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Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Antalya Kulübü Üyeleri ve Skal dostları,
13 Nisan 2016 Çarşamba günü, Yönetim Kurulu Üyemiz Edip
Araç kardeşimizin ev sahipliğinde, Nisan ayı öğle yemeğimizi
gerçekleştirdik. Kendisine, yönetimine ve nostaljik menüsünün
hazırlığında ve servisinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Yemeğe katılım oranı sevindiriciydi. Skal Dünya Başkanımız Salih
Çene ve Antalya Skal Kulübü GD Başkanımız Umman Çetinbas
ve bendeniz Skal Antalya Dönem başkanı ben Dinçer SARIKAYA,
özenle hazırlanmış sahnede, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca Skal Toast’ıyla gündemi
başlattık.
Tam ICF Yönetim kurulu üyesi dostumuz Yaşar DÖNGEL’i konuşmasını yapmak üzere
sahneye davet etmiştim ki, o da ne? Aramıza sızan bir aşçı, elindeki buz kovasını ve
tepsiyi yere düşürdü, düşürdüklerini yerden almak yerine, tenor sesiyle “o solo mio”
şarkısını söylemeye başladı. Herkes dondu kaldı. Hemen arkasında bir barmen belirdi ve
o da elindeki gitarıyla ona eşlik etmeye başladı. Yetmedi, servantın yanındaki waitress
soprano sesiyle onlara katıldı. Dumura uğradık, tam toparlanmaya başlamıştık ki, orta
masadaki misafirlerden 2 bayan da soprano sesleriyle onlara katıldı. Yemek ziyafeti, tam
bir müzik ziyafetine dönüşmüştü. İlerleyen dakikalarda tüm misafirler, artık bu kişilerin
birer opera sanatçısı olduklarını anlamış, arkalarına yaslanmış ve elleriyle tempo tutarak
an’ın tadını çıkartmaya başlamışlardı.
Tabii ki bu, bizim tarafımızdan hazırlanmış bir senaryo idi. Antalya Devlet Opera ve
sanatçıları, Carmen’in baş rol oyuncuları, bize sponsorluk yaparak bu güzel anı
yaşatmışlardı. Kendilerine, emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ileterek
gündemin diğer maddesine geçtik.
Bu bölümde, ICF Yönetim kurulu Üyesi Yaşar DÖNGEL, ilgi çekici sunumunu son derece
akıcı ve tüm dikkatleri üzerine toplayıcı bir şekilde gerçekleştirdi. Tüm üyelerimizin
dikkatini çeken bu sunumu elde etmek için, neredeyse orada bulunan üyelerimizin
tamamı ve hatta onlardan duyan diğer üyelerimiz beni aradılar. Ben de kayıtsız
kalamazdım tabii... Dolayısıyla Yaşar dostumuzdan bu çok özel sunumu aldım. Ekte
sunacağım. Kendisi, “bu sunumdaki bilgilerin, herkesin bildiği gibi güncel verilere
dayandığını, kehanette bulunmadığını, bu tabandan oluşan verilerle tahmin yürütmenin
de herkesin kendi yeteneğine kaldığını” hatırlatmamı istedi.
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BAŞKANIN MESAJI

Daha sonra, Üyemiz Mehmet GÜLOVA kardeşimiz, Melih YETİŞ
kardeşimiz ile birlikteki yeni girişimleri hakkında bilgi verdi.
Bu projeyi bundan sonraki toplantılarımızda da planlıyoruz.
Üyelerimizin; kendi işlerinin tanıtımını yaparak dayanışmayı ve
bu sayede gelişimlerini sağlayacaklarını umuyoruz. İlgisini çeken
üyelerimiz bizi arayabilir.
YK üyemiz Uğursal Uğur kardeşimizin de bir bilgilendirmesi
oldu. İlgisini çekenler, için www.denizbenal.com adresinden bilgi
alabilirler.
Tatlı ve kahve faslından sonra, herkes kepçesi kadar almış olduğu bilgilerle ve gönül
rahatlığı içerisinde işlerinin veya evlerinin yolunu tuttu. Dilerim bundan sonraki
toplantılarımız da aynı dinamizm içerisinde gerçekleşir.
Bu cümleden yola çıkarak,
Bir sonraki toplantımız 11 Mayıs 2016 da gerçekleşecek, lütfen takviminize not alınız.
En az bu toplantımız kadar heyecanlı ve dolu dolu olacağını düşündüğümüz bu
toplantımızın da, konuşmacı konuğu herkesin yakından tanıdığı ve değerli üyemiz,
Sn. Yusuf Hacı SÜLEYMAN olacaktır. Gündemin enine boyuna değerlendirileceği bu
toplantıya katılımınızı, tabii ki yoğun katılımdan dolayı ayakta kalmak istemiyorsanız,
çalıştıracağımız zincir vasıtasıyla yönetim kurulu üyelerimize bildirmenizi özellikle rica
ediyoruz.
Skal Sevgi ve Saygılarımızla,
Skal Antalya Yönetim Kurulu adına,
Dinçer SARIKAYA,
Başkan
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SKAL ANTALYA NİSAN AYI TOPLANTIMIZI
WOW KREMLIN PALACE’DA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Nisan ayı geleneksel yemekli toplantımızı 13.04.2016 Çarşamba günü 12:30’da,
Sevgili kardeşimiz Edip ARAÇ misafirperverliğinde WOW Kremlin Palace’da
sizlerin de yüksek katılımı ile gerçekleştirdik.
Bu geleneksel yemekli toplantımıza, ‘‘Rakamlarla Günümüz ve Gelecek
Turizmi’’ konusunda bize detaylı bilgiler veren, ICF Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Yaşar DÖNGEL konuşmacı konuğumuz oldu.
Nisan ayında doğum günü olan üyelerimiz için doğum günü pastası kesildi.
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SKAL ANTALYA NİSAN AYI TOPLANTIMIZDA
KONUŞMACI KONUĞUMUZ YAŞAR DÖNGEL’Dİ
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SKAL ANTALYA NİSAN AYINDA DOĞAN ÜYELERİMİZİN
DOĞUM GÜNÜ PASTASI KESİLDİ.
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YAZARLARIMIZDAN...
Mecburiyetten
Hayatta bazı mecburiyetlerimiz olmasa ne halt ederdik, ne
tür bohem bir yaşam sürerdik emin olamıyorum.
Bağlayıcılığı kesinleşmiş ve kuşaklar boyunca önce
geleneksel hale getirilip ardından yaşam biçimi haline
dönüştürülmüş mecburiyetlerimiz, belkide medeniyetimizin
temel direklerinden bazılarını oluşturmakta.
Kültüre, milliyete, ülkeye hatta iklime göre değişen
mecburiyetler elbette biz turizm cemaati içinde geçerli. Buradaki cemaat
kelimesine takılmayın lütfen, mevzu herkesin varda bizim neden olmasın mevzusu.
Örneğin;
Eve ekmek götürmek mecburen.
Patronun, müdürün, yöneticin vs seni çıldırtsada, kafayı yedirtsede eyvallah
demek mecburen.
Faturaları, kirayı, çocuğun okul masraflarını, eşinin plates, yoga, pasta kurslarını
her ay trink ödemek mecburen.
Aç dolaşırım ama kuyruğu dik dolaşırım hesabı, cep delik cepken delik
umursamadan marka giyerek dolaşmak mecburen.
Cip olmadı EsYuVi oda olmadı pahalı markanın en alt segmentinden araç sahibi
olmak mecburen.
O gurupla hayatta işim olmaz hocam şeklinde trip yaptığın, beğenmediğin,
küçümsediğin adamlarla gün olup devran döndüğünde çalışmak mecburen.
Şaibesi, şüphesi bol sektörel yarışmalarda ödül almak için, yırtınmak, eşi dostu
aramak, oy dilenmek, ancak yinede ödül veren kuruma her ihtimale karşın bağış
yapmak mecburen ( support our troops )
Göreve ilk başladığın gün içerideki ekibi kökten kazıyıp, tesisin ve operasyonun
bekaası için kendi tayfanı peşinden sürüklemek mecburen.
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Ego yoksa bile, daha havalı gözüktüğünden bir an önce
edinmek mecburen.
Bu aralar;
Bizim oğlanlar RUS uçağı düşürdü ne halt edeceğiz diye
düşünmek mecburen.
Domatesler elimizde kaldı
hayıflanmak mecburen.

kime

satacağız

şeklinde

Rus gelmezse kimi getirelim stratejisi yapmak mecburen.
Hadi 2016’yı kurtardık peki sonrası, ya böyle devam ederse Rus turistin rolünü
kime veririz biçiminde kafayı kaşımak mecburen.
Ulan İsrailliyi kaçırdık, şimdide Rus’lar, sonrasında Almanlar la da papaz olursak
naneyi yedik, suçumuz neydi Yarab gibisinden isyan etmek mecburen.
Konuyla ilgili toplantı, kongre, seminer, forum, resepsiyon vs bilimum aktivite
gerçekleştirmek, memleketi ve turizmi buralarda kurtarmak mecburen.
En tehlikelisi de onca yağız bekar oğlanı ne edecez, nere gönderecez diye kafayı
kırmak mecburen.
Evvela memleketi pazarlamak mecburen.
Bunun için pek bir halta yaramasa da basmakalıp tanıtım projelerine milyonlar
harcamak mecburen.
Bu işleri eşe, dosta, kuzene, bizim oğlana ihale etmek mecburen.
Elin oğluna Türk dostu, gerçek bir Türkiye sever şeklinde kompliman yapmak
mecburen.
Dededen toruna dört kuşaktır memlekete kendiliğinden gelen, genlerinde seyahat
kültürü olan en turistik millete o destinasyon için çok uğraştık demek (ele güne
karşı) mecburen.
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Turizm haber portallarını sektörde neler oluyor hocam bir
bakalım babında arada check etmek, güncelden haberdar
olmak mecburen.
Sezonsal durumlar itibari ile; Kim nereden, ne zaman,
nasıl, neden ayrılmış, kimler orayla görüşmekte, ben kimle
görüşsem orayı ayarlarım şeklinde gündem takibi mecburen.
Bu tür bilgileri sıcak sıcak servis edecek vatandaşlara yakın
durmak, iletişimde kalmak mecburen.
Yolda görsen dönüp selam vermeyeceğin gudubet arkadaşa sırf işini görme
ihtimali var diye yanaşmak mecburen.
MFÖ’nün yıllar önce dediği gibi her kafadan bir ses çıksa da, şaşırsak da, bunalsak
da, sıkılsak da hayatta kalmak mecburen.
Erken kalkmak mecburen
İşe gitmek mecburen
Eve dönmek mecburen
Mecburiyetten
Oh sesleri of olunca
Her kafadan ses çıkınca
Şaşırınca bunalınca
Mecburiyetten
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburiyetten
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MAYIS AYI YEMEKLİ TOPLANTIMIZ
Sevgili Skal Kardeşlerimiz,

Mayıs ayı geleneksel yemekli toplantımızı 11.05.2016 Çarşamba günü
12:30’da başlayacak şekilde, Sevgili kardeşimiz Yıldırım CÖMERTOĞLU
misafirperverliğinde Delphin Imperial Hotel Lara’da düzenleyeceğiz.
Bu geleneksel yemekli toplantımızda konuşmacı konuğumuz, Skal üyemiz
ve Aktob Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf Hacısüleyman ‘‘Güncel Turizm
Sorunları ve Çözüm Önerileri’’ konusunda bize detaylı bilgiler verecektir.
Tüm üye kardeşlerimizin yüksek katılımlarını bekliyoruz.
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KAMPANYALAR VE DOĞUM GÜNLERİ

GELENEKSEL AYLIK YEMEKLİ
TOPLANTILARIMIZ
11 Mayıs

Delphin Imperial Hotel Lara

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...
Hotel Lara Beach
Antalya Balık Evi
Antalya Balıkevi Salaş
Club Arma
North Shield
Crystal Hotels
Limak Hotels
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Tüm SKAL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...
1234568910111213-

BOZKURT ATİLLA
MUAZZEZ TONGUÇ
UĞUR ECEL
HAMİT KUK
NACİ GEDİK
TUNÇ BATUM
AHMET İLLEZ
ŞULE BİLLUR
ADNAN FIRAT
YILDIRIM CÖMERTOĞLU
MEHMET GÜLOVA
MEHMET MÜLAYİM
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SPONSORLARIMIZ...

