
SKÅL INTERNATIONAL ANTALYA
2013 MAYIS AYI BÜLTENİ

Sundhet
Sağlık

Karlet
Dostluk

Ålder
Uzun Ömür

Lycka
Mutluluk



Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

SI ANTALYA YÖNETIM KURULU 

Umman Çetinbaş Başkan

Münciye Çavuşoğlu Başkan Yardımcısı
 Genel Sekreter

Dinçer Sarıkaya Sayman

Cüneyt Kuru Çevre ve Proje Ds

Uğursal Uğur Basın ve Halkla    
 İlişkiler

Muazzez Tonguç Young SKÅL Res.

Asil Akar Üyelik Geliştirme

Skal International Antalya 

Fener Mah. 1996 Sok. Antalya Evleri Sİtesi C3 Blok ANTALYA 
T +90 242 324 79 87   F  +90 242 324 79 88
info@skalantalya.org.tr     www.skalantalya.org.tr

Başkanın Mesajı  Sayfa 3

Gündem   Sayfa 5

Buluşmalarımız  Sayfa 8 
  

İÇINDEKILER



BAŞKANIN MESAJI

Mayıs ayı geleneksel yemekli toplantımızı yönetim kurulu üyemiz 
sevgili Cüneyt Kuru Kardeşimizin ev sahipliğinde, Kundu’da Rixos 
Lares otelde gerçekleştirdik. Menüde ki yemeklerin seçimi, lezzeti ve 
sunumu Cüneyt  kardeşimizin Skal ruhunun gerektirdiği  büyük özenle 
o güne hazırlanmış olduğu her detayda belli oluyordu. Sevgili Cüneyt 
Kuru kardeşimizi ve nezdinde Rixos Lares oteli ekibini kutluyor ve 
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

***

Mayıs  ayı toplantımızda, Konuk Konuşmacımız T.C. Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Levent Demirel’di.

Türkiye’de konaklayan turistler ve Antalya turizm çeşitliliği konularında fikirlerini ve bazı 
turizm istatistikleri bizlerle paylaştı.

Toplantıya ilgi ve katılım da bizi sevindirecek seviyede oldu. Kulübümüz üyesi ve SI 
direktörümüz sevgili Salih Çene’de aramızdaydı.

Bali’de geçtiğimiz haftalarda katılmış olduğu SI Konsül toplantısıyla ilgili bizi bilgilendirdi
ve üye sayısını  arttırmamız gerektiği konusunu vurguladı.

Toplantıya katılan üyelerimize katılım ve katkıları için teşekkür ediyorum.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
SI İzmir Kulübümüz 2015 Dünya kongresine aday olabilmek için geçtiğimiz hafta  
başvurusunu yaptı. 28 Eylülde  New York’da yapılacak kongreden 2015 ile ilgili iyi haberle 
dönmeyi umuyor ve arzuluyoruz. İzmir kulübümüzün çıktığı bu yolda SI Antalya kulübü 
olarak her türlü destek ve yardıma hazır olduğumuzu Sevgili Nihat Başkanımız ve SI İzmir 
kulübümüzün  değerli üyelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Haziran ayı toplantımızı 19 Haziran Çarşamba günü saat 12.30-14.30 arasında sevgili
Mehmet Biçer kardeşimizin ev sahipliğinde Liberty Lara Beach Otelde yapacağız. Bu 
toplantımızda konuk konuşmacımız Akdeniz Üniversitesi arkeoloji Profesörü sayın 
Nevzat Çevik olacaktır, kendisi aynı zamanda Myra Demre kazıları Başkanıdır. “Arkeoloji ve 
Turizm “başlıklı ve sektörümüz açısından oldukça önemli olan bu toplantımıza katılımınız 
için ajandanıza lütfen not almanızı önemle hatırlatır, Sağlıklı, huzurlu, barış içinde ve bol 
kazançlı bir sezon dilerim.
 
Skal Sevgi ve Saygılarımla, 

Umman Çetinbaş
Başkan
SI Antalya
USDF Üyesi

Sevgili Skal Ailemiz,
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Skal International Antalya Kulübü olarak düzenlemiş olduğumuz aylık yemekli 
toplantımız, 15.05.2013, saat 12:30 – 15:00 arası, RİXOS LARES HOTEL / KUNDU’da, 
yüksek katılım ile gerçekleşti.

Toplantımıza, konuşmacı konuk olarak katılan T.C. Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdür Yardımcısı Sn. LEVENT DEMİREL, Türkiye’de konaklayan turistler ve Antalya 
turizm çeşitliliği konularında fikirlerini ve bazı turizm istatistikleri bizlerle paylaştı. 
Özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye ziyarete gelen vatandaşların da turist 
sayılması gerektiğini vurguladı.

Değerli konuşmacımız Sayın Levent Demirel’e ve sevgili Skal kardeşlerimize 
katılımlarından ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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MAYIS AYI TOPLANTIMIZ RIXOS LARES
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Güvenli Alışveriş Sertifikası - SSL nedir? Ne işe Yarar? 

İnternet dünyasında, bir web sitesi üzerinden, herhangi bir ürünü/
hizmeti satın alma aşamasında, bu sitenin gerçek ve/veya tüzel kişiye ait
olduğunu belgeleyen bir mecra’ya, bir otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır. 
İşte bu, Güvenli Alışveriş Sertifikası (Secure Sockets Layer) kısaltması 
olarak adlandırılan SSL Sertifikası’dır. Sunucu ile istemci arasındaki 
iletişimin, şifrelenmiş şekilde yapılabilmesine imkan veren standartlaşmış 
bir teknolojidir. En yaygın kullanım şekli, web ortamında, sunucu
ile tarayıcı (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome gibi..) 
arasındaki iletişimin şifrelenmesi şeklindedir. SSL, standart bir
algoritmadır. Milyonlarca web sitesinde güvenli veri iletişimi için 
kullanılmaktadır. SSL fonksiyonun çalışabilmesi için sunucu tarafında bir 
anahtar ve istemci tarafında çalışacak bir sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Online rezervasyonun anlamını ve önemini hepimiz biliyoruz. En azından işlevi hakkında
bilgilere sahibiz. Dünya ticaret hayatında en önemli unsur “yapabilmek” idi son döneme kadar 
ama içinde bulunduğumuz değişimde, o da önemini yitirdi. Artık esas olan “satabilmek”.
Online rezervasyon sistemleri, odalarımızın satışında bize ne kadar yardımcı olur? Nelere
dikkat etmemiz gerekir? Güvenli midir?
 
Online rezervasyon sistemi; Dünya üzerinde internet bağlantısı ve kullanımı geliştiği sürece, 
gitgide önemi artan, gerek bireysel gerek kurumsal olarak, kurumların ve yöneticilerinin 
haiz olduğu bir sistemdir. Turizm sektöründe, özellikle online rezervasyonun önemi, anormal 
derecede yüksek olmaya başladı. Bu, son derece yoğun müşteri kapasitesi alabilmek adına değil, 
özel müşteri kapasitesini çekebilmek adına- maddi olanakları çok daha yüksek ama fazlasıyla 
acenteler ile işbirliği yapacak müşteri değil de- birebir rezervasyon yapmak isteyen müşteri için 
veya yine acenteler üzerinden ama internetten daha çabuk rezervasyon yapabilmek adına son 
derece ilerlemekte olan bir sistem.

Dünyada birçok firma var bu sertifikayı verebilen. Ancak, önde gelen iki büyük firma var ki, onlar 
çok daha ciddi bu işi yapıyorlar. Onlardan birisinden alındığında - ki yıllık ödemeleri son derece 
cüzi rakamlar- bunlann güvenli SSL sertifikası ile kredi kartı işlemleri, online rezervasyonu yapan 
kullanıcı müşteri için kredi kartı belgilerini sisteme verdiğinde, karşı tarafa gönderim yaptığında, 
hiç kimse müşterinin kredi kartı numaralarını ve şifresini, yada üç haneli CVV dediğimiz şifreyi 
göremiyor.

Gerek tasarım, gerek yazılım, gerekse bu tip sertifikasyonlarda uzman firma ile çalışmak çok 
önemli. Ciddi bir firma ve kadro ile çalışmadığınız sürece (zaten şu ana kadar yapılan sistemlerin 
birçoğunda) sıkıntılar doğuyor. İşlemiyor, yapılmıyor ve yapılamadığı için de sanki online 
rezervasyon veya internet işleri güvensizmiş gibi geliyor insanlara. Bu konuda sağlam alt yapısı 
olan kurumlar, firmalar ile çalışılmıyor. Bir çok kişi ve kurum. web sayfası, tasarım, programlama 
ve online rezervasyon yaptığını söylüyor. Ama herkes, bunu çok yapan firmalar varmış gibi 
görüp, alt yapısı kuvvetli olmayan veya bu sektörden anlamayan firmalara verdikleri zaman 
sıkıntılar doğmaya başlıyor.

Bu işlerde sektörü bilmek gerekiyor. Dinamizmine ayak uydurmak gerekiyor. Çünkü online 
rezervasyon sistemi diğer sektörlerde ki e-alışverişin olduğu sistemler gibi bir şey değil aslında. 
Herkes bunu böyle zannediyor, sonuçta internette bir alışveriş yapmış oluyorsun. Bu; uçak bileti 
almak, bebek arabası almak, cep telefonu almak gibi bir alışveriş sistemi değil. Burada verdiğiniz 
tarihler değişken, almayı planladığınız tarihlere göre oda fiyatları değişken, çocuk indirimleri 
değişken. Dolayısı ile aynı kefeye koyabileceğiniz e-altşveriş sistemleri değil. 

YAZARLARIMIZDAN...
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SKAL Türkiye USDF Toplantısı BODRUM Skal 
Kardeşlerimizin Ev sahipliğinde yapıldı…    
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Bu yıl 24- 26 Mayıs 2013 tarihlerinde, Bodrum Kefaluka Resort Hotel’de gerçekleştirilen 
Skal Federasyonu Bodrum Dernekler Toplantısı oldukça hareketli geçti. İzmir
Kulübü’nün 2013 Dünya Kongre adaylığı sunumunun yapıldığı toplantıda Başkan
Anapa, SKAL dostlarına seslenerek “Amerika’da yapılacak Dünya Kongresine, gelin
hep birlikte katılalım; güzel İzmir’imize destek verelim, gücümüzü gösterelim” dedi.

Bodrum Skal Kulübü zincir
değişim töreninin de 
gerçekleştirildiği toplantıda 
geçtiğimiz günlerde, Balide 
Mid Year meeting’e katılan Skal 
Federasyonu Counciler Kamer
Rodoplu toplantı detayları ile 
katılımcıları bilgilendirdi.

Geceye konuşmacı konuk olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Özgür Özaslan, Hayi 
Rüştü Tezcan ve Saffet Atik’de 
katıldı. Tecrübe ve beklentiler 
doğrultusunda yaptıkları sunumlar ile geleceğe dönük yeşil bir Dünya, Gelecek Nesil Hakları’nın 
Korunması, yaşanabilir bir dünya ve beraberinde sürdürülebilir turizm için gereklilikler dile 
getirildi.

Özaslan, sunumunda, “İktisadi sektörlerin önemi gözetilmezse, gelecek nesillerin 
2.4 kadar büyüklükte bir Dünya’ya daha ihtiyaç duyulacağı idi. Gelecek nesilin 
kaynaklarına göz dikerek, doğayı yok ederek, kirleterek sürdürülebilir turizm felsefimiz
işlemeyecektir. Medeni yaşam için çevreyi düşünmeliyiz. Tüketici eğilimlerinin iyi gözlenmesi, 
insan ile doğa arasında denge kurulması gerekiyor. Bunların yanı sıra turizm ürünü ve turizm 
profilini çeşitlendirmek gerekmekte” dedi. 

Turizm Rekabet Endeksi’nde 
Türkiye’nin 46’ıncı sırada 
yer aldığını da hatırlatan
Özaslan, ülkemizin bu kadar zengin 
bir kültürel dokusu olmasına 
rağmen, altyapı eksikliklerinden, 
ulaşım, insan kaynakları ve iç 
güvenlik gibi nedenlerden ötürü bu
sırada yer aldığımızı hatırlattı 46. 
sırada yer almaktayız” dedi.

Bodrum Sanayi odası Meclis üyesi 
Hayrı Rüştü Tezcan ise konuşmasında
“Sürdürülebilirlik turizm sektörü 
ile ortak paydaları çok fazla olan 



SKAL Türkiye USDF Toplantısı BODRUM Skal 
Kardeşlerimizin Ev sahipliğinde yapıldı…    
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bir kavramdır. Sektörümüzün işleyişi ve çıkarları sürdürülebilirlik ilkesi ile tam anlamıyla 
uyuşuyor. Özellikle kendi coğrafyamızda bize dünya turizmi içinde büyük rekabet avantajı
sağlayan denizimizi, çevreyi ve havayı, özgün kıyı ve koylarımızı ve tarihi-kültürel değerlerimizi 
korumalıyız ki sektörümüzün sürdürülebilirliğini, gelecek kuşakların da ülkemizde turizmi 
yaşamasını ve yaşatmasını sağlayabilelim. Bunu ancak bir konsensus sağlayarak ve stratejik
ve bütünleşik planlamalarla başarabiliriz. Bu planlamayı yapabilmek için  de bazı sorulara
ortak yanıtlar verebilmeliyiz” dedi. Tezcan şöyle devam etti:

“Uluslararası ölçekte bize rekabet sağlayan avantajlarımızın ne kadar farkındayız ve bu
avantajları uzun vadede korumaya kararlı mıyız?”

“Ulusal ölçekte turizmciler olarak diğer sektörlere karşı sürdürülebilirlik açısından önemimizi 
ve değerimizi ne kadar biliyoruz ve bu değeri topluma ve kamuya ne kadar anlatabilmiş, kabul 
ettirebilmiş durumdayız?”

“Turizmin kendi içinde de alt sektörler arasında sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda öncelik ve 
ağırlık sıralaması yapabiliyor muyuz”?

Şehir planlamacısı, Saffet Atik ise bu konuda görüşlerine şöyle yer verdi.

“Kamu kesiminin Türkiye kıyılarına bakış açısının bir “Bölge Plancısı” tarafından
değerlendirmesi olarak algılanmalıdır. Türk kamu idaresi son yıllarda bu sektörlere ve
konulara, en azından teorik olarak, bütüncül, stratejik düşünce ve stratejik planlama
yaklaşımını esas alan, performansı ön plana çıkaran, sürdürülebilirliği hedefleyen, çevresel 
değerleri dikkate alan tavır ve bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Türkiye’de turizmde kitle
turizmine yönelik gelişmeler ve turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda; Akdeniz 
ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma, Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme / yapılaşma, 
altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır.”



YENİ ÜYELERİMİZ...
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Skal Antalya üyeleri artmaya devam ediyor. Aramıza yeni katılan 
kardeşlerimizi kutluyor, hep beraber Sağlık, Mutluluk, Dostluk ve Uzun 
Ömür  temenni ediyoruz. 

KURTULUŞ GÜLŞEN 

AHMET BUĞRA ÇELİK 

ALİ SİNAN İNAN 

Aramıza Hoşgeldiniz…



BULUŞMALARIMIZ...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

1- Asuman TARIMAN 10.06
2- Kemal Oguz GÜLEÇ 11.06
3- Melih YETİŞ 16.06
4- Selçuk MERAL 18.06
5- Salih BAŞARAN 22.06
6- Banu TONGUÇ 30.06
7- Laçin MİRZA 30.06

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...

Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:

19 Haziran Liberty Hotel Lara
17 Temmuz Crystal Hotels - Waterworld
18 Agustos Geleneksel Tekne Gezintimiz
11 Eylül IC Green Palace
23 Ekim Limak Limra Hotel
13 Kasım Miracle Resort Hotel
28 Aralık Calısta Luxury Resort (spouse night)

Hotel Lara Beach % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 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...





BASINDA BİZ...
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SPONSORLARIMIZ...
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