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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Ailem,
Ekim ayı öğlen yemekli toplantımızı, 18 Ekim 2017 Çarşamba
günü, yoğun bir katılımla Limak Lara otelde gerçekleştirdik. Limak
Lara oteli genel Müdürü Sn.İzzet ADEMOĞLU ve tüm çalışanlara,
Yönetim Kurulumuz ve siz değerli üyelerimiz adına tekrar teşekkür
ederim. Sıcak hizmetleri ve leziz yemekleri ile toplantımız daha da
anlam kazandı. Ayrıca katılımları, güzel sunumları ve sponsorlukları
ile yemeğimize değer katan ULU İNŞAAT Yönetim kurulu başkanı
Cemal ULU ve Yardımcısı Osman ULU’ya da, gıyabınızda teşekkür ederim. Kendilerine ve
projelerine http://www.uluinsaat.com.tr/ulupanorama.php adresinden ulaşabilirsiniz.
Tüm Skal Üyelerine indirim ve öncelik sözleri var.
Bilindiği üzere, 2017 Dünya Skal Kongresi, Hindistan’ın Hyderabad kentinde yapıldı.
Türkiye Skal olarak bizler de katılarak ve genel kurulda bulunarak, ülkemizin tanıtımında
ve yeni yönetim seçiminde katkıda bulunduk. Toplantıda, izlenimlerimi paylaşmıştım.
Ama, kalıcı olması ve hatırlamak için, hafızamda kalan bilgileri burada da paylaşıyorum.
Genel kurulun dışında, toplantı gündemlerinde ilginç forumlar vardı. Bunlardan hiç
şüphesiz en etkileyici olanı, Indian Administrative Services (IAS) ve National Institituon
for Transforming India (NITI) CEO’su, Amitabh KANT idi. Bu adamı takip etmenizi
öneririm. Bu zat, aynı zamanda, “Incredible India” motto’sunun yaratıcısı, kurucusu ve
takipçisi olması açısından önemliydi. Araya espriler serpiştirerek, dinleyicileri oldukça
etkiledi. Burada anlaşılan, Hindistan devletinin, Turizm’i geliştirmek için profesyonelleri
iyi kullanmasıydı.
Konuşmasından yaptığım alıntılara göre;
Hindistan nüfusunun %72 si 32 yaş altı.
21 milyon Hintli yurt dışına çıkmış,
Uluslararası Platformlarda söz sahibiler. Mesela;
Silikon vadisinin %60 ı Hintli
Google ‘ın %40 ı Hintli
Facebook’un %40’ı Hintli,
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Gelirleri her geçen gün artıyor, Sosyal Medya ile olan ilgileri yükseliyor, dışa açılım için
çince öğreniyorlar. 7 dolara Smart phone imal edip tüm hintlileri telefon sahibi yapacaklar.
Nüfusun %5’i seyahat ediyor. Hedef, tüm Hintlilerin dünyayı gezmesi. Amerika, Afrika,
Asya’yı keşfedecekler. (Ancak hedef kitle arasında Avrupa’yı söylemedi). Turizmle ilgili
olarak ilkokul seviyesine inmişler. (Çevrecilik, tarihi bilgiler ve taksicilerin eğitimi). Yeni
havaalanları yatırımlarına başlamışlar. Anlaşılacağı gibi, gümbür gümbür geliyorlar.
07 Ekim 2017 de Executive Committee seçimleri de www.skal.org adresinde
görebileceğiniz gibi tamamlandı ve birgün sonra President’s Gala Dinner’da, zincir
değişim töreni düzenlenerek, David Fischer, bayrağı Susanna SAARI’ye teslim etti.

Sevgili Skal Ailesi,
17-19 Kasım 2017 Tarihleri arasında, USDF (ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ
FEDERASYONU) toplantısını Limak ATLANTİS DELUXE HOTEL & RESORTS otelimizde
gerçekleştireceğiz. Tüm Skal Antalya üyelerimizin, bu toplantıya ve Gala’ya katılmalarını
özellikle rica ediyorum. Sıcak Skal atmosferini tatmanız, diğer şehirlerdeki Skal
Kardeşlerimizle tanışmanız, isterseniz B2B’de stand kurarak şirketinizi tanıtmanız
açısından herkes için son derece yararlı olacağını düşünüyorum.
Bu vesile ile gelecek aylardaki programımızı tekrar hatırlatmak isterim:
• 17-19 KASIM 2017 LİMAK ATLANTİS DELUXE HOTEL USDF ANTALYA
• 16 ARALIK 2017 THE MARMARA, YILSONU BALOSU (SPOUSE NIGHT)
• OCAK 2018 GENEL KURUL
Sıcak ve mutlu bir kış sezonu diliyorum.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Dinçer Sarıkaya
Başkan
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SKAL ANTALYA EKİM AYI TOPLANTIMIZI
LİMAK LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Skal International Antalya Kulübü olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz ekim
ayı toplantımızı 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 12:30’da, Limak Lara Hotel’de
gerçekleştirdik.
Toplantı konuğumuz ve sponsorumuz ULU İNŞAAT Yönetim kurulu başkanı Cemal ULU ve
Yardımcısı Osman ULU sunum yaptılar.
Ekim ayında doğum günü olan üyelerimiz için doğum günü pastası kesildi.
Değerli konuklarımıza, sevgili Skal kardeşlerimize, katılımlarından ve ilgilerinden dolayı çok
teşekkür ediyoruz.
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Turizmde farklılık fark yaratır
Farklı olmak, kopyacı değil yaratıcı olmak yapılan her
işte sizi rakiplerinizin önüne taşıyor, başarınız için
sürükleyici oluyor. Yaratıcı, günün trendlerini öteye
taşıyan yenilikler ve tüketici odaklı yapılmamışı ilk
yapmak ve bunu başarılı bir şekilde pazarlayabilmek
ağırlama sektöründe işletmeleri öne çıkarıyor.
90’ların başlarıydı, Hilton Oteli genel müdürü Klaus Martiensen otelin o yıl
gösterdiği başarının ödülü olarak tüm yönetim kadrosunu Avusturya’ya kısa
bir hafta sonu gezisine götürdü. Bu seyahatimizde o zamanlar gencecik
olan bir havayolu ile uçtuk. ‘Virgin Air’ uçak iç dizaynı, ekiplerin üniformaları,
verdiği hizmet ve ikramları ile o günler için hiç alışık olmadığımız farklılıkları
ortaya koymuştu. Hayran kaldık ve üzerinden geçen neredeyse 25 seneye
rağmen, zaman zaman bir araya geldiğim katılımcıların tümünün o geziden
akıllarında kalan en önemli şey Virgin Air’de aldığımız hizmet ve farklılıklar
olduğunu dinliyorum. Virgin Air o rüzgârı çok da iyi kullanamadı ve
günümüzde yönetim anlayışının en önemli faktörü olan sürdürülebilirliği
sağlayamadı. Yarattığınız farklar sizi evet öne çıkarıyor, ancak bunu doğru
yöneterek sürdürülebilir başarıyı yakalamak gerekiyor.
Genelleme yapmasak da ülkemiz turizm sektöründe genel teamülün ne
olduğunu irdeleyelim. Yeni yatırımların büyük çoğunluğu, otel, acente, tur
operatörü ve hatta hava yolu olsun pazardan nasıl pay alırız mantığı ile
yapılır. Payını kapmaya niyetli olduğumuz ürünü nasıl kopyalarız? Oysa ilk
soru, ‘kendimiz nasıl pazar yaratırız?’ olmalı. Pazardan pay alma yolu olarak
görülen genelde ‘Kopyacılık’. Düşünce olarak eğer ben komşu otele benzer
konseptlerde hatta aynı mimar, iç mimarların ve peyzaj mimarlarının elinden
çıkmış, aynı konseptleri kopyalarsam tüketici için oraya veya buraya gitmek
neyi değiştirir?
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Yeni konseptler ve buna bağlı yeni pazarlar yaratabilmek
vizyon ve yaratıcılık ister. Fark yaratmanızı ister, farklı
olmanızı ister. Aksi halde gelen turist sayını hep beraber
paylaşır dururuz. Yeni açılanlar ise aynı çanaktan pay alır
ve işletmeler güçleneceğine hep beraber zayıflar, daha
düşük fiyatlara razı ve boynu bükük kalır.
Sektörümüzde ilerleme, gerek destinasyonlarda gerekse
tüketiciye hizmet vermekte olduğumuz tesislerde
yapılmamışları yaparak fark ortaya koyarak, acente ve operatörler açısından
da hizmet ve teknolojide aynı çabayı ortaya koyarak sağlanabilir.
‘Herkes gibi olan herkes gibi olur’ fark yaratmayı becerebilirseniz işte o
zaman rekabet ortamından sıyrılır ve tüketicinin sadakat göstereceği
işletmeler olursunuz.
Şu an okuyucularımın bir kısmından ‘Peki farklılığı nasıl yaratacağım?’
sorusunu duyar gibi oluyorum. Cevabı bende değil sizde… İşletmelerinizde
çalışan herkesin görüşlerine saygı duyarak yapacağınız hizmet ve gelişim
odaklı beyin fırtınaları, o fırtınalardan çıkan sonuçları sahiplenmeniz, yeniye
el uzatma cesaretiniz ve enerjiniz, denemek, sahiplenmek, vazgeçmemek
ve sonra tekrar baştan aynı çabaları durmaksızın ortaya koymak.
‘Herkes gibi olursan, herkes gibi olursun’ sloganını sahiplenerek Türk turizmi
ve başarısı için her birimizin farklı renkleri, farklı sesleri ve farklı çiçekleri
olmalı.
Mehmet Mülayim
Limak Kıbrıs Genel Müdürü
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KAMPANYALAR VE DOĞUM GÜNLERİ

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...
Crystal Hotels
Limak Hotels
The Marmara

% 20
% 20
% 20

J

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

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...
123456-

FATİH CANER
CENGİZ YILMAZ
ERDOĞAN TURAN
ERGİN DOLAPÇIOĞLU
MEHMET BOZTAŞ
SERDAR BAŞ

03.11
07.11
13.11
15.11
17.11
18.11

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
SPONSORLARIMIZ...

