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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Geçtiğimiz Mart ardı ardına gelen fuarlar nedeniyle hepimiz için
oldukça yoğun bir ay olarak geçti, umarım katıldığınız bu fuarlar
başarılı ve verimli geçmiştir.
***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Bildiğiniz gibi USDF Genel Kurulu 24 mart günü İstanbul Konak Otelde sevgili Savaş Gürsel
Başkan'ın ev sahipliğinde yapılarak 1. yılını geride bıraktı. Türkiye Skal Kulüplerinin oldukça
yoğun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşen Genel Kurula, bir tek Bodrum Başkanımız
rahatsızlığı nedeniyle katılamadı, buradan sevgili Bora Güler Başkan ' a acil şifalar diliyoruz.
USDF Genel Kurulundan bir gün önce İstanbul Hilton Otelde düzenlenen "Turizm Arenası"
oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşti.
Turizm Arenasında işlenen konu; "Geleceğin Turizmi-Turizmin Geleceği" idi. Gerek konunun ve
toplantıya katılan konuşmacı konukların seçimi, toplantının formatı, Sevgili Bakanımız Bahattin
Yücel'in moderasyonu ve toplantıya katılan konukların katkılarıyla, ilk olmasına rağmen, Skal
ailesi olarak son derece keyifli, verimli ve başarılı bir "Turizm Arenası" yaşadık. A dan Z ye
büyük bir titizlikle ve özenle hazırlandığı her detayında belli olan bu organizasyon için başta
sevgili Deniz Anapa Başkanımız olmak üzere USDF Yönetim Kuruluna katkı ve emekleri için bir
buradan kez daha teşekkür ediyorum.
Bu toplantıya Antalya Kulübümüzden sekiz kişi katılarak kulübümüzü temsil ettik, katılan
sevgili kardeşlerime katılım ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Yeni dönem projelerimizden 2013 Nisan ayında yapmayı planladığımız “1.Skal Antalya Golf
Turnuvası” tertip edeceğimizi ve bu proje için bir komite oluşturacağımızı siz değerli
üyelerimize daha evvel duyurmuştuk. Üyelerimizden Golf ile ilgili acente ve Otel Müdürlerinin
bu komisyonda olmasına özellikle dikkat ederek komitemizi oluşturduk. Bu komitede çalışmak
isteyen başka kardeşlerimizin olması halinde komite başkanımız Uğur Hapoğlu'na
bildirmelerini hatırlatmak isterim.
Atık Sabun projemize aynı heyecan ve şevkle devam ediyoruz bu yıl Seoul de yapılacak 2012
Dünya kongresinde “Sürdürülebilir Turizm “ için bu projemizle tekrar aday olacağız.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Bildiğiniz gibi YK olarak, 2 yıldır aylık toplantılarımızın günlerini ve toplantı yerlerini her takvim
yılı başında belirleyerek aylık bültenlerimizle siz değerli üyelerimize duyuruyoruz.
2012 Yılı Aylık Toplantı günleri ve yerlerini Bültenimizin ilerdeki Sayfalarında göreceksiniz.
Bunu yapmamızın amacı, toplantı günlerini sizlerin önceden görerek işlerinizi planlamanız ve
toplantılarımıza katılımın artmasıdır.
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Bu toplantılarda ev sahipliği yaparak bizleri ağırlayacak Kardeşlerimize göstermiş oldukları
yakınlık ve desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu yılki projelerimiz arasında
her toplantımızda bir Konuşmacı Konuğumuz olacaktır.
18 Nisan da Belek Gloria Serenity de yapacağımız toplantımıza; T.C Turizm Bakanlığı Tanıtma
Genel Müdürü Sayın Cumhur Güven Taşbaşı "Konuk Konuşmacı" olarak katılacaktır. Diğer
aylarda ki konuk konuşmacılarımızın isimlerini de sizlere daha sonra duyuracağız. İlginizi
çekeceğini düşündüğümüz konuşmacılarımızın size ileride duyuracağımız konularıyla ilgili
sunumlarını takiben, interaktif bir toplantı olması için, bu toplantılarımıza katılımlarınız
toplantılarımızı daha güçlü kılacaktır.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim, 18 Nisan da Gloria Serenity de ki toplantımızda sezona hep birlikte
merhaba demeyi umar 2012 yaz sezonun tüm Skal Ailemize sağlık, başarı, huzur ve bol
kazanç getirmesini diliyorum.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
SI Antalya
USDF Üyesi
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2. GÜNDEM
USDF SKAL TURİZM ARENASI İLE
TURİZMİN GELECEK TRENDLERİNİ BELİRLEDİ
Türkiye SKAL Dernekleri Federasyonu Başkanı Deniz Anapa’nın açılış konuşmasını yaptığı
toplantının moderatörleri eski Turizm Bakanı ve Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD)
Başkanı Bahattin Yücel ile 2009 SKAL Dünya Başkanı Hülya Aslantaş olurken; Ahmet Misbah
Demircan, Armin Zerunyan, Balçiçek İlter, Bedri Baykam, Can Ataklı, Fatoş Karahasan, Levent
Kömür ve Saffet Emre Tonguç toplantıda konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıya katılanların görüşlerinin de alındığı Arena’da ortak görüş, Türk turizminin
geleceğinin yerelleşme ve teknolojide olduğu yönünde.
Toptantıya SI Dünya Direktörümüz Salih Çene, SI Antalya Başkanımız Umman Çetinbaş ve
Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterimiz Münciye Çavuşoğlu, üyelerimiz Yaşar Sabutay,
Asuman Tarıman, Muazzez Tonguç, Muzaffer İster, Uğursal Uğur katıldı.
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TEZ TUR OTELCİLİK VE MESLEK LİSESİNDE

ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ YAPILDI
Kulübümüz Çevre destek projelerini etkin biçimde sürdürmektedir. Çevre komitesimiz, bu
projeler arasında yeralan Atık Pil Toplama Kampanyası ve Çevre Bilinci Oluşturma
Eğitimleri’ni 28.03.2012 tarihinde Tez Tur Otelcilik ve Meslek Lisesi’nde gerçekleştirdi.
Çevre Destek Komitesi; Cüneyt Kuru başkanlığında, Bülent Dokuzluoğlu ve Emir Hepoğlu’ndan
oluşmaktadır.

Komite Başkanımız Cüneyt Kuru;
Antalya’da ilköğretim okulları kapsamında başlatılan Çevre Bilinci Oluşturma ve Atık Pil
Toplama Kampanyası ile, dünyamızı tehdit eden önemli tehlikeli atıklardan biri olan atık
pillerin TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri) Derneği ile işbirliği yapılarak atık pillerin okullarımızdan
toplanması ve usulüne uygun olarak imha edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla TAP ile işbirliği
yapılmış olup Tez Tur Otelcilik ve Meslek Lisesi’ne Çevre Bilinci Oluşturma eğitimi Yönetim
Danışmanı Bülent Dokuzluoğlu tarafından verilmiştir. Bu kampanya sonucunda okullarda
ve öğrencilerin evlerindeki atık pillerin özel yaptırılmış atık pil kutularında toplanarak TAP
organizasyonu ile imha merkezlerine taşınması ve doğaya zararlarının önlenmesi
sağlanacaktır.
Ayrıca genç nesillerde çevre bilincini oluşturarak çevreye gerekli önem ve korumanın
sağlanması amacıyla ilköğretim okullarında Çevre Bilinci Oluşturma Eğitimleri
başlatılmıştır. Verilen eğitimlerin CD leri de okul yöneticilerine hediye edilerek öğretmenler
tarafından çalışmanın sürdürülmesi amaçlanmıştır, dedi.
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2012 YILI KOMİTELERİMİZ
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KARDEŞLERİMİZDEN HABERLER

BEST WESTERN KHAN
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ACI KAYBIMIZ

Turizm Sektörünün duayeni Berat Cömertoğlu vefat etmiştir.
Merhuma Tanrıdan rahmet kederli ailesine ve tüm camiamıza
başsağlığı dileriz.

GEÇMİŞ OLSUN

SI Bodrum Kulübü Başkanımız Sevgili Bora Güler’e
Geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
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KULUPLERİMİZİN YENİ YÖNETİM KURULLARI

SI Marmara Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu sonucu gerçekleşen yeni Yönetim
Kurulu üye listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Görevi devralan kardeşlerimize
de başarılar dileriz.

SI Çukurova Kulubümüzün Olağan Genel Kurulu sonrası seçilen yeni Yönetim Kurulu
Üyesi dostlarımızın iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Görevi
devralan kardeşlerimize de başarılar dileriz.

SI Ankara Kulubümüzün Olağan Genel Kurulu sonucu göreve seçilen yeni Yönetim
Kurulu Üye listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Görevi devralan kardeşlerimize
de başarılar dileriz.
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USDF ETKİNLİK PROGRAMI
AY

TARİH -SAAT

NİSAN

MAYIS

TOPLANTI

YER

USDF Organizasyon Komitesi
Gezisi

03 Mayıs Perşembe

USDF Yönetim Kurulu Toplantısı

Marmaris

04 – 06 Mayıs

USDF Dernekler Toplantısı

Fethiye

HAZİRAN

15 – 17 Haziran

USDF Dernekler Toplantısı

Şile “ Marmara
Kulübü”

AĞUSTOS

25 – 26 Ağustos

USDF Yönetim Kurulu Toplantısı

Kuşadası

EYLÜL

07 – 09 Eylül

USDF Dernekler Toplantısı

İzmir

EKİM

02 - 07 Ekim

SI Dünya Kongresi

Kore Seoul

KASIM

23 - 25 Kasım

USDF Dernekler Toplantısı

Çukurova –
Gaziantep

SKALITE 2012

İstanbul

ARALIK

11

GIDAYLA GELEN TEHLİKE
Gıda ve suyla gelen tehlikeye, istatistiklere dayanarak hep birlikte göz atalım.
·
·
·

Tüm dünyada her yıl 4 milyar ishal vakası
2002’de çoğunluğu 5 yaş altında 1.8 milyon ölüm
ABD’de her yıl 80 milyon vaka

ü 800 000 hastanede yatış
ü 9 000 ölüm
ü 7-17 milyar dolarlık ekonomik kayıp
Bugün biliyoruz ki gıdalar aracılığı ile yaklaşık iki yüzden fazla hastalık insanlara
bulaşabilmektedir. Bu hastalıkların kaynaklarını ise, bakteriler, virusler, parazitler ve
kimyasallar oluşturmaktadır. Dünyadaki hastalık yükünün önemli bir bölümünü gıda kaynaklı
hastalıklar oluşturmaktadır. Dünyada her yıl, yaklaşık iki milyon kişi gıda ve su kaynaklı
hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.
Bu hastalıklar gıdaların üretim sürecinden başlayarak, taşıma, depolama, üretim, pişirme,
saklama ve sunum noktalarında sistemsizlik nedeniyle, ürünlere bulaşan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik etkenler nedeniyle meydana gelmektedir.
Gıda kaynaklı hastalıkların özellikle hassas gruplar dediğimiz, yaşlı, kronik hasta, hamile ve
çocuk ve bebeklerde daha etkili olduğunu görmekteyiz. Örneğin Listeria bakterisi bu hassas
gruplarda %20-30 oranında mortaliteye (ölüm) neden olmaktadır. Yine verotoksin üreten
E.coli, özellikle çocuklarda hemorajik kolite(kanlı ishal) ve hemolitik üremik sendroma (akut
böbrek yetmezliği) neden olmaktadır. Bunun yanı sıra salmonella, campylobakter en sık
görülen patojenler olarak karşımıza çıkıyor.
Peki neden bu kadar artıyor bu gıda kaynaklı hastalıklar. Sizlerin “bundan yıllar önce ne gıda
güvenliği sistemi vardı ne de bu kadar hastalık” dediğini duyar gibiyim. Mikroorganizmaların
hastalık yapma yeteneği ve gücü yıllarla birlikte değişiyor. Önceden bilinmeyen riskler yeni
analiz teknikleri ile ortaya çıkıyor. Artık eskisi gibi değil gıda üretimi, çok sayıda üretilen
gıdalar, uzun gıda ve tedarik zincirleriyle tüketicilere ulaşabiliyor artık. İklimin ve ekolojinin
değişmesi ve ile yeni çevresel kirleticiler var artık hayatımızda, daha önce olmayan. Sosyal
şartlar değişiyor, beslenme alışkanlıklar aynı şekilde, turizmin ana kaynağı olan insanlar, artık
daha sık yer değiştiriyor. Gıda ve yem ticareti her geçen gün artıyor.
Aslında sanitasyon ve hijyen kavramları da çok yeni değil. MÖ. 460 ile 370 yılları arasında
yaşayan Hipokrat sanitasyonun ilk kuralını o zamanlar koyuyor. Primum non nocere (Önce
zarar verme). Koruyuculuk ilk ilkemiz olmalı diyor Hipokrat. Sanitasyon Latince’de sağlık
anlamına gelen sanitas kelimesinde köken alıyor. Geniş bir tanımlamayla, insan sağlığının
iyileştirilmesi, korunması ve sağlığının tekrar kazanılmasında uygulanacak ilkeleri içeriyor.
Hijyen kavramı ise gıda güvenliğinde; ortamdan hastalık yapıcı etkenlerin uzaklaştırılarak
sağlıklı ortamın oluşturulması ve bu sağlıklı ortamın korunması için yapılan her şey olarak
tanımlanıyor.
Her ne kadar gıda kaynaklı hastalıklar iki yüzden fazla olsa da belli temel kurallar var bu
hastalıklardan korunmak için uygulamamız gereken. Bunlardan ilki tükettiğimiz gıdaları satın
alırken belli özelliklerini kontrol etmek. En temel kontrol noktamız söz konusu ürünlerin üretim
izinlerinin ve/veya ithalat izinlerinin bulunması. İkinci koşul özellikle riskli gıdaların +4C, şoklu
gıdaların -18C de satın alınması. Bu kurallar önemli özellikle şoklu ürünleri alıyorsak ürün
üzerinde buz kristallerinin olmaması gerekli. Buz kristalleri soğuk zincirin bozulması anlamına
geliyor. Yani şoklu olan ürün çözünmüş ve tekrar buz tutmuş.
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Özellikle Clostiridyum sınıfı bakteriler açısından risk taşımaktadır. Depolama kuralları, üretim
ve servis sunum noktalarındaki kritik noktalar önem taşıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon diğer
önemli iki kavram. Maalesef çoğu insan tarafından bilinmeyen, temel bir fark var aralarında.
Dezenfeksiyon için kimyasal dezenfektanlara, yüksek sıcaklıkta suya veya buhara ya da
ultraviyole ışınlara ihtiyacımız var. Basit olarak kullanılan deterjanlar dezenfeksiyon
sağlamamakta. Deterjan yalnızca bir temizlik aracı ve hastalık yapıcı bakteriler üzerinde
herhangi bir durdurucu ya da öldürücü etkisi söz konusu değil. Bir temizlik yardımcısı aslında
bakteriler üzerinde etkisi olmayan. Gerek kullandığımız malzemelerin gerekse tükettiğimiz
sebzelerin dezenfeksiyonu için dezenfektan kullanımına ihtiyacımız var.
Bu temel kurallara çok dikkat etmeden maalesef bazı işletmeler üretimlerini sürdürmekte. Bu
konuyu gereksiz görmekte veya neremiz doğru ki bu konularda çalışma yapabilelim mantığı ile
hareket etmektedirler. Oysa turizm sektöründeki yiyecek içecek konusu ne kadar önemli bir
yer tutuyorsa, bu üretilen gıdaların hijyenik ortamlarda ve bilimsel temellere dayanılarak
üretilmesi o ölçüde önemli. Gıda güvenliği ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu. Her yıl acı
örneklerini yaşamamıza rağmen her ne hikmetse hak ettiği özeni göstermemekteyiz bu
konuya. Oysa basit olarak alacağımız bazı tedbirlerle hem kendi sağlığımızı, hem ailemiz ve
çevremizin sağlığını hem de misafirlerimizin sağlığın güvence altına alabiliriz.
Gıda Güvenliği konusundaki çalışmaların yoğunlaştığı ve tehlikelerden uzak sağlıklı gıdaların
üretilip tüketildiği sağlıklı günlerde buluşmak üzere…
Bülent Dokuzluoğlu
Yönetim Danışmanı
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
18
09
13
15
08
13
10
14
22

Nisan 2012...............Gloria Serenity
Mayıs 2012...............Concorde
Haziran 2012............ DownTown Rixos
Temmuz 2012...........Tekne Gezimiz
Ağustos 2012............WOW Topkapı Otel Kundu
Eylül 2012................Şampiyon Tatil köyü Beldibi
Ekim 2012................Cryrstal Tat Beach Belek
Kasım 2012..............Delphin Divan Lara
Aralık 2012.............. Eşli Gecemiz (yer daha sonra duyurulacaktır.)

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.

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 %15
Pescado % 10
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha güçlü
kılacaktır.

4. KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.
CENGİZ KARAAĞAÇ
FİLİZ KOÇER
YASAR SOBUTAY
ASİL AKAR
UMMAN ÇETİNBAŞ
DİNÇER SARIKAYA
MUNİR SOYKAM

05.04.
10.04.
11.04.
16.04.
16.04.
25.04.
27.04.
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5.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

6.

BASINDA BİZ
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