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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Şubat ayı geleneksel toplantımızı Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Kuru
kardeşimizin ev sahipliğinde Rixos Lares Otel’de geniş bir katılımla
gerçekleştirdik. Sevgili Cüneyt kardeşimizin özenle hazırlattığı uzakdoğu
menusü gerçek bir damak ziyafetiydi. Kendisine ve değerli ekibine bir
kez daha teşekkür ediyorum.
***
Bu toplantımızda konuk olarak katılan Antalya İşkur Müdürü Sayın
F.Tamer Özükan, sezon öncesi, engelli çalıştırılması konularında bizi
bilgilendirdi.
Üyelerimizden Genco Tunçay da animasyon ve eğlence gösterilerinde yabancı işçi
çalıştırırken dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalar
yaparak bizleri aydınlattı.
Bültenimizin ileri sayfalarında göreceğiniz gibi bu Toplantımızda gündemimizde olan bir
başka ve önemli konu da son zamanlarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olayların
Türk turizmine etkilerinin ne yönde ve nasıl olacağı idi. Bununla ilgili Mısır’dan henüz
dönmüş olan Erdoğan Turan kardeşimizin Mısır da ki olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar ve
GTI GM sevgili Hamit Kuk ve TUI Kontrat müdürü sevgili Melih Yetiş kardeşlerimizin bu
bağlamda yaptıkları açıklamalarını daha detaylı bir şekilde bültenimizin ileri sayfalarında
görecesiniz. Daha sonra, erken rezervasyonlarla ve sezonla ilgili de bilgi alışverişiyle, dolu,
dolu geçen bu toplantımızda da görüldüğü gibi, katılımın ve ilginin yüksek oluşu ve Skal’a
olan ilginin her geçen gün biraz daha arttığını gözlemlemek bizi çok mutlu ediyor.
***
Bildiğiniz gibi yaklaşık 15 yıla yakın bir süredir çalışmaları süren Skal Dernekleri
Federasyonu nihayet kurularak Türkiye de ki tüm Dernekler bir çatı altında toplandı.
İstanbul da 5 Mart günü yapılacak GK ile yeni dönem Federasyon YK, Dsiplin Kurulu ve yeni
dönemin Uluslarası Temsilcisi seçimleri yapılacaktır. Yapılacak olan Bu GK’ a kulübümüzü
temsilen; Benimle birlikte G.Sekreterimiz Münciye Çavuşoğlu ve Uluslarası temsilcimiz Salih
Çene ile birlikte üç kişi olarak katılacağız. Aday olan tüm Skal kardeşlerimize başarılar
diliyor, bu Yeni dönemin Skal ailemize hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.
***
2010 yılında yapmış olduğumuz çalışmaların, 2011 yapacağımız projelerle hem sektörümüze
katkılar sağlamasını hem de siz değerli kardeşlerimiz iletişim, işbirliği ve dayanışma
gücümüzü artıracağı kanaatindeyim.
***
Mart ayında yoğun fuar programlarımız nedeniyle aylık toplantımıza bu ay ara vereceğiz.
Nisan ayı toplantısını sevgili YK üyemiz ve saymanımız Mehmet Biçer kardeşimizin ev
sahipliğinde, 13 Nisan 2011 Çarşamba günü Lara’ da Hotel Lara Beach de yapacağız.Bu
arada sevgili saymanımızın nisan ayı yemeğine çok özel olarak hazırlandığını ve yeni dönem
aidat ödemesini o güne kadar yapma fırsatı bulamayan üyelerimizin de yemeğe hazırlıklı !
gelmelerini önemle rica ettiğini hatırlatmak isterim.

Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.

Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman ÇETİNBAS
Başkan

3

2.

GÜNDEM RIXOS LARES TOPLANTIMIZ
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MISIRIN ETKİLERİ TARTIŞILDI…..

Royal Grand Azure Hotel’in Genel Müdürü Erdoğan Turan
Muhakkak ki bir artış olacaktır oralara gidemeyenler Türkiye’ye gelecektir fakat Akdeniz
çanağı içerisinde bulunan diğer ülkeler de bu turistleri kapma çabasındalar. Bununla
beraber benim Almanya’dan aldığım son bilgi doğrultusunda Türkiye bu sezon için yüzde
10.9’luk bir fiyat artışından dolayı zaten otomatik olarak bazı misafirlere ve seyahat
acentalarına hitap edemiyor. Mısırda adalardaki fiyat artışı 1.7 zaten onların fiyatları
bizimkinden biraz daha yüksekti… Dün öğrendiğime göre İspanya’nın fiyat artışı 7.2.
Akdeniz piyasası içerisinde en yüksek fiyat artışı bizde. Bundan dolayı çok fazla talep
olacağını zannetmiyorum. Dedi.
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Kayı Group Genel Müdürü Hamit Kuk
Önemli bir konunun altını çizmek istediğini belirten Kayı Tur Genel Müdürü Hamit Kuk,
“Mısır’dan kaçanlar Türkiye’ye gelmeye başladılar ama bu Türkiye’ye gelmeye başlayan
yolcuların ciddi bir bölümü bu sezon gelecekler ve önümüzdeki yıllarda kendi
destinasyonlarına geri döneceklerdir. Bunun Türkiye açısından ciddi bir sakıncası var”
dedi.
Hamit Kuk şöyle konuştu:
“Bizim yıllardır VIP müşteri dediğimiz yolcunun geldiği otellere bu yolcular gelemiyorlar.
Bu uzun vadede bizim VIP yolcularımızı küstürecektir. O yüzden bir acentacı olarak otelci
arkadaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Patlama çatlama
olmayacak, Mısırlılar gene ne yapıp edip fiyatlarını indirecekler, devlet desteğini alacaklar
ve potansiyeli tekrar kendilerine yönlendirecekler. Bu bir geçiş süreci, şurada birkaç aydır
bir kaos yaşadı ve kısa sürede normale döneceğini düşünüyorum. Bizim gene de
ayaklarımız yerden kesilmeden normal planlamalarımız çerçevesinde devam etmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Biz Kayı Tur olarak bu planlama içerisindeyiz. Mısır’da ve
Tunus’ta yaşanan olaylardan dolayı herhangi bir planlama değişikliği yapmadık. Geçen
yıl Temmuz’da Ağustos’ta 2011 yılı için belirlediğimiz planlamalarımızı aynen devam
ettiriyoruz. Şu anki satışlarımız da bu doğrultuda gidiyor.”
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TUI Türkiye Kontrat Müdürü Melih Yetiş
100 BİN KOLTUĞU TÜRKİYEYE YÖNLENDİRDİK
TUI Türkiye Kontrat Müdürü Melih Yetiş’ de Mısır’da yaşanan olayların turizme etkilerini
tur operatörü açısından değerlendirdi. Siyasi olaylar nedeniyle Mısır’ın turist
kaybetmesinin Türkiye’yi kısmen olumlu etkileyeceği görüşünde olduğunu dile getiren
Yetiş, “Ama bir turizm patlamasına yol açar mı? Bu konuda daha temkinli olmamız
gerektiğini düşünüyorum” dedi. Yetiş, “TUI olarak, Mısır ve Tunus’un 100 binlik bir koltuk
kapasitesini Türkiye’ye yönlendirme alt yapısını hazırladık, bu doğru ama mart itibariyle
yine mısır uçak operasyonu tekrar başlayacak, zaman içerisinde mısırın tekrar normale
döneceği beklentisi de var. Mısır’daki rezervasyonunu iptal ettiren Avrupalı misafirin
öncelikli olarak karşısında çıkan en ideal destinasyon Türkiye destinasyonu. İyi bir sezon
yaşarız doğru ama planlarımızı uzun vadede yapmamız gerekir diye düşünüyorum” diye
konuştu.

Art Event Group sahibi Genco Tunçay
YABANCI ÇALIŞTIRIRKEN DİKKAT…
Yabancı çalışma izni prosedürlerini ve çalışma izni kurallarını anlatan Genco Tunçay,
tesislerde bir yabancı personele karşılık en az 5 yerli personel bulundurulması kuralını
hatırlattığı konuşmasında, SPA’larda çalışacak yabancılar için çalışma izninin SPA
işletmecisi tarafından değil tesis tarafından alınması gerektiğinin altını çizdi.
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ULUSLARARASI SKÅL DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULDU

Salih ÇENE
Uluslararası Konsey Üyesi
International Councilor
Dünya üzerinde yirmi bine, yurdumuzda ise bine yakın üyesiyle Turizm Profesyonellerinin
en yaygın meslek örgütü olan SKÅL’ın Türkiye’de faaliyet gösteren on dört kulübü
tarafından Uluslararası SKÅL Dernekleri Federasyonu kuruldu.
SKÅL 1934 yılında Paris’te kurulan ilk Kulüp ile faaliyetlerine başlamış olup, bu gün
doksan beş ülkede beş yüze yakın kulüple temsil edilmektedir. Yurdumuzda, 1956 yılında
kurulan İstanbul SKÅL Kulübü’nü 1965 yılında Ankara SKÅL Kulübü, daha sonra ise sırası
ile İzmir, Bursa, Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Fethiye, Kapadokya, Alanya,
Çukurova, Marmara ve son olarak da 2009 yılında kurulan Eskişehir Kulüpleri takip etmiş
ve ve bu şekilde Türkiye’deki kulüp sayısı ondörde ulaşmıştır.
Dünya SKÅL platformunda öncü ve örnek olan Türkiye, üye sayısı olarak beşinci ülke
konumundadır. İstanbul Kulübü ise Dünyanın en büyük kulübü olmasının yanında, onüç
yıldır verdiği Skalite ödülleri ile tüm dünyaya örnek olmuştur.
Uluslararası SKAL Camiası içinde her zaman en faal ülkeler arasında yer alan, İstanbul’da
iki ve Antalya’da ise bir tane olmak üzere üç dünya kongresi düzenleyen Türkiye SKÅL
Kulüpleri, gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda daha etkin olabilmeyi
amaçlayarak 5 Haziran 2010 tarihinde bir federasyon çatısı altında örgütlenmeyi
kararlaştırmış, gerekli hazırlıkların ardından da 14 Şubat 2011 günü resmi kuruluşunu
tamamlamıştır. Kurucu başkanlığını Kamer Rodoplu’nun yaptığı Federasyon Yönetim
Kurulu’nda V. Salih Çene, Deniz Anapa, Can Akşit, Canan İnanç, Faik Alsaç ve Atilla
Karaburçak yer almaktadır. Federasyon’un ilk Genel Kurulu 5 Mart 2011 tarihinde
İstanbul Konak Otel’de gerçekleştirilecektir.
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5 MART 2011 FEDERASYON GENEL KURUL ADAYLAR LISTESI
Sevgili SKAL Ailemiz,
Değerli Başkanlarımız ve Kulüp Temsilcilerimiz,
5 Mart 2011 Cumartesi günü İstanbul Konak Otel’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası
SKAL Dernekleri Federasyonu 1. Genel Kurulu’nda yapılacak 2011–2013 Dönemi
Federasyon Başkanlığı, Uluslararası Temsilcilik ve Federasyon Yönetim Kurulu üyelikleri
seçimleri için aday başvuruları, daha önce duyurulduğu gibi, 4 Şubat 2011 gecesi sona
ermiştir. Bu adayların isimleri, soyadlarına göre alfabetik sırayla, aşağıda bilgilerinize
sunulmaktadır. Ayrıca, adayların başvuru yazıları, özgeçmişleri ve Kulüplerinin destek
yazılarıyla Başkan Adayımızın “Görüş, Düşünce ve Hedeflerim” başlıklı yazısı da aşağıda
incelemenize sunulmuştur.
Tüm adaylara başarılar diliyoruz.
Canan İNANÇ
Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Sekreteri

BAŞKANLIK İÇİN ADAY:
DENİZ ANAPA
ULUSLARARASI TEMSİLCİLİK İÇİN ADAYLAR:
KAMER RODOPLU
ASUMAN TARIMAN
YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN ADAYLAR:
CAN AKŞİT
FAİK ALSAÇ
AYBARS ALTAY
RAMAZAN ASLAN
ALİ ERKAN BEZİRGÂN
SAVAŞ ÇOLAKOĞLU
KAYA GÜRLERSAN
HASAN GÜRSEL
CANAN İNANÇ
ÖZCAN METİN
MURAT ÖZGÜÇ
DENETLEME KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN ADAYLAR:
GÖKHAN AYDIN
SADETTİN BÜLBÜL
MELİKE DOĞRUER
NESRİN GÖÇHAN
SAVAŞ GÜRSEL
SELÇUK NAZİLLİ
DİSİPLİN KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN ADAYLAR:
HALİT CURA
ŞÜKRÜ ERGÜR
YENER ERGÜVEN
TEKİN ERTAN
JOZEF KEŞİŞYAN
SOMER ÖZKÖK
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Tourexpi Destination Management 2011 den PAMFILYA TURİZME ÖDÜL

Turizm sektöründe yüksek itibara sahip olan Destination Management ödülleri, her geçen sene
yurtdışında da önemini artırıyor. Buna en iyi işaret ise, adaylara verilen 21.250 oyun yüzde 40’a
yakın oranının yurtdışından gönderilmiş olmasıdır.
Özellikle Avrupa, Rusya ve Ortadoğu turizm profesyonelleri tarafından da yakından takip edilen
Destination Management ödülleri, 10 Mart 2011 tarihinde, ITB Berlin Turizm Fuarında sahiplerine
törenle teslim edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk ve Yabancı turizm sektörünün en üst düzey
yöneticileri ve uluslararası basının büyük katılımıyla gerçekleşen 2010 ödül töreni, uzun süre
hafızalardan silinemedi ve yabancı basına kaynak oldu.

En iyi Türk Incoming Seyahat Acentası – Pamfilya Turizm
1969 yılında Antalya’da kurulan Pamfilya Turizm Seyahat Acentası, Türk turizminin ama özellikle
Antalya’nın bayrağını nerdeyse yarım asırdır 5 kıtaya taşımış ve dünya turizm sektöründe ‘Güvenilir
Türk ortak’ imajını yaratmaya büyük katkı sağlamış. Pamfilya Turizm, özellikle Antalya’nın dünya
turizmine açılan ilk penceresidir. Kitle turizm ürünlerinin yanı sıra kişiye özel ve özel pazarlara hitap
eden tatil ürünleriyle, Türkiye’nin turizm çeşitliliğine önemli katkısı olmuş.
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Skål International Organisation

Mr. Mok Singh, a 38-year travel industry veteran, has been elected vice president of Skål
International at the recently held Skål International Congress in Sydney, Australia. Mr.
Singh is the first member from Skål USA to be elected to the executive committee in
more than a decade.
Mr. Singh has held prestigious positions within Skål at the local chapter, as well as
national and international levels. In 1994, Mr. Singh was president of the Los Angeles
Skål chapter and in 2006, president of Skål USA after serving on the national board for
six years. His election to vice president comes in his second year on the executive
committee.
For thirty years, Mr. Singh has been president of Airworld Alliance, the largest general
sales agent airline representation company based in North America. Airworld Alliance
represents fifteen international airline accounts, operating out of six sales offices located
in Los Angeles (head office), New York, Chicago, Houston, Vancouver, and Toronto.
The current list of accounts of Airworld Alliance is Afriqiyah Airways, Air Botswana, Air
Madagascar, Air Malawi, Air Mauritius, Air Zimbabwe, Bangkok Airways, Daallo Airlines,
Garuda Indonesia, Hahn Air, Hainan Airways, Kenya Airways, Safi Airways, and TACV
Cabo Verde Airlines.
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3.

AYIN KONUSU - Tütün Mamülleri Ve Alkollü İçkilerin Satışı
SALİH BAŞARAN KARDEŞİMİZİN
BİLGİLENDİRMESİ

Av Servet Açıkalın’ın Çalışmasının özeti…

07.01.2011 tarihinde Yürürlüğe Giren Tütün Mamülleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve
Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıdaki hususlara
uyulması gerekmektedir.
-

Turizm işletmeleri açık alkollü içki satıcısı durumundadır. Turizm işletmeleri açık içki satış
belgesi almak zorundadırlar.

-

Her otel için ayrı ayrı satış belgesi alınması gerekmektedir. Alınan açık içki satış belgeleri,
herkesin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği uygun bir yere asılacaktır. Turizm
işletmeleri açık içki ruhsatı alınan yer dışında kiraladıkları yerlerde, kendi adlarına olan
açık içki satış belgesi ile satış/sunum yapamayacaklardır. Otellerde tütün ve alkollü içki
satış otomatları bulundurulamaz.

-

Alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon,
reklam ve tanıtım yapılamaz. Buna göre, alkollü içkilerin yılbaşı sepetine yer alması ya
da ikram olarak odalara konulması ticari amaçla kullanılmadığı sürece yasaktır. Verilecek
her türlü promosyon/hediye bu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilmelidir.
Alkollü içkilerin fiyatlarının bildirimi, 50 puntoyu aşmayacak şekilde yazılacaktır.
20cc’nin altındaki alkollü içkilerin sunumu/satışı yapılamayacaktır. Minibar’da 20 CC
altında olamaz.

-

-

-

-

Alkollü içkiler sadece onlara tahsis edilmiş olan ünitelerde muhafaza edilecektir.
24 yaşın altı genç kategorisine girdiğinden, 24 yaşın altında bulunan kişilerin gireceği
yerlerde alkollü içkiyi özendiren, alkollü içki markalarını çağrıştıran ibareler yer alamaz.
Bu durumda roof bar, bar ve restorantlarda alkollü içki markalarını çağrıştıracak “becks,
miller, efes pilsen vb.” ışıklandırılmalı tabelaların sökülüp sökülmeyeceği bu yönetmelik
uyarınca her ne kadar muğlak kalsa da, mevcut görüş bu tabelaların sökülmesi
yönündedir.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı bulunan sözleşmelerin 07.07.2011 tarihine kadar
yönetmelik hükümleri kapsamında düzeltilmesi öngörülmüştür. Aksi halde, idari yaptırım
cezası vardır. Bu yönetmelik kapsamındaki fiillerin ihlal edildiğinin tespiti halinde ise suç
duyurusunda bulunulması ve idari yaptırım cezası öngörülmektedir.
Ayrıca Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 8/5’te sayılan fiillerin 5 yıl içinde 3 kere ihlal edilmesi halinde ruhsatlar iptal
edilecektir.
Ankara Barosu, Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra bu uygulamanın Anayasa’ya
ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Yönetmelik’in iptali davası açmış olup, daha
sonraki günlerde bu davaya ilişkin Yönetmelik’in durdurulması kararı çıkması halinde
tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Av.
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4.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
Hotel Lara Beach
Gloria Golf Resrot
Crsytal Palace Side (2011 Açılış)
Yat Gezimiz
Limak Hotels Arcadia

13
11
08
17
10

Nisan 2011
Mayıs 2011
Haziran 2011
Temmuz 2011
Ağustos 2011

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

5. 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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6.

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.

AVNİ AKER
HASAN AKINCIOĞLU
SEVKİ BULUT
MUNCİYE ÇAVUŞOĞLU
YUSUF HACISULEYMAN

10.03.
15.03.
23.03.
25.03.
30.03.

Sevgili SKAL Kardeşlerimiz,
Tüm program, haberler ve aylık bültenlerimizi www.skalantalya.org.tr
adresinde takip edebilirsiniz.
http://www.skalantalya.org.tr/bulten/2010/aralik/bulten.html

Türkiye SKAL ile ilgili bilgiler için www.skalturkey.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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7.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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8.

BASINDA BİZ
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