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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Kasım ayı toplantımızı USDF toplantısı olarak Kemer Crystal Deluxe Resort
Otelde gerçekleştirdik. Oldukça yoğun bir katılım ve son derece yararlı ve
verimli bir toplantı yaptık.
20 yıl ve üzeri Skal üyelikleri devam eden Kulübümüzün üyeleri adına
Toplantıda USDF saymanımıza ÖÇBF (Ömür Çağlar Bursu Fonu) kullanılması
için 2550 TL katkıda bulunduk. Aynı akşam düzenlediğimiz gala yemeğinde
bu üyelerimize bu katkımızın sembolik bir gösterisi olan Skal çeklerini takdim
ettik.
Otel müdürümüz Mustafa Arın ve ekibinin kusursuz ev sahipliği ve özenli
servisleri, konaklayan ve yemeğe katılan tüm üyelerimizin beğenisini ve
takdirini aldı. Buradan sevgili Mustafa Arın ‘a ve değerli ekibine çok teşekkür
ediyorum.
***
USDF kuruluşu itibariyle bu yeni dönemde geleneksel hale gelen “Bir Konu - Bir Konuk”
programında bu sefer ki konuğumuz T.C. Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
müdürlüğünden Daire Başkanı Sn. Adnan Aslan katılarak bizlere Türkiye Turizminin 2023 yılına
kadar olan Turizm stratejisini sundu. Bu sunumla ilgili detaylı bilgileri inceleyebilmeniz için
ilerideki sayfalarda web adresini bulacaksınız. Sn Aslan’a gala gecesinde Antalya Kulübümüzün
bayrağını takdim ettik ve USDF Başkanımız sevgili Deniz Anapa tarafından kendisine Skal rozeti
takılarak Kulübümüzün fahri üyesi oldu.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Van da yaşanan üzücü olayda Antalya kulübümüz de kayıtsız kalmamış ve Atık sabun projemizde
üretilen 9000 adet sabun Çevre komitemiz tarafından 27 Ekim de Türk Kızılay’ına teslim edilmiştir.
İlk fırsatta tekrar sabun gönderilmesi için komitemiz çalışmalarına devam etmektedir. Bu konuda
destek veren otellerimize buradan bir kez daha çok teşekkür ederim.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Toplantılarımıza gelemeyen ve bu durumda 2011 Skal üyelik kartlarını ve sağlık kartlarını halen
alamamış üyelerimizin olduğunu görüyorum. Daha önce de duyurduğumuz gibi bu sağlık kartlarını
kullanmamız sonucunda hem iyi bir indirimden yararlanıyoruz hem de harcamalarınızın %5'i USDF
ye katkı olarak dönecektir. Kulüp üyelik kartlarımızla ilgili güncel gelişen bir bilgiyi de burada
bilginize sunmak isterim. Limak tarafından işletilen Sabiha Gökçen Havaalanı iç ve dış hatlarda
CIP salonlarını bundan böyle şimdilik 2012 yılı sonuna kadar Skal üyelik kartımızla ücretsiz
kullanabileceğiz. Bu konuda ki çalışmaları için sevgili Deniz Başkanımız ve Limak grubunda çalışan
sevgili Skal kardeşlerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum.
***

Sevgili Skal kardeşlerim bu yıl 14. sü yapılan Skalite de henüz oyunu kullanamamış olan
kardeşlerimizin bu akşama kadar oylarını kullanmaları için bir kez daha cep telefonlarına şifre
gelecektir. Bu konuyu bir kez daha önemle hatırlatıyor, bu yarışmaya katılan her kategoride ki
kardeşlerimize de başarıla r diliyorum.
***
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Sevgili Skal kardeşlerim,
Aralık ayı toplantımız her yıl olduğu gibi geleneksel yılsonu balosu ve eşli gece olacaktır. 17 Aralık
Cumartesi akşamı sevgili Ahmet Barut kardeşimizin ev sahipliğinde Barut Lara Resort Otel de
yapılacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. ÖÇBF katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl
başlattığımız piyango çekilişini bu yıl da devam ediyoruz, bu çekilişte toplanacak meblağı (geçen
yıl 3750 TL toplamıştık) ÖÇBF'na aktaracağız. Sizlerden ricam bu çekilişte kullanılmak amacıyla
vereceğiniz her türlü katkı ve desteğin (Otel konaklaması, uçak bileti, SPA hizmeti, restoran
akşam yemeği v.s) en geç 14 Aralık gününe kadar bildirmeniz, ayrıca toplantıya katılacak olan
kardeşlerimizin katılımcı sayısının belirlenmesi açsısından bildirimde bulunmalarını da önemle rica
ediyorum.
Arzu eden kardeşlerimiz konaklamalı olarak da katılabilecektir. Katılım detaylarıyla ilgili sevgili
Münciye kardeşimiz sizi bilahare bilgilendirecektir.
Şimdiden ajandanıza not almanızı ve katılımınızı önemle rica ederim.
***

Sevgili Skal kardeşlerim,
17 Aralık ta ki yılsonu balomuzda hepinizi Lara Barut Resort Otelde görmeyi arzu ediyor
sağlıklı, verimli ve başarılı bir aralık ayı diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,

Umman Çetinbas
Başkan SI Antalya
USDF Üyesi
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2.

USDF TOPLATIMIZ CRYSTAL DELUXE RESORT SPA

Toplantımız, SI Dünya Direktörü Salih Çene, Türkiye Uluslararası Skal Dernekleri
Federasyonu Başkanı Deniz Anapa, Federasyon yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Antalya,
Alanya, Ankara, Bodrum, Çukurova, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Marmara ve Marmaris
Skal Kulüplerinin Başkan ve temsilcilerinin ve bir çok Skal kardeşimizin katılımıyla bir gün
sürdü.
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Toplantımıza, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Yatırım
Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı Dr.Adnan ASLAN katıldı. SN.ASLAN "T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın 2023 yılına Kadar ki strateji, hedef ve planlamaları" hakkındaki çalışmalarını bizlerle
paylaştı. Turizm Bakanlığı 2023 Strateji Planı detaylarına http://www.turizm.gov.tr/TR/belge/161449/turizm-stratejisi-2023.html adresinden ulaşabilirsiniz..

6

BAŞKANLARIMIZ KULÜP FAALİYETLERİ
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

SI ISTANBUL Kulüp Başkanımız
Vedat Bayrak

SI ANKARA Kulüp Başkanımız
Aykut Pekcan

SI MARMARA Kulüp Başkanımız
Ferzan Kırhan

SI ÇUKUROVA Kulübü Geçmiş Dönem
Başkanımız Can Akşit
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GALA KOKTEYL

USDF Başkanımız Deniz Anapa
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GALA GECEMİZ

20 yıl ve üzeri SI Antalya Kulübü üyelerimize Ömür Çağlar Bursuna katkı olarak çekleri
hediye edildi.
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GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Sevgili Kardeşimiz Mehmet Mülayim
Kıbrıs’ın Bafra-Magusa bölgesinde yer alan 160 dönüm arazi
üzerine kurulu 616 odalı Nuhun Gemisi Otel ve Casino’da otel
Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.

Kardeşimize yeni görevinde başarılar dileriz.

Sevgili Kardeşimiz Hacı Ömer Özkul
Antalya’da yıllardır Ofo Otel olarak faaliyet gösteren tesis,
yapılan yenilemelerin ardından Hotel Suix Lara ismiyle faaliyete
başladı. Tesisin genel müdürlüğünü ise Kardeşimiz Hacı Ömer
Özkul yapacak.

Kardeşimize yeni görevinde başarılar dileriz.
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Crystal Hotels Grubu’nun 7 otelinde
Kalite Belgelerini tamamladı

Crystal

Hotels

misafirlerine

karşı

sorumluluklarını

layıkıyla

yerine

getirebilmek amacıyla başlattığı,

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Misafir Memnuniyeti Yönetim
Sistemi

(Customer

çalışmalarını

satisfaction)

tamamlayarak

"ISO

eğitim

ve

22000:2005

sistem
Food

kurulum
Safety

Management System" ile "ISO 10002:2004 Quality Management"Customer Satisfaction belgelerini yedi otelinde almaya hak kazanmıştır.
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VAN Depremine Yardım
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir çok vatandaşımızı kaybettiğimiz VAN’da ki büyük
yıkım tüm ülkeyi olduğu gibi biz turizm sektörü mensuplarını da derinden etkilemiştir.
Bu felaket vesilesi ile SKAL INT. ANTALYA KULÜBÜ Çevre Komitesi olarak her zaman
olduğu gibi yardım etme isteği ve amacıyla sürekli bağlantı halinde olduğumuz
Antalya KIZILAY yetkililerine ulaştık. Daha öncede SİMAV depremi için bizlere
yardımcı olan KIZILAY yetkilileri bu bağlamda da yol gösterici oldular. Deprem
nedeni ile ihtiyaç olan kalemlerin listesini bizlere ulaştırdıkları gibi ayrıca elimizde
bulunan yardım malzemesinin de muhteviyatını talep ettiler. Başta temizlik ürünleri
olmak üzere, gıda, giyim, sağlık v.b. gibi kalemlerin acil ihtiyaç olarak belirlendiği
listede bizlerin göndereceği dönüştürülmüş sabunların olması kendileri için oldukça
sevindiriciydi. 27.10.2011 Perşembe günü üç koli, yani yaklaşık 9.000 adet sabunun
teslimatını Young Skal Özlem DEMİRTAŞ hanımefendi vasıtası ile gerçekleştirdik.

3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,

Lara Barut Hotel (Lara) Spouse Night

17 Aralık 2011

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.
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Sevgili İrfan Demirok Kardeşimize Yeni Projesinde Başarılar…..

“Antalya’da dev akvaryumun temeli atıldı„
SU ALTI DEKORASYONU ÜNLÜ ITALYAN HEYKELTIRASTAN
Kompleksin yapımını üstlenen ve devamında 25 yıl süreyle isletmesini yürütecek Antalya
Akvaryum Şirketi yetkililerinden İrfan Demirok, akvaryum kompleksinde her detayın
titizlikle tasarlandığını ve her anlamda dünya standartlarında örnek teşkil edeceğini
vurguladı. Akvaryumun sualtı dekorasyonuyla ilgili İtalyan heykeltıraş Benedetti ile
anlaşıldığını söyledi. Ünlü heykeltıraşın bu projede yer almaktan büyük heyecan
duyduğunu belirten Demirok, sualtı dekorasyonlarının Ekim ayında Güney Afrika’da
üretilmeye başlandığını da söyledi.
AVRUPA’NIN EN UZUN SUALTI TÜNELI
12 bin metrekare kapalı alanda tasarlanan dev akvaryum kompleksinde, 5 milyon litre su
kapasiteli Avrupa’nın en büyük 2’nci akvaryum tankının içerisinde 131 metrelik
uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun akvaryum tüneli yer alacak. Antalya Akvaryum Şirketi
yetkililerinden Cüneyt Alpgüven ise köpekbalıkları için özel tasarlanmış akvaryum
tankıyla birlikte ziyaretçileri adeta sualtının sihirli dünyasında keşfe çıkaracak Antalya
Aquarium’da, dünya denizleri, okyanuslar, Türkiye denizleri, nehirleri, gölleri, zehirli
türler ve denizanaları gibi 36 farklı temada akvaryum tankının da bulunacagını belirtti.
Alpgüven, ayrıca dünyanın en berrak akvaryum suyunun da Antalya Aquarium’da
olacağını vurgulayarak, bu konuda Alman Sanders firmasıyla anlaşıldığını ve tasarlanan
yasam destek sistemlerinin akvaryum içerisinde yer alacak suyun çok berrak olması için
düşünülerek tasarlanmış özel sistemler olduğunu belirtti.
ANTALYA’NIN YENI CAZIBE MERKEZI
Antalya Aquarium’da ayrıca balık dokunma havuzları, dalgıçlık okulu, restoran, fastfood,
kafeler, 5D sinema salonu, bin metrekarelik özel sualtı dünyası konseptli çocuk oyun ve
eglence alanı, paintball ve sergi alanları da yer alacak. Binlerce tür, on binlerce balık ve
sualtı canlısının bulunacağı Antalya Aquarium’da; vatoz ve köpekbalıklarıyla yüzme
imkanı sağlayacak akvaryum yüzme havuzu da bulunacak.
Antalya Aquarium’da yer alacak bir Digor sürpriz ise 1500 metrekarelik kapalı alanda,
içerisinde gerçek kar yağan ve özel ısı dengeleyici kıyafetler giyilerek ziyaret edilebilecek
kafe ve restoranların da bulunacağı, isteyenlerin kızağa binerek veya kardan adam
yaparak vakit geçirebilecekleri Iglo Köyü ve Noel Baba’nın evinin de yer alacağı ‘Soğuk
Dünya’ olacak. Akvaryumun inşaatını üstlenen ve 25 yıl süreyle isletecek Antalya
Akvaryum şirketi yetkililerinden Ramazan Atılgan da Antalya Aquarium’un ana tank
büyüklüğü bakımından 5 milyon litreyle Avrupa’nın 2’nci, dünyanın 5’inci en büyük
akvaryumu olacağının altını çizdi. Antalya Aquarium, sualtı tüneli uzunluğu bakımından
131 metreyle Avrupa’nın birinci, dünyanın 2’nci en uzun sualtı tüneli olacak
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İNDİRİM ve KAMPANYALAR..
Feria Tour Servis Ücreti %50
Crystal Hotels % 20
BIX Kurumsal %10
Golden Orange Servis Ücreti %50
Hotel Lara Beach

% 10

Chesecake Launge… % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
Lara Balıkevi %10
Chine Garden %10
Pescado % 10
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.

4.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.

NİHAT TÜMKAYA

01.12.

METİN PELTEK

01.12.

ERGİN DOLAPÇIOĞLU 01.12.
RENGİN SOBUTAY

04.12.

AYDIN AYTUĞ

11.12.

BANU ÖZBAY

14.12.
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5.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

6.

BASINDA BİZ
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6. BASINDA BİZ
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