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Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
BAŞKANIN MESAJI
Sevgili SKAL Kardeşlerim,
Ocak ayı toplantımızı, aday üyemiz sevgili Erkan Yağcı
Kardeşimizin ev sahipliğinde, Lara da Concorde Deluxe otelde
büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Özenle hazırlanmış kokteyl ve
daha sonra sunulan menüde yemeklerin seçimi, lezzeti ve sunumu
tüm üyelerimizin ve konuklarımızın haklı beğenisini kazandı.
Aday Üyelerimiz; Y.K. Üyesi Erkan Yağcı ve otel Genel Müdürü
Tuncay Özbakır’ı ve tüm Concorde Deluxe oteli ekibini kutluyor
ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
***
Ocak ayı toplantımızda,
Süleyman Evcilmen idi.

Konuk

Konuşmacımız

Muratpaşa

Belediyesi

Başkanı

Lara bölgesinde, geçtiğimiz aylar içinde yaşanan, bazı otellerimizin yıkım sorunlarıyla
ilgili bilgiler vererek açıklamalarda bulunan, Başkan Süleyman Evcilmen, üyelerimizden
gelen bir çok soruyu da açık yüreklilikle ve büyük bir şeffaflıkla yanıtlayarak katılanların
takdirini kazandı.
Toplantıya ilgi ve katılım da bizi sevindirecek seviyede oldu. Toplantıya katılan
üyelerimize katılım ve katkıları için teşekkür ediyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Önceki bültenlerimizde de sizinle paylaştığımız, Konya Kulübümüzün kuruluş gecesi ve
USDF toplantısı 18-20 Ocak tarihinde Konya da, Konya Skal Kulübünün ev sahipliğinde
düzenlendi. Kulübümüzü temsilen başkan yardımcımız Münciye Çavuşoğlu ile birlikte
katıldık. Diğer Kulüplerimizin de katılımlarının oldukça yoğun olduğu bu toplantıda SI
Direktörümüz Sevgili Salih Çene ve SI geçmiş dönem Başkanı sevgili Hülya Aslantaş da
aramızdaydılar. USDF Başkanımız sevgili Deniz Anapa 29 Mart’ta İstanbul da yapılacak
olan 2. Turizm Arenasında işlenecek konu başlığının “Turizmde Yeni Fikirler ve Yaratıcılık”
olacağını ve 30 Mart günü yapılacak olan USDF Genel Kuruluyla ilgili bilgi verdi.
Aralık ayı sonunda Eşli gecemizde ÖÇBF için yaptığımız çekilişte, topladığımız
5000 TL’yi USDF Başkanımıza takdim ettik. Aynı akşam düzenlenen tören de Konya
Kulübümüzün “Charter” gecesi gerçekleşti ve 16. Kulüp olarak USDF bünyesinde
yerini aldı. Konya Kulübümüzün mükemmel ev sahipliğinde gerçekleşen USDF
toplantısı oldukça keyifli ve verimli geçti.
SI Konya Kulübü Başkanı sevgili Çağatay Ünüsan ve Konya Kulübümüzün değerli
üyelerini bir kez daha kutluyor ve Skal çalışmalarında başarılar diliyorum Türkiye Skal
Hareketi içinde yapacakları çalışmalarda Antalya Kulübü olarak her zaman yanlarında
olacağımızı da burada bir kez daha paylaşmak istiyorum.
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BAŞKANIN MESAJI
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Şubat ayı toplantımızı 27 Şubat Çarşamba Y.K. Üyemiz sevgili
Muazzez Tonguç Carlucci nin ev sahipliğinde Best Western Khan
Otelde yapacağız . Konuk Konuşmacımız hepinizin yakından tanıdığı
Seyahat yazarı ve Tarihçi Sn. Saffet Emre Tonguç olacaktır.
Oldukça ilginç ve keyifli olacağını umduğumuz bu toplantıya
katılımınız için ajandanıza şimdiden not almanızı önemle rica
ederim.
***
Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir sezon dilerim.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
SI Antalya
USDF Üyesi
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OCAK AYI TOPLANTIMIZ CONCORDE DE LUXE
RESORT HOTEL’DE YAPILDI.

Ocak Ayı Yemekli Toplantımız Sn. Süleyman EVCİLMEN katılımıyla yapıldı…
Skal Antalya’nın 2013 yılındaki ilk toplantısı Erkan Yağcı’nın ev sahipliğinde
Concorde De Luxe Resort Hotel’de gerçekleştirildi.
Geleneksel aylık yemekli toplantının bu ayki konuğu Muratpaşa Belediye
Başkanı Sn. Süleyman Evcilmen oldu. Skal Antalya üyeleri ile yemekte buluşan
Başkan Süleyman Evcilmen, turizmcilerin sorularını yanıtladı. Muratpaşa’da
yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Evcilmen, Kaleiçi, ulaşım,
altyapı ve Lara’da otellerdeki yıkımlar hakkında sorulan soruları içtenlikle
cevapladı.
Skal Antalya üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantı, doğum günü olan Skal
üyelerinin pasta kesmesi ile son buldu.
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OCAK AYI TOPLANTIMIZ CONCORDE DE LUXE
RESORT HOTEL’DE YAPILDI.
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OCAK AYI TOPLANTIMIZ CONCORDE DE LUXE
RESORT HOTEL’DE YAPILDI.
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YAZARLARIMIZDAN...
KNOW HOW ANTALYA’NIN NEYİNE!
MARKA YARATMAK BİZİM İŞİMİZ!
Biz otelciler için marka yaratmak çok basit bir konu. Bilhassa güneyde
hayret verici zeka ürünü işler yapılmakta!. Örneğin yeni bir otel satın
aldınız ya da kiraladınız. Geçen yıldan çalışanına ve misafirine çok
çektirmiş bu otelin imajını nasıl tazelersiniz hiç düşündünüz mü ?, aslında
gayet basit;
• Önce en afilisinden 3.000 sene önce yaşamış mitolojik bir kahraman
ismi bulursun.
• Ardından yeni mezun grafikçi genç kıza ucuzundan bir logo
tasarlamasını söylersin.
• Şeker kız Candy’de kazanacağı üç kuruşun heyecanı ile bir an önce
işe koyulur.
• Logo’yu bizzat tasarlamak yerine internet’ten tırtıkladığı tarihi adam kellesini kendi yapmış
gibi gösterir.
• Altına iki adet defne yaprağı, onun altına da otelin ismini yerleştirir.
• Hooop yakın zamanda 20 tesise ulaşacak dev otel gurubunun marka ve logosu tamam.
• Sonuç olarak alanda, satanda memnun.  Yani mutlu son, kazanan ise Türk Turizmi!
Marka yaratmak bu kadar kolay ve istediğin zaman değiştirmek yenilemek elinde iken, bazı
otel gurupları nasıl olurda uzun yıllar aynı bayat markayı satmaya çalışırlar anlamakta zorlanırız
bizler. Üstüne üstlük iddia ettikleri üzere bu yıllara dayanan gayet mühim bilgi birikimi (KNOWHOW olarak adlandırılmakta) paylaşmaktan mutluluk duyarlarmış breh breh breh!
NOW HOV DA NEYMİŞ?
Bu NOV-HOV (know how) dedikleri meret nedir ne değildir anlamak için inceden bir göz
atmakta fayda var. Öncelikle KINGS OF CONVENIENCE gurubunun romantik birde video klipe
sahip dingin ve güzel parçası değildir elbette. Efendim KNOW HOW tanımı ilk kez 1996 yılında
OECD tarafından hazırlanan bir rapor dahilinde kullanılmış. Tanımı otelciliğe uygun açıklayacak
olursak, bir zincirin ya da markanın birtakım hizmet yöntemlerinin nasıl yapıldığına dair bilme
yetisine sahip olması anlamına geliyor. Elbette zamanı geldiğinde bu değerli bilgi birikimin
satılması ya da kiralanması da söz konusu olabiliyor.
Biz ülke olarak bunu yapıyor muyuz?, elbette hem de son yıllarda fazlasıyla. Başta Türki
cumhuriyetler olmak üzere, Kuzey Afrika ve Arap yarımadası bizim markalardan geçilmiyor.
Bırakın markayı nerede ise otel yöneticilerinin hepsi Türk. Yani uzun yıllara dayanan otelcilik
tecrübemizi marka değeri ve münferit bazda pazarlamayı başarmışız. Avrupa’da tek tük de
olsa bulunan markalarımızı da atlamayalım elbette. Hatta görünen o ki bunlara yenileri de
eklenecek.
Buraya kadar iyi güzelde yazının bundan sonrasında özellikle Antalya için ciddi sıkıntı yaratacağını
düşündüğüm bir durum söz konusu. Marka değeri dedik, Know-How dedik, bilgi, birikim,
deneyim dedik, tüm bu tanımları yücelttik hatta onore ettik. Bizi gururlandıran, yüzümüzü
güldüren çalışmalardan bahsettik. Ancak madalyonun diğer yüzümü desem, kazın ayağı öyle
değil mi desem ne desem bilemedim.
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YAZARLARIMIZDAN...
KNOW HOW ANTALYA’NIN NEYİNE!
Malum olduğu üzere Antalya kendi markalarını yaratmakta oldukça usta
bir destinasyon. İsim ve Logo konularındaki yaratıcı yanımıza hatırlarsanız
yazının başında değinmiştim. Ayrıca bunların yanında Avrupalı iş
ortaklarımızın bu topraklar için özel tasarlattıkları nevi-i şahsına münhasır
markalarda mevcut. İş logo ve isimle bitmiyor elbette, tüm bu değerli
markaların altında özenle çalışılmış konseptlerde mevcut!. HD sistemine
daha neleri dahil edebiliriz den yola çıkılarak dantel edasında göz nuru
akıtılarak işlenmiş bu değerli konseptlerin bazıları araştırma yapılması
gereken tez konusu kıvamında.
Ama unutmayalım ki bizim turizm ve otelcilik adına başka değerlerimizde
var ya da vardı. Vardı diyorum zira onları bir bir kaybediyoruz. Onlar
uzun yıllara dayanan deneyimleri ile Antalya’ya değer katan ulusal ve
uluslar arası markalardı. Ne yazık ki şimdilerde bu değerli markaların bazıları ardı ardına şehri
terk etmekteler.
• ANTALYA DEDEMAN / Uzun süredir duyulan dedikoduların ardından geçtiğimiz günlerde
Nazire DEDEMAN otelin satış sürecini başlattıklarını duyurdu. Anlaşma sağlandığı taktirde devir
hemen gerçekleşebilir. Otel, sektöre bir okul edasında çok değerli yöneticiler yetiştirmiştir. 1989
yılından bu yana binlerce istihdam yaratmıştır.
• HILLSIDE SU / Menzilcioğlu gurubun mülkü olan ve işletmeciliğini ALARKO Turizm gurubunun
yaptığı bu modern otel yakın zaman sonra el değiştirecek. Dedikodulara göre tesisin yeni
sahipleri HD sistemi ile çalışmayı düşünüyorlarmış. Fethiye’nin ardından gerçekleşen Ma Beach
denemesi tat vermeyince hayata geçirilen SU Antalya’nın en büyük kazanımlarından biri
olmuştur. HILLSIDER tarzını ve hizmet anlayışını Akdeniz’e taşıyan bu markanın gidişi ciddi
kayıp olacaktır.
• SHERATON / Bir süre önce RIXOS DOWNTOWN adıyla tekrar hizmete açılan otel yıllarca
SHERATON olarak Antalya turizmine hizmet etti. Otelin RIXOS gurubu tarafından devralınması
her ne kadar sevindirici olsa da böylesine büyük bir markanın şehirden ayrılması üzücü oldu.
• DIVAN TALYA / Yıkıldı, yıkılacak, yeniden inşa edilecek derken nerede ise aradan on yıl geçti.
Bu aralar inşaata girmesi yine söz konusu olan otel Antalya’nın en eski tesislerinden. Marka
olarak her ne kadar şehirden ayrılmasa da inşaat süreci bir süre için bizleri ayırmaya yetecek.
Ve diğerleri THE MARMARA şimdilik böyle bir niyetleri yok gibi, umarım olmazda, zira işini en
düzgün yapan markalarımızdan biri. RAMADA yakın zamanda açılmış olmasına rağmen şehirle
çabuk bütünleşti, bulunduğu bölgeye de renk getiren tesis özellikle toplantı guruplarının tercihi.
RENAISSANCE ise PALOMA gurubu içerisinde amiral gemisi kıvamında. Yılların deneyimi
ve uzmanlığı ile en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sonuç olarak elbette ki kendi
markalarımızı yaratmamız gayet yerinde ve olması gereken bir durum. Bu turizm sektöründeki
iddiamızın en kuvvetli göstergelerinden biri olabilir. Ancak sektörün köklü markalarının da
şehirden ayrılması kayıp değil de nedir?. Böylesine büyük deneyimi, bilgiyi kısacası KNOW
HOW ı elinde bulunduran markalar bizim için kaybedilmemesi gereken büyük hazinelerdir.
Emir HEPOĞLU
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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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BASINDA BİZ...

Değerli Skal Kardeşlerimiz,
National Geographic Türkiye şubat 2013 sayısında Küresel Atık Sabun Projesine yer
verdi.
Geçen ay Atlas dergisinde çıkan haberimizin ardından 2013 başında ulusal basında yer
alan ikinci haberimizi bilgilerinize sunuyoruz.
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SKAL USDF toplantısı KONYA’da yapıldı
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SKAL USDF toplantısı KONYA’da yapıldı
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BULUŞMALARIMIZ...
Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:
27 Şubat

Best Western Khan Hotel

10 Nisan
15 Mayıs
12 Haziran
14 Temmuz
14 Agustos
11 Eylül
23 Ekim
13 Kasım
28 Aralık

Kempinski The Dome - Belek
Rixos Lares
Liberty Hotel lara
Geleneksel Tekne Gezintimiz
Crystal Hotels - Waterworld
IC Green Palace
Limak Limra Hotel
Miracle Resort Hotel
Calısta Luxury Resort (spouse night)

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
Asterix Tour Servis Ücreti

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
15
15
20
20
50



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

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLLAR DİLERİZ...
12345-

ALİ OSMAN ERBAŞ
SERDAR GÖKSEL
EDİP ARAÇ
MUZAFFER İSTER
BÜLENT DOKUZLUOĞLU

02.02
03.02
07.02
19.02
28.02
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SPONSORLARIMIZ...

