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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Dostlarım,

Ağustos Yemeğimiz ile birlikte Sezonun Yaz Aylarını genel 
olarak başarı ile tamamlıyoruz diye iyimser olmak istiyorum.  
Ancak, hepimizin uzun zamandır hedef olarak belirleyip 
karşılaştırdığı 2014 verilerine henüz gelebilmiş değiliz. Daha 
önümüzde 2-3 aylık Yaz satışlarımız duruyor ve umarım 
olağanüstü kur değişimleri  nedeniyle sık sık Revize edilmiş 
Bütçelerimize (beklentilerimize) ulaşabiliriz. Ancak, yine 
de böyle esnek bir ekonomik durumda,  sonuçlar hakkında 
başarılı veya başarısız şeklinde yorumlamakta kararsızım ve 
yorumu sizlere bırakıyorum.

Ağustos Yemeğimizi, 15 Ağustos Çarşamba günü Skal Bodrum üyemiz ve Innvista Hotel 
Belek Genel Müdürü Sevgili Ülkay Atmaca kardeşimizin evsahipliğinde güleryüzlü 
Servis, nefis Yemekler ve ayrıca Sevgi ve Dostluğu dolu dolu yaşadığımız bir ortamda 
gerçekleştirdik. Başta Otel Genel Müdürü Ülkay Atmaca olmak üzere emeği geçen tüm 
Ekibine bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, Ağustos ayı gibi çok yoğun bir 
dönemde bizlere zaman ayırarak Yemeğimize katılan başta Dünya Başkanımız Salih 
Çene, International Councillor’mız Asuman Tarıman, Dönem Başkanlarımız ve siz sevgili 
Skal Dostlarımıza, katılımlarınız için gönülden teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık! 

Şu ana kadar sizlerden bir geri dönüş olmadı ama ben yine de bir kez daha tekrar 
hatırlatmak istiyorum;

Bildiğiniz gibi, 21-23 Eylül tarihlerinde USDF Kuşadası Toplantımız için hazırlıklarımız ve 
kayıtlarımız devam etmektedir. Federasyon Başkanımız ve Skal Kuşadası Başkanımızdan 
aldığım ek süre ile katılımcı kişi sayımızı son haliyle belirlemeye çalışıyoruz ve kısa bir 
süre sonra Federasyona liste halinde bildireceğiz. Ayrıca, kişi sayımıza uygun olarak 
Antalya-Kuşadası-Antalya Transfer Organizasyonumuzu yapacağız.

Yine sizlere daha önceki Bültenlerimizde ve Yemekli Toplantımızda sözlü olarak 
açıklamış olduğum gibi, Firmalarını ve Ürünlerini tanıtmak isteyen Üye kardeşlerimizin 
Toplantıda ücretsiz olarak hazırlanan Standlardan yararlanabileceğini de hatırlatmak 
istedim.
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BAŞKANIN MESAJI

Yine bu Yıl, “17-21 Ekim tarihleri arasında KENYA/ 
MOMBASA’da gerçekleştirilecek SKAL WORLD
CONGRESS“ için de kayıtlar devam etmektedir. Ülkemizdeki 
bu olağanüstü kur yükselişi tabi ki yurtdışı seyahtlerini oldukça 
etkilemiştir. Ancak, buna rağmen Kongre’ye Antalya’dan 
katılmak isteyen Üyelerimizin kısa bir süre kalmasına rağmen  
hala Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunabilirler. 

Skal Antalya’mızın “Üyelik Geliştirme” çalışmaları hala 
hepinizin desteği ile artarak devam etmektedir ve hemen 
hemen her ay yeni “Active“ ve “Young Skal“ kardeşlerimiz 
aramıza katımaktadır. Sanıyorum son katılımlarla bu Yıl’ın Yeni 
Üye sayısında %10 barajını aşacağız ve Skal Antalya olarak Skal International tarafından 
verilen  “Başarı Belgesi” ne hak kazanacağız. 

Komitelerimizin çalışmaları Yaz yoğunluğu nedeniyle biraz yavaşlasa da özellikle Çevre 
Komitemiz WhatsApp Sayfamızda da yayınladığı üzere “Kırlangıç Projemize” her
geçen gün Yeni Üye Otelleri katmakta ve bunları Sertifikalandırmaktadır. Komite 
Başkanımız  ve Üyemiz Bülent Dokuzluoğlu ve Ekibine başarılı çalışmaları için bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, “Young Skal Komitemiz” başta Young Skal’dan sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Fatih Saygın ve Komite Başkanımız Mustafa Tombak olmak üzere, başarılı 
çalışmaları ile sene başında 8 olan Young Skal sayımızı kısa süre içerisinde 18 kişiye 
ulaştırmışlardır. Ayrıca,  uzun zamandan sonra süresi gelen Young Skal Üyelerimizi de 
İspanya’dan onaylarını alarak “Active Member” olarak aramıza katmaktayız. Bunlara 
örnek “Deniz Gürlersan “ ve en son olarak da “ Yiğit Akovalı” olmuşlardır. Böylece Skal 
Antalya’mızın da geleceğini güvence altına almaya devam ediyoruz. Başarılı çalışmaları 
nedeniyle başta Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Saygın ve Komite Başkanımız Mustafa 
Tombak kardeşimize  Yönetim Kurulu olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Skal Antalya Grubu olarak aktif şekilde kullandığımız WhatsApp Sayfamızda, 
Facebook Sayfamızda ve Mail  Grubumuzda her geçen gün çok yararlı ve bilgilendirici 
paylaşımlarda bulunduğunuz için siz değerli üyelerimize  çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 
başta “Basın-Yayın ve İletişim Komitesi” Başkanımız Emir Hepoğlu ve Grafik & Tanıtım 
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BAŞKANIN MESAJI

Sponsorumuz İDA Consulting ve Ekibine bugüne kadar 
yaptıkları başarılı çalışmaları ve katkıları nedeniyle de çok 
teşekkür ediyoruz. Umarım Grubumuzun bu güzel iletişimleri 
katkılarınız ile birlikte artarak devam eder.

Eylül ayında da şehirden uzaklaşalım ve Belek’teki 
Dostlarımızı ziyaret etmeye devam edelim dedik. Eylül 
Ayındaki Toplantımızı, 20 Eylül Çarşamba günü 12.00- 14.30 
saatleri arasında bu Yıl aramıza Skal Bodrum’dan katılan 
Sevgili üyemiz Ufuk Gezgin kardeşimizin evsahipliğinde 
Genel Müdürü olduğu Ela Quality Belek Otel’de yapacağız. 
Konuşmacı konuğumuz Antalya ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yeliz Gül EGE olacaktır.  “Destinasyon Olarak ANTALYA“ 
başlığı ile bizlere Antalya’mız hakkında çok faydalı ve güzel bir Sunum yapacaktır. 
Her ay olduğu gibi bu ay da siz değerli dostlarımızdan bu yüksek sezonda çok yoğun 
işlerinize rağmen kısa da olsa zaman ayırarak  bir Öğle Yemeği aranızı hepbirlikte sohbet 
ederek geçirmek üzere yoğun katılımınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere...

Skal Sevgi ve Saygılarımlarımı sunarım.
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Misafirlerimizin gelişi...

Misafirlerimizin gelişi...
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Skal Toast’la yemeğimize başladık.
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Dünya başkanımız Salih Çene’nin konuşması...
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Yeni üyemiz Şefik Ketrez’in yemin töreni...

Yeni üyemiz Şefik Ketrez’in yemin töreni...
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Konuşmacımız Özer Oytun Türkoğlu’nun sunumu...

Özer Oytun Türkoğlu’ya ‘‘Teşekkür Plaketi’’ takdimi...
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Evsahibi Innvista Hotel Genel Müdürü İlkat Atmaca’ya ‘‘Teşekkür Plaketi’’ takdimi

Evsahibi Innvista Hotel Genel Müdürü İlkat Atmaca’ya ‘‘Teşekkür Plaketi’’ takdimi
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SKAL ANTALYA AĞUSTOS AYI TOPLANTIMIZI
BELEK INNVISTA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Ağustos ayı doğum günü kutlamamız...
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www.biletantalya.com

Antalya’daki tüm etkinliklere indirim sağlayan bir site açılmış. Bunun aynısını Barcelona’da da görmüştüm. 
Herşey dahilden çıkıp insanları etkinliklere ve şehre katılmaya davet ve teşvik etmek için güzel bir çözüm 
olabilir.

Üyemiz Bora Aktürk 

https://youtu.be/bqPARIKHbN8

Derya Billur 

https://amp.dw.com/tr/alman-yetkiliden-türkiyede-tatil-çağrısı/a-45115089?__twitter_
impression=true

Emir Hepoğlu

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR

https://twitter.com/eha_medya/status/1030391727419518977?s=12

Üyemiz Hamit Kuk

http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundesregierung-wirbt-trotz-krise-fuer-urlaub-in-der-
tuerkei-15741534.html

Emir Hepoğlu 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/bacasiz-sanayide-katma-deger-donemi-40932582

Rakamlara bakınca 2014 yılı her bakımdan zirve yılıymış
Üyemiz Bora Aktürk
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yer-antalya-sinsice-arkasindan-yaklasti-
apartmanda-dehset-40935715

Üyemiz Deniz Gürlersan kardeşimizin eşinin başına gelmiş!
Kendisine büyük geçmiş olsun diyoruz
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INNVISTA HOTELS BELEK GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN ÜLKAY ATMACA’NIN PAYLAŞIMI

Ağustos ayında bizleri konuk eden ve mükemmel bir misafirperverlik örneği gösteren INNVISTA Hotels 
Belek Genel Müdürü sayın Ülkay ATMACA beyefendinin siz değerli üyelerimize selamlarını iletiyoruz. 
Başkanımız tarafından takdim edilen flama ve teşekkür belgesini otelin en güzel köşesine yerleştirdiği 
için de kendisine teşekkürlerimizi sunarız.
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ANTALYA TANITIM VAKFININ DUYURUSUDUR

Değerli Skal Kardeşlerim,

Antalya Tanıtım Vakfının Duyurusudur;

2 güzel insan Antalya için elele verdiler.Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege Perge Antik 
Kenti Yılı dolayısiyla Valimiz Münir Karaloğlu desteğiyle ve isteğiyle halen kazısı süren Stadyumu ilk 
kez Serpil Sunay ın sanat yönetmenliğini yaptığı Pasha Dance Theatre isimli müthiş gösteriye açtı. 
Maddi  manevi çok büyük özveriyle bu güzel güne hazırlanan Serpil Sunay ve ekibi sizlerle bulusmak 
için gün sayıyor. Bu mesaj bir davetiyedir..Hepinizi Pergeye bekliyoruz.Davetlimizsiniz.Ulasım için Raylı 
sistemi kullanabilirsiniz.Aksu Belediyesi ring düzenledi.Stadyum kazıları  bitene kadar ilk ve tek gösteri 
kaçırmayın.

Üyemiz Şule Billur
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KURBAN BAYRAMINI SEVGİ, DOSTLUK 
VE MUTLULUKLA KUTLADIK
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZI BÜYÜK
BİR MUTLULUKLA, COŞKUYLA KUTLADIK



Turizm sektörü değişime hazır mı?

Bakanlık görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini 
Antalya’ya yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 
turizmcilerle soru-cevap şeklinde süren verimli bir toplantıda 
çok önemli açıklamalar yaptı.

Sayın Bakanın sektöre ve dolayısıyla sektörel bakış açısına 
hâkim biri olduğunu biliyorduk da devletin turizm sektörüne 
olan bakış açısına bu kadar kısa sürede hâkim olacağını 
tahmin etmemiştik doğrusu. Hemen her konuda sorulan sorulara cevap verirken 
bakanlık olarak devletin o işe bakış açısını da katarak gerçekleri tek tek ortaya 
koydu.

Sayın bakan turizme dair çok önemli açıklamalar yaptı ve bakanlığın ajandasında 
bulunan eylem planlarını tek tek sıraladı.

Anlattıklarında benim için iki konu çok dikkat çekiciydi…

Birincisi, sektör olarak mas turizmde olağanüstü gelişme kaydettiğimiz ve artık 
bir üst kategoriye çıkmamız gerektiğinden bahsederek, artık “nitelikli turizm” 
dönemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

İkincisi de turizm sektörünün güçlü STK’lar ile hükümetin fikirlerini değiştirecek 
ve sektörün istediği politikaları dikta edecek şekilde, yeniden yapılanması 
gerekliliğinin altını çizmesi, toplantının ezber bozan tarafıydı.

Kısaca, her platformda, söylemekten ve yazmaktan bıkmadığımız bu iki konu, 
toplantının en can alıcı noktaları oldu.

Sektör nitelikli turizm yapmaya hazır mı?

Bir taraftan 2016 ve 2017’de yaşadığımız krizden sonra 2018’de çok hızlı 
toparlandığımızı ve 2014 rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu da hangi 
koşulda olursa olsun Türk turizm sektörü “mas turizm” dediğimiz konuda oldukça 
başarılı olduğunu gösteriyor.

Bugün kendimize rakip olarak gördüğümüz İspanya, 80 milyon turist sayısına 
ulaşınca turizmde artık “nitelik” dönemine geçilmesi gerektiğini oldukça yüksek 
sesle konuşmaya başladı. İspanya’da daha kaliteli ve daha nitelikli turizmin 

YAZARLARIMIZDAN...
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tartışıldığı bir ortamda bizim de bir şeyler yapmamızın 
kaçınılmaz olduğu görülüyor.
Yapılan istatistikler gösteriyor ki, İspanya ile Türkiye arasındaki 
turizm gelirleri istatistiğinde hayli farklar var. Örneğin, sadece 
Antalya’da 5 yıldızlı otel sayısı 405 iken bu sayı İspanya’nın 
toplamında 289 olarak gözüküyor. Böyle bir üstünlüğümüze 
rağmen kişi başı gelirde ülke olarak 682 dolar’dayken, İspanya 
1310 dolarla bizden neredeyse iki katı daha fazla kişi başı 
gelire sahip olabiliyor.

Üstelik bizde “herşey dahil” sistemle hemen her şey fiyata dahilken İspanya’da 
öyle değil.

Bugün, Türk turizmi olarak geldiğimiz noktada artık sayılara bakmak yerine nitelik 
ve kaliteye bakmanın daha önemli olacağı aşikardır.

Sayın Bakan da bütün bunları görmüş olmalı ki Antalya’daki toplantıda sektör 
olarak toparlanma sürecinde olduğumuzu ve artık daha nitelikli turizm için çaba 
sarf etmemiz gerektiğini belirtiyor.

Kendisi, nitelikli turizm felsefesi fikrine uzak değil. Bundan birkaç sene öncesinden 
kendi şirketlerinde daha nitelikli bir turizm anlayışını başlatmış ve geçen süre 
içinde de oldukça başarılı olmuştur.

Ancak Antalya’daki toplantıda Sayın Bakan bunları konuşurken otelciler birliği 
başkanlarından birinin, sanki bakan nitelikten hiç bahsetmemiş gibi “bu yıl 
Antalya’da 14 milyon turiste koşuyoruz, önümüzdeki yıl 16 milyon turist hedefi 
koyalım” gibi cümleler sarf etmesi Sayın Bakanın turizmde devrim olabilecek 
“nitelikli turizm” felsefesinden çok uzak kaldı.

Turizm sektörü, nitelikten bahsedilen bir toplantıda, Antalya’ya gelecek olan 14 
milyon turist ile bu yıl kişi başı 682 dolarlarda seyreden bir gelir hedefliyorsak, 
önümüzdeki yıl 16 milyon turist, ama kişi başı da 1000 dolar gelir hedefleyelim 
ve sonraki yıllarda bunu daha da arttıralım diyebilecek zihin açıklığına henüz 
kavuşmuş değil galiba. Niteliğe bakılmaksızın sadece kişi sayıları ile tatmin 
olmaya devam edilecek gibi gözüküyor.

Sektörden gelen bir bakanımızın olması avantaj mı?

Turizmden gelen bir bakanın sektörde bayram havası yarattığı bir gerçek. 

YAZARLARIMIZDAN...
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Sorunlarımızı bir çırpıda çözecek bir bakanın ümidiyle 
sektörde beklentiler çok fazla arttı. Oysa, Sayın Bakanın 
çekirdekten yetişme bir turizmci olması, her şeyi çözebileceği 
anlamı taşımıyor.

Sanırım Bakan da bu durumdan şikayetçi ki toplantıda üstüne 
basa basa dillendirdiği diğer önemli bir konuda, sektörün 
Ankara’da daha etkin olması için sıkı çalışması gerektiğiydi.

Bunun için her kafası esenin turizm birliği kurması yerine, 
bütün kesimleri kapsayan turizm birliklerinin oluşturulması ve hatta küçük ve 
etkisiz birliklerin birleşerek büyük bir sivil toplum kuruluşuna (STK) dönüşmesi 
gerekliliğini ortaya koydu. Böylesine büyük bir STK hem arkasındaki üye gücüyle, 
hem de sektör adına sürekli proje ve politikalar üretmesini hükümet nezdinde daha 
etkin olacağını söyledi. Hatta güçlü lobilerle hükümetlere istedikleri politikaları 
uygulatmanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini uzun uzun anlattı. Aslını 
ararsanız doğrusu da budur.

Yeni bakanımız Süpermen mi?

Sektörü bilen bakan da olsa, Süpermen değildir. Sayın Bakan Ankara’dan 
baktığında sektörün sorunlarını sektörün gücünü ortaya koyarak, bakanlık ve 
sektör el ele birlikte başarabileceklerini net bir şekilde görüyor.

Acaba sektör temsilcileri de görebilecek mi?

Sektörü bilen bir bakanla birlikte mecliste ve bakanlıklarda oluşturulacak lobilerle 
ve ele alınacak doğru projelerle sektör kendi sorunlarını çözebilir. Bunun için 
tüm sektör paydaşları olarak işimize ayırdığımız zaman kadar üye olduğumuz 
STK’lara da zaman ayırmalıyız. Kişisel beklentileri bir tarafa bırakarak sektörün 
ihtiyacı olan temel sorunları ortadan kaldıracak politikalar geliştirmeli ve bunu 
dosyalar halinde hükümete sunmalıyız. Sayın Bakan da burada devreye girerek, 
sektörün sorunlarını ve çözümlerini içeren bu raporları, gerek meclise ve gerekse 
bakanlar kuruluna taşıyarak sektörün ihtiyaçlarına karşılık verebilir. Ancak bu 
şekilde sektör olarak sorunlarımızı çözebiliriz.

Sektörden gelen bir bakanla birlikte Türk turizm sektörü olarak ayağımıza kadar 
gelen bir şans var artık. Çözüme çok yaklaştık, bu sefer başarabilir miyiz? Hep 
birlikte göreceğiz. 

YAZARLARIMIZDAN...
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MEDICI ETKİSİ ve İNOVATİF YÖNETİM

Günümüz modern yönetim anlayışında MEDICI ETKİSİ
olarak yer alan bu ifade “farklı disiplin ve bakış açılarına 
sahip kişileri bir araya getirip, onların özgürce tartışmalarına 
ve fikirlerini ifade etmelerine ortam sağlanması sonucu 
yaratıcılıkta patlama yapmak” olarak kısaca özetleyebiliriz. 

İsmini 15. yy’da İtalya’da yaşamış olan MEDICI ailesinden 
gelmektedir. Medici’ler Floransa’da yaşayan önceleri
tüccarlık yaparak işe başlayan sonra işlerini büyüterek bankacılık yapan bir ailedir. 

Floransa’da o dönemde yaşayan Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raphael gibi 
dönemin önemli, bilim insanı, heykeltıraş, yazar, filozof, finansçı ve mimar gibi bir 
çok farklı disiplinlerden oluşan kişilere maddi, manevi destekler vererek bir araya 
gelmelerini sağlamış ve birbirleri ile tanışma fırsatı yaratmıştır.

Sonuç olarak kent, “yenilik ve yaratıcılığın patladığı” bir merkez haline gelmiş ve 
oluşturulan bu ortam aydınlanma çağının başlangıcı kabul edilen Rönesans’ın 
oluşmasını tetiklemiştir. 

Günümüz yönetim anlayışında en önemli kavramlardan biri haline gelen 
inovasyon da tıpkı Medici ailesinin oluşturduğu gibi yaratıcı ve farklı disiplinlerden 
insanların fikirlerini özgürce tartışabilecekleri bir ortam da bir araya gelmeleri ile 
mümkündür. 

Bu sebeple inovatif bir yönetim anlayışı Neden, Neden olmasın ve Olursa ne 
olur? Sorularını sormakla başlar. 

Keşfetme güdüsüyle hareket eden yöneticiler, gayet sıradan olayları bilhassa 
da potansiyel misafirlerin davranışlarını dikkatle inceleyerek sıra dışı sonuçlar 
çıkartırlar. 

Bu tür yöneticiler işleri yapmanın yeni yolları hakkında öngörüler edinebilmek 
için çalışanlarının, misafirlerinin, tedarikçilerinin ve diğer şirketlerin davranış 
kalıplarındaki küçük ayrıntıları büyük dikkatle, sabırla ve sürekli olarak incelerler. 

Elde ettikleri bu gözlem sonucu bilgileri çok alakasız gibi gözüken durumlar ile 
ilişkilendirebilme yetenekleri sonucu yaptıkları uygulamalar da “yaratıcı patlama” 
yı elde ederler.

YAZARLARIMIZDAN...
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YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Steve Jobs’ın da dediği gibi “yaratıcılık, şeyler arasında ilişki 
kurmaktan başka bir şey değildir.”

Ayrıca bu tür yöneticiler hata yapmaktan da korkmayıp elde 
ettikleri bu yenilikçi düşünceleri hemen uygulamaya geçirirler. 

Günümüz yöneticilerini çoğu mevcut süreçleri, yani statükoyu 
nasıl daha iyi yapabileceklerine odaklanırlar, Yani bu işi daha 
iyi, daha ucuz ve daha hızlı nasıl yapabiliriz in peşinde koşarlar.

İnovatif yöneticiler ise işe daha radikal söylemle başlayıp, önce “biz bu işi neden 
yapıyoruz?” Sorusunu sorarlar. Daha sonra “bu işi yapmanın tek yolu bu mudur?” 
Bunu yapmazsak veya başka türlü yaparsak ne olur?” Sorularını sorabilen 
insanlardır.

Klasik yönetici, verdiği kararlar üzerinde pek tartışılması istemeyen, söylenileni 
sorgusuz sualsiz yerine getiren elemanları tercih ederken; İnovatif yöneticiler ise 
kişisel olarak pek sevmese ve onaylamasalar bile, farklı fikirleri olan ve bunu dile 
getirme cesareti olan kişileri kadrolarına dahil ederler. 

Peki bu yetenek doğuştan mı yöneticilerde vardır yoksa sonradan kazanılan 
bir yetenek midir? Sorusuna verilecek en doğru cevap, bazı insanlarda bu 
yeteneğin doğuştan üst düzeyde olduğu ama alınan eğitimler ile bu yeteneğin 
kazanılabileceği yönündedir. 

Tıpkı medici etkisinde olduğu gibi farklı disiplinlerdeki kişilerin bir araya 
gelmesinden hareketle, yöneticilerin kendi uzmanı oldukları alanların dışında 
ilgilendikleri farklı disiplinlerin (meditasyon, kaligrafi, müzik vs) bu yeteneğin 
gelişmesinde önemli bir unsur olduğu görülmüştür. 

Ayrıca uzmanlar; her gün 15-20 dakikanızı ayırıp, çalıştığınız şirketteki veya 
sektördeki uygulamalara meydan okuyan en az 10 yeni soruyu bulup yazmayı 
öneriyor

Öte yandan inovatif yöneticilerin ortak yönleri incelendiğinde 2 temel öğe ön 
plana çıkmaktadır. Mevcut statükoyu değiştirme istekleri ve bu değişikliğin 
gerçekleşmesi için düzenli olarak risk alma.

İnovatif günler geçirmeniz dileğiyle...
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DOĞUM GÜNLERİ
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� NECDET ALKANDEMİR 01.09
� BURAK ÇORUMLUOĞLU 04.09
� İLKAY DOYGUN 07.09
� ERCAN ÇEK 14.09
� ALİ SİNAN İNAN 19.09
� AHMET ERDAL 29.09

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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