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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Mayıs ayı yemekli toplantımızı sevgili Muazzez Tonguç kardeşimizin ev
sahipliğinde Konyaaltı Beachpark içinde yeni açtıkları BW KHan Bistro
Beach Club de gerçekleştirdik. Sevgili Muazzez kardeşimizin hazırlatmış
olduğu menü deniz kenarında
yazı selamlamamıza uygun olarak
seçilmişti ve çok lezzetliydi. Tüm üyelerimizin haklı beğenisini kazandılar.
Sevgili Muazzez kardeşimizin nezdinde tüm BW Khan Bistro Club ekibini
bir kez daha kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.
***
Bu toplantımızda aday üyelerimizden Haydar Soyaslan ve Fethi Öcel’e Asil üyeliklerini
gerçekleştirmek üzere yaptıkları Skal andından sonra İki yeni üyemize o gün aramızda misafir
olarak bulunan geçmiş dünya başkanlarından Trygve Sodring ve direktörümüz Salih Çene
rozetlerini taktılar ve kendilerine sunduğumuz üyelik belgelerinden sonra Skal ailemize
katılmış oldular. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Yeni dönem projelerimizden 2013 Nisan ayında yapmayı planladığımız “1.Skal Antalya Golf
Turnuvası” ile ilgili İspanya ya yaptığımız başvurumuz sonucunda bu konuda bizden başka bir
başvurunun olmadığı için Turnuvayı yapmamızda da herhangi bir sakınca olmadığı sonucu
çıktı. 22 Mayısta Frankfurt IMEX fuarında Skal I düzenlemiş olduğu geleneksel “Happy Hour’s
“ta SI PR Direktörü Karine Coluange ile yaptığım görüşme de, kendisinin bu turnuvanın 5-12
Mayıs tarihinde olmasının Turnuvaya ilginin artacağı tavsiyesi üzerine, turnuva tarihini bu
tarihler arasında 3 ve 7 günlük 2 paket şeklinde yapmaya karar verdik.Konuyla ilgili
gelişmeleri sizinle ilerde tekrar paylaşacağız. Bu komite çalışmak isteyen ve ilgi duyan her
Skal kardeşime açıktır. 13 Haziran günü yapacağımız aylık yemekli toplantı sonrasında Golf
Komitesinin toplantısı da yapılacaktır, ilgi duyan Kardeşlerimizin katılmasından büyük bir
memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim.
Değerli Kardeşlerim
Çevre Komisyonumuzun büyük bir başarıyla yürüttüğü Atık Sabun projemizin son hali ile, bu
yıl ekim ayında Seoul de yapılacak 2012 Dünya kongresinde “Sürdürülebilir Turizm “ için
tekrar aday olduğumuzu da sizinle burada paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyorum,
umuyorum ki bu yıl şeytanın bacağını kıracağız!
Bu arada İzmir kulübümüzün de 2014 adaylığını kutluyor, kendilerine başarılar diliyor ve
Antalya Kulübü olarak her konuda yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isterim.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Haziran ayı Toplantımızı 13 Haziran da, Antalya Kulübümüzün kurucu üyelerinden sevgili
Yaşar Sobutay ‘ın ev sahipliğinde China Garden-Has Mutfak ta yapacağız. Konuk
Konuşmacımız Antalya Emniyet Müdürümüz Sn. Ali Yılmaz olacaktır, kendisiyle ”Turizm ve
Trafik” konusunda sohbet edeceğimiz ve ilginç bulacağınızı umduğum bu toplantıya katılımızı
önemle hatırlatır ve şimdiden ajandalarınıza not almanızı rica ederim.
Sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir sezon dilerim.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
SI Antalya
USDF Üyesi
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2. GÜNDEM
MAYIS AYI TOPLANTIMIZ KHAN BEACH BİSTRO’DA YAPILDI

Dünya Skal eski başkanı Trygve Sodring’inde katıldığı olağan toplantıda, Skal
International ailesine yeni katılan turizmciler Fethi Öcel ve Haydar Soyaslan’a
Skal rozetleri merasimle takıldı.

Nisan ayında doğum günü olan kardeşlerimiz hep birlikte pasta kesti.
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BAŞKANIMIZ VE YK. ÜYELERİMİZ
YOUNG SKAL TOPLANTISINA KATILDI.
Başkanımız ve Genel Sekreterimizinde katıldığı, Young Skal toplantısında
Young Skal Başkanlığına Hakan Onbaşıoğlu seçildi.

YENİ GÖREVİNİ KUTLAR BAŞARILAR DİLERİZ.

Toplantıda,
görev dağılım ve proje takımlarının oluşturulması ile ilgili
ilk çalışmalar başlatıldı.
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SEVGİLİ KARDEŞİMİZ EMİR HEPOĞLU’NUN KİTABI
SEVİMLİ HAVLULAR YAYINLANDI
Kulübümüz üyesi kardeşimiz Emir HEPOĞLU yeni yayınladığı kitabı ‘’Cute towels / Sevimli Havlular’’ vesilesi
ile ulusal basında oldukça yer aldı.
Bir çok ulusal dergi ve gazetede röportajlar veren kardeşimiz Emir HEPOĞLU ayrıca bir dizi canlı yayınlanan
televizyon şovuna da program konuğu olarak katıldı.
KANALTÜRK’de ‘’Deryanın Dünyası’’ programında Derya BAYKAL’a, TV 8 de ‘’8 numarada şenlik var
programında’’ Sahrap SOYSAL ve Fatih ÜREK’e, TGRT haber kanalında ‘’Ceyda ile hafta sonu’’ programında
Ceyda TUNA’nın konuğu olarak katıldı ve kitabının tanıtımını yaptı. Canlı yayınlarda kitabındaki modellerden
örneklerde sunan HEPOĞLU turizm sektörünün farklı yanlarını kamuoyuna tanıtmak konusunda oldukça
iddialı.

EVDE PEÇETE İLE DE YAPABİLİRSİNİZ
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ACI KAYBIMIZ

SKAL INTERNATIONAL ISTANBUL Kulübünün Kurucularından,
VİP TURİZM ve SKAL Ailemizin çok değerli büyüğü,
Sevgili SKAL Kardeşimiz, Ceylan Pirinccioğlu'nun biricik babası,
Sn. FETHİ PİRİNCCİOĞLU
vefat etmiştir.
Merhuma tanrıdan rahmet, sevgili kardeşimize de sabırlar dileriz.
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USDF ETKİNLİK PROGRAMI
AY

TARİH -SAAT

TOPLANTI

YER

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

8

PLANLAMA
Liderler ve diğerlerini ayıran iki temel özellik vardır. Liderler yaptıklarıyla
diğerlerini peşinden sürükler, onlara vizyon, iş yapma metodu ve geleceği
yönetme şansı verir. Gelecek nasıl yönetilir? Farkında olan liderler bugün
yaptıkları davranışların aslında geleceklerini oluşturduğunu bilirler. Planları
dahilinde geleceği şekillendirmiş olurlar.
Liderlerin diğerlerinden farkı mevcut sistemi, kuralları, alışılagelmiş kaideleri
dikkate almamaları, asla kabul etmemeleridir. Liderler kendi düşünce ve
fikirlerini hayata geçirmek için aşırı istek ve çaba gösterirler. Zekâ elbette
liderliği etkileyen önemli bir faktördür. Ancak asıl farkın nedeni, istek, çaba,
sabır ve ısrar etmektir.
Diğerleri liderlerle karşı karşıya geldiklerinde hep şöyle bir serzenişte bulunurlar; Ya
bakıyorum da benden hiçbir farkı yok, nasıl bu kadar başarılı olmuş? Bu soru diğerlerinin
kafasını kemirir durur. Serzenişte haklı olan nokta var. Sıra dışı zekalar hariç, çoğu başarı
insanda öyle üstün zeka belirtileri yoktur. Liderler ve diğerlerinin zeka düzeyleri arasında öyle
çok uçurumlar mevcut değildir. Farkı belirleyen olaylara bakış açısıdır, yönetme isteğinin
gücüdür, davranışları değiştirmesidir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, üniversitesinin bakış açısını şöyle anlatıyor:
Biz öğrencilerimize mezun olduktan sonra, herhangi bir şirkette çalışma hayali, bakış açısı,
düşünme sistematiği vermiyoruz. Biz onlara, kendi işlerini kurma, girişimcilik, liderlik hayali
kurduruyoruz ve tüm eğitim sistemimizi buna göre şekillendiriyoruz. Biz öğrencilerimizin
çalışan değil, yöneten, iş kuran, iş geliştiren bireyler olmasını amaçlıyoruz. Diyerek farklı bakış
açış açılarını ortaya koyuyor. İşte bizim ihtiyaç duyduğumuz üniversite, ihtiyaç duyduğumuz,
karakter özellikleri, birey profili..Bizim artık ülke olarak, işi doğru yapan insanlardan çok,
doğru işi yapan, bulan, yaratan insanlara ihtiyacımız var. Oysa çoğu aile çocuklarını, çoğu okul
öğrencilerini bu bakış açısından mahrum, kaybetme korkusuyla, sağlamcılık adı verilen oysa,
üretim ve gelişimin önünü kapatan, düşünce sistematiği ile yetiştiriyor. Fikirlerin gelişimi
önleniyor, özgüven gelişmiyor, anne ve babalar tarafından bilinçsiz bir şekilde bu olumsuz
bildirimler çocuklara yükleniyor. Sonunda da ebeveynler çocuklardan harikalar yaratmasını
bekliyor. Sonuç tabiki fiyasko…
Planlama lider bakış açısına sahip olduğumuz zaman, geleceğimizi yönetme imkânı sağlar
bize. Biz yapılan planın içinde mi yer alacağız, yoksa planımızı yani geleceğimizi kendi fikir ve
davranışlarımızla mı gerçekleştireceğiz. Kendi davranışlarımızı ve hayatımızı etrafımızdaki
insanların düşünce, fikir ve davranışlarına göre şekillendiriyorsak, diğerleri olarak hayatımızı
sürdüreceğiz ve rüzgâr bizi hangi limana götürüyorsa o limana gitmek, o limanı beğenmek
zorundayız, şikâyet etmeye hakkımız yok. Çünkü kendi isteklerimizi, arzularımızı,
düşüncelerimizi bir kenara atmış, o veya bu bahanenin arkasına sığınarak, etrafımıza uyum
sağlamışız, isteklerimiz farklı olmasına rağmen. Komşumuz nasıl yaşıyorsa yaşamışız,
arkadaşımız ne yapıyorsa yapmışız, patronumuz ne istiyorsa yapmışız, ailemiz ne bekliyorsa
yerine getirmişiz. Sonra bir bakmışız ki, beklentilerimiz, amacımız, hayallerimiz nerede biz
neredeyiz? Giderek birbirimizden uzaklaşmış, yalnızlaşmış ve mutsuzlaşmışız….
Kendi yaptığımız planlar doğrultusunda hayatımızı, işimizi gerçekleştirdiğimiz, birilerinin
izinden gitmek yerine, kendi izlerimizi oluşturduğumuz günlerde, gelecekte buluşmak
üzere…………….
Bülent Dokuzluoğlu
Yönetim Danışmanı
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
13
15
08
13
10
14
22

Haziran 2012............ China Garden & Saf Restoran
Temmuz 2012...........Tekne Gezimiz
Ağustos 2012............Rixos Downtown
Eylül 2012................Şampiyon Tatil köyü Beldibi
Ekim 2012................Cryrstal Tat Beach Belek
Kasım 2012..............Delphin Diva 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.
ASUMAN TARIMAN

10.06.

KEMAL OGUZ GÜLEÇ

11.06.

MELİH YETİŞ

16.06.

KAYA GÜRLERSAN

17.06.

SELÇUK MERAL

18.06.

BANU TONGUÇ

30.06.

LAÇİN MİRZA

30.06.
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5.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

6.

BASINDA BİZ
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7. BASINDA BİZ
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