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Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
BAŞKANIN MESAJI
Sevgili SKAL Kardeşlerim,
Eylül ayı yemekli toplantımızı “Crystal Hotels” bünyesine bu yıl katılan Belek
Crystal Tat Beach Golf Resort’de gerçekleştirdik.
Otel Müdürü Kaplan Akkor’un özenle hazırlatmış olduğu kokteyl, sunulan
menünün lezzeti ve sunumuyla katılan üyelerimizin haklı beğenisini kazandı.
Kendilerini bir kez daha kutluyor ve teşekkür ediyorum.
***
O günkü toplantımızda, Konuk Konuşmacımız Akdeniz Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Tuncay Neyişçi idi. Prof. Neyişçi’nin Oldukça keyifli ve interaktif
olarak geçen sunumunda “Çevre” faktörünün Turizminde ki önemini ve turizme
katkısını farklı bir bakış açısıyla bir kez daha gözler önüne sererek, hepimizin
dikkatini ve ilgisini çekti.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Geçtiğimiz hafta içinde 02-07 Ekim’de Kore’nin Başkenti Seul’de 73. Skal Dünya Kongresi yapıldı.
Bu kongreye Kulübümüzü temsilen; benim dışımda, Başkan yardımcımız Münciye Çavuşoğlu ve SI
Direktörümüz Sevgili Salih Çene’de katıldılar.
Bu kongre de de Çevre Komisyonumuzun büyük bir başarıyla yürüttüğü, herkesin takdirini ve beğenisini
kazanan Atık Sabun projemizle “Green Future for Children” adı altında tekrar aday olduğumuzu
biliyorsunuz. Ne yazık ki bu sefer de projemiz seçilmedi. Bu konu da daha fazla bir şey söylemek
istemiyorum! Çevre Komisyonumuza ve Yönetim Kurulumuza yapmış olduğu çalışmaları için bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Kongre de bizi sevindiren konu ise; Direktörlük için Yapılan Oylamada Sevgili Salih Çene’nin oylarının,
kendisinden bir önceki dönem seçilen ve yine kendisiyle birlikte (Geçen Yıl) seçilen, diğer iki direktörden
oldukça fazla oranda oy almasıydı.
Bu da bizi haklı olarak, ilerisi için Salih Çene’nin Başkanlık yolunda oldukça umutlandırdı. Kendisini tebrik
ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.
Bu kongreye giderken, Yeni dönem projelerimizden 2013 Mayıs ayında yapmayı planladığımız “1. Skal
Antalya Golf Turnuvası” ile ilgili 2500 adet broşürü ve tanıtıcı roll-up’ımızı da Seul’a beraberimizde
götürmüştük. Broşürlerin bir kısmını Kongre de katımcıların masalarına dağıttık.
Diğerlerini de News letter’lara insert olarak konması için İspanya merkezden ilgili kişiye verdik.
Roll Up’ı da da salonun girişine bir yere koyarak herkesin görmesini sağladık. Sorulan sorulardan
yapacağımız Turnuvaya belli bir katılım olacağını umuyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Kasım ayı Toplantımızı 14 Kasım Çarşamba günü, Lara’da Cömertoğlu Otelcilik grubunun yeni açmış
olduğu Delfin İmperial Otelde Aday üyemiz Sevgili Yıldırım Cömertoğlu kardeşimize misafir olacağız.Bu
toplantımızda Konuk Konuşmacımız SGK İl Müdürü Sn. Selim Erol olacaktır, kendisiyle güncel konularımızı,
sorunlarımızı tartışacağımız ve ilginç bulacağınızı umduğum bu toplantıya katılımızı önemle hatırlatır ve
şimdiden ajandalarınıza not almanızı rica ederim.
Sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler dilerim.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Umman Çetinbaş
Başkan
Skal I Antalya
USDF Üyesi
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PROJELERİMİZDEN
SKAL ANTALYA 1. GOLF TURNUVASI
Antalya Kulubümüzün projelerinden biri olan 1. Skal Int. ANTALYA GOLF TURNUVASI,
05 - 12 Mayıs 2013 tarihleri arasında 3 gün İstanbul + 4 gün Belek şeklinde organize
edilmiş olup, projemiznin detaylarını http://www.skalantalya.org.tr kurumsal web
sitemizde veya tüm projelerimizi sunduğumuz http://www.skalantalyaprojects.com
web sitemizde bulabilirsiniz. Bu projemizi sizinle paylasmaktan buyuk bir mutluluk
duyuyoruz.
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EYLÜL AYI TOPLANTIMIZ
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT’TE YAPILDI.

SKAL International ANTALYA Kulübü Eylül Ayı Geleneksel Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ’nin katılımı ile Crystal Tat
Beach Golf Resort Hotel’de gerçekleşti.
Değerli konuşmacı konuğumuz Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ, gündemimizde olan
“SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM“ konusunda özellikle otel ve fiyat odaklı politikalara yönelik
tespitlerde bulunarak, turizmin geliştirilmesine yönelik sürdürülebilirlik kavramı üzerinde
değerli açıklamalarda bulundu. Skal üyelerinin de aktif olarak katıldığı söyleşi, fikir alış
verişlerinin değerini gözler önüne seren örneklerle devam etti.
Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ’nin SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ile ilgili yapmış olduğu tespitler
ve öneriler, tüm toplantıya katılan Sevgili Skal Kardeşlerimiz ve değerli misafirlerimiz
tarafından ilgiyle dinlendi.
Eylül ayı içerisinde doğum günü olan Skal kardeşlerimizin yeni yaşlarının kutlandığı
toplantımız, iyi niyetler ve temennilerle kapandı.
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BULUŞMALARIMIZ...
Sevgili SKAL Dostlarımız,

AYLIK YEMEKLİ TOPLANTILARIMIZ
14 Kasım 2012
22 Aralık 2012

Delphin IMPERIAL, Lara
Eşli Gecemiz
Hillside Su Hotel, Antalya

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen
ihmal etmeyiniz.

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...
Hotel Lara Beach
Antalya Balık Evi
Antalya Balıkevi Salaş
Club Arma
Lara Balıkevi
North Shield
Best Western Plus Khan Hotel
Khan Beach & Bistro
Crystal Hotels
Golden Orange Servis Ücreti
Asterix Tour Servis Ücreti
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Tüm SKAL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLLAR DİLERİZ...
1234-

AHMET BARUT		
CÜNEYT KURU		
YAVUZ ÜNGÖR		
SALİH ÇENE		

09.10
20.10
20.10
31.10
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USDF ETKİNLİK PROGRAMI

AY

TARİH-SAAT

TOPLANTI

Kasım

23 - 25 Kasım

USDF Dernekler Toplantısı

Aralık

13 Aralık

SKALITE 2012

YER
Çukurova Gaziantep
İstanbul
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ÜYELERİMİZDEN...
YAN OTELDEN ADAM ÇALMA TEKNİKLERİ...
Bununda tekniğimi olurmuş canım demeyin vallahi de var billahi de. Hem de öyle
teknikler geliştirilmiş ki okuyunca dudaklarınız uçuklayacak. Malumunuz üzere son
yıllarda otellerde ciddi bir personel sıkıntısı yaşanmakta. Hele ki bu sene çalıştıracak
adam bulmak nerede ise imkansız. Elinizdekileri kaçırmamaya özen gösterin zira gerisi
yok, yakın gelecekte olacak gibide gözükmüyor.
Bu konunun nedenleri ise tartışmakla bitmez. Herkesin kendine göre bir açıklaması var.
Yatak sayısının artmasından tutunda, tesislerin bulunduğu lokasyonların tercih nedeni
olmasına ya da olmamasına kadar birçok farklı görüş havada uçuşmakta. Ama gerçek
olan tek bir şey var ki artık ‘’Turizm’’ çalışanlar için çokta cazip bir sektör değil.
Bu konu hakkındaki istatistik ve rakamlar ise çoğu zaman farklı söylüyor olabilir.
İnanmayın demiyorum ancak çatışmanın tam orta yerinden haber yayını yapan muhabir
misali olayın içinden sizleri bilgilendirdiğim için sıcaklık ve samimiyet bu cephede biraz
daha yüksek.
Eskiden bir otele iş başvurusu yapacak olan personel bayrama gidermiş gibi takıp
takıştırır, traş olur, saçını toplar görünümüne büyük bir özen gösterirdi. Şimdilerde bırakın
traş olmayı, saç düzeltmeyi insanlar nerede ise yataktan kalktığı gibi iş görüşmesine
gitmekte. Nedeni ise sektöre karşı duyulan güvensizliğin artması ve saygı erozyonu.
Her sezon sonunda cami avlusuna bırakılıp kaçılan bebek misali kapıya konulan,
kimi zaman aylarca maaşı ödenmeyen, sigortası yatırılmayan, köle misali mesai bile
ödenmeden çalışmaya zorlanan turizm emekçisi çareyi çoğunlukla sektör değiştirmekte
buldu. Uzun yıllarını bu mesleğe adamış olan birçok meslektaşımız ise şeflik, asistanlık
v.s. sorumluluğu aldığından alt kadrolarda çalışacak yetişmiş personelde kalmadı haliyle.
Hakkıyla turizm yapan otelleri tenzih ederim, ama kötü örneklerin çoğalması iyileri ne
yazık ki gölgede bıraktı.
Daha da kötüsü sektöre taze kan getireceğine inandığımız bir dolu gencin şımarık ve iş
beğenmez bir tavır benimsemesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öyle ki deneme süreleri
artık işverenin değil iş görenin belirlediği kriterler üzerinden gerçekleşmeye başladı. Yani
personel yeni işe başladığı bir otelde ortamı ya da işi beğenmediği, yöneticilerinden
hoşlanmadığı anda o gün işi bırakıp çeker gider oldu.
Elbette ki bu konuya ivedi olarak müdahale edilmesi gerekmekteydi. Üstün zekaya sahip
bir gurup Turizm Profesyoneli ise tüm etik kuralları hiçe sayarak kendi çözümlerini üretti
ve nispeten başarılıda oldular. Sistem, iş etiğine bağlı gibi gözükerek, toplantı ve benzeri
ortamlarda ahkam kesmek, otellerin birbirlerinden personel aşırmalarına karşıymış gibi
görüntü vermek üzerine işliyordu. Ama aslında gerçek bundan çok daha farklıydı…!
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ÜYELERİMİZDEN...
Yan otelden, aynı bölgeden, ekip ya da münferit olarak personel çalmanın birden fazla
yolu var.
• Ekibiyle birlikte departman yöneticisi transferi yapmak. Oldukça eski bir yöntem
olsa da hiçbir zaman modası geçmedi. Hatta bu günlerde daha da popüler bir hale
gelmiş durumda. Çalıştığı tesisteki rahatsızlıklarından dolayı iş aramaya koyulan
departman müdürünün iş görüşmesi esnasında elindeki en büyük koz. Hatta acil
personel ihtiyacı olan tesisler işi kolay yoldan çözmek amacıyla tercihlerini bu yönde
kullanmaktalar. Sistem genelde aracılar vesilesi ile işler. Yan otelin ( X ) departmanı
tam olarak vakumlanmadan evvel sıkışık durumda olan tesis bir temsilcisini kadrosu
ile iş aramakta olan yönetici ile görüştürür. Buradaki amaç, komşusu ve beklide
arkadaşı olan diğer tesisin patronuna yeri geldiği zaman ‘’benim haberim yoktu
vallahi, kendi aralarında böyle bir şey yapmışlar, çok ayıp etmişler vah vah ’’ diyerek
aradan sıyrılmaya çalışmaktır. Sonuç olarak müdür yeni görevine kısa sürede başlar.
Ardından birer ikişer personel yan otele kaymaya başlar. Bu durum mağdur olan otel
tarafından ya bir sonraki sezonda gerçekleşecek misillemeye kadar sineye çekilir, ya
da gece yarısı komşu otelin bahçesine atılacak fare, yılan, akrep vasıtası ile intikam
alınmaya çalışılır.
• Mesai sonrasında kuytu bir çay bahçesinde buluşmak.
• Akşam gözlerden uzak yemeğe gitmek.
• Arkadaşların evinde iş görüşmesi yapmak.
• Avans talep etmek ve itiraz görmeden aldığında hayretler içinde kalmak.
• İş başvurusu için form doldurmaya gelen personele, yanında arkadaşlarını da getirirse
bir maaş ikramiye verme teklifi, ki bu aralar çok sık duymaya başladım bu tekniği.
• Ve vaadler, daha fazla maaş, mesaisiz çalışma, mükemmel lojman şartları, 12 ay çalışma
garantisi ( ki külliyen yalan ), 8 çalışma saatinin kesinlikle geçirilmeme garantisi.
• Çok kısa sürede terfi garantisi.
• Müdür, asistan, şef v.s. yönetici ile el sıkışıldığında arkasından gelecek personele
verilecek garantilerin belirlenmesi.
Dilin kemiği yok elbette, bu haliyle vaatlerin daha renkli ve çeşitli haller alması
muhtemel. Ancak bunun sonu nereye varacak kimsenin düşündüğü yok. Sektöre taze
kan gerekli, burada özelikle alt kadrolarda operasyonu sırtlayanlardan bahsediyorum.
Başta da dediğim gibi turizm sektöründe çalışmanın personel açısından cazibesi
gittikçe azalıyor.Bu konuya acilen müdahale edilmesi gerekmekte. Meslek edindirme
kurslarının çare olacağı düşünülmüştü ancak yeterli gelmedi. çalışanlara sağlanacak
şartların iyileştirilmesi çözüme yardımcı olabilir ama yeterli gelmez. Ülkede bu kadar
işsiz insan varken Turizm için çalışan bulunamaması büyük çelişki. Kaynakların tekrar
değerlendirilmesi ve önümüzdeki sezonlar için bir yapılandırma planlanması şart
olmuştur. Sorunların çığ gibi büyümeden bir an önce kendini sorumlu hissedenler
tarafından çözülmesi ümidi ile…
Emir HEPOĞLU
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73. DÜNYA SKAL KONGRESİ
için SEOUL’de idik…
Bu kongreye Kulübümüzü temsilen; benim dışımda, Başkan yardımcımız Münciye Çavuşoğlu
ve SI Direktörümüz Sevgili Salih Çene’de katıldılar. Bu kongreye giderken, Yeni dönem
projelerimizden 2013 Mayıs ayında yapmayı planladığımız “1. Skal Antalya Golf Turnuvası”
ile ilgili 2500 adet broşürü ve tanıtıcı roll-up’ımızı da Seul’a beraberimizde götürmüştük.
Broşürlerin bir kısmını Kongre de katımcıların masalarına dağıttık.
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73. DÜNYA SKAL KONGRESİ
için SEOUL’de idik…

Skal Antalya 2013 Golf Turnuvası Etkinliğimiz için hazırladığımız ROLL-UP görüntüsü

Kongre salonunda tüm SKAL Kardeşlerimizin masasına
2013 Golf Turvası ile ilgili FLYER’lerimizi koyduk…
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SPONSORLARIMIZ...

