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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Mayıs ayında aylık geleneksel yemeğimizi sevgili Derya Billur
kardeşimizin ev sahipliğinde IC Green Palace Otel de geniş bir
katılımla gerçekleştirdik. Bu yemekte çoktandır göremediğimiz sevgili
Skal kardeşlerimizi de görmekten büyük bir mutluluk duyduk.
Sevgili Derya kardeşimizin Mutfak ekibinin özenle hazırladığı menü
gerçekten tabak dekorasyonu, sunumu ve lezzet olarak kusursuzdu.
2011 Nisan ayında yapılan “Şef Star” yarışmasında, ödül aldıkları
menüyü bize hazırlamışlardı. Antreden desserte kadar sundukları, bu
görsel ve lezzet seremonisinde IC Green Palace Mutfak ekibinin, bu
ödülü ne kadar hak ettiklerini anlamak için sanırım “Gurme” olmak
gerekmiyordu! Sevgili Derya Billur Kardeşimizi ve Tüm mutfak ekibini
bir kez daha burada tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Muhakkak duymuşsunuzdur ama Antalya’mız için böyle önemli bir haberi bir kez de,
buradan duyurmak bana ayrı bir keyif verecektir.
Geçtiğimiz hafta içinde Frankfurt’ta yapılan IMEX fuarında ICCA 14. Genel Kurulu’na ev
sahipliği yapmak için ABD'nin Houston ve Meksika'nın Monterrey kentleri ile yarışan
Antalya, bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazandı. ICCA Yönetim Kurulu'nun
yaptığı değerlendirme sonucu, dünya çapında 95 ülkeden kongre düzenleyicisi ve dünya
kongre sektörüne yön veren en az 3 bin 500 profesyonelin katılacağı 2014 yılı Genel
Kurulunun Antalya'da yapılmasına karar verdiğini bildirdi.
ATAV başkanı sevgili Skal kardeşimiz Nizamettin Şen 14. ICCA Genel Kurulu'nun
Antalya'ya alınması için çok beğenilen bir sunum yapmıştı.
Hatırlayacağınız gibi, 2007 yılı kasımında Antalya Kulübümüzün ev sahipliğinde
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Dünya Skal Kongresine de dünyanın 90 ülkesinden 1050
üst düzey turizmci katılmıştı.
Antalya’mızda 2014 de yapılacak ve Uluslararası turizmcilerin katılacağı bu kongrenin de
şehrimizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bu kongrenin Antalya ya kazandırılmasında büyük emeği geçen başta Sevgili Kardeşimiz
ATAV başkanımız Nizamettin Şen olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor ve
yaptıkları bu çalışmalar için çok teşekkür ediyorum.
***
Sevgili Kardeşlerim,
Haziran ayı toplantımızı sevgili Bozkurt Atilla kardeşimizin ev sahipliğinde, 08 Haziran
2011 Çarşamba günü Belek’de Letoonia Golf Resort Otelde yapacağız.
Büyük bir olasılıkla Sn. Vali yardımcımız ve Sn. İl turizm Müdürümüzün de katılacağı bu
toplantının tarihini şimdiden ajandanıza kaydetmenizi önemle hatırlatırım.
Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan

3

2.

GÜNDEM IC GREEN PALACE TOPLANTIMIZ

Kulübümüz 2011 mayıs ayı toplantısını IC Green Palace’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıya; yoğun katılım gösteren kulüp üyeleri, IC Green Palace,in ödüllü mutfak
ekibinin hazırladığı menü ile sezonun ilk açık hava toplantısını gerçekleştirmiş oldu.
Başkan Umman Çetinbaş, Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu nun Eskişehir’de
yapmış olduğu toplantı ile ilgili bilgiler vererek 2011 yılı sezonunu değerlendirdi.
Toplantı sonrasında Başkan Çetinbaş IC Otel Green Palace Genel Müdürü Derya Billur’a
teşekkür plaketi takdim etti.
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SKAL KARDEŞİMİZ

Derya BİLLUR
IC Hotels Green Palace & IC Residence / Genel Müdür

Derya Billur 1968 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
bölümünden 1987 yılında mezun olduktan sonra kariyerine aynı yıl Iberotel Palmiye Tatil
köyünde başlayan Derya Billur, 1998 yılına kadar Iberotel zincirinin değişik otellerinde 10
yıl görev aldı.
1998-2000 yılları arasında Club Aquamarine ve 2000-2002 yılları arasında Magic Life
Seven Seas otellerinde Yiyecek İçecek Müdürü olarak görev aldı.
2002 yılında Kaya Side Hotel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. 2003 yılında IC
Hotels Green Palace açılış ekibinde yer alan Derya Billur 2004 yılından 2006 sonuna
kadar IC Hotels Green Palace & Residence otelin Genel Müdürlüğü’nü sürdürdü.
2006 Kasım 2008 yılları arası Sungate Port Royal De Luxe Resort Otel’in Genel
Müdürlüğünü yaptı. Tesisin Rus Mirax firmasına satılması ile görevinden ayrıldı.
2008 yılında kendisine ait Mydet Kimya’da görev alarak, organik deterjan üretimi ve
Temizlik Şirketi yönetiminde aktif rol aldı. Bu şirketteki görevini halen sürdürmekte.
2009 yılında Rixos Hotels Premium Belek’de Executive Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdüren Derya Billur, 2010 yılında tekrar IC Hotels Green Palace & IC Residence Genel
Müdürlüğü görevine geri döndü.
Eşi Şule Billur’da Manavgat Suntopia Seven Seas Hotel Genel Müdürü olarak çalışmakta
olup, kariyer adımlarını 18 yıllık evlilik hayatında teker teker birlikte çıktılar.
Mevcut yüksek standartları daha da artırarak koşulsuz misafir memnuniyeti için tüm
ekibi ile 2011 sezonuna başlayan Derya Billur, Türk turizminin ihtiyacı olan pozitif
enerjiye ve bakışa sahip genç bir yönetici.
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SKAL PROTOKOL KILAVUZU
Sevgili SKAL Kardeşlerimiz, aramıza yeni katılan üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla,
SKAL etkinliklerimizde ve törenlerimizde uyguladığımız protokol kurallarımızı bölümler
halinde bültenimizde yayımlayacağız. İlgiyle izleyeceğinizi umduğumuz Protokol
Kılavuzumuzun ilk bölümünü aşağıda bulacaksınız.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

SKAL ETKİNLİKLERİNE DAVET.
BİR ETKİNLİKTE ÖNERİLEN PROTOKOL.
YENİ BİR KULÜBÜN AÇILIŞ GECESİ.
SKAL VE SKAL ONURUNA KADEH KALDIRMA
SKAL İŞARETLERİ (ROZET VE REGALYA)
SKAL INTERNATIONAL’IN KULLANILACAĞI ZAMANLAR
TOPLANTILARIN YÖNETİMİ
ULUSLAR ARASI SKAL MARŞI
SKAL ETKİNLİKLERİNE DAVET

1. Skal International’ın katılımını gerektiren davetler
A.1.1. Skal International’ın Yönetim Kurulundan sadece bir üyeyi davet etmek
isteyenler, davet mektubunu Uluslar arası başkana göndermelidir. Eğer Başkan
katılamayacaksa ve bir yardımcının katılımının uygun olacağını düşünürse, davetiye iki
başkan yardımcısından birisine veya gerekirse, davet eden mercie danışıldıktan sonra,
Yönetim Kurulu üyelerinden birine iletilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyesi resmen
Başkanı temsil eder ve etkinlikteki en yüksek merci olarak değerlendirilir.
A.1.2. Eğer, Uluslar arası başkan veya tayin edilen yardımcının davetine ek olarak,
daveti yapan merci, Yönetim Kurulunun başka bir üyesini veya diğer üyelerini veya
Uluslar arası Skal Konseyinin Başkanını davet etmek isterse, o zaman bu davetiye
doğrudan ilgili kişiye gönderilebilir, ama Uluslar arası Başkan da, davetiyenin gönderildiği
konusunda bilgilendirilmelidir.
A.1.3 Genel Sekreteri veya Genel Sekreterlikteki her hangi bir üyeyi davet etmek
isteyenler, Uluslar arası Başkana soracaklar ve kararı o verecektir.
2. Diğer Skal / Sivil vs. Kuruluşların Davet edilmesi
a. Skal International üyelerinin de davet edildiği durumlarda.
A.2.1. Davet, davetiyeleri çıkaran merciin takdirindedir. Ancak, Başkan veya Skal
International’dan davet edilen diğer her hangi biri, kiminle tanışma onuruna
erişeceklerini bilmeleri ve buna göre hazırlık yapabilmeleri için, bu davetiyelerin
gönderildiğinden haberdar edilmelidir.
A.2.2. Aynı şekilde, davet edilen yerel makamlar, davette bulanacak ve tanışacakları
Uluslar arası / Ulusal / Bölgesel / Yerel Skal yetkililerinin farkında olmalıdır.
b. Skal International üyelerinin davet edilmediği durumlarda.
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A.2.3. Davetler ve nasıl gönderildikleri tamamen daveti yapan merciin takdirindedir.
Ulusal / Bölgesel Komitelerin ve her Kulübün, kendi kullanımları için, bu dokümanda
belirtilen ilkeler çerçevesinde ve kendi Ulusal /yerel koşullarına ve geleneklerine uygun
prosedürler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Skal içinde, davetin yapıldığı görevli,
davetin yapıldığı tarihle olayın gerçekleşeceği tarih arasında değişmektedir ve muhtemel
mahcubiyetlerden kaçınmak için davetiyelerin, davetin kime hitaben yapıldığı açıkça
belirtilerek, Sekreterden Sekretere gönderilmesi önerilmektedir.
3. Genel Yorumlar
A.3.1. Bir davet yapıldığı zaman, mümkün olduğunca, aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
 Ziyaretin süresi,
 Ziyaretin finansal boyutu, (nakliye, konaklama, yemekler, vb)
 Davete eşin dahil olup olmadığı,
 Belirli etkinlik için önerilen kıyafet, örneğin takım elbise, smokin, şık-rahat, rahat, vs.
 Skal regalyasının takılıp, takılmayacağı ve ne zaman takılacağı,
 Katılan diğer yetkililerin adları ile unvanları ve eğer uygun olursa, resmi veya diğer
yetkililerin bulunduğu durumlarda, doğru hitap şekli.
 Programın genel formatı ve resmi konuşma gerekip gerekmeyeceği.
ETKİNLİKTE ÖNERİLEN PROTOKOL
1. Skal International davetli olduğunda
B.1.1. Skal International’ın Başkanı (veya başkanı temsil etmek üzere resmen
yetkilendirilmiş kişi) geldiğinde, organize eden kuruluşun Başkanı tarafından
havaalanında, demiryolu garında, vb. karşılanmalıdır. Tahsis edilen otel odasının,
Başkanı mümkün olduğunca rahat ettirecek şekilde düzenlenmesi için özel çaba sarf
edilmeli, uygun olursa özel bar dahil edilmelidir.
B.1.2. Benzer incelikler, davet edilmiş olabilecek diğer Yönetim Kurulu üyelerine veya
Uluslar arası Konsey Başkanına da sunulmalıdır.
B.1.3. Başka mercilere de davetiye gönderildiği zaman, onlara da yerel koşulların
gerektirdiği özel ilgi gösterilmelidir.
Not: Skal Dünya Kongresinde uygulanacak protokol, Kongre El kitabında yer almakta ve
buna göre uygulanmaktadır.
2. Skal International Davetli Olmadığı zaman
B.2.1. Yukarıda belirtilenlere benzer incelikler, resmen davet edilen Skal üyesi ve diğer
görevlilere de gösterilmelidir.
B.2.2. Burada aynı zamanda, her Ulusal /Bölgesel Komite ve her bir kulübün, kendi
kullanımları için bu dokümanda belirtilen ilkelerle ve kendi Ulusal/Yerel koşulları ve
gelenekleri ile ilgili prosedürler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir.
3. Konuşmacıların tanıtımı
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B.3.1. Her hangi bir Ulusal, Bölgesel veya Uluslar arası etkinliğinde, toplanan insanlara
hitap edilirken, aşağıda belirtilen Rütbe sırası dikkate alınarak, Skal içindeki resmi
konumunun tanınması, her Kulübün Protokolünün parçası olmalıdır. Dikkat edilmesi
gereken husus tanınan şey kişinin kendisi değil, konumudur.
B.3.2. Bu basit etiket tarzı; olayın onuruna ve özellikle mevcut olabilecek yabancılar
açısından, Skal’ın itibarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, kuruluşumuz veya Uluslar
arası, Ulusal, Bölgesel veya Kulüp düzeyinde benzer görevler üstlenen bireyler nezdinde
oluşabilecek, herhangi bir mahcubiyeti önlemektedir.
4. Genel
B.4.1. Gelenekler aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki hususlar tavsiye edilmektedir:
 Ev sahibinin masasına
oturtulduktan sonra girmesi.

oturacak

kişilerin,

yemek

salonuna

diğer

katılımcılar

 Eğer konuşma gerekiyorsa, onur konuğu olarak davet edilen kişi son konuşmacı
olmalıdır.
 Başka yetkililerin (Bakan veya yardımcıları; Eyalet Valileri, Belediye Başkanları veya
diğer yerel otoriteler gibi) de davetli olduğu durumlarda, organizatörler, yerel protokolü
de dikkate alarak, bu yetkililerle Skal Yetkilileri arasında, yerel protokolü de dikkate
alarak, nitelik ve nicelik dengesini temin edecektir.
 Bütün resmi konukların, ister Skal olsun, ister başkası, yerel program protokolü ve
gerçekleştirilecek faaliyetlere katılımları konusunda tam olarak bilgilendirilmeleri, bir
inceliktir.

8

KÜRESEL ATIK SABUN PROJEMIZ HAKKINDA- EMİR HEPOĞLU
SKAL International Antalya Kulübü Çevre Komitesi
tarafından 2010 yılı içerisinde hayata geçirilen KÜRESEL
ATIK SABUN PROJESİ kendinden söz ettirmeye devam
ediyor. Turizm Endüstrisi içerisinde oldukça fazla pay ve
hacme sahip konaklama tesislerindeki, atık sabunların
öncelikli olarak toplanarak işlenmesi ve geri dönüşümünün
sağlanarak değerlendirilmesi ve elde edilen bu sabunların
ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması olarak hedeflerini
belirleyen proje Antalya merkezli olarak organize
edilmekte.
Geçtiğimiz yıl SKALITE ödüllerinde çevre kategorisinde en güçlü adaylar arasında
gösterilen Küresel Atık Sabun Projesi her ne kadar ödülü alamasa da geniş kitlelere
sesini duyurmayı başardı. Projenin mimarları ise Komite başkanı Cüneyt KURU, Emir
HEPOĞLU ve Bülent DOKUZLUOĞLU. SKAL Antalya Çevre Destek Komitesi üyeleri olan
proje sorumluları şimdiye dek on binlerce dönüştürülmüş sabunun ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmasını sağladılar. Hapishane, Görme engelliler okulu, yetimhaneler, ilkokullar v.b.
birçok kuruma yardım eden komite şimdilerde yeni ve farklı bir proje üzerinde
çalışmakta. Bu projenin de hedef kitlesi ilkinde olduğu gibi çocuklar.
Komite başkanlığını yapan Cüneyt KURU daha öncede çevre konusunda çalıştığı
tesislerde başarılı çalışmalar ve projeler gerçekleştiren ödüllü bir genel müdür . Özellikle
Caretta Caretta ‘için yaptıkları takdire şayan. Çevre komitesi üyesi olan ve aynı zamanda
SKAL Antalya Basın ve Halkla İlişkiler sorumluluğunda yürüten Bülent DOKUZLUOĞLU bir
eğitimci ve kalite danışmanı. Uzmanlık alanı dahilinde sabunların dönüşüm sürecini
programlayan DOKUZLUOĞLU, nasıl olup da atık sabunlara % 100 hijyenik dönüşümü
sağlandığı sorusuna sıkça cevap vermek durumunda. IEHA TÜRKİYE (International
Executive Housekeepers Association) başkanı Emir HEPOĞLU ise, bir Executive
Housekeeper olarak daha fazla tesisin projeye katılması için sık sık meslektaşlarıyla
görüşüyor.
Geçtiğimiz yıl TRT Belgesel kanalında birkaç programa katılarak projeyi tanıtan projenin
mimarları şimdilerde bu faaliyetlerinin meyvelerini toplamakta. Ankara, İstanbul, İzmir,
Gazi Antep ve haliyle Antalya ve çevresinde birçok turistik tesisin desteğini alan proje
farklı alanlarda hizmet veren kurumlardan da projeye destek için teklifler almakta. Başta
üniversiteler olmak üzere birçok eğitim kurumundan görüşme talebi alan komite üyeleri
geçtiğimiz günlerde Ankara’dan aldıkları bir telefon ile oldukça motive oldular. Zira
Ankara Çankaya’dan Şaziye Tek Işık anaokulundan Şirinler Gurubu öğrencileri,
öğretmenleri Gülseren YILMAZ başkanlığında topladıkları sabunlar ile projeye katkı
vermek istiyorlardı.
Projenin yürümesinde oldukça önemli pay sahibi olan HAN KOZMETİK Yönetim Kurulu
Başkanı İzzet HIZLI ve ÖZKAYA SABUN firmasının sahibi İbrahim ÖZKAYA beyefendileri
de unutmamak lazım. Toplama, işleme ve üretme safhalarında önemli çalışmalar yapan
bu iki değerli insan tamamen yardım amaçlı yaptıkları bu faaliyetler için hiçbir ücret talep
etmemekteler. Tüm süreç boyunca sıfır maliyet ile sonuca ulaşmayı hedefleyen proje bu
bağlamda da hedefine ulaşmış gözüküyor. İleride daha fazla tonajda sabunu işlemeyi ve
daha fazla çocuğa ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen proje yöneticileri bu bağlamda
halen görüşmelerini sürdürmekteler.
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Şu an için toplanan ve dağıtılan sabun miktarının yeterli olmadığını düşündüklerinden
tespit edilecek bölge sorumluları vasıtası ile genişlemeyi planlamaktalar. Start verildiği
günden bu yana yaklaşık olarak 12 ton sabunun geri dönüşümünün sağlandığı projeye,
IC Hotels, Dedeman Hotels, Crystal Hotels, Titanic Hotels, Paloma Hotels, Gloria Hotels,
Byotell İstanbul, Garden Of Sun
Didim Hotel, Şaziye Tekışık Anaokulu, ABM Grup, GM Center ve Han Kozmetik destek
vermekteler. Ayrıca Nisan ayı içerisinde, Sabancı Üniversitesi yöneticilerinin projeye
müdahil olma talebi dahilin de kendileri İstanbul’da ziyaret edilmiş ve önümüzdeki
haftalarda ortak çalışmalara başlamak üzere anlaşmaya varılmıştır.
Proje hakkında detaylı bilgi edinmek için www.sabunprojesi.org adresini ziyaret ediniz.
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SİSTEM BAZLI GIDA DENETİMLERİ ALO 174

BÜLENT DOKUZLUOĞLU

Yeni sezona maalesef bodrum ilçesindeki zehirlenme
haberiyle başladık. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir öğrenci
hayatını
kaybetmiş,
10
öğrencinin
rahatsızlanarak
hastaneye kaldırıldığı olayın araştırması devam ediyor.
Umarım bu son yaşadığımız acı olay olur. Gıda zehirlenmelerinin
önlenmesinde, devlet, sivil toplum kuruluşları, basın ve
işletmecilere önemli görev düşüyor. Bu tür olaylar ancak birlikte
hareket edilerek ortadan kaldırılacaktır.
Tarım Bakanlığı bu konu ile ilgili, 2010 yılında gıda üretimi ve toplu tüketim satış yapan
işletmeleri (restaurant, hotel,gıda üniteleri fast foodlar)ilgilendiren yeni kanun
yayınlandı. VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU bu
kanun aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi ve yönetmelikleri önümüzdeki
günlerde yayımlanacak.
Bu kanun, gıda güvenliği ve denetimleri ile ilgili değişiklikleri getiriyor. Bu değişiklikler
nedeniyle gıda işletmeleri, bir gıda güvenliği sistemi kurmak ve izlenebilirliği artırıcı
önlemler almak durumunda olacaktır. Yeni kanundan önce yapılan denetimler ürün bazlı
olarak gerçekleştiriliyordu. Ürün bazlı denetimlerde, öncelikli olarak işletmelerin alt
yapıları kontrol ediliyor, daha sonra üretilen ürünler denetleniyordu. Yani işletme
içerisinde bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş, küflenmiş ürünlerin olup olmadığı
inceleniyordu. Gıda üretimi ve toplu tüketim yapan işletmeler gıda güvenliği ile ilgili bir
sisteme ve kayıtlara sahip olmasa bile bu denetimlerde herhangi bir yaptırımla karşı
karşıya kalmıyordu. Yeni kanunla birlikte artık bu işletmelerin gıda güvenliği yönetim
sistemi kurması ve ilgili kayıtları tutması zorunlu hale gelmiştir. Bu sistem ve kayıtlar,
gıda zehirlenmesi meydana gelmeden önce, tehlike ve risklerin belirlenmesini ve
önlenmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde işletmelerin gıda hammaddeleri aldığı işletmeleri
de kontrol etmesi zorunluluğunu getirecektir.
2010 yılında AB müzakerelerinde Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı
açılmıştı. Yeni yayımlanan kanun ve yönetmelikler bu fasıl ile ilgili konuları işaret
etmektedir. Tüm gıda üretimi yapan yerler, toplu tüketim ve satış yerleri (oteller,
restoranlar, fast foodlar), proje aşamasından başlayarak, depolar, üretim alanları,
kullanılan ekipmanları temel gıda güvenliği kriterlerini yerine getirerek, tüm çalışanlarının
gıda güvenliği ile ilgili eğitimlerini gerçekleştirmek zorundadır.
Tabiî ki bu konuda halkımızın, yani tüketicilerin bilinçlenmesi oldukça önem taşımaktadır.
Tarım Bakanlığı ülkemizde etkin gıda kontrolünün yapılması için 2009 yılında güvenilir
gıda sağlıklı yaşam kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya dahilinde ALO 174 Gıda
hattını Devreye almıştır.(www.alo174.gov.tr) Gıdaya ilişkin her türlü şikayetin tüm
Türkiye den bildirilebileceği bu hat, web tabanlı bir sistem dahilinde çalışmakta ve
yapılan şikayetler en kısa sürede denetlenerek geri bildirimi yapılabilmektedir.
Gıda güvenliği konusu sadece yasalar ve denetimlerle çözülebilecek bir konu olmayıp,
tüketici bilincinin artmış olması ve konunun ülke gündeminde sürekli yeralması önem
taşımaktadır. Bölgemizde de yapılacak olan işbirliği ile söz konusu acı olayların önüne
geçilmesi mümkün olacaktır.
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
Letoonia Golf Resort (Belek)
Yat Gezimiz
Crystal Palace Side
Limak Hotels Arcadia(Belek)
Gloria Golf Resort (Belek)

08
17
10
14
12

Haziran 2011
Temmuz 2011
Ağustos 2011
Eylül 2011
Ekim 2011

*Kasım ayına kadar netleşen toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen
ihmal etmeyiniz.

4. 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
Interantalia Diş Hastanesi %40
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha
güçlü kılacaktır.
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5.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.
ASUMAN TARIMAN

10.06.

KEMAL OGUZ GÜLEÇ

11.06.

MELİH YETİŞ

16.06.

KAYA GÜRLERSAN

17.06.

SELÇUK MERAL

18.06.

BANU TONGUÇ

30.06.

LAÇİN MİRZA

30.06.
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6.

SPONSORLARIMIZ…
Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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7.

BASINDA BİZ
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