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İÇINDEKILER



BAŞKANIN MESAJI

Aralık ayı geleneksel eşli gecemizi üyemiz sevgili Tunç Batum
Kardeşimizin mükemmel ev sahipliğinde, Hillside Su Otelde gerçekleştirdik. 
Her zaman olduğu gibi Hillside farklılığı ve zerafetiyle özenle hazırlanmış 
olan kokteyl ile Gala menüsünün lezzeti ve sunumu tüm üyelerimizin haklı 
beğenilerini ve takdirini topladı. Tunç Batum kardeşimizi ve şahsında Hillside 
Su oteli ekibini kutluyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
 
Yılsonu balomuzu daha renkli hale getirmek bizi eğlendirmek adına eşli 
gecemizde ses, ışık ve sahneye çıkan sanatçıların sponsoru olan ve tüm 
gece elinde mikrofonla ÖÇBF piyango çekilişini de yöneterek gecemizi 
unutulmaz kılan sevgili Genco Tunçay kardeşimize ve sahibi olduğu Art 
Events grubu çalışanlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum.
 
Bu gecemize daha da anlamlı kılan ve üç yıldır siz değerli kardeşlerimizin katkılarıyla sürdürdüğümüz 
ÖÇBF piyangosuna siz değerli Skal kardeşlerimizden ve Skal dostlarımızdan gelen hediyeler 
arasında iki kişilik İspanya seyahatinden, Uludağ’da hafta sonu tatiline kadar çeşitli sürprizlerle 
doluydu. Gecemize katılarak bizimle birlikte olan üyelerimizin destekleriyle Sonuçta 4775 TL ÖÇBF 
için toplamış olduk.
 
Bu organizasyonda emeği geçen ve katkılarıyla destek olan SI Antalya Kulübümüz YK ve üyelerimize, 
tüm Skal kardeşlerimize ve dostlarımıza, Kulüp başkanlarımıza kısaca Skal ailemize çok teşekkür 
ediyorum.
 
*** 
Sevgili Skal Kardeşlerim,
2013 yılı ufukta göründü, Bildiğiniz gibi Y.K olarak Toplantı günlerimizi hatta Konuşmacı konuklarımızı 
dahi tespit ediyor ve bu programı size çok önceden duyuruyoruz. Amacımız ilginizi çeksin ve katılım 
artsın, Ne yazık ki katılım istediğimiz oranda olmuyor.
 
Sizden ricamız bu günleri önceden not alarak işlerinizi organize etmeniz ve toplantılara
katılmanızdır, 2013 yılında toplantılarımıza daha yoğun katılmanızı diliyoruz.
 
***
 
Sevgili Skal Kardeşlerim,
2013 yılının ilk toplantımız 16 Ocak Çarşamba günü Kundu’da Concorde Otel de aday üyemiz 
Concorde Otel YK üyesi sevgili Erkan Yağcı’nın misafiri olacağız. Bu toplantımızda konuşmacı 
konuğumuz Muratpaşa Belediye Başkanı Sn. Süleyman Evcilmen olacaktır. Toplantımıza katılımınızı 
önemle rica eder, ajandanıza şimdiden not almayı lütfen ihmal etmeyiniz.
 
***
 
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Sevdiklerinizle birlikte Tüm olumlu beklentilerinizin gerçekleşmesini ve huzur içinde sağlıklı, başarılı 
bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum.
 
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
 
Umman Çetinbas
Başkan
SI Antalya

Sevgili SKAL Kardeşlerim,
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ACI KAYBIMIZ

ANTALYA Kulübümüzün kurucu üyelerinden,
Turizm Duayeni, değerli büyüğümüz, örnek insan 

Sevgili; ALİ BERBEROĞLU
 

hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Yüce Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına

ve Skal ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Yeri Nur Mekanı Cennet Olsun....
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Skal International Antalya Kulübünün geleneksel “Yılsonu Eşli gala gecesi ve
ÖÇBF Çekilişi” üyemiz  Sevgili Tunç BATUM kardeşimizin muhteşem ev sahipliği
ile Hillside Su Otel’de, seçkin konuklarımız ve değerli Skal Antalya üyesi 
kardeşlerimizle gerçekleşti.

Turizm eğitimi alan  genç kardeşlerimize destek  amacıyla kurulmuş olan ÖMÜR 
ÇAĞLAR BURS FONU için, Skal kardeş ve  dostlarımızın çeşitli sürpriz hediyelerinin 
bulunduğu piyango çekilişimiz yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Bu gecemize katılan, Piyangoya verdikleri hediyelerle ve çekilişte bilet alarak 
ÖÇBF’ye destek olan tüm Skal dost ve kardeşlerimize bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.

Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömür dolu 
günler diliyoruz…

SKAL INT. ANTALYA YILSONU EŞLİ GALA GECESİ
HILLSIDE SU OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ.
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GALA GECEMİZ ANA SPONSORU SES - IŞIK VE EĞLENCE
ORGANİZASYONU SPONSORU

ÖÇBF Çekilişine Katkıda Bulunan Skal Kardeşlerimiz
ve Dostlarımz

SKÅL INTERNATIONAL ANTALYA
22.12.2012 EŞLİ GALA GECEMİZ



LIMAK

SERDAR TÜZEL’den

ÖÇBF Çekilişine Katkıda Bulunan
Skal Kardeşlerimize Teşekkür Ederiz.



SKALİTE 2012 - Bölge Özel Ödülü
ATAV’a verildi
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SKALİTE 2012 – Skal Int. Antalya Bölge Özel ödülü ATAV’a Verildi. 

Skal Int. İstanbul’un düzenlemiş olduğu SKALİTE 2012’de, bu yıl ilk defa her 
kulübün kendisinin belirleyeceği ‘Bölge Özel Ödülü’ kategorisi eklendi.

Skal Int. Antalya kulübümüz tarafından bu ödüle ANTALYA TANITIM VAKFI - 
ATAV layık görüldü.

Ödülü ATAV başkanı Nizamettin ŞEN, başkanımız Umman ÇETİNBAŞ’tan 
teslim aldı.

ATAV’ı Antalya’ya vermiş olduğu üstün katkılardan ve bu değerli ödülden 
dolayı gönülden kutluyoruz.

Skal Int. İstanbul kulübümüzede bu yıl eklemiş oldukları ‘Bölge Özel Ödülü’ 
kategorisinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.



YAZARLARIMIZDAN...
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İSTANBUL’U VE  TURİZMİ AĞZINDAN DÜŞÜRMEYENLERE!
AZ BİRAZ NOSTALJİ

Kulağımda kulaklık, iPod’umun sesi ise sonuna kadar açık ve kafamın içinde 
Michel FUGAIN “Un Belle Historie’’ şarkısını sanki orkestrası ile beraber 
yanımdaymışçasına bağırarak söylüyor. Benim için çok özel olan bu şarkıyı 
İstiklal Caddesinin ara sokaklarında dinlemek ise uzun süre önce unuttuğumu 
sandığım, hafızamdan kısmen silinmiş olan hatıraların tekrar canlanmasını 
sağladığı için mutlu oluyorum.

Emre diye bir arkadaşımız vardı ortaokuldan, Topağacında eski bir apartmanın 
en üst katında otururlardı. Ailesinde nerede ise tiyatro sanatçısı olmayan kimse 
yoktu. Evlerine onun Commodore 64 bilgisayarında MONTEZUMA video 
oyununu oynamaya her gittiğimizde duvardaki resimleri, imzalı fotoğrafları, 
vitrindeki ödülleri incelemekten kendimi alamazdım. Çok hoşuma giderdi, bilmediğim farklı bir dünyaydı 
bu benim için. Çok özenirdim o eve ve içinde yaşayanlara, zira Emrelerin aksine bizim evde sanat adına 
yapılan aktiviteler rahmetli pederin arada tıngırdattığı yaylı tamburu ya da bağlaması ve her Pazar sanki 
zorunluymuşuz gibi 8 mm Kodak Film makinemizde izlediğimiz Laurel & Hardy filmleriydi. Peder bey 
arada sırada İstiklale çıkar bu filmleri değiştirir ve bizde bu sayede evde sinema tadında bir hafta sonu 
geçirirdik.

Emrelerin Beyoğlunda şimdilerde sanatçıların mesken tuttuğu pek bir moda olan Doğan apartmanına 
yakın bir yerde babaannesinden kalma eski bir evleri daha vardı. Kullanmadıkları ve depoya çevirdikleri 
bu eve bazı hafta sonları Emre ile beraber gider annesinin istediği kap kacak ıvır zıvırı toplar Topağacına 
geri dönerdik. Bu eve her gidişimizde ise ister istemez onca eski eşyanın arasında ilgimizi çekecek ilginç 
antika bir şeyler mutlaka bulurduk. Eski plaklar, sahne kostümleri, gramofonlar, 8 mm sinema makineleri, 
tablolar, eski fotoğraf albümleri vesaire. Hatta bu ev keşiflerimizden birinde bodrum kattaki dolapları 
eşelerken birde gizli bir kapı bulmuştuk. Çocuk aklımı, deli cesaretimi bilinmez kapıyı açmış ve oradan 
elimize bir el feneri ile gidebildiğimiz kadar tünelde ilerlemiştik. Dipsiz bir kuyu gibi Galata’ya doğru 
ilerleyen bu tuğla duvarlı tünelin ne işe yaradığını anlayamadan sıkılarak geri dönmüştük bendeniz Hayri 
PITIR ve sıkı dostları.



İSTANBUL’UN ÜSTÜNÜ KORUDUKTA ALTI SANKİ  BİZE KAPRİS YAPTI!
Eskiler “İstanbul’un altı üstünden daha büyük ve görkemlidir’’ derlerdi de 
inanmazdık ya da anlamadığımız için ilgimizi çekmezdi. Yıllara sonra Karaköy 
Perşembe pazarında bulunan atölyemizin önünde İSKİ kazı yaptığında ortaya 
çıkan muhtemelen Bizans dönemine ait uzun ve karanlık tüneli bizzat görme 
şansını yakalayınca ne dediklerini daha iyi anlar oldum elbette. Hatta yılar sonra 
tanıdığım bir arkeoloji profesörüne neden bunları ortaya çıkartmıyoruz hocam 
ne kadar büyük değerler bunlar diye sorduğumda aldığım cevap hem çok 
gerçekçi hem de olabildiğince üzücüydü. 

Çıkartamıyor değildik, çıkartmıyorduk, zira bu değerleri gün ışığına 
kavuşturmamızın ardından koruyamıyorduk. Ne kadar acı değil mi?. 

Sanki üstünü çok koruyabildikte alttaki bize kapris yaptı. Didiklenmemiş antik kentimiz, soyulmamış 
müzemiz, kaçak şekilde kazı yapılmamış kalıntımız nerede ise yok. Şimdilerde eski hırsızlıkların diyetini 
ödetip hazinelerimizi bakanlık eliyle bir bir geri almamız her ne kadar sevindirici olsa da tarihimiz adına 
yapılan talanı da göz ardı edemiyoruz elbette. Gözbebeğimiz Topkapı sarayında yakın zamanda yaşanan 
aymazlığı unutanımız yoktur herhalde?. 

ELEŞTİRİ! (EĞER SOKAĞA İNSELER…)
Konu İstanbul gibi bir dünya başkenti olunca daha objektif ve geniş açı bakmak farz oluyor elbette. Yıl 
sonu değerlendirmeleri söz konusu olduğunda yok şu kadar milyon ziyaretçi aldık, yok şu kadarı İstanbul’a 
geldi, yatak kapasitemiz bu, biraz daha fazlası olsa zararı olmaz gibi söylemler havada uçuşuyor. Ancak 
her şey bir yana bunu söyleyen ağabey ve ablaların sokaktan ve yaşananlardan haberleri yok buna adım 
gibi eminim. Nereden mi biliyorum?, çünkü ben sokaktayım ve yalnızım, olsalardı onları da görürdüm 
mutlaka ve eğer sokakta olsalardı onlarda benim gördüklerimi  görür yaşadıklarıma şahit olur ve müdahale 
edebilirlerdi.Kongrelerden, zirvelerden, toplantılardan, fuar organizasyonları ve kokteyllerden bir vakit 

bulup sokağa inseler turistin İstanbul’da 
ne tür rezilliklere maruz kaldığını bizzat 
tecrübe edebilirlerdi.

Taksiyle ya da özel araçları ile trafikte 
geçirdikleri vakti hiç biz zaten sokaktayız 
diye yutturmaya çalışmasınlar, değiller 
çünkü olsalar ortalığın bu halde olmasına 
imkan ihtimal yok. Türk Turizmine hizmet 
ettiğini iddia eden, koltuk ve mevki 
sevdalısı, koruması gibi bakanın yanından 
bir dakika olsun ayrılmayan pek kıymetli 
büyüklerimiz eğer İstanbul sokaklarında 
olsaydı;
• Taksicilerin gariban turistlere ne kazıklar 
attıklarını gazetelerden okumaz bizzat 
şahit olurlardı. Hatta bırakın turisti, 
vatandaşa bile çektirdikleri işkence kabir 
azabından hallice onu da görürlerdi. 
İstanbul taksicilerinin nasıl KLAN’lar halinde 
bölündüğünü ve freelance mafyacılık 
oynadıklarını tecrübe ederlerdi.

YAZARLARIMIZDAN...
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•  Umumi tuvaletlerin içler acısı durumunu “ köpek bağlasan durmaz’’ 
durumundan, “ebola virüsü bağlasan durmaz’’ konumuna update etmeleri 
gerektiğini görürlerdi. Tarihi yarımadada bulunan (Sağlık A.Ş.’nin turuncu ve 
temiz WC leri hariç) tuvaletlerin nerede ise dünyanın yetmiş iki milletine hizmet 
ettiğini ve iğrenç ötesi hallerini belgeler beklide mühürlettirirlerdi. Ama nerede 
o günler. Üzerinden milyonların geçtiği Galata köprüsünün altındaki tuvaletleri 
“küçük su’’ bahanesi ile bizzat ortamı soluyarak ve yaşayarak kullansalar ya 
da buna cesaret edebilseler ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklarına 
eminim.
• Lüküs mekan bahanesi ile iki kişilik kahvaltıya 140 TL hesap getiren kafe 
sahibi haydut’u bir dakika bile dışarıda tutmaz Yedikule zindanlarına bizzat 
zincirlerlerdi.
• Bomba konur endişesi ile belediyeler tarafından kaldırılan çöp kutularının 
yerine çözüm üretilmediğinden; tüm tarihi yarım ada sokakları çöp içinde, tüm ağaç kovukları, kepenk 
araları, cami duvarları pet şişe ve kola kutusu sıkıştırılmış durumda. Buna ne yaparlardı bilemem ama 
çözümlerden biri bu civardaki temizlik çalışanı sayısını artırmak olabilirdi.
• Mesela Karaköy’den Sirkeci’ye Galata köprüsünü arşınlayarak geçebilir, köprü üzerindeki işportacı 
tayfasını gözlemleyebilir, turist hanımlara atılan lafları bizzat duyabilir, insancıkların nasıl rahatsız edildiğini 
ajandacıklarına kaydedebilirlerdi.
• Sirkeci’den Ayasofya’ya doğru süzülürken otel, restoran ya da kafelere ait tabelaların non esthetique ve 
rahatsız edici görüntüsünü akıllı cep telefonları ile belgeleyebilir akabinde bu görsel kirliliği yaratanları 
cezalandırabilirlerdi. Mesela aynı dükkanda Alt kat Battaloğlu baklavacısı, üst kat Lambada Cafe yazdığını 
okur, içerden yükselen Rihanna şarkısını dinleyebilirlerdi.
• Kendi halinde yürüyen vatandaş kılığına bürünmüş HANUT Tayfasının geliştirdiği yeni teknikleri tecrübe 
ederlerdi. Adres ya da saat sorma bahanesi ile muhabbet kurmaya çalışıp turistleri kafesleme çabalarına 
şahit olurlardı.
• Turist olarak şehri dolaşmanın hiç de kolay olmadığını, tabela ve yönlendirmelerin yetersizliğini tespit 
eder, pek fazla yabancı dil bilmeyen bir ülkenin halkına yol sormanın eziyetini yaşarlardı. 

Tavuk döner yerine martı eti satıldığını, bazı otellerde temizlik adına yapılanların korkunçluğunu, turist 
kazıklamanın nasıl bir gelenek olarak ruhumuza yerleştiğini gözleri ile görebilirlerdi. 24:00 sonrası 
Eminönü, Galata köprüsü, Alt geçitler ve Vapur iskele önlerinin açık işporta pazarına nasıl dönüştüğünü, 
başta Araplar olmak üzere turistlerin bu ucuz ve kalitesiz mallara nasıl üşüştüğünü, 10 TL’ye lakost tişört 
sahibi nasıl olunduğunu tecrübe edebilirlerdi. Daha fazlası da var elbette, ancak ne benim söylemeye 
dilim varır, ne de bu köşe yeterli gelir. İstanbul ve Türk Turizmini sahiplendiğini iddia edenlerin sokağa 
çıkmaları gerekir.

Beş yıldızlı otel ziyaretlerinde, kokteyl, toplantı, ödül töreni ve galalarda gerçeği değil kendi yarattığımız 
gerçekliği yaşarız. Sadece Belediye Başkanı ve Vali’ler değil turizmle alakalı tüm dernek ve kulüp ve 
kurumların yönetimleri de zaman zaman sokağa inmeli, sokak ve esnaf ile iletişimde olmalı. Zaten toplum 
olarak ne sıkıntı yaşıyorsak bu iletişim eksikliğimizden kaynaklanmıyor mu?

Tüm sektör liderlerini Sultanahmet’te ya da Antalya Kaleiçinde bir taburenin üzerinde çay içerken görmek 
ümidi ile…

Emir HEPOĞLU 
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Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Antalya Kulubümüzün projelerinden biri olan 1. Skal Int. ANTALYA GOLF TURNUVASI,  
05 - 12 Mayıs 2013 tarihleri arasında 3 gün İstanbul + 4 gün Belek şeklinde organize 
edilmiş olup, projemiznin detaylarını http://www.skalantalya.org.tr kurumsal web 
sitemizde veya tüm projelerimizi sunduğumuz http://www.skalantalyaprojects.com 
web sitemizde bulabilirsiniz. Bu projemizi sizinle paylasmaktan buyuk bir mutluluk  
duyuyoruz.

SKAL ANTALYA  1. GOLF TURNUVASI 
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DUYURULAR...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

ALİ OSMAN ERBAŞ VERA HOTELS & RESORTS’UN GENEL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANMIŞTIR.
Ali Osman ERBAŞ  - Uzun yıllardır Vera Hotels’e bağlı Vera Mare Hotel’de 
Genel Müdürlük yapan Ali Osman kardeşimiz, tüm grup otellerini
kapsayacak vaziyette VERA HOTELS & RESORTS’un Genel Koordinatörlüğü 
görevine atanmıştır. Başarılarının devamını diliyor, tebrik ediyoruz. 

RASİM ERBAKAN RAYMAR HOTEL’in GENEL MÜDÜRÜ OLARAK İŞE 
BAŞLAMIŞTIR.
Rasim ERBAKAN - Okurcalar Bölgesinde yeni kurulmakta olan RAYMAR 
HOTEL’de Genel Müdür olarak işbaşı yaptı. Kendisine yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

ÖZGÜR ÇİNKILIÇ, THE EDITION - İSTANBUL OTELDE GENEL MÜDÜR 
OLARAK İŞE BAŞLAMIŞTIR.
Özgür Çinkiliç, The Edition - İstanbul Otelde Genel Müdür olarak işe 
başlamıştır



BULUŞMALARIMIZ...
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1- ÇAĞIN GÜLEÇ  01.01
2- KAYHAN ÖNDEMİR  01.01
3- ADNAN EVRIM  13.01
4- ALİ KIZILDAĞ  14.01
5- GENCO TUNCAY  15.01
6- TOLGA YÜZBEY  16.01
7- SEFA GÜRMAN                      24.01
8- RASİM ERBAKAN  30.01

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLLAR DİLERİZ...

Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:

16 Ocak Concorde De Luxe Resort 
13 Şubat Best Western Khan

Nisan Rixos Lares 
Mayıs Liberty Hotels Lara 
Haziran Limak Lara 
Temmuz Kemer TEKNE gezintisi 
Ağustos Crystal Hotels - Waterworld
Eylül Xanadu Resort Hotel
Ekim Miracle Resort Hotel 
Kasım WOW Kremlin Palace 
Aralık Eşli Gecemiz / Calista Luxury Resort 

Hotel Lara Beach % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
Lara Balıkevi % 10
North Shield  % 15
Best Western Plus Khan Hotel % 15
Khan Beach & Bistro % 20
Crystal Hotels % 20
Asterix Tour Servis Ücreti % 50

Tüm SKAL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha 
güçlü kılacaktır.

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...





SPONSORLARIMIZ...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...


