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BAŞKANIN MESAJI

Temmuz ayı geleneksel yemekli toplantımızı sevgili Erdoğan Turan 
Kardeşimizin ev sahipliğinde, Belek Boğazkentte yeni açılan, Crystal 
Water World Otel’de gerçekleştirdik. Özenle hazırlanmış olan kokteyl 
ve sunulan menü için, Skal ruhuna verdikleri önemden dolayı, sevgili   
Erdoğan Turan  kardeşimize  ve nezdinde  Crystal Waterworld  ekibini 
kutluyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

***

Sevgili Skal kardeşlerim,
Skal International Antalya Kulübü olarak, 17 Temmuz 2013 tarihinde 
yemekli toplantımızda konuşmacı konuğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Akın AKSU idi.
 
Sn. Akın AKSU; Antalya turizmi ve kruvaziyer turizminin gelişimi hakkında bilgiler verdi. 
Dünya’da, Türkiye’de ve Antalya’da kruvaziyer turizminin nasıl olması gerektiği konusunda 
ayrıntılı bilgiler sundu. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Turizm fakültesinin başarıları, turizm 
sektörüne katkıları ve gelişimi hakkında bilgiler verdi.
 
Her zaman olduğu gibi bu toplantımızda bizleri yalnız bırakmayan Skal I direktörümüz
sevgili Salih Çene Skal Int. web sitesindeki “benefit” (Skal üyelerine kampanyalar) ve 
indirimler bölümünün nasıl aktif kullanması gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı.

***

Bu Toplantımızda Havacılık sektöründen aramıza katılan, sevgili Buğra Çelik’in de yemin 
töreni yapılarak Skal rozeti takıldı. Sevgili Buğra Çelik kardeşimize Kulübümüze hoş geldiniz 
diyor ve Türkiye Skal hareketi içinde yapılacak olan çalışmamalarda başarılar diliyorum.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Temmuz ayı geleneksel yat gezimizi, 18 ağustos Pazar günü Kemer Yat Limanından saat 
10.00’da hareket edecek olan ve 60 kişi kapasiteli bize özel Kemer 2 teknesiyle yapacağız.  
Ailelerimizle birlikte keyifli bir Pazar günü yaşayacağımız bu yat gezimize katılımınız için 
ajandanıza şimdiden not almanızı lütfen unutmayın! (Fiyatlarını daha sonra duyuracağız).

Sevgili Skal Kardeşlerimiz, Yönetim Kurulu olarak, değerli ailenizin ve sizin bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutluyor, sağlıklı, huzurlu, barış içinde ve bol kazançlı bir sezon 
diliyoruz. 

Skal Sevgi ve Saygılarımla,
 
Umman Çetinbaş
Başkan

SI Antalya
USDF Üyesi

Sevgili Skal Ailemiz,
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TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZ CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT OTELİNDE YAPILDI.

Skal International Antalya Kulübü olarak, 17 Temmuz 2013 tarihinde yemekli 
toplantımızı sevgili Erdoğan Turan kardeşimizin ev sahipliğinde Crystal 
Otellerinin Belek Boğazkent’te yeni açılan Crystal Waterworld Resort Otelinde 
gerçekleştirdik. 

Toplantımızın konuşmacı konuğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Akın AKSU idi.
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TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZ CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT OTELİNDE YAPILDI.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanı Profesör Akın AKSU bizleri Antalya ve 
Kruvaziyer Turizmi hakkında bilgi verirken...
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TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZ CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT OTELİNDE YAPILDI.
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TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZ CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT OTELİNDE YAPILDI.

Crystal Waterworld Genel Müdürü sevgili kardeşimiz Erdoğan TURAN’a ve ekibine 
misafirperverliği ve üstün hizmet anlayışına teşekkür plaketi verilirken...



YAZARLARIMIZDAN...
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Erkek housekeeperlar Mars’tan, kadın housekeeperlar Venüs’ten...
Otelciliğe çocuk sayılabilecek bir yaşta başlamıştım bundan uzun yıllar önce. 
Öncelikle mahalle baskısı benzeri bir etkileşim yaşamış, yaz dönemi için 
devletin açtığı bir kursa mahalle arkadaşlarım ve sevgili kardeşimle beraber 
tıpış tıpış hiç sıkılmadan gidip gelmiştim.

Baskı diyorsam öyle psikolojik filan değil yanlış anlaşılmasın, oturduğumuz 
muhit itibari ile bize rol model teşkil eden bir çoğu uzun yıllardır otelcilik yapmış 
nezih ve güzide insanları gördükçe, konuştukça içimizde kendi kendine oluşan 
baskıdan bahsediyorum. Aslına bakarsanız mahallemiz de, tiyatrocu, şarkı sözü 
yazarı, sinema yıldızı v.b. bir çok renkli karakter olmasına rağmen turizmi ve 
otelciliği seçmem, geçmişte değil ama bilhassa şu sıralarda, turizmin bu garip 
ve sıkıntılı dönemlerinde kafamı ciddi şekilde meşgul etmekte ya neyse.

Baba mesleği esnaflık, ticaret, İstanbul’da ticaretin o dönemlerdeki kalbi
Karaköy ve Perşembe Pazarı müdavimi olmak beni hiç çekmemiş, bilakis hayalci ruh halim nedeniyle, 
deniz, kum, güneş, yeni yerler görme, yeni insanlarla tanışma arzusu baskın gelmişti. Bu ruh hali bir 
şekilde vesile olmuş güneyde bulduğum ilk staj fırsatını kaçırmadan Antalya’ya kapağı atmıştım. 
Nede güzel yapmışım, koskoca bir 20 yıl geçti aradan, ben hala bu mükemmel şehirde yaşıyorum hiç
sıkılmadan ve minimum düzeyde İstanbul hasreti ile. 

Sezonu geçirir dönerim diyerek geldiğim Antalya beni kendine hayran bırakmış, kimi zaman kısa, kimi 
zaman ise uzun ayrılıklar yaşasak da yine ona dönmüştüm. Bu zorunlu ayrılıklar ve yolculuklar beni,
bazen ege kıyılarındaki turizm cennetlerine, bazen doğduğum şehre, bazen yavru vatana ve en 
nihayetinde yeni dünya kıyılarına kadar sürüklemiş, deniz, kum, güneş üçlemesinin de dışına çıkarak 
kendi mesleğimden ya da değil bir çok farklı ülkeden insanla tanışma fırsatını yakalamış asıl hayallerimi 
gerçekleştirme fırsatı bulmuştum.

MARSLILAR

Çalıştığım her tesis kendi destinasyonuna yönelik olarak değişiklikler gösteriyor olmasının yanında, 
içerideki hiyerarşik yapılanma bazen bizimkiyle benzer bazen de ciddi farklılıklara sahne oluyordu. 
Özellikle ve bilhassa kendi departmanım olan Housekeeping konusunda daha da fazla gözlemci oluyor, 
birçok not tutuyor ve değerlendirme yapıyordum kendi kendime. Benim otelciliğe başladığım
dönemlerde nerede ise erkek Executive Housekeeper yok denecek kadar azdı. İstanbul’da, Ege‘de ya
da Antalya civarında birkaç ismin dışına çıkamıyordunuz. Uzun zaman süresince kadınlara ait bir
iş olarak görülen Executive Housekeeper’lık otel yöneticileri ve işletme sahipleri tarafından da
erkeklere has bir iş olarak görülemedi.

Temizlik ve düzenden yola çıkarak, bu vasıfların kadına daha çok yakıştığını düşünen zihniyetler, bir 
dönem benimde bizzat şahit olduğum şekilde “Erkek housekeeper’mı olurmuş canım, nerde görülmüş” 
v.b. argümanları sıklıkla tekrarladılar. Temizlik sektörünün endüstrileşmesi ve milyonlarca dolarlık 
rakamlara hitap etmesi beraberinde profesyonel kadroların oluşturulmasını getirirken cinsiyet farkını da 
otomatikman ortadan kaldırdı. Dünya da ki gelişmeleri genelde geriden takip eden bir yapıya sahip 
olmamız bu konuda da bir süre için cahil kalmamıza neden oldu.

Sonrasında yıllar içerisinde, gerek turizm mezunu gençler, gerekse yıllarca otellerde emek vermiş 
bay Housekeeping gönüllüleri iş akışındaki doğal süreç gereği kendilerini ister istemez Housekeeping 
departman yöneticisi olarak buldular ve en az bayan meslektaşları kadar başarılı oldular. Benimde
bizzat tanıdığım bir çok bay Housekeeper yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar çalışarak mesleğimizi 
gayet güzel temsil ettiler. Aralarından terfi alarak Operasyon Müdürü ya da Odalar Bölümü Müdürü 
olanların yanı sıra Genel Müdürlük makamına çıkanlar bile mevcut.

Dünya da en çok erkek Executive Housekeeper Uzakdoğu ve Asya ‘dan yetişiyor. Hindistan ve
Pakistan’ın başı çektiği Asya bölgesinin eski İngiliz sömürgesi olan bu iki ülkesinde İngilizce’nin ikinci
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anadil gibi kullanılması bu ülke vatandaşlarını otomatik olarak dünya insanı yapıyor. Turizm konusunda 
özellikle Hindistan’ın hiç de küçümsenemeyecek bir oluşumu var. Doğal 
güzellikleri ve tarihi dokusu ile çoğu insanı cezbeden bu mistik ülkenin halkı 
bilişim sistemleri ve diğer bilimsel alanlarda yakaladıkları başarılara rağmen, 
halen milli gelirin % 60’ı tarıma dayalı ve halkın büyük kesimi de tarımcılıkla 
geçiniyor. Yüzlerce Klan’dan oluşan ve bir çok farklı yerel dilin konuşulduğu 
Hindistan’da nüfus 1 milyar civarında. Kız çocuklarının okula gönderilme oranı 
erkek çocuklara göre çok düşük olan bu ülkede turizm okuyan ya da bir 
şekilde turizmde çalışma fırsatı yakalamış Hintli genç erkeklerin genel tercihi 
Housekeeping departmanı. Bilhassa kendi yaşadıkları coğrafya da yoğunlukla 
mesleklerini icra eden Hintli bay meslektaşlarımıza, Arap yarımadasındaki 
tesislerde de rastlamak mümkün, Londra da ki beş yıldızlı bir tesiste de.

Müslüman olmalarının haricinde kültürleri Hintliler ile benzerlik taşıyan 
Pakistanlılara ise dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Ekonomisinin 
kötülüğü ve siyasi krizlerin yıllardır süregelmesi bu ülke vatandaşlarını zorunlu 
olarak göçe teşvik etmiş. Özelikle hizmet sektöründe başarılı olan Pakistanlı genç erkekler arasında da 
turizmi seçen ve Housekeeper olanlar azımsanmayacak kadar fazla. Konukseverlik ve hizmet etmek gibi 
karakteristik özellikleri gelenek olarak algılayan bu ülke vatandaşları kuşkusuz İngilizce’yi anadil gibi 
konuşmaları ve mesleki tecrübelerinden dolayı tercih ediliyorlar.

Uzakdoğu’da ise Filipinli turizmci beylerin tercihi olan Housekeeping’in hemen ardından F&B
departmanı geliyor. Özellikle Cruıse’larda çalışmayı tercih eden Filipinli meslektaşlarımızın en belirgin 
özelliği İngilizceyi iyi konuşabilmeleri ve meslektaşlarından daha ucuza ve daha çok çalışabilmeleri.
Bunun dışında elbette dünyanın bir çok yerinde erkek housekeeper çalışıyor ve hatta mesleki derneklere 
başkanlık yapıyorlar. Örneğin İngiltere de UKHA ve Amerika’da IEHA’nın başkanları erkek ve her
ikisinin de uzun yıllara dayanan Housekeeping geçmişleri var. Daha önceki yazımda da bahsetmiştim 
ABD merkezli IEHA 1954 yılında erkek üye almaya başlamış ve bu tarihten itibaren yönetim kurulunda 
ve başkanlık ta erkek housekeeper lar da bulunmuş. Hatırlatmakta fayda görüyorum bizim güzide 
derneğimiz OTED de geçmiş dönemlerde yönetim kurullarında , aralarında bendenizde bulunmak üzere 
zaman zaman bay housekeeperlar da görev yaptı.

VENÜSLÜLER

Ülkemizdeki bayan housekeperların bu konuya bakış açısı ise değişken. Bazı hanım meslektaşlarımız
bu konunun bir şekilde gündeme gelmesini bile gereksiz buluyorlar, onlar için bay ya da bayan 
ayrımı yapmanın manası yok zira işin doğası gereği departman müdürü’nün terfisi otel yönetimlerinin 
insiyatifinde, dolayısı ile asistanlıktan Executive Housekeeperlığa yükseltilecek kişinin cinsiyetine değil 
de, işteki başarısına bakıldığına inanıyorlar, kısacası böyle bir ayrıma inanmıyor ve gereksiz buluyorlar. 
İkinci guruptaki bayan meslektaşlarımız ise mesleki derneğimizde erkek başkan bile görmeye 
tahammülleri olmadığını bizzat ifade ediyorlar. Gerekçeleri ise klasik düşünce ekseninde, evet bu işi erkek 
meslektaşlarımız ile birlikte icra ettiğimiz doğru, ancak bu mesleğin asıl icarcıları hanımlardır ve bizi 
temsil etmesi gerekende yine hanım meslektaşlarımızdır diyorlar.

VE NEPTÜNLÜLER

Bu gurupta bulunan meslektaşlarımız ise bay yada bayan olsun Neptün’ün Dünya ya olan uzaklığı
Mars ve Venüs’den daha fazla olduğu için ki sanırım mesafeden olsa gerek, ne bizim tartıştığımız 
konulara hakimler, ne de kendilerine. Elimi taşın altına koymam gerektiğini salık verirken, yaptıklarımız 
ve yazdıklarımız ile zaten taşın altında yeterince ezildiğimizi göremiyorlar ve yapıcı olacaklarına, yıkıp 
dökmeyi daha sempatik buluyorlar.

Son olarak bay ya da bayan olsun Housekeeping mesleğine gönül vermiş tüm meslektaşlarımı
saygıyla selamlıyor, departmanımızın daha saygın bir hale gelmesi ve kaybettiğini iddia ettiğim itibarını 
geri kazanabilmesi için daha fazla tartışma yapmamız ve konuşulmayanları konuşmamız gerektiğine 
gönülden inanıyorum.
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SKALITE 2013
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1- Derya BİLLUR 03.08
2- Osman AYIK 13.08
3- Guliz BAL 13.08
4- Bünyat ÖZPAK 20.08
5- Uğursal UĞUR 23.08
6- Mahmut AYDIN 27.08

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...

Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:

Hotel Lara Beach % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
North Shield  % 15
Crystal Hotels % 20

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

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...



18 Agustos Geleneksel Tekne Gezintimiz - Kemer 
11 Eylül IC Green Palace - Kundu
23 Ekim Limak Limra Hotel - Kemer
13 Kasım Miracle Resort Hotel - Lara
28 Aralık Calısta Luxury Resort (spouse night) - Belek
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