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1.

BAŞKANIN MESAJI

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
2010 yılı yaz sezonuna yoğun fuar katılımlarımızın ardından merhaba
demek üzereyiz. Bugüne değin benim de bazılarına bizzat katıldığım
fuarlardan sırasıyla söz edecek olursak;
Hollanda, İsviçre, Sırbistan, Macaristan, Almanya, Rusya ve son olarak
da Romanya ve Ukrayna fuarlarında edindiğim izlenimler, basından
izlediklerimiz ve fuarlara katılan arkadaşlarımızın yorumlarına göre Bu
yıl olumlu bir turizm sezonu yaşayacağımızı söyleyebiliriz.
Bu konudaki en önemli gösterge de bu yıl aldığımız erken rezervasyon sayısının, geçen yıla
oranla artışıdır. Bizler bu yıl yakalayacağımız bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ülkemize
gelen konuklarımızı beklentilerinin de üzerinde ağırlayıp, hizmet ederek onlara Türk turizminin
geldiği yeri ve hizmet kalite çıtasının nerelere kadar yükseldiğini bir kez daha göstererek
Akdeniz çanağında ki rakiplerimizle olan bu yarışta bu yıl kazandığımız bu avantajlı konumu,
daha da pekiştirmeliyiz.
14 Nisan Çarşamba günü Nobilis Golf Otel'deki öğlen buluşmamızda bu konuyla ilgili
düşüncelerimizi paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunarak, katkılarınızı almak bizi son
derece sevindirecektir.
***
Dünya SKAL Başkanımızın bu yıl için bizlerden bir isteği daha doğrusu bir projesi var;
Aramıza yeni SKAL kardeşlerimizin katılmasını sağlamak. Hali hazırda bildiğiniz gibi dünyada
yaklaşık 23000 civarında SKAL üyesi var. Şayet her kardeşimiz kulübümüze nitelikli yeni bir
üye kazandırdığı takdirde gücümüzü kolaylıkla ikiye katlayabileceğiz. Bizler yönetim kurulu
olarak önerilen adaylarla görüşmeler halindeyiz ve nisan ayı yemeğimizde bu adaylardan
bazılarını da sizlere tanıştıracağız. Tüm kardeşlerimizin bu projede bizlere destek olacağını
umuyor ve önerecekleri adayları belirlemelerini bekliyoruz.
***
Şubat ayında yayımlamış olduğumuz bültenimize hem sizlerden hem de diğer SKAL
Kulüplerimizden çok olumlu yorumlar aldık. Önerileriniz/ yorumlarınız ve katkılarınız için
teşekkür ederim. Tüm kardeşlerimizin desteği ile bültenimizin içeriğini daha da artırmayı
düşünmekteyiz. Bunu sağlamak; tabii ki siz kardeşlerimin yazıları, görüşleri, şirketleri ile ilgili
haberleri, düşünce ve önerilerini bizlerle paylaşması ile mümkün olabilecektir. 2010 yılı için
belirlemiş olduğumuz hedeflerimizden biri de bölgesel turizm medyasında gündem
oluşturmaktı. Bu kapsamda tüm SKAL kardeşlerimiz ve işletmeleri hakkında haberleri turizm
basınına taşımayı düşünmekteyiz.
Yapmış olduğunuz etkinlikleri hem iç bültenimizde tüm SKAL kardeşlerimize hem de turizm
medyası aracılığıyla tüm sektöre duyurmak bu belirlemiş olduğumuz hedefimizi yerine
getirmemize destek olacaktır. Basında, kardeşlerimizle ilgili haberlerin yayımlanması
çalışmamızı desteklemek isteyen kardeşlerimizin söz konusu haber ve bilgileri
bulent@bixkurumsal.com adresine mail atmasını rica ederim.
***
SI Antalya Kulübü yönetimi olarak, tüm kardeşlerimizi aramızda, projelerimizde ve
faaliyetlerimizde daha etkin olarak görmek arzusundayız. Sloganımızda olduğu gibi birlikte iş
yapmanın keyfine varalım istiyoruz. 2010 yaz sezonunun tüm turizm paydaşlarına ve tabii ki
siz SKAL kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini dilerim.
SKAL sevgi ve saygılarımla,
Umman ÇETİNBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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2.

GÜNDEM

VALİLİK ZİYARETİMİZ…
SKÅL ANTALYA KULÜBÜ Yönetim kurulu olarak 31.03.2010 da Antalya Valisi Sayın Alaaddin
Yüksel’ i makamında ziyaret ettik.
Ziyaretimizde sürdürülebilir turizm ile ilgili 2010 yılında hedeflerimizi projelerimizi Sayın
Alaaddin Yüksel’ le paylaştık.
Sivil toplum kuruluşlarıyla resmi
kurumlar arasındaki işbirliğinin
öneminden bahsederek yapılacak
projelerde resmi kurum ve sivil
toplum
örgütlerinin
birlikte
hareket
etmesinin
yararlı
olacağının önemini belirttik.
Tüm tesislerin yapmış oldukları
faaliyetlerin çevresel etkilerini
kontrol ederek, atık yönetimi,
tehlikeli
atıklar
ve
enerji
verimliliğini
artırıcı
projeler
yapması
gerekliliği
ile
ilgili
düşüncelerimizi paylaştık….

FUARLAR…
DİNÇER SARIKAYA
SI ANTALYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
LİMAK ATLANTIS GENEL MÜDÜRÜ

Bu yıl, ITB’ de Türkiye yılı olması nedeniyle, Berlin’in neredeyse tamamı
Türkiye bayrakları ve posterleriyle donanmıştı. Berlin adeta Türkiye’nin bir ili
görüntüsündeydi. Türkiye’nin partner ülke olma avantajını Bakanlığımız da
iyi kullanmıştı.
Heryerde konuşulduğu gibi, bizim izlenimimiz de Alman pazarında bir artış söz konusu
olacağıdır. Ancak burada bahsedildiği gibi abartılı rakamlar yerine, %5 ila % 8 bir artış
olabileceği görüşündeyiz. Bu da, 150-200 bin kişi demektir. Zaten, Tur Operatörleri’nin uçak
kapasiteleri de ancak bu kadar ilave yolcuyu taşıyabilir.
Sonuç olarak, Tur Operatörleri ve Otelciler arasındaki görüşmeler, tam bir fair-play havasında,
centilmence geçmiş olup, daha önceki yıllardaki gibi, hiçbir bilgi gizleme endişesi
yaşanmamıştır. Bundan sonraki fuarların da aynı hava içerisinde geçmesini ve herkese verimli
sezonlar getirmesini dilerim.
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ITB SKAL INTERNATIONAL YEMEĞİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ITB SKAL INTERNATIONAL yemeğine SI Genel Sekreteri
Jim Power ve direktörlerinin yanı sıra SI Antalya Kulübümüzden Sn Salih Çene, Mehmet Biçer
ve Muazzez Tonguç katılmıştır.

SKÅL Kulüpleri Federasyonu Kuruluyor
SKÅL İstanbul Başkanı Vedat Bayrak, Türkiye SKAL Kulüpleri Federasyonu kurma
çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı. Haziran ayında yapılacak SKAL Milli Komite
toplantısında Federasyon Tüzüğü üzerindeki çalışmaları tamamlayacaklarını bildiren Vedat
Bayrak, SKAL üyelerinden bu konuda destek istedi.

SKAL Roma ile kardeş kulüp anlaşması yapmak üzere 23-26 Nisan 2010 tarihleri arasında
Roma'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Bayrak, "Roma'ya 15 kişilik heyet
oluşturarak gitmek istiyoruz. Bize katılmak isteyen tüm üyelerimize uçuşlar için kontejanımız
olduğunu bildirmek isteriz" dedi. 7-12 Ekim tarihleri arasında Dünya Skal Kulübü'nün (SKAL
International) Genel Kurulu'nun Sydney'de yapılacağını bildiren Başkan Bayrak, "Amacımız
SKAL International yönetimine daha fazla Türk üyenin dahil olması" dedi.

SKAL KARDEŞİMİZ ERDOĞAN TURAN
Daha önce Movenpick Hotel Bodrum Genel Müdürlüğü görevinde
bulunan

Kardeşimiz

Erdoğan

Turan,

Premier

Egypt

Hotels

bünyesindeki Royal Grand Azur Hotel Genel Müdürlüğüne transfer
oldu. Kendisine başarılarının devamını dileriz……
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3. AYIN KONUĞU Salih ÇENE- Uluslararası Konsey Üyesi
Değerli Skal Kardeşlerim,
Güzel bir girişimle başlatılan Antalya Skal Bültenindeki bu ilk yazımda
sizlerle Skal Örgütünün yapısını ve işleyişini paylaşmak istedim. Bazen
vakitsizlik ve bazen de ihmal nedeniyle genellikle üyesi olduğumuz
örgütlerle ilgili yeterince bilgilenemeyebiliyoruz.

Milli Komite olarak yaptığımız toplantılarda ve seminerlerde, Skal kulüplerine üye birçok
kardeşimizin Skal International ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve kendilerine
anlatıldığında ise, bilgi alabildikleri için, bu birliktelikleri çok yararlı bulduklarını gördük.

Ben de sizlerin bu yazımı yararlı bulacağınızı umuyorum.

SKÅL INTERNATIONAL’ın
İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ

SI GENEL KURULU;
-Dünyada faal her bir Kulübün üye sayısına göre gönderdiği bir veya iki delegeden oluşur (65
üyeye kadar bir, 65 üyenin üzerinde iki delege) ve yılda bir kez toplanır.
- Genel Kurul her yıl Ekim veya Kasım ayında toplanır.
-Toplantı yeri; Dünya Kongresi yapmaya talip olan kulüpler arasından Encümen de yapılacak
oylama ile iki kulüp seçilmesi ve daha sonra Genel Kurul’da yapılacak oylama ile bu
Kulüplerden birinin ev sahipliğine hak kazanması yoluyla; iki yıl önceden belirlenir.
-Genel Kurul SI’ın en üst organıdır, örgütün tüm önemli kararları ve uygulamaları Genel Kurul
onayına tâbidir. İcra Kurulu (Executive Committee) üyelikleri ve bu üyelerin komitede
yükselmeleri de Genel Kurul oylarıyla belirlenir.
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-SKAL DÜNYA KONGRESİ beş gün süren ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey Turizm
Profesyonellerini bir araya getirerek, Turizm yoluyla uluslararası ilişkileri, dostluğu ve işbirliğini
geliştiren bir organizasyondur.
Kongre sırasında Genel Kurula birlikte; “B2B” adıyla bir “workshop”, bir konu ve konuşmacının
yer aldığı “Tourism Forum”, ev sahipliği yapan şehri ve çevresini tanıtan geziler ve ülkeyi
tanıtmayı amaçlayan Kongre öncesi ve sonrası geziler, özel temalı geceler (gala gecesi,
“fairwell” Partisi, vb) gibi etkinlikler yapılır.
SI İCRA KURULU;
-Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve 4 Direktör olmak üzere,
uluslar arası yedi (7) üyeden oluşur. Başkan haricindeki İcra Kurulu üyeleri, Başkan tarafından
belirlenen görevleri üstlenirler.
Bu yıl için kıdem sırası ile İcra Kurulu üyeleri ve görevleri (portfolios);
Nik Racic – Başkan/President (Hırvatistan)
Tony Boyle – Senior Vice President - Üyelik Geliştirme (Membership Development) /
Avustralya
Enrique Quesada – Junior Vice President - Mali İşler (Finance)/ Meksika
Lone Ricks – Özel Projeler (Special Projects)/Danimarka
Karine Coulanges –İletişim ve Halkla İlişkiler (Communications & PR)/Fransa
Mok Singh- Tüzük (Statutes)/ USA
Marianne Krohn – İş İlişkileri(Business Affairs)/ Almanya
-Encümen(Council) Başkanı İcra Kurulu(ExCo) toplantılarına izleyici olarak katılır, oy hakkı
yoktur.
-İcra Kuruluna aynı ülkeden iki kişi seçilememektedir.
-İcra Kurulu SI’ın yönetimi ve geliştirilmesinden sorumludur.
SI ENCÜMENİ (SI COUNCIL);
-Bölge Komiteleri ve ülkelerin Milli Komiteleri tarafından seçilen Encümen Üyelerinden
(Councillor) oluşur. Mevcut yapılanmada, yer yer bazıları boş kalabilmekle birlikte, Başkan
dahil 50 üyeden oluşmaktadır. Başkan haricinde ki Encümen Yönetim Kurulu üyeleri, kendi
Bölge ve Milli Komitelerinin temsilciliği görevlerini de sürdürürler.
-Encümen Yönetim Kurulu, bir Başkan; iki Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter olmak üzere 4
üyeden oluşur. Başkan Yardımcıları, Encümen Komitelerini aralarında paylaşarak, iletişim ve
koordinasyon sorumluluklarını üstlenirler. Sekreter Encümenin tüm sekretarya işlerinden
sorumludur.
Bu yıl için kıdem sırası ile Encümen Yönetim Kurulu;
Bent Hadler – Başkan (Danimarka)
Ann Lootens – Başkan Yardımcısı (Belçika)
Arturo Sierra Barrera– Başkan Yardımcısı (Meksika)
Keith Murcott – Sekreter (Güney Afrika)

Devam edecek…….
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4. SKÅL KARDEŞİMİZ AHMET İLLEZ…

Ahmet

İllez,

1957

yılında

Ankara"da

doğdu. Babası o yıllarda ODTÜ"nün genel

işe başlar. Kısa bir süre sonra da Genel
Müdürlüğe atanır.

sekreteri olarak görev yapmıştır.
Ulubatlı

Hasan

Bahçelievler
ederken,

İlkokulu,

Deneme

babasının

daha

Lisesine
görev

sonra
devam

değişikliği

2000 yılına kadar Club Hotel Sera"da Genel
Müdürlük görevini yürütür.
O

yıl

otel

işletmesini,

aile

yönetimine

nedeni ile Yarımca-İzmit"e yerleşmiştir.

devrederek ayrılır.

Kocaeli Üniversitesini bitirerek İngiltere"ye

Club Hotel Sera"dan ayrılarak Topkapı Palas"a

giden Ahmet İLLEZ, 1978 yılında turizmle

geçer.

ilk buluşmasını Etap İzmir Oteli nde yapar.

İzmir"e dönmek zorunda kalır.

Etap otellerinin, Etap İzmir halkasında
turizme başlayan, Ahmet İLLEZ Puantör,
personel şefi, daha sonra da Otel Müdür
Muavini olarak 8 yıl Etap İzmir"de çalışır.
Oradan 1986 yılında Etap Marmara"ya
Misafir

İlişkileri

“Management

Müdürü
Travel”

olarak

Aynı

yıl,

ailevi

nedenlerden

dolayı

2001 yılında, Çeşme – Dalyan’da açılan Grand
Hotel Pontur’a Genel Müdür olarak geçer. 4,5
yıl süren Genel Müdürlüğü sırasında Çeşme
Otelciler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini de
sürdürür.

atanır.

programını

tamamlar.

2005 sezonunda ise tekrar Antalya’ya döner
ve o yıldan itibaren Miracle Resort Hotel Genel
Müdürlüğü’nü sürdürmektedir.

Aynı yıl, Antalya Club Hotel Sera"dan
aldığı teklifle Antalya"ya gelir ve Club
Hotel Sera"da Genel Müdür Muavini olarak
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5.

KARDEŞLERİMİZDEN HABERLER

Marmaris SI Kulübü
Icra Kurulu toplantısı, Faaliyet Takvimi'nde yer aldığı şekliyle ve daha önce de duyurulmuş
olduğu üzere, SI Marmaris Kulübümüzün ev sahipliğinde 09 – 11 Nisan - 2010 tarihlerinde
Marmaris'te yapılacaktır. SI Marmaris Kulübümüzün

Başkan Zincir Değişim Töreni de 10

Nisan 2010 Cumartesi akşamı yapılacaktır. Kulüplerimizin Marmaris Kulübümüzün bu özel
gününe ve de arzu ettikleri takdirde İcra Kurulu toplantısına katılımı hepimizi memnun
edecektir.

Detaylı Bilgi İçin: Münciye ÇAVUŞOĞLU

Fethiye SI Kulübü
Milli komite toplantısı, SI Fethiye Kulübümüzün ev sahipliğinde 30 Nisan- 02 Mayıs 2010
tarihlerinde Hillside Otelde yapılacaktır. İsteyen kardeşlerimizin toplantıya katılımı kulübümüze
güç verecektir.

Detaylı Bilgi İçin: Münciye ÇAVUŞOĞLU

Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu

Üniversite Öğretim Üyeleri ile sektör mensuplarını bir araya getirecek sempozyum, 09 ile 11
Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlenecek. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik

Yüksekokulu

ile

İNKAY

/

İnsan

Kaynakları

Yöneticileri

Derneği’nin

birlikte

düzenleyeceği, "1. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu" 9-11 Nisan 2010 tarihleri
arasında Antalya Porto Bello Hotel'de gerçekleştirilecek.

Ülkemizin değerli İnsan Kaynakları Uzmanı Öğretim Üyelerinin Bilim Kurulu’nda yer aldığı
sempozyum, ilk gün açılış sonrası yapılacak bir panel ile başlayacak ve “Turizmde İnsan
Kaynağının Eğitimi ve Gelişimi” konuları tartışılacaktır. Daha sonraki oturumlarda ise İnsan
Kaynakları Yönetimine ilişkin hukuki, mesleki konular görüşülecek, uygulamada karşılaşılan
sorunlar irdelenecek ve katılımcıların sorularına yer verilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: Avni AKER
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SKÅL TÜRKİYE
Ömür Çağlar Yükseköğrenim Bursları
SKÅL TÜRKİYE, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, turizm ve otelcilik
alanında yüksek öğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla, burs uygulamasına geçmeyi
kararlaştırmıştır. Bu uygulama, SKÅL’ın eğitime verdiği önemi yansıtmakta olup aynı zamanda
Türk Turizmi’ne katkı yapmayı hedeflemektedir. Burslar, Dünya ve Türk SKÅL Hareketine
büyük hizmetleri geçmiş Ömür Çağlar’ın ismini taşımaktadır. Burs uygulaması ile ilgili ilke ve
kurallar aşağıda belirtilmektedir.
1. Burs ile ilgili yürütme, Ulusal Komite Başkanı’nca görevlendirilecek, 3 kişilik bir Burs
Komitesi tarafından yapılır. Komite’nin aldığı kararlar, Ulusal Komite onayladıktan sonra
yürürlüğe girer.
2. Burs için kulüpler üye başına en az, Ulusal Komite tarafından belirlenecek miktar kadar
ödeme yaparlar. Bunun dışında kendi üyeleri arasında veya bulundukları bölgede Burs
Fonu'na
katkıda
bulunabilecekler
nezdinde
çalışmalarda
bulunurlar."
Burs Komitesi, her eğitim-öğretim yılında verilecek katkı bursunun sayısını ve miktarını en
geç Mayıs ayına kadar tesbit eder. Bu miktara Yıllık Temel Burs Tutarı adı verilir.
3. Fonda toplanmış toplam kaynağın eksik kalması halinde, burs alacak öğrenci sayısının tam
sayıya tamamlanması, Ulusal Komite tarafından yapılır.
4. Fonda toplanan miktar Ulusal Komite Saymanı’nın kontrolünde bir banka hesabına
aktarılır. Burs ile ilgili tüm parasal işlemler Ulusal Komite Saymanı tarafından yapılır.
5. Burs, turizm ve otelcilik alanında yüksek öğrenim gören öğrencilere verilir.
6. Burstan yararlanmak üzere yapılacak başvurular, Burs Komitesi’nce değerlendirilir. Kulüp
üyelerinin ve/veya yöneticisi oldukları işletmelerin personel çocukları arasından ihtiyaç
duyanların başvuruları öncelikle değerlendirilir."
7. Başvurular ferdi olarak yapılabileceği gibi Ulusal Komite veya Kulüpler tarafından aday
gösterme şekliyle de olabilir.
8. Burs Komitesi tarafından burs alması uygun görülen adayların listesi, Ulusal Komite
Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur. Burs alacak öğrenciler Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenir.
9. Burs, Eylül ile takip eden yılın Haziran ayları arasında olmak üzere, on ay boyunca, her
aybaşında ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında herhangi bir ödeme yapılmaz. Yıllık Temel
Burs Tutarı’nın 10’a bölünmesi ile bulunan Aylık Burs Miktarı her ay öğrencinin hesabına
yatırılır.
10. Burs bir eğitim-öğretim yılı süresi için verilir. Bursun devam edebilmesi için takip eden yıl
için tekrar başvuru yapılması gerekir.
11. Burstan yararlanan öğrencinin, burs aldığı eğitim-öğretim yılı sonunda sınıfını tekrarlamak
durumunda kalması veya ilişiği kesilmesi halinde takip eden eğitim-öğretim yılı için burs
başvurusu kabul edilmez. Sınamalı duruma düşmesi halinde bursu bir dönem daha şartlı
olarak devam edebilir. Burs alınan süre içinde disiplin cezası veya derslere devamsızlık
halinde burs hemen kesilir."
12. Burs alan her öğrenci için, eğitim gördükleri bölgedeki en yakın Kulüp içinden bir Kulüp
Üyesi, “veli” olarak atanır. Bu Kulüp Üyesi, öğrenciyi yakından takip eder ve Burs
Komitesi’ne periodik olarak bilgi verir. Ayrıca öğrenciyi, yıl içinde en az bir kez Kulüp
Toplantısı’na götürür ve üyelerle tanışmasını sağlar. Ayrıca, kulübün yönetim kurulu da
öğrenciyi takip eder. Burs alan öğrenci, kulüp yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü
takdirde, Young Skal olarak kulübe üye olur.

Detaylı Bilgi İçin: Münciye ÇAVUŞOĞLU
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6.

Buluşmalarımız…

14-Nisan

2010 Robinson Club Nobilis

12-Mayıs

2010 Magic Life Water World

09-Haziran

2010 Crsytal Flora Beach Beldibi

Temmuz

2010 Fethiye Konaklamalı Yat gezisi

11-Ağustos

2010 Limak Atlantis

08-Eylül

2010 Delphin Diva

13-Ekim

2010 Likya World

10-Kasım

2010

Lara Beach

Aralık ayındaki spouse nightta 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
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim çalışmamıza destek olması bizi daha güçlü kılacaktır.

8.

Nice yaşlara!. Kardeşlerimize mutlu yıllar dileriz.

Avni Aker
Hasan Akıncıoğlu
Şevki Bulut
Münciye Çavuşoğlu
Yusuf Hacısüleyman

10
15
23
25
30

Mart
Mart
Mart
Mart
Mart

Cengiz Karaağaç
Filiz Koçer
Yaşar Sobutay
Asil Akar
Umman Çetinbaş
Engin Öner
Dinçer Sarıkaya
Munir Soykam

05
10
11
16
16
18
25
27

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

11

9.

Sponsorlarımız…
Nisan ayı yemek sponsorumuz Robinson Club Nobilis’e teşekkür ederiz….

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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10. Basında Biz

13

14

15

http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~51127~f~skal_antalya_kulub%C3%BC_vali_y%C3
%BCksel__039_i_ziyaret_etti.htm
http://www.turizmguncel.com/?tg=guncel&i=801
http://www.haberler.com/skal-antalya-kulubu-uyeleri-vali-yuksel-i-ziyaret-haberi/
http://www.bizimantalya.com/sk%C3%85l_antalya_kulubunden_vali_yuksele_ziyaret-25105.html
http://www.haberantalya.com/haber_detay.asp?haberID=13244
http://www.haberturizm.com/News/Dernekler/01042010/Antalya-Skaldan-Vali-Yuksele-Ziyaret-.php
http://www.haberfx.net/vali-alaaddin-yuksele-ziyaret-haberi-176673/
http://www.haberciniz.biz/haber/vali-alaaddin-yuksele-ziyaret-antalya--800745.html
http://www.sondakika.com/haber-skal-antalya-kulubu-uyeleri-vali-yuksel-i-ziyaret-1985072/
http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intNewsID=7505
http://www.webhaber.com/vali-alaaddin-yuksel-e-ziyaret-haberi
http://www.ajansbir.com/haber-37178---SK_L_Antalya_Kulubu_nden_Vali_Yuksel_e_ziyaret.html
http://www.olay07.com/print.php?lng=tr&mod=news&nid=39143
http://www.beyazgazete.com/haber/2010/04/01/vali-alaaddin-yuksel-e-ziyaret.html
http://www.haberkapisi.com/haber/vali-alaaddin-yuksele-ziyaret-128857.htm
http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=26632

16

