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Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
BAŞKANIN MESAJI

Sevgili SKAL Kardeşlerim,
Sezonun genellikle en sıcak günlerinin yaşandığı her Temmuz ayında, artık
geleneksel hale getirdiğimiz tekne gezimizi 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirdik.
İş ortamlarımızın dışına çıkarak, ailelerimizle birlikte Faselis koylarında girdiğimiz
serin sular, sanırım hepimiz için güzel bir doping oldu. Sabah 10.00 da Kemer
Limandan hareket ederek başladığımız gezimiz, akşam 18.00 gibi sona erdi.
Her tekne gezimizde olduğu gibi, sevgili Ethem Çavuşoğlu’nun sabah fırından
alıp, getirdiği çıtır çıtır simit ve kahvaltılıklarla teknenin mutfağında büyük bir
özenle hazırladığı kahvaltı, 5 yıldızlı otellerimizi aratmayacak kadar keyifli ve
lezzetliydi. Sevgili Ethem’e emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu
geziye katılan tüm Skal kardeşlerimize, dostlarımıza ve ailelerine katılımları için
çok teşekkür ediyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Size daha önce de duyurduğumuz ve bu dönem projelerimizden biri olan “1.Skal Int. Antalya Golf
Turnuvası” ile ilgili komite çalışmalarımız sonuçlandı. Bununla ilgili yapılan Flyerlar, web ve mail ortamıyla,
yaklaşık 18000 Skal International Üyesine “Skal Internatioanal’ın web sayfasında ve “Skal newsletter”
ile duyurulması amacıyla, Skal Int. İspanya merkezine gönderildi. Golf Komitemizde görev alan ve bu
çalışmalarda katkısı olan başta sevgili Yavuz Üngör olmak üzere, tüm kardeşlerime emek ve katkıları için
teşekkür ediyorum. ”Skal Int. Antalya Kulübümüz ve Türkiye Skal Hareketi” için, oldukça önemli bir
tanıtım aracı olacağına inandığımız, bu organizasyonu başarılı bir şekilde sonuçlandırmak adına, detaylı
bir şekilde hazırlandığımızı bilmenizi isterim.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
2012 sezonu hepinizin bildiği gibi, biraz stresli ve geçen yıla göre düşük başlamış olmasına rağmen,
zamanında yapılan hamlelerle Hazirandan itibaren yüzümüz biraz güldü, umarım takip eden aylarda da bu
trend böyle devam edecektir. Döviz kurlarının ise geçen yılın altında seyretmesi, maalesef maliyetlerimizi
olumsuz etkiledi, bu durumun da, bütçe hedeflerinde sapmalara neden olacağı gözüküyor.2013 yılı
anlaşmalarının yapıldığı şu günlerde, tüm kardeşlerimize yeni kontrat döneminin hayırlı ve başarılı olmasını
diliyorum.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Ağustos ayı toplantımızda, 15 Ağustos çarşamba günü Rixos Downtown otelde, Y.K üyemiz sevgili Cüneyt
Kuru’nun misafiri olacağız. Bu toplantıda konuşmacı konuğumuz Antalya Büyük Şehir Belediyesi Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Akaydın olacaktır. Kendisiyle “Antalya” hakkında bir sohbet toplantısı yapacağız.
Gündemin Antalya olması sanıyorum hepimizin ilgisini çekecektir. Bu nedenle Toplantı gününe kadar
Belediye Başkanımıza yöneltmeyi düşündüğünüz soru ve önerilerinizi hazırlamanızı ve toplantıya hazırlıklı
gelmenizi, toplantımızın daha interaktif ve verimli geçmesi adına önemle hatırlatırım.
Tüm kardeşlerimizi bu toplantıda görmek ve birlikte sohbet etmek en büyük arzumuzdur. Lütfen
ajandanıza şimdiden kaydetmeyi unutmayınız.
Hepinize Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir Ağustos ayı diliyorum.
Skal sevgi ve saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
Skal I Antalya
USDF Üyesi

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
PROJELERİMİZDEN
SKAL ANTALYA 1. GOLF TURNUVASI
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.
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TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZ KEMER YAT LİMANINDAN,
GELENEKSEL TEKNE GEZİNTİMİZ İLE YAPILDI.

“SKAL ANTALYA
yapıldı.

Temmuz Toplantısı, 15.07.2012 günü GELENEKSEL YAT GEZİSİ şeklinde

Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz YAT GEZİMİZİ bu senede Kemer yat Limanından hareket
ile, Phaselis Koy’larına kadar uzanan güzel bir gezinti ile tamamladık. Skal Antalya Üyelerimiz,
değerli aileleri ve yakın arkadaşlarımız ile, samimi bir ortamda yaz sezonunun tadını çıkararak
kemer yat limanınan geri dönüldü.
Her sene katılımın artarak, kalitesi yüksek bir tur düzenlediklerini ifade eden Kulüp Başkanı
Umman ÇETİNBAŞ, önümzüdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğini bildirdi. “
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ACI KAYBIMIZ

Bursa Skal kulübü GDB, Eski Milli Komite Başkanı ve
Uluslararası Skal dernekleri Federasyonu Disiplin
kurulu üyesi Değerli Büyüğümüz
Sevgili; HALİT CURA
vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet
kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
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SAYGIYLA ANIYORUZ...
SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ...
Rahmetli Yaşar SOBUTAY kardeşimizin anısına, basında yer alan gazete
küpürlerini sizlerle paylaşmak istedik.
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DUYURULAR...

UĞURSAL UĞUR SKAL ANTALYA YÖNETİM KURULUNDA BASIN KOMİTESİ
BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRALMIŞTIR.
2010 yılından beri yönetim kurulunda Basın Komitesi Başkanlığını başarı ile
yürüten Bülent DOKUZOĞLU kardeşimiz, işlerinin çok yoğun olması ve sık
sık şehir dışı iş gezilerinden dolayı kendi isteği ile Yönetim Kurulundan istifa
etmiş olup, yerine aynı görevleri devam ettirecek şekilde Uğursal UĞUR
kardeşimiz getirilmiştir.
ERDOĞAN TURAN CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR.
Sevgili kardeşimiz Erdoğan TURAN’ın 18 Temmuz 2012 tarihi itibariyle;
Crystal Hotels bünyesinde Boğazkent’te 2013 Mayıs ayında açılacak olan
886 odalı Crystal Waterworld Resort & Spa Genel Müdürü olarak göreve
başladığını büyük bir memnuniyetle bilgilerinize sunar, Erdoğan kardeşimize
yeni görevinde başarılar dileriz.
NİHAT TÜMKAYA KEMPINSKI HOTEL THE DOME HOTELDE YENİ
GÖREVİNE BAŞLADI.
Sevgili kardeşimiz Nihat TÜMKAYA Akkanat Holdinge bağlı Belek’teki
Kempinski Hotel The Dome hotelde Genel Müdür olarak görevine başladı.
Kendisine yeni iş hayatında başarılar diliyoruz.
PROJELERİMİZ İÇİN YENİ WEB SİTEMİZ YAYINA BAŞLADI.
Skal Antalya bünyesinde bugüne kadar projelendirmiş olduğumuz tüm
çalışmalarımızı daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşabilmek için kurumsal
web sitemiz dışında ayrıca bir web sitesi oluşturduk.
www.skalantalyaprojects.com

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
SKALITE 2012
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BULUŞMALARIMIZ...
Sevgili SKAL Dostlarımız,

AYLIK YEMEKLİ TOPLANTILARIMIZ
15 Ağustos 2012

13 Eylül 2012
10 Ekim 2012
14 Kasım 2012
22 Aralık 2012

Rixos Downtown
*** Konuşmacı konuğumuz,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Sn. Mustafa AKAYDIN
Crystal Tat Beach Golf Resort, Belek
Şampiyon Tatil Köyü, Beldibi
Delphin IMPERIAL, Lara
Eşli Gecemiz
(yer daha sonra duyurulacaktır)

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...
Khan Beach Bistro
Best Western Khan Plus
Crystal Hotels
BIX Kurumsal
Goden Orange Servis Ücreti
Hotel Lara Beach
Antalya Balık Evi
Antalya Balıkevi Salaş
Club Arma
Lara Balıkevi
Pescador



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

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLLAR DİLERİZ...
1234567-

DERYA BİLLUR
UGUR HAPOĞLU
ÖZGÜR ÇINKILIÇ
OSMAN AYIK
BÜNYAT ÖZPAK
UĞURSAL UĞUR
MAHMUT AYDIN

03.08
10.08
13.08
13.08
20.08
23.08
27.08
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USDF ETKİNLİK PROGRAMI

AY

TARİH-SAAT

TOPLANTI

YER

Ağustos

25 - 26 Ağustos

USDF Yönetim Kurulu Toplantısı

Kuşadası

Eylül

07 - 09 Eylül

USDF Dernekler Toplantısı

İzmir

Ekim

02 - 07 Ekim

SI Dünya Kongresi

Kore Seoul

Kasım

23 - 25 Kasım

USDF Dernekler Toplantısı

Çukurova Gaziantep

SKALITE 2012

İstanbul

Aralık
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YAZARLARIMIZDAN...
ANTALYA’NIN ANATOMİSİ KENT KOKUSU
Toplumu, tarihsel yaşam olarak ele alan İbni Haldun’dan sonra, toplum analizleri
bu yönde geliştirilmeye çalışılmıştır. Toplumların tarihleri üzerinde yapılan
çalışmalar ile toplumların sosyal yapıları üzerindeki değişimlerin araştırılması
daha yeni ele alınmaya başlamıştır denilebilir. Özellikle toplumları ayrıştırmak,
etnik kökenleri ortaya çıkartmak için yapılan çalışmalar gösteriyor ki, çok
kültürlü toplumlar, imparatorluk geçmişi olan toplumları incelemek daha zordur.
Neden zordur? Çünkü çok kültürlü toplumlarda kimin geleneği ve göreneğinin
kaynağı, kime aittir kesin olarak bilinemez. Gelenek, görenek, adet, hatta inanç
konusunda, çok kültürlü toplumlarda bir birine geçişler çok yumuşaktır, hatta
karışmıştır. Bu nedenle güçlü bir aidiyet etnik kökene değil, genel yapıya olur. Bu
kaynak aynı zamanda toplumu kaynaştıran ve etnik yapıyı tolerans, hoş görüyle
besler. Çok kültürlü toplumu besleyen hoşgörü, tolerans ortadan kalktığında,
ırk, din,mezhep,dil farklılıkları gibi nedenlerle, toplum parçalanmaya başlar.
Geçmişte çok kültürlü topluma iyi örnek olarak Osmanlı veriliyorsa ben bugün
Kanada’yı verebilirim.
Anatomi, Yunanca bir kelimedir kökü çıkarmak ve kesmek anlamına gelen iki kelimeden türetilmiştir.
Canlıların, insan,hayvan ve bitkilerin yapısını ve düzenini araştıran bu bilim dalının yanında, toplumu
insana benzetenlerin toplum analizlerine bu adı vermeleri de normaldir. Toplumu adeta bir vücut gibi ele
almak ve incelemek toplumun sağlıklı bir geleceği için vazgeçilmeyecek yöntemdir.
Toplumun veya bir kentin anatomisini çıkartmak hiç kolay olmasa gerek, Türkiye’de neredeyse bütün
kentlerde Üniversiteler var ama bu üniversitelerin kendi bulundukları kentlerin Anatomisini çıkarttıklarına
ben rastlayamadım. Benim Kentim olan Antalya’da bu konuda çalışmalar yapılıyor mu bilemiyorum.
Toplumla paylaşılmadığına göre, yapılmış ise bile belki bu yazım paylaşılma gereğini ortaya koyar.
Mütevazi bir köşe yazısı içinde ben, Antalya Kentinin Anatomik yapısı içinde “Kent Kokusu”nu, bu yazımda
ele almak istiyorum.
Her kentin kendine has bir kokusu vardır. Kent ile özdeşleşmiş olan koku, zaten yaşayanları ve ziyaretçilerinin
beyninde yer etmiştir. O kokuyu alanlar kenti terk ettiğinde hafızalarında kent ile birlikte bu kokuyu
da taşırlar. Özlem duyulduğunda beş duyu içinde en çok öne çıkan işte bu kokudur. Kent Kokusu, bir
kentten diğer kente gittiğinizde sizinle birlikte gelir. Bazı kentlerin kokusunu birbirine benzetiriz. Bu
kendi kentimizin özlemini, o kent ile ortak özellik yaratma duygumuza dayalıdır. Her insanın kokusu gibi
her kentin kokusu da vardır.
Antalya’nın kokusu geçmiş gezginlerin yazdıklarından da anlaşıldığına göre “Narenciye ve Toros Dağları”nın
kokusudur. Portakal, turunç, mandalina, bergamot kokusu hepsi birlikte Narenciye kokusu bana göre çok
“NARİN” bir koku bunun yanında Toros Dağlarının kokusu da mis gibi kokan “SEDİR AĞACI” kokusudur.
Antalya’nın doğu taraflarında bunlara karışan bir de “MUZ” kokusu vardı şimdilerde hepten azaldı.
Kentin kokusu kaybolur mu? Evet kaybolur. Bunu kim fark eder? Kentin kokusunun kaybolmaya
başladığını en iyi o kente gelen misafirler fark eder veya kentten bir müddet ayrılıp tekrar geri dönenler,
hafızalarında yaşattıkları kent kokusunu geri dönüşte bulamadıklarında fark ederler. Antalya Kentinin de
kokusu kaybolmaya başladığını bana 30 yıl önce burada tatil yapmış ve sık, sık tatilini burada geçiren
İsveçli bir aile söylediğinde çok utanmıştım. Oysa ben de bu kentin kokusunun kaybolmaya başladığını
fark etmiştim ama yüzüme karşı söylenmesi adeta bir tokat gibi patladı.
Kentin markalaşması konusunda düşünmeye ve eyleme geçtiğim günden buyana, kent logosunu bu
kente kokusunu veren Portakal’dan yapılmasını önerdim ve öyle de oldu.
2016 yılında Antalya’da Botanik Expo yapılacak, Kokusunu doğanın en etkili iki bitkisi olan Narenciye ve
Sedir den alan bir kent, kokusunu yeniden bulmak ve 2016 da ziyaretçilerine ve en önemlisi de bu kentte
yaşayanlarına yeniden kokusunu hissettirmelidir.
İşte bu nedenle twitterda başlattığımız anttwittaslar hareketi başta,Antalya Büyükşehir Belediyesine ve
diğer belediyelere çağrıda bulundu. Önce bin sonra beş bin narenciye fidanı dikiliyor. Antalya Havaalanı
içine Saksılarda portakal ağaçları yetiştirilecek ve tabi kent kokusu kokacak. Gelenlere ve gidenlere Kent
Kokumuz ulaşacak. Yeniden Kent kokumuzu bize kazandıracaklara teşekkür ederiz.
Nizamettin ŞEN
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SPONSORLARIMIZ...

