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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Temmuz ayı etkinliğimizi her yıl olduğu gibi bu yılda tekne gezisi ile
gerçekleştirdik. Katılımın daha yoğun olacağını umduğumuz bir gezi
planlamıştık, ne yazık ki katılım arzu ettiğimiz gibi olmadı gezimize
katılan siz Kulübümüzün değerli üyelerine teşekkür ediyorum.

Sevgili Kardeşlerim, bu aktiviteleri ve aylık yemekli toplantılarımızı, biz hep birlikte olmak
dostluğumuzu, Skal kardeşliğimizi pekiştirmek ve geliştirmek için çok önceden planlıyor ve
hazırlanıyoruz. Dernek faaliyetlerimizle ilgili bilgi alış verişinde bulunmak ve Skal
kardeşlerimizle birlikte olmak için düzenlediğimiz aylık toplantılarımıza katılmanızı önemle
bir kez daha rica ediyorum.
Bu yemek programlarını çok önceden yaparak sizleri bilgilendirmemizin esas amacı aylık
programınızı yaparken ajandanıza not almanız içindir. Bu nedenle katılımın düşük sayıda
olması bizi üzüyor.
Yeri geldiği için hemen tekrar hatırlatmak isterim, bu ay ki toplantımızı 11 Ağustos
Çarşamba günü Y.K. üyemiz sevgili Dinçer Sarıkaya kardeşimizin yönettiği Belek’te
bulunan Limak Atlantis Otelde yapacağız. Sevgili Dinçer kardeşimiz bu yemek için
hazırlıklara çoktan başladı bile!
Bu ay ki yemeğimizde aramıza katılacak yeni üye kardeşlerimizin yemin törenlerini
yapacağız ve içinde bulunduğumuz sezonla ilgili bilgi alışverişinde bulunacağız.
Katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.
***
SI ANTALYA KULÜBÜ Yönetim Kurulu olarak, Antalya’ ya geçtiğimiz aylarda atanan Antalya
Valisi Sayın Dr Ahmet Altıparmak’ı makamında ziyaret ederek kendilerine hoş geldiniz
dedik. Kulübümüzle ilgili faaliyetlerini anlatan bilgileri aktardık ve Kulübümüz tarafından
sürdürülebilir turizm ile ilgili gerçekleştirilen Çevre eğitim ve kampanyalarımızı Sayın
Valimizle paylaştık. Uygun olmaları halinde bir toplantımıza katılacağına dair kendilerinden
söz de aldık…
***
Sevgili Kardeşlerim,
Y.K Üyemiz Çevre komitemizin başkanı sevgili Cüneyt Kuru kardeşimiz 27 Temmuz günü
İzmir de TRT Turizm Belgesel Kanalında “ Küresel Katı Atık Sabun Projesi” ile ilgili bir TV
söyleşisi yapmıştır. Yayın aynı gün içinde canlı yapılmış olup Videosu geldiğinde hep
birlikte izleme şansımız olacaktır. Cüneyt Kardeşimize katkıları ve emeği için teşekkür
ederim.
***
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)
***
Sevgili Kardeşlerim, 11 Ağustos Çarşamba günü Belek Limak Atlantis otelinde görüşmeyi
umar, 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
KEMER TEKNE GEZİMİZ

Kemer tekne gezimiz oldukça neşeli geçti.

Sabah kahvaltımızı taze simit peynir çay ile yaptık..

SKAL Kardeşliği, İşbirliği ve dayanışması
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Hülya Aslantaş,
Distinguished Hotels
Türkiye Gelişim Direktörü oldu

Geçmiş Dönem Dünya SKAL Başkanımız, Hülya Aslantaş, Distinguished Hotels Türkiye
Gelişim Direktörü oldu. Sayın, Aslantaş, konaklama sektöründen çok özel bazı otelleri
Distinguished’in küresel koleksiyonuna kazandırmayı hedefliyor.

“Special” kategori ve butik otellerin hızla yaygınlaştığını kaydeden Hülya Aslantaş, “İlk aşamada
dünya çapında 100 otel ile sınırlanması planlanan, “Distinguished’in koleksiyonuna, Türk
konaklama sektöründen çok özel üyeler kazandırmayı hedefliyorum. Ülkemiz genelinde, çoğu
son 20 yılda yapılan ve 1 milyona yaklaşan yatak kapasitemiz bulunuyor, ancak özel kategori ve
butik otellerin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popülerliği giderek artmakta” dedi.
"Türkiye bizim için önemli bir destinasyon olacak"
Distinguished Hotels Avrupa Gelişim Direktörü Paul Follows yaptığı açıklamada, “Hülya Aslantaş’ı
yıllardır tanıyorum. Skal International bünyesinde daha önce beraber çalışma fırsatımız olmuştu.
Kendisi, Avrupa’daki en saygın ve etkili turizm profesyonellerinden biridir. Ekibimize katılması
onur vericidir. Distinguished müşterileri; kültür ile gelişmiş beğenileri olan ve seyahat etmeyi iyi
bilen kişilerdir. Türkiye, bu anlamda bizim için çok önemli bir destinasyon olacaktır” diye belirtti.

Imperial Deluxe Hotel Beldibi Açıldı
Genel Müdürlüğünü Ömer ÖZKUL kardeşimizin yaptığı Imperial Deluxe Hotel
geçtiğimiz hafta içerisinde açıldı. Kardeşimize başarılar dileriz.
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YENİ VALİMİZE HOŞ GELDİN ZİYARETİ
Yönetim Kurulu olarak Antalya Valisi Sayın Dr Ahmet Altıparmak’ı makamında ziyaret ederek
hoş geldiniz dedik
SKÅL INTERNATIONAL ANTALYA KULÜBÜ olarak sürdürülebilir
gerçekleştirdiğimiz Çevre eğitim ve kampanyalarını yeni valimizle paylaştık.

turizm

ile

ilgili
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3. AYIN KONUĞU

gurlersan@gmail.com

MİDYAT’ TAN SEVGİLER

Sevgili Dostlarım,
Sizlere DİLLERİN VE DİNLERİN BEŞİĞİ Midyat'dan yazıyorum.
Skal üyesi olabilmek bir ayrıcalıktır. Hiç birşey beklemeden sadece özveri ile ile yapılan bir gönül işidir
SKALLEAGUE olmak...
Resmi kayıtlara göre farklı olabilir, ama ben 22 yıllık üyesiyim Skal International Antalya'nın.. Ve, kısmetse
gelecek sene sektörde 50. yılımı kutlayan ''iyiki otelci olmuşum'' diyebilenlerdenim.
49 yılımın 32 yılını Antalyada geçirdim. Mart 1978 de Afyonda zincir takarak gelebildiğim Antalya'da denize
girince Mayıs da perge otelini kiralayarak Antalyalı oldum. Daha sonraki meslek hayatımda 3 otelin açılışını
gerçekleştirdim, şu an 4. sünü gerçekleştiriyorum. Antalya Yat Limanı'nda Türkiye'nin tek turizm işletme
belgeli pubını işletip bu arada 10 yıl bareboot yatçılığı yapmak zevkini de yaşadım.
Bu sürede şimdi AKTOB olan ANTİD'in kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini, ve POYD'un kuruluşunda
faaliyetlerim/ katkılarım oldu.
Aktif, heyecanlı sözünü sakınmadan, bildiği doğrulardan pek şaşmayan birisi olarak tanınırım.
Şu an ise tecrübelerimin bir kısmını 4000 yıllık bir yerleşim merkezinde özenle restore edilen 1200 yıllık bir
konakta paylaşıyorum. www.hotelnehroz.com
Sizler Antalya'yı gayet iyi biliyorsunuz, ama vakit ayırıp dinlerin ve dillerin beşiği minarelerden gelen ezan
seslerinin kilise çanları ile uyum içindeki güzelliğini burada yaşayarak görmenizi isterim. Dünyanın nadir kalmış
köşelerinden birisi Midyat. 4000 yıllık güneş tapınağı olarak inşa edilen Darülzeveran 1600 yıllık bir Mor gabriel
kilisesi emin olun sizleri büyüleyecek.
Benimle yapılan bir söyleşiyi de sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlarım.
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HOTEL KASR-I NEHROZ'DA TARİHE KONUK OLMANIN KEYFİ..!
4000 Yıllık bir yerleşim Merkezi...1200 yıllık bir Konak ve 50 yıllık bir Turizmci....Hotel
Kasr-ı Nehroz Genel Müdürü Kaya Gürlersan ile keyifli bir söyleşi yaptık. Nilgün ATARÖZEL HABER
Mardin'e bağlı Midyat ilçesi'ndeyiz. Televizyon dizileri ile adını duyuran Mardin turizmde geç
kalmışlığın verdiği telaş ile yükselişini sürdürüyor. Midyat, Mardin Havalimanı'na 75 kilometre,
Diyarbakır'a 170 kilometre, Suriye sınırında yer alan Nusaybin'e 65 kilometre uzaklıkta...Sizlere
tanıtacağım Hotel Kasr-ı Nehroz ise ilçenin merkezindeki otogara, gümüşçüler çarsısına ,
kiliselere yürüme mesafesinde..ayrıca meşhur tarihi Midyat taş evlerinin arasında yer alıyor.

Söyleşimize başlamadan önce Hotel Kasr-ı Nehroz Genel Müdürü Kaya Gürlersan'dan
otelin binlerce yıllık etkileyici hikayesini öğreniyoruz:
Yüzyıllarca Süryanilerin yaşadığı Midyat'a yerleşen ilk Müslüman aile Nehrozlar.... 260 yıl
boyunca ev olarak kullanılan bu kasır, 1200 yıl önce kilise mimarisi tarzında iki burçlu bir yapı
şeklinde inşa edilmiş ve uzun yıllar Süryani kilisesi olarak kullanılmış. 1750'lerde Süryanilerin,
civar aşiretlerin saldırılarından korunmak için Nehrozları Midyat'a davet etmesinden sonra
bölgeye yerleşen aileye verilen eve Nehroz Kasrı; mahalleye ise Nehrozlar Mahallesi deniliyor.
Nehroz Kasrı yüzyıllarca Nehroz (Yenigün) ailesinin evi olarak kullanıldıktan sonra 2009 yılında
yöresel mimari tarzı korunarak restore ediliyor ve Kasr-ı Nehroz Otel adıyla konuklarına
kapılarını açıyor.
GEÇMİŞİN İZLERİ VE SICAKLIĞI KORUNMUŞ.
Aile bireylerinin yıllarca kullandığı birçok eşya ve aksesuarın sergileniyor olması mekanı daha da
özel kılıyor. Nehroz Kasrı, Kasr-ı Nehroz Hotel'e dönüştürülürken; bu sıcak doku ve ev
yaşantısının korunmasına ayrı bir özen gösterilmiş..Yüzyıllar öncesinin yaşamının enerjisini
koruyan ve bu duyguyu konuklarına aktaran bu tarihi otelin 25 odası var. Odalarda klima,
plazma televizyon, mini bar, internet bağlantısı, emanat kasası, telefon vb bulunuyor.
İki ayrı bölümde hizmet veren restoranlarında yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetler
sunuluyor. Yüzlerce yıllık tarihin derin izlerini taşıyan bir burcun altındaki Cafe & Bar'da içkinizi
yudumlayabilir (özellikleSüryani şaraplarının tadına bakabilirsiniz), Divanhane'de mırra eşliğinde
veya seyir terasında nargile ile Midyat'ın manzarasını yükseklerden seyrebilirsiniz. Güneşin
doğuşu, batışı kaçırılmaması gereken zaman dilimlerinden...
Hotel Kasr-ı Nehroz Genel Müdürü Kaya Gürlersan ile söyleşimiz otelin bu çok özel
hikayesi ile başladı..Derken kendisini daha yakından tanıma merakıyla sorulan
sorular, Mardin ve Antalya turizmi..oradan herşey dahil sistemine ve Türk turizmine
kadar uzandı....
İşte keyifli sohbetimizden satırbaşları....
Antalya Skal Başkanlığı, ödüller ve 50 yıl...Turizm sektöründe geçen bu 50 yılı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Skal başkanlığım hem çok güzel o kadar da yorucu ve sorumluluklarla geçti. Daha evvelki
başkanlarımın inanılmaz çabalarının semeresini Hindistan da aldık. Turizm bakanlığı, Antalya
belediyesi, üye otellerimizin ve üyelerimizin inanılmaz desteği ile son 14 yılın en güzel Skal
Dünya kongresini yaptık. Skal bildiğiniz gibi tüm turizm profesyonellerinin tamamen özverili
hiçbir ticari gaye ve politika gütmeden turizme katkıda bulunan çalışmalar yaptıkları bir sivil
toplum örgütüdür. Şu an başkanımız Kristal Otellerinin CEO su Umman Çetinbaş dır..
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Pekii Antalya'dan Mardin'e geçiş nasıl oldu?...

Antalya dan evvel Erzurum da bir kayak oteli projesinde çalışıyordum (macerayı zor işler
başarmayı biraz severim ). Kriz dolayısı ile yatırım iptal olunca zaten eskiden de işverenim olan
Sayın Mithat Yenigün ün otelcilik danışmanı Adnan Soyaslan kardeşimin teklifleri ile buraya
geldim. Burası inanılmaz güzel bir yer ama o kadar da zor. Kelimelerle izah etmem zor;
Kapadokya ya ilk gittiğimde de aynı duyguları hissetmiştim
Otelinize en çok hangi ülkelerden konaklama yapılıyor?..Konaklama süreleri nasıl?
Tesisimiz henüz 6 aylık. Şu ana kadar Amerikan, İsviçreli, İspanyol, Alman, Bulgar, Koreli,
belçikalı guplar ağırladık ama asıl yoğunluğu Türk grupları oluşturuyor. Konaklama süreleri
maksimum 3 gün, genelde 2 gün kalanlar oluyor ancak yöreyi tam anlamıyla görebilmek için en
az 3 gün gerekli...
Mardin'de tarihi ev, konak, hanların restorasyon süreci ne durumda?
Talebin artacağını hissedenler ciddi yatırımlar yapıyorlar.
Mardin turizmi ile ilgili görüş ve düşünceleriniz?..
Son zamanlarda ilgiyle izlenen dizi filmlerinin Mardin'in tanıtımındaki rolü büyük. Buraya
gelenler inanılmaz güzellikteki bu yöreye hayran kalıyorlar ve içtenlikle ifade ediyorlar.
Bölgemize talep her geçen gün biraz daha artıyor. Mardin Valiliği her türlü yatırıma destek verip
kendileri de katkıda bulunuyorlar. Midyat Belediyesi ve Kaymakamlık tanıtımın önemini bildikleri
için her platformda ve her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Oda arzı şu an yeterli olmadığı
için turizmden istenilen katkı henüz sağlanamıyor ama bu rüzgar devam ederse yakın gelecekte
yatırımcılar memnun olacaklar. Tüm dinlerin ve dillerin merkezi Mardin-Midyat için güzel
günlerin geleceğine inanıyorum.
Mardin'de turizm stk'larının çalışması ne durumda?.
Her geçen gün biraz daha artıyor. Artuklu Üniversitesi'de elinden gelen çabayı gösteriyor.
Mardin'de markalaşma, dünyaya açılma ve tanıtım çalışmaları nasıl ?..
İstenilen düzeyde değil ama olumlu gelişmeler var. Biraz sabır gerekiyor, destinasyon olmak o
kadar kolay değil; sabır, çizgi ve hedef şaşılmaz ise hedefe ulaşılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vereceğiniz mesajlar ve beklentileriniz nedir?
Bakanlığın gözünün üzerimizde olduğunu hissediyoruz, desteklerini de esirgemeyeceklerinden
eminim.
TEZATLAR ÜLKESİYİZ VESSELAM..
Türk turizmini genel olarak değerlendirirsek; sizce doğru yolda mıyız?.. Eksikliklerimiz
neler?..
Yoruma çok açık bir sual.. 50 yılda gördüklerimi sorarsanız nerden nereye geldik.. Evet doğru
yoldadır ama 50 yılda aşamadığımız ne zaman aşacağımızı bilmediğim kargaşalık, temizlik ve
duyarlılığa biraz önem verirsek bu yolda büyük bir hız kazanacağımıza inanıyorum. Rahmetli
Hocam (çok az insan hatırlayabilir)Türk turizmini başlatan yön vermeye çalışan Selahattin
Çoruh beyefendi tam 50 yıl evvel '' helalar '' derdi... ben 50 yıl sonra ayni kelimeyi
kullanıyorsam aşamadan bahsedilebilir mi? Ama öbür taraftan Dünyanın sayılı otelleri de gene
bizde... kısaca tezatlar ülkesiyiz vesselam...
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Herşey Dahilin Başkenti Antalya'dan sonra geldiğiniz bu kentin büyülü güzelliği, tarihi
ve kültürel zenginliği size neler hissettirdi?
Burada anlatılamayacak kadar çok şey var; yok olmaya mahkum bir Hasankeyf, hala gökkuşağı
alabalığının yaşadığı beyaz su, Efes in 4 katı büyüklüğünde bir DARA (maddi olanaklardan
yoksun olduğu için kazı yapılamıyor) 4000 yıllık bir güneş tapınağı DARÜLZEFERAN hala ayakta
kalmaya çalışan MOR GABRİEL ve camilerin, kiliselerin en güzel örnekleri....
HERŞEY DAHİLİN FORMÜLÜ BENDE..TAM YETKİ VERİLSİN ÇÖZEYİM..
Herşey dahil sistem hakkındaki görüşleriniz.. Antalya HD ile nereye kadar gidebilir?..
HD 50 yıllık mesleğimde sadece çok kısa süre zorlukla yapabildiğim bir sistem..Şansım yaver
gitti de HD ile fazla ilgilenmedim zira bu konuyu kalpten sevmeyen iki kişiden birisiyim, diğeri
de sevgili Feridun Tabur Kardeşim oda taaa Gaziantep e kaçtı. Ama şu anda talep bu yönde arz
da o şekilde olması doğal..Meksika nın Cancun bölgesinde zorunluluktan doğan sistemi her şeyi
ile dejenere etmek biz Türklere nasip oldu.
Bakanlık da ya çaresizlikten ya da bilemediğim bir sebepten belli kuralları koyamıyor ya da
koymuyor.. Bu sistemin düzgün çalışması için bir yol kesinlikle var, isteyene göstermeye
hazırım. Ve de sistemin tabiri caiz ise dört dörtlük çalışacağının garantisini de veririm. Formülü
bende filan gizli değil, gözümüzün önünde, biraz dikkatli bakılsa görülecek.
Anadolu kentleri turizm yarışında biz de varız diyorlar ve tanıtım için büyük çaba
gösteriyorlar.
Türk turizmi Anadolu ile yükselişe geçecektir diyebilir miyiz?..
Turizmin yükselişe geçmesi ancak destinasyon olunması ile başarılır. Destinasyon olmak için ise
zaman, azim ve doğru çizgi gerekir.. Şüphesiz şans ve zaman faktörü de bu ivmeyi hızlandırır.
Bakınız Trabzon Uzun Göle.. Böyle hızlanacak ve yükselecekse yazık o yöreye, o insanlara..
Turizm bağnazlıkla bağdaşmayan bir iş koludur, bu işi yapacaksanız kurallara uyacaksınız. Kendi
kurallarınızı koymaya hakkınız yoktur. O zaman otelcilik yapmayın; gidin kendi kurallarınızı
koyabileceğiniz başka bir iş dalını seçin. Bunun çeşitli örneklerini Antaya ve Mardin'de
görebilirsiniz.
Devlet Anadolu ve doğuya inanılmaz destek veriyor; hem bu desteği alıp hem de kendi
kurallarınızla iş yapmaya maalesef hakkınız yoktur...
Türk Turizminin Anadolu ile atağa kalkacağını zannetmiyorum ama bu coğrafyadaki inanılmaz
güzellikler, özü yüzü güzel, az ile yetinmeyi bilen Anadolu insanı bu kültüre ve turizme güzellik
katacaktır. Devlet biraz daha destek verebilirse yapılan yatırımları kat kat geri alacaktır.
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4. SKÅL KARDEŞİMİZ

muazzez.tonguc@khanhotel.com

MUAZZEZ TONGUÇ

1973 İzmir doğumlu.
İzmir Amerikan Kız Koleji ve ardından 9 Eylül Üniversitesi İngilizce Turizm İşletmeden mezun
oldu.
Londra‘da Satış Pazarlama ve GDS satışı üzerine özel eğitim aldı.

Mesleğe 1994 yılında Kapadokya’da resepsiyonist olarak başladı. Genel Müdür ve Executive
Housekepeer bir ailenin ferdi olarak tüm çocukluk ve gençlik yılları otel içerisinde geçti. Gençlik
yıllarında her yaz ailesinin pozisyonundan dolayı otelin birçok departmanında staj yaptı.

Bodrum, Pamukkale ve Marmaris bölgelerinde rezervasyon, Önbüro Müdürü olarak görev yaptı.
1997–2000 arası Martı Hotels Satış Pazarlama Müdürlüğünü yürüttü.

2003–2005 yılları arası Çeşme Süzer Hotel ve Kuşadası Aqua Fantasy Club Hotel ve su parkında
Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

2006–2007 Çeşme Sisus Hotel’de görev yapan TONGUÇ 2007 tarihinden beri Antalya Best
Western Khan Hotel’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

SI Antalya Kulubü yanı sıra, Antalya Falez Rotary ve POYD üyesi olup sosyal faaliyetler ve proje
geliştirme konusunda derneklerde aktif görev almaktadır.

Aynı zamanda YİYDER Derneği fahri üyesi olup, sommelier, gurme ve gastronomi eğitimine
devam etmektedir.

İngilizce ve İtalyanca bilen TONGUÇ bekar olarak Antalya’da yaşamına devam etmektedir.
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5.

KARDEŞLERİMİZDEN HABERLER
Cornelia Deluxe Resort
Uygulamış olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile
TUI Travelife Gold ödülünü aldı.
Sevgili Hakan Duran Kardeşimizi tebrik ederiz.
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6.

BULUŞMALARIMIZ…

11-Ağustos

2010 Limak Atlantis Belek

15 Eylül

2010 Delphin Diva Kundu

20-Ekim

2010 Attaleia Shine Belek

10-Kasım

2010

Imperial Deluxe Hotel

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

7. İndirimlerimiz..
Crystal Otellerinde… % 20
Hotel Lara Beach

% 10

Chesecake Launge ’da… % 10
Antalya Balık Evi’nde… % 10
Antalya Balıkevi Salaş’ta… % 10
Club Arma’da… % 10
Lara Balıkevi %10
Chine Garden %10
Pescado % 10

Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim çalışmamıza destek olması bizi daha güçlü kılacaktır.

8.

Nice yaşlara!. Kardeşlerimize mutlu yıllar dileriz.

Derya Billur 03.08.
Ugur Hapoğlu 10.08.
Osman Ayık 13.08.
Zafer Alkaya 13.08.
Özgür Cınkılıç 13.08.
Guliz Bal 13.08.
Uğursal Uğur 23.08.
Mahmut Aydın 27.08.
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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.turizmguncel.com/?tg=guncel&i=2025

•

http://www.turizminsesi.com/haber/skl-antalya-6000-sabun-dagitti-7532.htm

•

http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~52463~f~skal_antalya
_%C3%A7evre_ve_%C3%A7ocuk_sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C
3%A7in_proje_ba%C5%9Flatt%C4%B1.htm

•

http://www.turizmdesonnokta.com/Skal-Antalya-%c3%87evre-Destek-Projeleri269.html

•

http://www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=16371

•

http://www.olay07.com/print.php?lng=tr&mod=news&nid=42648

•

http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=28758

•

http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intCatID=&intNewsI
D=7910

•
•

http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intNewsID=8016
http://www.tourismlifeinturkey.com/newsdetail/831SKÅLiNTERNATiONALANTALYAKULuBuYoNETiMKURULU’NDAN.html

•

http://www.haberturizm.com/News/Dernekler/17072010/Skal-Antalya-danHosgeldin-Ziyareti.php

•

http://www.turkiyehaberajansi.com/haberdetay/8877/Skål-InternationaldanValiye-Ziyaret

•

http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=16522

•

http://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intNewsID=8016

•

http://www.turizminsesi.com/haber/skl-antalyadan-vali-ziyareti-7665.htm

•

http://www.turizmdesonnokta.com/Skaldan-Antalya-Valisine-Ziyaret-353.html

•

http://www.antalyaburada.com/Valiye-Skal-Antalya-Ziyareti-3228.html
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