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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,

Haziran ayı olağan yemekli toplantımızı Su Sesi Deluxe Resort’te yoğun bir katılımla
gerçekleştirdik. Yemeğimize katılan siz Kulübümüzün değerli üyeleri, aday üyelerimiz ve
konuklarımızın yanı sıra, İstanbul SKÅL Kulübü’nden değerli turizmci İntra Turizm sahibi
Ertuğrul Karaoğlu kardeşimiz de yemeğimize katılarak bize güzel bir sürpriz yaptı ve diğer
kardeşlerimizle tanışmış oldular.
Bu toplantımızda, Balotajları tamamlanan aday üyelerimiz; Derya Billur, Ali Osman Erbaş,
Uğursal Uğur ve Gülçin Karaçocuk’un SKAL yemin törenlerinden sonra rozetlerini takarak
SKAL ailemize katılmalarının mutluluğunu paylaştık.
Bize ev sahipliği yapan ve leziz yemekleriyle bizleri şımartarak ağırlayan Genel Müdür
Adnan Evrim kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum.
***
Sevgili kardeşlerim, Çevre haftası nedeniyle de planlanmış olduğumuz projelerimizden
ilkini 04.06.2010 tarihinde Melahat Faraçlar İlköğretim Okulu ve Ramazan Savaş
İlköğretim Okulunda öğretmen ve öğrencilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirdik. Daha
önce de sizlerle paylaştığımız projelerimizden biri olan ve Antalya’da ilköğretim okulları
kapsamında başlattığımız Atık Pil Toplama Kampanyası ile dünyamızı tehdit eden
önemli tehlikeli atıklardan biri olan atık pillerin TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri) Derneği ile
işbirliği yapılarak atık pillerin okullarımızdan toplanması ve usulüne uygun olarak imha
edilmesine katkı sağlamaktayız. Okulların yaz tatiline girmesiyle şu an için ara vermek
zorunda kaldığımız bu projemiz okullar açıldıktan sonra tekrar devam edecektir.
***
Diğer bir çevre projemiz olan Küresel Atık Sabun Projemizi ise, IEHA Türkiye ile ortak
olarak hayata geçiriyoruz. Proje Komitemiz; Cüneyt Kuru kardeşimizin Başkanlığında,
Bülent Dokuzluoğlu, Aday üyemiz Emir Hepoğlu, Young SKAL larımız, Hakan Onbaşıoğlu,
Levent Çeribaşı ve Orhan Çelebi den oluşmaktadır.
Bu projedeki hedeflerimizi;
Ø Otel endüstrisinin belli başlı atıkları arasında yer alan kimyasal atık olan sabunları
değerlendirerek geri dönüşümünü sağlamak,
Ø Özellikle hedef kitle olarak çocuklar seçilerek kişisel hijyen bilincinin oluşturulması
ve çocukların sağlıklarının korunması
Ø Kamuoyu oluşturarak çevre bilincini artırmak ve benzer projelere öncülük etmek.
Olarak belirledik.
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Sevgili kardeşlerim, Ekim ayında Sydney de yapılacak 71. SKAL International Dünya
Kongresinde, bu projemizle “Ecoturism” ödülü için aday olduğumuzu burada size
müjdelemek istiyorum. “9th Skål International Ecotourism Awards” için geçtiğimiz
cuma günü başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu projemizden çok umutluyuz, umuyoruz
ki, Kulübümüz bu ödüle layık olur ve bugüne kadar geçmişte yaşamış olduğu başarılarına
bir yenisini daha katmış oluruz. Burada proje Komitemizde Başta komite Başkanımız
Cüneyt Kuru kardeşimiz olmak üzere emeği geçen ve katkıları olan tüm komite üyelerine
teşekkür ediyorum ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum.
***
Sevgili Kardeşlerim 71. Dünya Skal Kongresi bizler için büyük bir önem arz etmektedir;
Bildiğiniz gibi bu kongrede İstanbul Kulübümüz “Yılın Skal Kulübü” adaydır, SI Temsilcimiz
ve GD Başkanımız Salih Çene kardeşimiz “Direktörlük” için adaydır ve Antalya Kulübümüz
olarak da “Çevre Ödülü” ne aday olduk.
Bu nedenle Türkiye den Kongreye katılacak olanların sayısı büyük önem arz etmektedir.
Antalya Kulübü olarak bizim için çok önemli olan bu yarışta SKAL kardeşlerimin katılımı
bize çok büyük güç katacaktır.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim, SI Antalya Web sayfamızda ilan ettiğimiz kampanyalar ve
indirimlerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için sizlerden destek ve katkıda bulunmanızı
rica ediyorum. Üyelerimize Skal üyelik kartları karşılığında verilecek bu indirimler her
sektörden olabilir. (Giyim, Seyahat, Konaklama, Restoran/Bar/Cafe)
***
Bu ayki bültenimiz siz sevgili kardeşlerimin yapmış oldukları başarı çalışmaları ve
ödüllerini de içermektedir. Bu nedenle aramızdaki iletişim ve işbirliğini artıracak her türlü
çalışmaya tüm kardeşlerimin katkı vererek destek olmalarını arzu ediyorum.
***
Sevgili Kardeşlerim, daha önce sizlere duyurduğumuz temmuz ayında yapmayı
planladığımız Fethiye veya Kemer seçenekli gezimiz için, kardeşlerimizin daha çok
“Kemer’i” tercih etmeleri nedeniyle, 18 Temmuz Pazar günü Kemer’den saat 10.00 da
hareket edecek Tekne Turumuzu ajandanıza not almanızı bir kez daha hatırlatır ve
katılımcı sayısını belirlememiz için, kaç kişi olarak -katılacağınızı Münciye kardeşimize biran
önce bildirmenizi önemle rica ediyorum.
***
SI Antalya Kulübü Yönetimi olarak, tüm kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve kazançlı bir yaz
sezonu diliyorum.

Umman ÇETİNBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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2.

GÜNDEM

SU SESİ DELUXE RESORT YEMEĞİMİZ
Haziran ayında yaptığımız yemekli
toplantımızı Su Sesi Deluxe Resort’te
yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Toplantıya yoğun katılım gösteren kulüp
üyeleri, yeni üyeler Derya Billur, Ali
Osman Erbaş, Uğursal Uğur ve Gülçin
Karaçocuk’un üyeliği kabul merasimini

ilgiyle izledi. Yemin töreninin ardından
yeni üyelere SKÅL rozetleri takılarak
plaketleri takdim edildi. Toplantıya yeni
aday
üyelerin
kulüp
üyelerine
tanıtılmasıyla devam edildi.
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Doğum günü Pastamız
Geçmiş dönem Başkanımız Asuman Tarıman tarafından kesildi.

Başkan Umman Çetinbaş’ın yemeğe ev sahipliği yapan Su Sesi Deluxe Resort SPA Genel
Müdürü Adnan Evrim'e teşekkür plaketi takdim etti.
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OKULLARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA EĞİTİMLERİ VE
ATIK PİL KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
SKÅL INTERNATIONAL ANTALYA KULÜBÜ, Çevre destek projelerini etkin biçimde
sürdürmektedir, Çevre haftası nedeniyle de planlanmış olduğu projeleri içerisinde yer
alan Atık Pil Toplama Kampanyası ve Çevre Bilinci Oluşturma Eğitimleri’ni
04.06.2010 tarihinde Melahat Faraçlar İlköğretim Okulu ve Ramazan Savaş
İlköğretim Okulunda öğretmen ve öğrencilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirdi.
SKÅL INTERNATIONAL ANTALYA KULÜBÜ Yönetim Kurulu, kurmuş olduğu
Çevre Destek Komitesi ile planlamış olduğu projelerini bir bir hayata geçirmiştir.
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Çevre Destek Komitesi bildiğiniz gibi; Cüneyt Kuru başkanlığında, Bülent
Dokuzluoğlu, Hakan Onbaşıoğlu, Levent Çeribaşı ve Orhan Çelebi’den oluşmaktadır.
Antalya’da ilköğretim okulları kapsamında başlatılan Atık Pil Toplama
Kampanyası ile, Dünyamızı tehdit eden önemli tehlikeli atıklardan biri olan atık
pillerin TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri) Derneği ile işbirliği yapılarak atık pillerin
okullarımızdan toplanması ve usulüne uygun olarak imha edilmesi sağlanacaktır. Bu
amaçla TAP ile işbirliği yapılmış olup Antalya bölgesindeki ilköğretim okullarından
Melahat Faraçlar ve Ramazan Savaş İlköğretim Okullarında atık pil kutuları
konulmuş ve bu konuda öğretmen ve öğrencilere Çevre Mühendisi Seçil İncioğlu
tarafından eğitim verilmiştir. Bu kampanya sonucunda okullarda ve öğrencilerin
evlerindeki atık pillerin özel yaptırılmış atık pil kutularında toplanarak TAP
organizasyonu ile imha merkezlerine taşınması ve doğaya zararlarının önlenmesi
sağlanacaktır.
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3. AYIN KONUĞU

asuman@asutatourism.com

ÇİN NOTLARIMDAN BİRKAÇ SATIR

Çin, uzun süredir gitmek isteyip bir türlü gerçekleştiremediğim yerler arasında idi.
Shanghai ‘dakı turizm fuarı ve özellikle Expo 2010 ‘u görme isteği Çin gezisine yeterli
sebeplerdi. Üç günlük Turizm Fuarı (WTF World Tourism Fair ) beklentilerimi tam
karşılamasa da Çin hakkında biraz fikir sahibi olmam için yeterli oldu. Çin ile iş yapmak
tam bir meydan okuma !!İşin o tarafını fazla deşmeden , asıl beni etkileyen EXPO 2010
dan söz etmek istiyorum.
Dünyada 3-4 yılda bir düzenlenen üç büyük olay var. Futbol Dünya
Kupası, Olimpiyatlar ve Dünya Expo Fuarları. 150 yıldan fazladır
düzenlenen Expo’lar ülkelerin hem teknolojik hem ekonomik ve hem
de kültürel açılardan geldikleri noktaları adeta bir show ile dünya
insanları ile paylaşması ve hatta içten içe yarışması. Expo Shanghai 1
Mayıs -31 Ekim 2010 tarihleri arasında açık kalacak. Gezmek için
ciddi zaman ayırmak gerekir çünkü çok büyük. Adeta küçük bir şehir.
Bu yılki sloganı ‘’Better city, better life’’. Bu tema tüm ülke
Pavillion’larında bir şekilde işlenmiş. İlk kez gelişmekte olan bir
ülkede’ düzenleniyor ve açık kaldığı süre içinde 70 milyon kişinin
Fuarı gezeceği tahmin ediliyor. Günde ortalama 200.000 (ikiyüzbin)
kişinin gezdiği düşünülürse bu rakamın pek de hayali olmadığı
anlaşılıyor. Logodaki el ele tutuşmuş üç insan figürü (ben, sen, o)
büyük insanlık ailesini temsil ediyor. Expo’nun maskotu Haibao
ise Çin’liyi ve onun kültürünü temsil ediyor.

Gündüz giriş ücreti 160 RMB (yaklaşık 40 TL). Expo’nun günlük yaptığı ciroları
hesaplamayı sizlere bırakıyorum. Kısaca ifade edersek ‘para basıyor‘ Expo’ya adım atar
atmaz doğal olarak ilk görmek istediğimiz yer Türkiye Standı idi. Gazetelerde çok ilgi
gördüğünü, kapısında kuyrukların olduğunu falan okumuş ve de bundan çok hoşnut
kalmıştık.
Ama oralara gidip bizzat görünce sanki bu haberler biraz abartılmış gibi geldi. Bu tip
durumlarda subjektif bakmaya yatkın gözlerimiz, sanırım gördüklerimizi değil, görmek
istediklerimizi haber yapmış. Gidip de gezince üzülerek biraz abartıldığını düşündüm.
Turkey Pavillion’da ‘Cradle of Civilizations‘ (Medeniyetlerin Beşiği’ ) teması işlenmiş.
Karanlık fakat etkileyici bir görsellikle Pavillionu girişinde Anadolu’nun
ilk yerleşim merkezi Çatalhöyük anlatılmış. Müzelerden getirilen
parçalar sergilenmiş. Daha sonra 360 derecelik video salonunda ise
İstanbul anlatılmış. Filmi kim hazırladı bilmiyorum ama mademki
buraya dünyanın her yerinden insanlar gelip görecek bu filmler çok
daha özenli, çok daha düşünülerek hazırlanmalı. Bu filmi seyreden
İstanbul boğazından başka bir şey görmüyor. İyi tamam hoş, tabi ki
Boğaz’ı sunacağız ama 5-6 dakikalık filmin neredeyse tamamını buna
ayırmayalım!
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Mademki ’Medeniyetlerin Beşiği ‘dedik niye buralardan gelmiş geçmiş medeniyetlerden
de bahsetmiyoruz bu filmde?
Madem Antalya’da 2016 Expo düzenlenecek niye
Pavillionun bir kıyısında köşesinde bundan bahsetmiyoruz?
Hazır bir fırsat önümüzde, bu fırsatı niye adamakıllı değerlendiremiyoruz? İçinde
restaurant yapmışız, daha doğrusu tek menusu olan ve bu menüde 150 RMB ye bir tabak
döner, 1 içecek ve 1 ( yazı ile bir )küçük dilim baklava sunulan bir mekân. Başkaca
yaratıcı fikirler olabilirdi diye düşünüyorum.

Ülkelerin dışında Cin' den ve dünyadan 50 den fazla şehir bu seneki EXPO ya ayrıca
stantları ile katılıyor. Urban Best Practice Area denilen bir alanda ayrı ayrı ya da 4–5
şehir bir arada sunum yapıyorlar ve şehirlerinde kendi vatandaşları için iyi şehircilik
uygulamaları olarak neler yaptıklarını anlatıyorlar.
Çok güzel bir haber ki İzmir de bu şehirlerden biri. İzmir şehri gibi projeleri önemsenen
bazı kentler Barselona, Paris gibi Dünya Bankası ve EXPO organizasyonun sübvansiyonu
ile davet edilmişler. İzmir şehri projesi olan BUYUK KANAL PROJESI de bu davetli
projelerdendi. Bu durumdan gurur duyduk.

Anlatacak çok şey var ama ifade etmek kolay değil. Kısacası imkan yaratabilirseniz gidin
kendi gözlerinizle görün derim. Özellikle dünyaya meydan okuyan Çin Pavillionu
görülmeye değer.
Çin ‘in çok yakında dünyanın tek hakimi olacağına dair inancım bu geziden sonra daha da
perçinledi. Çinlileri karıncalara benzettim. Yılmadan durmadan usanmadan çalışan ve
kitleler halinde hareket eden genç bir nüfus. Yakında tüm dünyaya hükmeder bu çekik
gözlü karıncalar, haberiniz olsun!
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4. SKÅL KARDEŞİMİZ

dincersarikaya@yahoo.com

DİNÇER SARIKAYA…

1959 Istanbul doğumlu.
1978 Özel Darüşşafaka Lisesi'nden sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu.
Mesleğe, 1974 yılında, Suadiye Oteli'nde santral memuru olarak başladıktan sonra,
öğrenim dönemi sürecinde, Ankara'nın çok yıldızlı otellerinde gece çalışarak, resepsiyon
memurluğu, ön büro müdürlüğü yaptı.
Askerden sonra Yiyecek İçecek Müdürü olarak mesleğe devam ettikten sonra 1993
yılında Antalya'ya yerleşti.
Yiyecek İçecek Müdürü olarak çeşitli otellerde görev alan Sarıkaya, 2000 yılında Limak
International Hotels & Resorts'a Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2003 yılında
Limak Atlantis De Lux Hotel & Resorts'a Genel Müdür olan Dinçer SARIKAYA, halen bu
görevini yürütmektedir.
Sanata düşkünlüğü ile birlikte, Darüşşafaka Lisesi'nden almış olduğu müzik alt yapısının
da katkılarıyla, sekiz enstrüman çalabilmektedir.
1996 yılında, bakımsız elektrik trafolarını boyama fikri ile hem okul resim öğretmenleri
ve öğrencilerine bir uğraş, hem de Türkiye'mizin her beldesine renk getirmiştir.

İyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilen Dinçer Sarıkaya, 1990 yılında evlendiği
eşi Aysun SARIKAYA, kızı Sera ve Oğlu Sarp ile birlikte hayat yolculuğuna devam
etmektedir.
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5.

KARDEŞLERİMİZDEN HABERLER
Barut Hotels – Hemera Resort & Spa
Sevgili Nuri İNCE Kardeşimizi tebrik ederiz.
2009 yılı müşteri memnuniyeti değerlendirmelerine göre;

1 ) TUI - Almanya: TUI HOLLY AWARD 2010
2 ) THOMSON - İngiltere ve İrlanda: GOLD MEDAL 2009 –
Best Thomson Platinium 5 star Accommodation
3 ) THOMAS COOK - İngiltere: THOMAS COOK AWARD 2009
4 ) GULET – Avusturya: HOTELO 2009

Ödüllerini kazanmıştır.
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Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa
THOMAS COOK 2009 Award of Excellence ödülünü almıştır.

Crystal Admiral Resort Suites & Spa,
Turizm Dünyası dergisinin acentelerle yapmış olduğu
değerlendirme sonucunda “Türkiye’ nin En iyi 10 Resort
Oteli” arasında yer almıştır.
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Miracle Deluxe Resort
ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi Sertifikasını Aldı
Sevgili Ahmet İllez Kardeşimizi tebrik ederiz.

Cornelia Deluxe Resort
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Sevgili Hakan Duran Kardeşimizi tebrik ederiz.
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THE CHEESECAKE LOUNGE
FARKLI BİR KONSEPT VE LEZZET
Yönetim Kurulu Üyemiz Cüneyt Kuru Kardeşimizin açtığı ve farklı çeşitlerde cheesecake,
özel tatlılar, alkollü ve alkolsüz özel içeceklerin sunulduğu ve Miami’yi Antalya ya taşıyan
mekân Onur ve Orçun Kuru kardeşler tarafından işletilmektedir.

Antalya da kolej eğitimlerini tamamlayan kardeşler, Londra da University of Luton Grafik
tasarım ve reklamcılık eğitimi aldılar. Baba mesleğine ilgi duyan kardeşler daha sonra
Miami’de Florida International University de Otelcilik Yönetimi ni bitirerek Miami’de iş
hayatına atıldılar ve daha sonra kendi yarattıkları marka ve menüyü Antalya ya taşımak
amacıyla The Cheesecake LOUNGE ‘ı açarak Antalya’lıların hizmetine sundular.

Onur ve Orçun Kuru kardeşler tarafından kısa süre önce açılarak Fener Caddesi’ne farklı
bir kalite ve atmosfer kazandıran The Cheesecake LOUNGE, değişik Menüsü ve
ürünlerinin lezzetiyle Antalya’lıların beğenisini kazanarak uğrak yeri haline gelmiştir.
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Kaan Tarıman Üç Boyutlu Yalnızlık
Geçmiş dönem başkanımız Asuman Tarıman’ı tebrik
ederiz.

Resimler ve diğer bilgiler için www.tariman.com
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6.

BULUŞMALARIMIZ…

18 Temmuz

2010 Kemer Yat gezisi

11-Ağustos

2010 Limak Atlantis Belek

08-Eylül

2010 Delphin Diva Kundu

13-Ekim

2010 Likya World Denizyaka

10-Kasım

2010

Lara Beach Kundu

Aralık ayındaki spouse nightta Belek Gloria Serenity Resort’ de buluşuyoruz…

7. İndirimlerimiz..
Crystal Otellerinde… % 20
Chesecake Launge ’da… % 10
Antalya Balık Evi’nde… % 10
Antalya Balıkevi Salaş’ta… % 10
Club Arma’da… % 10
Lara Balıkevi %10
Chine Garden %10
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim çalışmamıza destek olması bizi daha güçlü kılacaktır.

8.

Nice yaşlara!. Kardeşlerimize mutlu yıllar dileriz.

Hacı Ömer Özkul

15.07

Noyan Kitapçı

15.07

Hakan Duran

21.07

Serdar Tetik

29.07
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9.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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10. BASINDA BİZ
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HABER LİNKLERİMİZ
•

http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=16201

•

http://www.turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id=54768

•

http://www.turizmdesonnokta.com/Skål-Internat%c4%b1onal-AntalyaKul%c3%bcb%c3%bc-138.html

•

http://www.turizmden.com/haber/569/okullarda-cevre-bilinci-olusturmaegitimleri-ve-atik-pil-kampanyasi-devam-ediyor.html

•
•

http://www.haberturizm.com/News/Etkinlik/07062010/Okullarda-Cevre-BilinciOlusturma-Egitimleri-Suruyor.php

•

http://www.turizmguncel.com/?tg=guncel&i=1731

•

http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intCatID=&intNewsI
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