan insanlara sağlanan istihdam, yerel toplulukların elde ettiği sosyal
faydaların artmasını sağlar. Travelife sistemi; organizasyon raporlama ve yönetim,
çevresel etkilerin azaltılması, insanlara eşit davranma ve sosyal ve toplumsal sorunlara
bakış olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır. ANVR tarafından yürütülen projeye,
Thomas cook, TUI, Jetair gibi kuruluşlar destek vermekte ve çalıştıkları tesislerde bu
sistemin uygulanmasını öngörmektedir" dedi.
www.its4travel.com
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Sevgili Kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz…
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ACI KAYIPLARIMIZ………

RÜSTEM CÖMERTOĞLU

TEOMAN CENK

UĞUR GÖMEÇOĞLU

Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
Best Western Khan (Kışlahan) Otel
Limak Hotels Arcadia(Belek)
Gloria Golf Resort (Belek)

10 Ağustos 2011
14 Eylül 2011
12 Ekim 2011

*Kasım 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.

13

5.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.
DERYA BİLLUR
UGUR HAPOĞLU
NACİ GEDİK
OSMAN AYIK
GULİZ BAL
UĞURSAL UĞUR
MAHMUT AYDIN

6.

03.08.
10.08.
12.08.
13.08.
13.08.
23.08.
27.08.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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7.

BASINDA BİZ
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