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BAŞKANIN MESAJI
Sevgili SKAL Kardeşlerim,
Şubat ayı toplantımızı, Yönetim kurulu üyemiz sevgili Muazzez
Tonguç Carlucci Kardeşimizin ev sahipliğinde, Best Western Khan
Otelde büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Muazzez kardeşimizin
titizlikle hazırlattığı kokteyl ve sunulan menü tüm üyelerimizin ve
konuklarımızın haklı beğenisini kazandı.
Muazzez kardeşimizi ve şahsında Best Western Khan Oteli ekibini
kutluyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
***
Şubat ayı toplantımızda Konuk Konuşmacımız Turizm Yazarı ve Tarihçi Saffet Emre
Tonguç idi. Konuşmacı Konuğumuz Turizm Yazarı Saffet Emre Tonguç olunca, toplantıya
üyelerimizin ve basının ilgisi ve katılımı da bizi sevindirecek seviyede oldu. Basın
mesuplarıyla birlikte 70 konuğumuzun katılımını, son dönemlerdeki en yoğun Skal
toplantımız olarak hatırlayacağız.
Konuklarımız arasında SI Direktörümüz sevgili Salih Çene, Aktob Başkanı ve aday
üyemiz sevgili Sururi Çorabatur ve geçmiş dönem başkanlarımız sırasıyla; Serdar Göksel,
Kaya Gürlersan ve Asuman Tarıman da bizimle birlikte olunca oldukça renkli ve keyifli
bir toplantı yaşadık.
Sevgili Saffet Emre Tonguç’un esprili, akıcı sohbetinin yanısıra Antalya hakkındaki yorum
ve önerileri ise toplantımıza ayrı bir tat kattı.
Toplantıya katılan üyelerimize katılımları ve katkıları için teşekkür ediyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
USDF Başkanımız sevgili Deniz Anapa’nın 29 Mart’ta İstanbul’da yapılacak olan
2. Turizm Arenasında işlenecek konunun “Turizmde Yeni Fikirler ve Yaratıcılık”
olacağını ve 30 Mart günü yapılacak olan USDF Genel Kurulu ile ilgili duyurularını,
her fırsatta sizinle paylaşıyor ve bilgilendiriyoruz. Bildiğiniz gibi, geçen yıl Arena da
konu başlığı “Turizmin geleceği - Geleceğin turizmi” idi oldukça ilgi çekti ve daha
sonra da benzerleri yapıldı. Bu yıl ki Arenanın konusu da oldukça ilginç, Siz değerli
üyelerimizin katılım ve katkılarıyla daha da renklenecek olan bu yılın Turizm Arenasına
katılımınız için şimdiden kayıt yaptırmanızı öneriyorum.
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Bilyorsunuz, Mart ayı hepimizin yoğun fuarlara gittiği ve önümüzdeki sezonla ilgili
bilgileri toplayıp öngörülerimizi kısmen netleştirebildiğimiz bir ay. Bu nedenle Mart
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ayı içinde toplantı yapma fırsatımız olamıyor. Nisan ayı toplantımızı
10 Nisan Çarşamba günü sevgili Nihat Tümkaya kardeşimizin ev
sahipliğinde Belek Kempinski The Dom Otelde yapacağız.
Konuk Konuşmacımız Tarihçi Prof. Dr. Havva İşkan Işık olacaktır.
Oldukça yararlı 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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ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZ BEST WESTERN
KHAN HOTEL’DE YAPILDI.

Şubat ayı yemekli toplantımızı Best Western KHAN Plus Otel’de, sevgili
Muazzez Tonguç Carlucci nin ev sahipliğinde yaptık.
Toplantımıza, konuşmacı konuk olarak katılan Sn. Saffet Emre TONGUÇ,
özellikle üst düzey ve yüksek gelir sahibi turistlerin Türkiye’ye bakış açılarını,
ülkemize geldikten sonraki görüşlerinin değişimi ve bizlerden memnuniyetleri
konusunda güzel bilgileri bizlerle paylaştı. Kaliteli turizm ve daha yüksek
döviz girdisi için, Herşey Dahil sistemin biraz daha yavaşlaması, daha butik
ve özgün hizmete yönelmemiz gerektiğini vurguladı.
Değerli dostumuz, AKTOB Başkanı Sn. Sururi ÇORABATIR’ın da toplantımıza
katılımı, ayrıca renk kattı ve kendisi Akdeniz bölgesinin son sektörel verilerini
ve beklentilerini çok net bir şekilde bizlere aktardı.
SkalI Direktörümüz ve klübümüz üyesi Sevgili Salih ÇENE yine bizlerle birlikte
idi, SI üyelerinin son sayılarıyla ilgili ve Türkiye’de yeni kurulan kulüplerimizle
ilgili bizi bilgilendirdi..

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZ BEST WESTERN
KHAN HOTEL’DE YAPILDI.

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZ BEST WESTERN
KHAN HOTEL’DE YAPILDI.

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
ACB tarafından “Kongre Turizmi Semineri” düzenlendi
ACB, Antalya Kongre Bürosu tarafından düzenlenen Kongre Seminerine
yurt dışından kongre organizasyonu konusunda iki deneyimli, uzman
konuşmacı da katılmasına karşın, semineri 60 turizmci ve eğitimci
izledi.
“Antalya’da Kongre Turizmi Potansiyelinin Tanıtılması ve Geliştirilmesi
Projesi “çerçevesinde, 07 ve 08
Şubat 2013 günleri Antalya’da
Ramada Plaza Oteli Salonlarında düzenlenen, “Kongre ve Toplantıların
Kazanılmasında, Gerçekleştirilmesinde Tüm Aşamalar ve Yeşil
Toplantılar” konulu iki günlük Seminer, katılanlar tarafından ilgi ile
izlendi.
Seminerin
açılışına
Antalya Vali Yardımcısı
Recep Yüksel, İl Kültür
ve
Turizm
Müdürü
İbrahim Acar, Antalya
Tanıtım Vakfı Başkanı
Nizamettin
Şen,
Antalya Kongre Bürosu
Direktörü Sinan İnan,
Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı (BAKA) Genel
Sekreteri Tuncay Engin
ile turizm sektöründen
otelci, toplantı ve kongre
düzenleyen acentacılar
ile turizm ve otelcilik
dalındaki
eğitimciler
katıldı.
Seminerin açılını yapan
Antalya Kongre Bürosu Direktörü Sinan İnan Antalya’daki turizm çeşitliliği ve kongre salonlarının
durumlarıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.
Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen ise Kongre Turizmin gelişmesi ve bundan pay
alınabilmesi için daha çok çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konuda herkese görev düştüğünü
belirtti. Şen, “Antalya’nın Kongre Turizmi için mevcut kapasitesini iyi değerlendirmesi, yeni
kongre ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Tıp kongreleri dışında
Antalya’da kongre çeşitliliğinin oldukça az olduğunu görüyoruz” dedi.
Seminerin açılışında bir konuşma yapan Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Antalya’da
12 ay sürdürülebilir bir turizm faaliyetinin tam olarak yerleşmesi için kongre turizmine önem
verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir yerde ne tür turizm faaliyeti yapılırsa yapılsın, kongre
düzenleyecek kuruluşların yer arayışları sırasında orada büyük kongre merkezi var mı, yok mu
buna bakıyorlar” diye, Kongre Turizmi için mutlaka uygun koşullara sahip Toplantı Salonları ve
gerekli altyapının var olması gerektiğini vurguladı.
Yüksel, bu konuda önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olacağını anlatarak, şöyle konuştu:
“Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve devam ettirilmesi için turizmcilerin seslerini daha
çok çıkarmaları gerekir. Biz kamu olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bizim
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gözümüzden kaçanları da sektör temsilcileri dile getirmeliler. Kamu
birikimine rağmen sektörün yönlendirmeye ihtiyacı var. Bizim baktığımız
yerden bazı şeyleri göremiyor olabiliriz”, dedi.
BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin ise yaptığı konuşmasında turizm
alanında kendinden söz ettiren bölgenin her alanda daha iyi şekilde
gelişmesi için oluşturulan projelere destek olduklarını söyledi ve “EXPO
alanına yapılması planlanan kongre merkezi BAKA aracılığıyla yapılabilir”
dedi.
Seminerin sabah oturumunda, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, “Toplantı endüstrisine
giriş, ulusal ve uluslararası aktörler” konulu sunum yaparken, Akdeniz
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aksu da öğleden sonra, “Kongre Yönetim
Fonksiyonları ve detay yönetimi” ile “Toplantı öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenler”
konularında bir sunum yaptı. Seminer katılımcılarının katkı ve soruları ile hareketli geçen
sunumlarda, Antalya’ya Kongre almak için “Kongre ve Toplantı Turizmi” ile ilgili fuarlara düzenli
olarak katılmak ve ACB’yi bu konularda desteklemek gerektiği vurgulandı. Kongre, Kent sınırları
dışında bir bölgede bile yapılsa, mutlaka Antalya’yı, kenti katılımcılara göstermek gerektiği,
bu kişilerin yerel kültürü ve zenginliğini görmek istedikleri hatırlatıldı. Bu nedenle, gelecek yıl
Belek’te düzenlenecek 53.ICCA Kongresi’nin bir akşam yemeğinin Antalya içerisinde yapılmasının
planlandığı belirtildi.
Seminerin ikinci günü sabah oturumunda İngiltere’den gelen Andrew Walker, “Müşterilerinizin
Yeşil Toplantılar düzenlemesine nasıl yardımcı olursunuz?” konulu bir sunum yaptı. Dünyadaki
birçok şirket Dünyanın herhangi bir yerinde yapacakları toplantılarda da doğa ve çevrenin
korunmasına dikkat ettiklerini, bu nedenle toplantı yeri seçerken bunun önemli bir kıstas
olduğunu belirtti. Toplantı yapılacak belde ve tesislerde sürdürülebilir turizm ilkelerinin ve doğa
dostu malzemelerin kullanımının giderek arttığını, organik gıda kullanımı, karbon gazı salınımı
gibi konulara özen gösterildiğini vurguladı. Kongre organizasyonu yapanların, “Yeşil Toplantı
Paketi” (green meeting) hazırladıklarını ve bunu toplantı düzenleyen kurum ve kuruluşlara
pazarladıklarını anlattı.
Günün ikinci oturumunda, Sosyal Medya Uzmanı Cenk Hasdal ise, “Sosyal Medya’nın formel
olmayan eğitim yollarından biri olduğunu, bu nedenle de sanal ortamda ülkelerin nüfusu
sıralamasında Çin ve Hindistan’dan sonra facebook takipçilerinin neredeyse üçüncü en büyük
ülke sıralamasında yer aldığını belirtti. Artık önemli markaların sosyal medyada etkin olarak yer
aldıkların, turizm ve otelcilik sektöründe de sosyal medya kullanımının yavaş yavaş artmakta
olduğunu söyledi ve çeşitli uygulamalardan örnekler verdi.
Son olarak Portekiz’de bir iletişim şirketinin ortağı ve CEO’su olan Linda Pereria, “Nasıl Birlikte
Dans edebiliriz? Kongreler nasıl kazanılır?” başlıklı sunumunda, bir kongreyi almak için neler
yapılması gerektiği üzerinde durdu. Kongre veya bir toplantı düzenlemek isteyenlerin ihtiyaç
ve beklentilerine nasıl hitap edilir, nasıl hazırlık yapılır, onlara kongre yeri ve etkinliklerini
aktarırken, yeterlilik, duygusallık ve etkinlik anlamında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
İnsanları güzel dağ manzaralarının değil, güzel ve yeterli hazırlıklar ile o işleri yapacak insanların
etkilediğini söyledi. Kongre teklif sunumunu mutlaka profesyonel kişilerin yapması gerektiğini,
15 dakika içerisinde öneriyi karşı tarafa aktaracak ve onları etkileyecek kişinin özelliği, bilgisi ve
önceden yapılan hazırlıklardan söz etti. “Fiyat” aldığınız şeydir, ama “değer” verdiklerinizdir”,
dedi. Kongre katılımcılarının %65’inin kaliteli otellerde konaklamak istediklerini, %46’sı için
iyi bir otelin “Çok Önemli” olduğunu vurguladı. Kongre dışında çevrede düzenlenecek sosyal
etkinliklerde, o yöreye özgü, çok ince düşünülmüş, etkileyici, şaşırtıcı programların düzenlenmesi
gerektiğini söyledi.
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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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‘’TURİZM KULÜBÜ’’ BAŞLIYOR
Turizmin gelişmesi ve yaygınlaşması adına iletişimin önemine inanarak, bilgilendirici ve eğitici
radyo programları oluşturmaya
karar veren Trio To Do Danışmanlık
- Eğitim ve Medya Şirketi bu
amaçla Akdeniz Üniversitesi
İletişim
Fakültesi
Radyosu
‘’Üniversite FM’de 91.3’de, Turizm
Kulübü’’ Programını hazırlayıp,
sunmaya başladı.
Trio To Do Danışmanlık - Eğitim
ve Medya Şirketinde Şule BİLLUR
(Danışman, Otelci) Avni AKER
(Skal International Antalya Üyesi
- 1988) ve Emir HEPOĞLU (Skal
International
Antalya
Üyesi
- 2011) bulunuyor. Trio To Do
Danışmanlık - Eğitim ve Medya
Şirketine biz de çalışmalarını
sorduk. İşte aldığımız cevaplar:
“To Do” adı nereden geliyor ?
Otelcilik sektöründe çalışan kişiler olarak, her işi düzenli ve eksiksiz yapmak için, her çalışmaya
başlamadan önce, bir liste yapılır. Buna “yapılacak işler listesi” denir. İngilizcesi ise, “to do list”
olarak iş yaşamında anılır. Bizler de iş yaşamımızda bu yöntemi kullanmaktayız ve yapılanmamızla
da ciddi bir şekilde örtüştüğünü söyleyebiliriz. Üç otelci ve eğitimci bir araya geldik, birlikte
neden olmayalım dedik, “Trio” (üçlü) oluştu…Sonra da listeler, çalışma programları yapmaya
başladık…”Trio To Do” çıktı ortaya.
Sizleri tanıyabilir miyiz? Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Biz yıllardır konaklama sektöründe değişik düzeylerde görev yapmış ve otelcilik
eğitimleri vermiş bir ekibiz. Üç kişi bir araya geldik ve farklı yöntemlerle çalışarak,
özellikle konaklama sektörüne Danışmanlık Hizmetleri vermek ve Otelcilik Eğitimleri organize
etmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Eğitimi salonlardan dışarı çıkarıp, geniş ve etkin
katılımlı programlar hazırladık, yenilerini de geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu çalışmalarımız sırasında, ülkemizde Turizm Sektörü ile ilgili sadece bir-iki radyo ve
TV programı yapıldığını saptadık. Turizmin gelişmesi ve yaygınlaşması için iletişimin
önemine inanarak, bilgilendirici ve eğitici radyo programları oluşturmaya karar verdik.
Bu amaçla da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu “Üniversite FM’de 91.3”
19 Şubat 2013 tarihinden itibaren her Salı günü saat 17.00 – 17.45 arasında “Turizm
Kulübü” Programını hazırlayıp, sunmaya başladık. İlk Program Konuğumuz, Rose
Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi, ATSO Meclis Başkan Vekili Sayın
Yeliz Gül Ege oldu.
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BULUŞMALARIMIZ...
Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:
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
North Shield
Best Western Plus Khan Hotel
Khan Beach & Bistro
Crystal Hotels
Asterix Tour Servis Ücreti

%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
15
15
20
20
50



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

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...
12345-

AVNİ AKER
HASAN AKINCIOĞLU
MUNCİYE ÇAVUŞOĞLU
EMIR HEPOĞLU
YUSUF HACISULEYMAN

10.03
15.03
25.03
27.03
30.03
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