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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

Başarılı geçen Yaz Sezonumuzun ardından Kasım Ayı’yla 
birlikte Kış Sezonumuza girmiş olduk. Umarım Bölgemizin 
Kış Sezonunda da Yaz Sezonumuzun başarısını devam 
ettirebiliriz. Zaten her zaman ki hedefimiz, Bölgemizin 7 
aylık Yaz Sezonunu 12 aya çıkarmak için bugüne kadar 
sürdürdüğümüz çalışmalarımızın üzerine koyarak daha da 
arttırmak olmalıdır.

Bildiğiniz gibi, USDF Antalya Toplantımız nedeniyle bu 
Ay ayrıca bir Yemekli Toplantı yapmadık. Bu nedenle 
Bültenimizde USDF Toplantımızla ilgili izlenimlerimize yer 
verdik.

USDF Toplantımız öncesinde Yönetim Kurulumuz, Kömitelerimiz ve Sizlerle birlikte, bu 
Yıl yapılan diğer USDF Toplantılarından farklı iz bırakacak başarılı bir Organizasyon için 
çok iyi hazırlandık. Toplantı için hazırladığımız 2 günlük Proğram içerisinde yer alan, 
kah bize evsahipliği yapan Sevgili üyemiz Nihat Tümkaya’nın IC Green Palace Ekibiyle 
yaptığı kusursuz Güleryüzlü Servisler, kah Yönetim Kurulumuzun ve Komitelerimizin  
çabaları ile yapılan Organizasyonlar, kah Skaladies Komitemizin uzun zamandır hazırlanıp 
sunduğu harika “Skaladies Korosu”, kah Sponsorlarımız kanalıyla gelen Orkestra 
ve Grupların sunduğu  nefis Müzikler, kah Üyelerimizin Firmaları ile “Skal Fuarına” 
katılımları ve beraberinde Gala Gecemizdeki “Hediye Çekilşine” verdikleri Kıymetli 
Hediyeler ile destekleri, kah Toplantımıza Konuşmacı olarak katılımları ile TÜROFED 
Başkanı Sayın Osman Ayık, TÜRSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya, AKTOB Başkanı 
Sayın Erkan Yağcı, ATAV Başkanı Sayın Yeliz Gül Ege ve daha sayamadığımız bir çok 
etkinliğimizle gerçekten muhteşemdik. Bu vesile ile emeği geçen tüm dostlarıma bir kez 
daha gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten Toplantımızdan sonra aldığımız müthiş 
teşekkür ve övgüler hepimizi çok gururlandırdı.

Yapılan USDF Toplantımızda ağırlıklı olarak 2 konu üzerinde duruldu;

Bunlardan birisi, “Young Skal Yapılanmasında izlenecek tüzük veya kurallar”ın 
belirlenmesi amacıyla, bugüne kadar özellikle Skal Türkiye tarafından yapılan 
örnek çalışmaların İspanya’daki görüşmelerinden bir sonuç alınamaması nedeniyle 
çalışmaların devamına karar verilmiştir. Bu nedenle, sadece Young Skal konusu üzerinde 
Federasyonun belirleyeceği bir tarihte daha geniş zamanlı bir Toplantı düzenlenerek 
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görüşmelerin yapılması ve buna göre sonuca bağlanması 
hakkında görüş bildirilmiştir. 
Diğeri ise, son yıllarda Dünya genelinde Skal Üyeliklerinin 
giderek  azalması nedeniye ”Üye Geliştirme” konusunda 
tedbirler alınması ve bu konuda neler yapılabileceği 
konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Bu arada,  Antalya Kulübümüzün  Young Skal Yapılanması 
ve Yönetimi ile 2018 yılında Young Skal üye sayısındaki elde 
edilen hatırı sayılır artış ve ayrıca yine 2018 Yılında sağlanan 
Aktif Üye sayımızdaki  başarılı artış nedeniyle Skal Antalya 
Kulübümüz örnek olarak gösterlmiştir.

Toplantımıza Konuşmacı olarak katılan TÜROFED-TÜRSAB-AKTOB-ATAV’ın değerli 
Başkanları Turizm Sektörümüz ile ilgili mevcut ve gelecekteki  durumu hakkında 
görüşlerini sunmuşlardır.

15 Aralıkta düzenlediğimiz “Spouse Night” ile ilgili izlenimlerimizi Aralık Bültenimizde 
yayınlayacağımızdan burada yeralmamıştır.

Skal Antalya Yönetim Kurulu olarak şimdiden Yeni Yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu, başarılı 
ve barış içerisinde güzel bir Yıl dileriz.

Skal Sevgi ve Saygılarımla,

BAŞKANIN MESAJI
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Toplantımıza katılan TURSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ile birlikte...

Toplantımıza katılan TURSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ile birlikte...
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

TURSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya’nın konuşması.

AKTOB Başkanı Sayın Erkan Yağcı’nın konuşması.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

ATAV Başkanı Sayın Yeliz Gül Ege’nin konuşması.

TUROFED Başkanı Sayın Osman Ayık’ın konuşması.



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Başkanlarımızla birlikte...

Başkanlarımızla birlikte...
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Skal fuarından izlenimler...

Skal fuarından izlenimler...
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Konuklarımız gelmeye başladı. Yönetim kurulumuz başkanımız İle birlikte karşılama yapıyorlar.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

USDF Antalya toplantısına katılan üyelerimizle birlikte...

Yönetim kurulu ve komite başkanlarımızla.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Skal Türkiye Başkanlarımızla.

Geçmiş Dönem Dünya Başkanlarımız Hülya Aslantaş, Salih Çene ve Türkiye Skal Başkanlarımızla.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Geçmiş Dönem Dünya Başkanlarımız Hülya Aslantaş, Salih Çene ve Türkiye Skal Başkanlarımızla.

Dünya başkanlarımızla birlikte...
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Gala yemeği öncesi kokteylimizden... 

Toplantıya katılan Yönetim Kurulumuz.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

USDF gala yemeğimizde başkanımız Cüneyt Kuru’nun konuşması...

Evsahibimiz Nihat Tümkaya’ya teşekkür plaket sunumu.
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Sponsorumuz ART EVENT’e teşekkür plaketi sunumumuz.

SKALADIES koromuz konserde...
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USDF ANTALYA TOPLANTISINI
16-18 KASIM’DA IC HOTELS GREEN PALACE’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

SKALADIES koromuz konserde...

SKALADIES koromuz muhteşem bir konserden sonra hepbirlikte.
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

Skal Antalya olarak ATAMIZ’ı Saygı ve Sevgiyle andık.
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Skal Antalya olarak Öğretmenlerimizin Gününü kutladık.



EXPO ALANI İÇİN ALTERNATİF ÖNERİ

Bildiğiniz gibi EXPO alanının nasıl değerlendirilmesi konusu 
ile ilgili bir çok alternatif öneri ve projeler sürekli olarak 
Antalya gündeminde tartışılıyor. Bu tartışmaların ve önerilerin 
başlıcaları şu şekildedir. 

•	Expo	 alanı	 giriş	 çıkışı	 kontrollü	 pasaport	 ile	 ancak	
yabancıların girebildiği, casinoların olduğu bir bölge olsun,
•	Veya	 bu	 alanın	 “Disneyland”	 tarzı	 bir	 eğlence	 merkezine	
dönüştürülsün ve böylelikle turistik bir çekim merkezi haline gelsin.
•	Bir	 diğer	 öneri	 de	 bu	 bölgenin	 kongre	 merkezi	 ilan	 edilmesi	 ve	 yapılacak	
kongre binaları ile antalyanın ihtiyaç duyduğu kongre turizmine hizmet etmesi.

Öncelikle şunu belirteyim, dile getirilen önerilerin tümü çok kıymetli olup, 
Antalya’ya çok büyük katkılar sağlayacak projelerdir. Benim burada dile getirmek 
istediğim husus tamamen bu tartışmaların dışında biraz da beyin jimnastiği 
yapmamızı sağlayacak tamamen farklı bir projedir.

Hepimizin bildiği gibi yıllardır ATSO’nun Antalya’ya yeni bir üniversite 
kazandırmak için çabaları mevcuttur. Benim önerim bu alanın bir üniversite alanı 
olarak tahsis edilmesi ve ATSO’nun önderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyuma 
devretmesidir.

Fakat burada kurulacak yeni üniversite klasik üniversite yapılanmasından çok 
öncelikli olarak devlet/vakıf üniversitesi türünden çok belki de 3. bir model 
olan karma model olacak şekilde tasarlanmalı ve ortaya konacak bu model ile 
Antalya’ya yakışır çok yüksek akademik hedefleri olan bir üniversite planlanmalıdır. 
Bu konuda oluşturulacak “arama konferansları” ile üniversitenin yapısı şekli 
dünyadaki başarılı olanlar incelenerek ve modellenerek bu yapı sağlanabilir.  

Bu üniversite klasik sosyal bilimlerin yanında, mühendislik bilimlerini içeren fakat 
ağırlıklı olarak bir AR-GE merkezi gibi çalışacak yenilikçi bir yapıda tasarlanmalıdır. 
Hatta üniversite öğrencilerini mezun ettikten sonraki hayatları ile ilgili eğitim 
aldıkları dönem içinde oluşacak tabloya göre bir kariyer planlaması oluşturmalı 
ve öğrencinin yetenek, ilgi ve alakasına göre oluşturacağı işbirlikleri sayesinde 
oluşturulan bu kariyer planının uygulanmasını ve takibini yapmalıdır.

YAZARLARIMIZDAN...
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Bu sayede oluşabilecek “iş garantili” “prestijli bir gelecek” 
temalı üniversite gerek yurt içinden gerekse yurtdışında iyi 
öğrencileri çekmekte zorlanmayacaktır.

Oluşturulacak cazip imkanlar sayesinde sadece Türkiye’den 
değil tüm Dünya’dan kendi alanında uzman ve isim yapmış 
akademisyenlerin görev alması sağlanmalıdır. Antalyanın 
içinde bulunduğu iklim, dünya ile entegre ulaşım altyapısı 
mevcut akademisyenlerin olduğu kadar, dünya çapında söz 
sahibi olmuş ama emekli olmuş, hayatını ılıman iklimlerde 
sürdürmek isteyen hocaların da gelmelerine imkan sağlayacaktır.

Sağlanacak özgürlükçü bir ortam ile bu üniversite her türlü kamu veya özel kurum 
baskısından uzak tutulmalı ve projesi olan ama kaynak bulmakta zorlanan tüm 
araştırmacılara kapıları açık olmalıdır.

Ayrıca Antalya’nın uluslararası marketlerde otelleri pazarlama deneyiminden 
hareketle de dünya çapında öğrencileri çekmek için tanıtımlar yapılmalıdır. Bu 
sebeple üniversite kontenjanının en az %30’unun yabancı öğrenciye ayrılacak 
şekilde planlanmalıdır.

Ortalama büyüklükte bir üniversitenin 50.000 öğrencisi olduğunu 
düşündüğümüzde bu hedefe ulaşılması durumda 50.000 kişinin bölge 
ekonomisine, sosyal hayatına ve dinamiklerine katacağı pozitif etki büyük 
olacaktır. Yaklaşık 15.000 yabancı öğrencinin de ailelerinin özellikle kış aylarında 
oluşturacağı turizm hareketleri de kente ayrıca katkı sağlayacaktır. 

Bu alanın bu konsorsiyuma tahsis edilmesi aşamasında ortaya konulacak ilk 
önemli şartlardan bir tanesi de bu bölgenin uygun bir merkezine uluslararası 
toplantı, kongre ve konferansların yapılacağı büyük bir kongre merkezi inşaasının 
zorunluğudur. Bu sayede oluşturulan bu merkez sektör / üniversite işbirliğinin ile 
sektörün kullanımına tahsis edilmelidir. 

Ayrıca mevcut yapılardan uygun olanların korunması sağlanarak onların da bu 
kampüs alanında değerlendirilmesi sağlanabilir. 

YAZARLARIMIZDAN...
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Mevcut seyir kulesi de Antalya’nın bilimdeki yükselişini 
temsilen üniversitenin sembolü haline getirilebilir. 

Ayrıca bu tür kaliteli üniversitelerin açılması diğerlerinin 
de açılmasını tetikleyebilecek ve bugün Kıbrıs’ın önemli bir 
geçim kaynağı haline gelen üniversitelerin benzer bir modeli 
Antalya için uygulanabilir hale getirilerek Antalya’nın sadece 
turizm ve tarımda değil eğitimde de bir marka haline gelmesi 
sağlanabilir.

Artıları ve eksileri ile birlikte tartışılması dileğiyle kamuoyuna duyurulur.

YAZARLARIMIZDAN...
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BAKANLIK, U-ETDS SİSTEMİNDE ACENTELERİN
SESİNİ DUYDU

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile turizm sektörünü bir araya 
getiren bir toplantı Antalya’da gerçekleşti. TÜRSAB’ın 
organize ettiği bu toplantıya Antalya bölgesinde faaliyet 
gösteren yaklaşık 500 civarında seyahat acentesi katıldı. 
Oldukça verimli geçen toplantının detaylarını TÜRSAB 
Akdeniz BTK Üyesi Hamit KUK,  yazdı.

U-ETDS diye adlandırılan Ulaştırma Elektronik denetim sistemine ait yönetmeliğin 
sektöre getireceği uygulanabilirliği olmayan maddeleri ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilileriyle aylardan beri süre gelen çok yoğun müzakereler yapıldı.

Başta TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanı Ferit 
Turgut, İncoming Turizm İhtisas Başkanı ve TÜRSAB Akdeniz BTK Üyesi olarak 
ben ve Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı Taşkın 
Arık yoğun çabalar gösterdik.Bunların neticesinde yeni ulaştırma yönetmeliğinde 
geniş çaplı değişikliklerin yapılması için bakanlık yetkililerinden sözler aldık.

Kara yolları Düzenleme Kurulu Genel Müdürü Mahmut Gürses olmak üzere 
ulaştırma bakanlığı yetkilileriyle karşılıklı anlayış çerçevesinde  görüşmeler 
yapıldı. Yapılan görüşmelerde seyahat acentelerimizi sıkıntı yaratacak konuların 
büyük çoğunluğu değiştiriliyor.

Karayolları Düzenleme Kurulu Genel Müdürü Mahmut Gürses, bu uygulamada 
turizm sektörüne ters gelen bazı kuralları değiştirerek yönetmeliği yeniden 
hazırlayacaklarını belirtti. Bu sistemin başta kara yolları veri sistemini geliştirerek 
kara yolları trafiğini düzenlemek, her türlü kara yolu güvenliğini sağlamak ve 
mali kayıpları ortadan kaldırmak gibi misyonları olduğunu vurguladı. Uygulama 
aşamasında kararlı davranacaklarını söyledi. Sektörün hassasiyetlerini de dikkate 
alacaklarını ve mavi, yeşil ve kırmız renkli kategoriler oluşturarak firmaları 
sınıflandıracaklarını belirtti. Uygulama esnasında kurallara uygun çalışan firmalara 
birtakım ayrıcalıklar sunulacağını ve esneklikler tanınacağını ilave etti.

Aylardan beri süren müzakerelerimizde bakanlık yetkililerinden çok olumlu geri 
dönüşler aldık. Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy ve Firuz Bağlıkaya başkanımız bu 



YAZARLARIMIZDAN...
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konuda çok çaba gösterdi. İşin sonunda bugün geldiğimiz 
noktada bu yeni yönetmelik bugün karşımıza çıktı. Değişim 
ekibi olarak TÜRSAB yönetime geldikten sonra Firuz 
başkanımız ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla birlikte bu 
yönetmeliğin tamamen değiştirilmesi için çok çaba gösterdik.

Görüşmeler esnasında bakanlık yetkililerinden aldığımız 
bilgiler ise şu şekildedir. Yeni ulaştırma yönetmeliği 2016 
yılında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanmış ve o dönemde 
TÜRSAB yönetimi ile paylaşılmış. Ancak o dönemdeki 
TÜRSAB yönetimi hiçbir şekilde bu yönetmeliği önemsememiş ve bakanlık 
yetkilileriyle hiçbir şekilde irtibata geçip müzakere yapma gereği duymamış ve 
direkt mahkemeye giderek yürütmeyi durdurmak için dava açmış. Geçen süreçte 
dava TÜRSAB aleyhinde sonuçlanmış. Haliyle her defasında bakanlık temsilcileri 
“biz bu yönetmeliği 2016 yılında hazırlarken TÜRSAB’dan görüş istediğimizde 
neden bizimle müzakere etmediniz” şeklinde bir soruyu da sıklıkla sordu bize.

Ama her şeye rağmen bu konuda çok önemli bir eşik atlattık. Yönetmeliğin 
ilk halinde pasaport bilgileri, bagaj etiketi ve koltuk numarası gibi uygulaması 
imkânsız olan birçok madde yönetmelikten çıkarılıp yeniden düzenleniyor. 
Bu kadarına da şükür diyoruz. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre 
havalimanı gidiş-dönüş esnasında müşteri isimleri TÜRSAB’ın hazırladığı bir ara 
yazılımla ulaştırma bakanlığı havuzuna aktarılacak. Bu bilgilerin yolcuya ait isim, 
transferi yapacak araç-şoför ve transfer bilgileri TÜRSAB üzerinden Ulaştırma 
bakanlığına iletilecektir. Böylece tarifeli taşımacılıkta olduğu gibi turizm 
taşımacılığında da yolcu isimleri bakanlığa bildirilecektir.  Bakanlık, bu bilgileri 
istemelerinin bir diğer sebebi ise, A grubu seyahat acenteleri ve taşıma firmaları 
temel görev alanlarında çalıştığını görmek. Bu şekilde çalışan firmaları koruyup 
kollayacaklarını dile getiren yetkililer “asıl görev tanımı içinde çalışan firmalara 
asla sorun çıkarmayacağız. Asıl amacımız, usulsüz çalışan firmaları bu yönetmelik 
yoluyla tespit ederek Uber taşımacılığı, yasa dışı dolmuşçuluk, vergisiz ve kaçak 
faaliyetleri kontrol altına almak asıl hedefimiz olacaktır” dediler.    Yönetmelik 
yeni hali düzenlenene kadar alıştırma uygulamalarına devam edeceklerini ve yeni 
yönetmelik yayınlandıktan sonra kontrolleri sıklaştıracaklarını belirten yetkililer 
turizm taşıması yapan firmaların sisteme bir an önce uyum sağlamak için çalışma 
başlatmaları gerektiğini belirttiler.



YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Böylelikle, tek tek baktığınızda size cazip gelmeyen bir koltuk, 
veya bir t-shirt, bir grup içerisinde sergilendiğinde yada bir 
manken üzerinde bir başka pantolon ceket hatta dekor ile 
gruplandırıldığında gözünüze çok daha cazip gelmektedir. 

Bu gibi pazarlama taktik ve tuzaklarından uzak durmak ve 
etkilenmemek istiyorsanız ilgi duyduğunuz nesneleri mutlaka 
tek tek ele almak ve o şekilde değerlendirmek daha doğru ve 
tutarlı olacaktır. 

Hayatınızda size sunulan bilgiler ve nesneler grup halinde sunulduğunda ne 
kadar farkında olursanız olun, zihninizin ve gözlerinizin sizi kandırabileceğini 
ASLA unutmayın.

Önemli Not: Madem ki kalabalık olunca daha çekici oluyoruz öyleyse toplayalım 
bizim 15 kişilik ekibi süper çekici bir şekilde aleme akalım diye düşünenler varsa, 
şunu da belirtmekte fayda var, yapılan çalışmalar da grup sayısının en ideal 
sayısının maksimum 4 olduğu, daha fazla sayıda gruplamanın sonuca etkisinin 
olmadığı görülmüştür. 
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
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indirim % 20

indirim % 25
tüm Anadolu 

Hastanelerinde
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Mimaride % 25
Ürünlerde %20

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.
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indirim % 20



DOĞUM GÜNLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

� AYDIN AYTUĞ 01.12
� METİN PELTEK 01.12
� MUZAFFER EKEN 01.12
� M. NİHAT TÜMKAYA 01.12
� ALİ HAYDAR SOYASLAN 06.12
� SERKAN GÜNAYDIN 19.12

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla



BASINDA BİZ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...


