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Sevgili Skal Dostlarım,
Öncelikle son düzlüğüne çıktığımız 2019 Sezonumuzun, başlangıcı
gibi bitişinin de “herkes için beklentilerin, umutlarının ve başarıların
gerçekleşeceği” bir Sezon olmasını dileyerek yazıma başlamak
istiyorum.
Geçtiğimiz ay, Teknemizin yoğunluğundan fırsat bulamadığımız
“Geleneksel Tekne Turumuzu” 18 Ağustos Pazar günü Üyelerimiz
ve Ailelerinin yoğun katılımı ile harika bir şekilde gerçekleştirdik.
Geçen Yıl olduğu gibi, bu Yıl da değerli üyemiz Varol Çakır’ın
evsahipliğinde, muhteşem Teknemiz “ANTALYA CRUISE” da
verilen Hoşgeldiniz Kokteyl’inden sonra neşe içerisinde
denize açıldık. Güzel bir yolculuktan sonra Yüzme Molası için
Sıçanadasın’da demirledik. Akvaryum gibi, pırıl pırıl Akdeniz’imizde
serinledikten sonra yine Teknemizde Akşam Yemeğine geçtik. Beş yıldızlı Otellerimizin
Salonlarını, Yemeklerini ve Servisini aratmayacak güzellikte sunulan Akşam Yemeğimizden
sonra güzel Antalya’mızın ışıklarını seyrederek huzur içerisinde Setur Marina’ya döndük.
Herzamanki destek ve yardımlarını bizden esirgemeyen “Yat Sponsorumuz HAREM CRUISE”
Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli üyemiz Varol Çakır’a bir kez daha evsahipliği için gönülden
teşekkür ediyoruz. Bu arada, taa Kuşadası’ndan gelerek Gezimize katılan Skal Kuşadası Başkanı
Suna Çölok ve Skal İzmir üyesi Elif Alper’e katılımları için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Skal Kuşadası Başkanı Suna Çölok’un uzun zamandan beri hazırlık yaptığı ve bizim de
katılımlarımız ile 29 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen “Yunanistan Samos Adası
Turumuzu” da sizlere anlatmadan geçemiycem. Antalya’dan Salih Başkanımız ve Ailesi, Dinçer
Başkanımız ve Ailesi, Yönetim Kurulu üyemiz Fatih bey ve Ailesi ile birlikte katıldığımız bu
geziden inanılmaz keyif aldık. Samos, birçoğunuzun bildiği gibi güzel, şirin, herşeyiyle doğal,
leziz denizmahsülleri ile Uzosu ve bunları güleryüzlü ve candan servis eden personeli ve
kaldığımız Oteli Doryssa ile birlikte herşeyiyle çok güzeldi. Ben açıkçası bizimkilere bakarak bu
haliyle Samos’u çok kıskandım, sizlere de tavsiye ederim.
Bildiğiniz gibi, Skal Dünya Kongremiz “14-21 Eylül tarihleri arasında Miami çıkışlı Royal
Caribbean’s Symphony of the Seas “Cruise Ship ile yapılıyor. Maalesef Skal Antalya olarak bu
Kongreye yüksek maliyet ve 7 günlük uzun bir süre olması nedeniyle fazla katılım sağlayamadık.
Ancak, her zamanki gibi Geçmiş dönem Dünya Başkanımız Salih Çene ve USDF Councillor’ımız
Asuman Tarıman Antalya’dan katıldılar ve bizim adımıza da oylarımızı kullanacaklar. Artık ne
diyelim, darısı “2020 Kvarner (HIRVATİSTAN)’’ da yapılacak Dünya Kongresi’ne diyelim ve
şimdiden hazırlıklara başlayalım.
Sevgili Dostlar, özellikle hatırlatmak istiyorum: 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde USDF Toplantımızı
Fethiye Liberty Lykia Otel’de Skal Fethiye Başkanımız Uğur Serindağ’ın evsahipliğinde
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gerçekleşecektir. Toplantı, Gezi ve Otel Fiyatları ile ilgili bilgileri
Skal WhatsApp Sayfamızdan yayınlayacağım. Her zaman
hatırlattığım gibi, bu tür Toplantılar yeni dostlar edinmek, iş
fırsatları yakalamak vs. gibi çok faydalar sağlamaktadır.
Fethiye’nin bize çok yakın olması fırsatından yararlanarak
Skal Antalya olarak yoğun bir katılım sağlamak için şimdiden
rezervasyonlarınızı yaptırmanızı tavsiye ediyorum.
Eylül ayı geleneksel öğle yemeği Toplantımızı “25 Eylül Çarşamba
günü saat 12.00-14.30 arasında Sevgili üyemiz Yıldırım
Cömertoğlu’nun evsahipliğinde Delphin Imperial KUNDU’da
gerçekleştireceğiz. Bu ayki konuşmacı konuğumuz, Sponsor
Firma, KOTRA Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti, Sahibi ve
Yönetim Kurulu Başkanı Sn Osman Tüken olup, “FİNANSAL
RİSKLERİMİZ ile ilgili konuları” bizimle paylaşacaktır.
Yönetim Kurulu olarak tüm değerli üyelerimizin katılımından büyük mutluluk duyacağız.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
H.Cüneyt Kuru
Başkan
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4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ KONGRESİ
19 - 21 Eylül tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi - Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen
ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Gastronomi
Turizmi Araştırmaları Kongresi - UGTAG” yoğun sektör ve
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Bir kısmını izleme
fırsatı bulduğum sunumlarda çok ilginç konular ele alındı.
Ne zaman bu tür bir kongreye katılsam sonun da hissettiğim
duygu, “Dünyada her şey ne kadar çok hızlı değişiyor” ve “Ne
kadar çok az şey biliyorum?” duygusudur.
Özellikle bu son kongrede konu “Gastronomi” gibi yaratıcı bir konu olunca, o
kadar çok çarpıcı ve yaratıcı araştırmalara ve sunumlara şahit oldum ki; tümünü
anlatmak için bu satırlar yetmez. Ama bir kaçını sizinle paylaşmakta yarar
görüyorum; Örneğin “Açıkta satılan dondurmanın ortaya çıkardığı sağlık riskini
azaltmak hatta yok etmek için propolis eklenmesi çok inovatif bir uygulama
olarak öne çıktı. Ayrıca, Vegan ürünlerin dünya da geldiği son durum ve Almanya
gibi 83 milyonluk bir ülkede veganların sayısının %23’e ulaşması ve bu sebeple
artık Avrupa da sebze kasaplarının açılması tüm sektörlerde olduğu gibi turizm
sektörünün de artık veganları daha ciddiye alan uygulamalar yapmaya zorlayacak
gibi gözüküyor. Bu alanda öncü olanlar bunun karşılığını mutlaka alacaklardır.
Bir başka araştırmada da “Beyaz Gürültü - White Noise” denilen kontrollü
üretilen seslerin gastronomi işletmelerinde yapılan lezzet ve tat testlerini nasıl
etkilediği, ortama verilen gürültü ile orantılı olarak, sunulan ürünleri daha ekşi
yada tuzlu olarak algılanmasının mümkün olduğunu öğrenmek gerçekten
çarpıcıydı. Bir başka çarpıcı bilgi de günümüzde gıdaya renk vermek amaclı
olarak kontrolsüzce kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen “aktif karbonun”
aslında o kadar da masum olmadığını öğrenmekti. Bu ürünün ekmekten,
hamburgere tüm gıda maddelerinde hiç bir kural ve kısıt olmaksızın kullanılması
sebebiyle ortaya çıkabilecek riskleri düşünmek bile ürkütücüydü. Bilinen aksine
ot yemekleri denilince akla ege mutfağı gelmesine rağmen Samsun ilindeki ot
yemeklerinin çeşitleri ile ege mutfağına alternatif olarak ortaya çıkması ilginçti.
Ayrıca “Kendin pişir, kendin ye” şeklinde tercüme edebileceğimiz “Do it your
self - DIY” akımının IKEA’nın mobilyadan sonra Londra da açtığı yeni restauranta
taşıması ve Avrupa da bu şekildeki mekanların giderek artması ve ilgi çekmesi
önemli bir bilgiydi. Artık sıradanlaşmış ve birbirinin kopsayı olan “Herşey Dahil”
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konsepti için gerekli altyapı oluşturulduktan sonra otellere
uyarlanabilirse en azından ala carte restaurantlar da yeni bir
akım oluşturabilir. Özellikle “deneyim yaşamak isteyen” yeni
misafir profiline de çok uygun bir uygulama olacaktır. Kişilerin
kendi hazırladıkları, yemekleri, pastaları yemek ve hatta belki
de başka misafirlere sunarak onların beğenisini almak ilginç
olabilir. Öğrendiğim bir diğer bilgi de 3D printer lardaki hızlı
değişimden gastronomini de payını almakta olduğudur.
Çok yakında istediğiniz yiyeceği bir tuşa basarak üzerindeki
gıda kartuşlarını kullanarak size hazırlayacak 3D yazıcılar
evlerimizde yer almaya başlayacak. Bir başka sunumda ise Kore mutfağının ünlü
yiyeceği olan “kimchi” nin değişik bir versiyonunun Hatay / Erzin de meşhur olan
“Küncüleme” ile olan benzerlikleri ortaya konuldu.
26 farklı oturumda yaklaşık olarak 130 dan fazla bildirini sunulduğu kongreyi
gastronomi de neler oluyor diye merak eden ve yaşanan bu değişimden habersiz
kalarak demoda olmak istemeyen tüm meslektaşlarıma şiddetle tavsiye ederim.
Gelecek yıl mutlaka katılmalarını eğer katılmaları mümkün değilse en azından
kongre sonrası yayınlanacak olan kongre kitapçığını internetten ücretsizce
indirerek okumaları çok faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde http://ugtak.
org/tr_TR/ adresinden bu yıl yapılan kongreye ait kitapçığı indirebilecekleri gibi
geçmiş yıllarda yapılmış olan birinci, ikinci ve üçüncü kongre sonuç kitapçıklarına
da ulaşabilirler.
Kalın sağlıcakla...
Mehmet BAHAR

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
AŞURE VE TÜRK TURİZMİ
Aşure ayında Türk turizmine bir bakış
Biliyorsunuz eylül ayı aşure ayıdır ve bu yıl aşure günü 9
Eylül’e denk gelmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda Eylül ayı
geldi ve her hane de tatlı bir telaş başladı. Bugünden itibaren
Aşureler pişirilecek ve herkes birbirine ikram edecektir.
Aşure, Anadolu’da toplumsal paylaşmanın ve kaynaşmanın
sembolüdür. Bugünkü yazımda kadim Anadolu toprakları
üzerinde yüzyıllardan beri süregelmiş bir gelenekle beraber sofralarımıza renk
katan aşure ile Türk turizminin benzerliklerini ortaya koymak istedim.
Türkiye bereketli Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş farklı kültür ve
medeniyetleri barındıran insanların bir arada huzur ve güven içinde yaşadığı bir
ülkedir. Birbirinden farklı tarih ve kültürle adeta bir mozaiği andıran Türkiye, bu
sayede eşsiz güzellikte bir turizm ülkesi haline gelmiştir.
Ülke olarak, tatil, eğlence, sağlık, din, spor, doğa gibi çeşitli nedenlerle seyahat
eden insanların beklentilerini karşılayacak kadar çok turizm çeşitliliğine sahip
topraklarda yaşıyoruz. Bütün bu güzelliklerin bir arada olması nedeniyle dünyanın
hemen her ülkesinden gelen misafirleri geleneksel Türk misafirperverliği ile
ağırlayarak dünya turizminde 6.sıraya kadar yükselmiştir.
Türk turizminin yakaladığı bu başarı yeterli mi?
Bugün yakaladığımız bu başarı Türk turizm sektörü için asla yeterli olmayacaktır.
Türk turizmi ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte sürekli güncellenerek devam
edecektir. Bütün bu süreci planlayıp takip edecek olan da öncelikle biz turizmciler
sonrasında turizm STK’ları olan TÜRSAB, TUROFED gibi acente ve otelci birlikleri
ve nihayetinde de hem acenteleri ve hem de otelcileri içinde barındıran Hizmet
İhracatçıları Birliğidir.
Hazır konu Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) gelmişken bir parantez açıp biraz
bundan bahsedelim. Dünya ekonomik literatüründe ‘’hizmet İhracatı’’ olarak da
değerlendirilen turizm sektörü Türkiye’nin en önemli ihracat birliği olan Türkiye
İhracatçılar meclisi (TİM) bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olan HİB’in içine
dahil edilmiş ve burada oluşturulan ‘Turizm Komitesi’ ile bu yöndeki çalışmalarını
büyük bir dikkatle sürdürdüğünü ve turizm sektörü için çok önemli çalışmalar
yaptığını da belirtmek istiyorum.
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Anadolu’da ortaya çıkan aşure lezzeti ile turizmin benzerliği
Türk turizminin yakaladığı başarıyı herkes kendine göre
yorumlayabilir ancak ben olaya biraz daha farklı bakmak
istiyorum. Bu kadar zorluklara rağmen her defasında adeta
kendi küllerinden doğan bir sektörden bahsediyoruz. Bunu
anlamak için önce Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğini
ve bu zenginliğin içinde ortaya çıkan Aşurenin lezzetinin
yolculuğuna bakmak lazım.
Anadolu, insanlık tarihinin ilk gününden bu yana binlerce yıllık
medeniyetlerin doğup büyüdüğü ve gelişmesini tamamlayıp tarihin sayfalarında
yerini aldığı bir yerdir. Bu topraklar sadece büyük medeniyetlere ve farklı kültür
zenginliklerine ev sahipliği yapmakla kalmamış, aynı zaman da tarih boyunca
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği yer olmuştur.
Anadolu farklıdır ve çok özeldir. Çünkü, doğa, Anadolu topraklarına her zaman
bonkör davranmıştır. İnsanları sürekli kendine çeken bir yaşam merkezi olmasının
asıl nedeni budur.
Binlerce yıldan beri süren göçlerin ve nihayetinde kavgaların odağı olan
Anadolu’nun bolluk ve bereketinden faydalanmak ve ona sahip olmak isteyen
insanların en sevgili yurdu olarak kalmıştır. Yaşam alanı olarak seçilmiş her bir
karış toprağı için inanılmaz mücadeleler yapılan Anadolu’da nice hikayelerin
filizlendiğini görürüz. Bütün bu hikayelerin içinde sevinçle gözyaşlarının birlikte
karıştığı bu topraklarda alevlenen aşklar destanlaşarak efsanelere ve türkülere
konu olanlarına ayrı bir parantez açmak lazım.
Anadolu, sadece yaşamsal zenginliği değil, bu toprakların insanlara sunduğu
birbirinden farklı yiyecekler sayesinde zengin bir mutfağı ile de adından sıkça
söz ettirir. Bu toprakların insanları yüzyıllar boyunca ürettiği birbirinden farklı
çeşitleri bir araya getirerek mükemmel tatları olan yemekleri ortaya çıkarmıştır.
Aşure de bu yemeklerden biridir. Birbirinden farklı kırk bir çeşit ürünün bir araya
getirilmesiyle harika bir birleşimi meydana getiren Aşure, adeta Türk turizminin
içinde bulunduğu durumu da çok iyi tarif etmektedir.
Şimdi soruyoruz! Her yıl farklı kültürlere sahip milyonlarca insanın tatil için
Türkiye’yi seçmiş olmaları sadece tesadüf mü?
Neden bir insan yılın en güzel günlerini geçirmek için Türkiye’yi seçmektedir?
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Belki de bütün bu soruların cevabı, tıpkı Aşure gibi Türk
turizminde birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan lezzeti
yakalamak içindir.
Ya da bütün farklılıklar birleştiğinde tek başına olmaktan çok
daha güzel bir lezzet verebildiği içindir!
Aşurenin birleştirici tadı belki de Türk turizmindeki başarının
temel felsefesidir.
Aşure tadında kalın hep!
Hamit KUK
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ANTALYA NEYİN BAŞKENTİ?
TURİZMİN Mİ, OTELCİLİĞİN Mİ YOKSA SADECE HERŞEY
DAHİL SİSTEMLE ÇALIŞAN DENİZ GÜNEŞ KUM (RESORT)
OTELCİLİĞİNİN Mİ?
Geçen günlerde EMİN DEMİR üstadımız Turizmde en büyük
kim? Antalya mı? İstanbul mu? başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu
yazısında İstanbul ve Antalya arasında turizmin başkentinin
neresi olduğu ile ilgili bir kıyaslama yapılıyor ve yazı “Hiç
kuşkusuz Antalya Türk turizminin başkenti, Amiral gemisidir.
Nokta...” gibi keskin bir hükümle bitiyor.
Peki bu hükme nasıl varılıyor? Yazının en önemli kısımları aşağıdaki gibi:
“Antalyalılar turizmin başkentinin, turizmin amiral gemisinin Antalya olduğunu,
İstanbullu turizmciler ise her şeyde olduğu gibi turizmde de lider olduklarını
ve söz sahibi olmaları gerektiğini vurguluyorlar. Bunun için 2018 yılında her iki
şehre gelen turist sayısına bir bakmak lazım. 2018 yılın da Antalya’ya toplamda
13 Milyon 642 bin yabancı turist gelirken İstanbul’a 13 Milyon 433 bin 101 yabancı
turist geldi. Yani iki şehire gelen turist sayısı başabaş görülüyor. Gerçekten de
durum rakamların gösterdiği gibi mi? İstanbul turizmde Antalya’yı yakaladı
mı? Bunu bir irdelemek lazım. Bunu anlamak için yabancı turistlerin ve yerli
turistlerin konaklama tesislerideki gecelemelerine bakmak lazım. Antalya’ya
gelen yerli turist 2018 yılı içinde kaldığı otellerde 13 milyon 780 bin 50 geceleme
yaparken, 70 milyon 277 bin 274 geceleme ise yabancı turist yaptı. Yani yerli
ve yabancı turistler 2018 yılı içinde Antalya’da toplamda 84 milyon 54 bin 324
geceleme yaptı. Aynı dönemde İstanbul’a gelen ve otellerde konaklayan yerli ve
yabancı turistler kaç gece konakladı? 2018 yılında İstanbul’a gelen ve otellerde
konaklayan yerli turist 8 Milyon 266 bin 259 geceleme yaprken, yabancı turist ise
20 milyon 132 bin 109 geceleme yaptı.İstanbul’da yerli ve yabancı turistin yaptığı
toplam geceleme sayısı ise 28 milyon 398 bin 368’dir. Yani İstanbul’da turistlerin
yaptıkları konaklama sayısı Antalya’nın neredeyse 4’te biri kadar.”
Benim bu bakış açısına itirazım var. Öncelikle bir şehre TURİZMİN BAŞKENTİ
payesi vereceksek öncelikle TURİZM kavramının bir tanımını yapmalıyız. Yani
TURİZM’den ne anladığımızı belirtmeliyiz ve şu sorulara cevap vermeliyiz:
• Turizmden anladığımız TURİST SAYISI ve TURİSTİK
		 KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ GECELEME midir?
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Pasaport kontrolünden geçen her yabancı
ŞEHRE GELEN YABANCI TURİST midir?
TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ GECELEME
bir TURİZM kriteri midir yoksa bir OTELCİLİK
kriteri midir?
İstanbul’a turistik amaçla gelen, havalimanında pasaport
kontrolünden geçtiği için turizm istatistiklerine giren
ancak AIRBNB kullanarak bir Türk vatandaşının evinde
GECELEYEN turistleri nasıl değerlendireceğiz?

Bu sorulara yenilerini ekleyebiliriz ama dediğim gibi öncelikle
şu TURİST SAYISI ve OTEL GECELEMESİ FETİŞİZMİNDEN bir sıyrılmamız
gerektiğini düşünüyorum. Kutsal bilgi kaynağı Wikipedia TURİZM’i şu şekilde
tanımlıyor: https://tr.1wikipedia.org/wiki/Turizm
“Turizm ya da gezim, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla
yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan
ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik
gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve
toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.”
TURİZM kavramına bu açıdan baktığımız zaman, İstanbul Boğazıyla,
Ayasofya’sıyla Galata Kulesi’yle, Kız Kulesi’yle, Topkapı Sarayı’yla, Yerebatan
Sarnıcıyla, Dolmabahçe Sarayı’yla, İstiklal Caddesiyle, Büyükadasıyla ve daha
sayamayacağım onlarca turistik değeriyle İstanbul’un bir şehir olarak Antalya’dan
çok daha TURİSTİK bir şehir olduğunu kabul etmeliyiz. Antalya’da KALEİÇİ’nin
çekip çıkardığımız zaman şehir olarak TURİZM adına maalesef geriye pek de bir
şey kalmadığını görmek gerekiyor. Antalya “Pamfilya bölgesi” anlamında tabi
ki ciddi bir TURİZM potansiyeli barındırıyor ama bu potansiyelin de ne kadar
kullanıldığı tartışılır. Örmeğin yıl 2019 ama Perge Antik Kenti veya Patara Antik
Kenti gibi muhteşem değerlerimizi hala TURİZM’e tam anlamıyla kazandırabilmiş
değiliz.
DOLAYISIYLA BENİM BAKIŞ AÇIMA GÖRE ANTALYA MAALESEF TURİZMİN
BAŞKENTİ DEĞİLDİR OLSA OLSA OTELCİLİĞİN BAŞKENTİ OLABİLİR. PEKİ
HANGİ OTELCİLİĞİN?
İşte bu noktada nitelikli tesis olmaları nedeniyle Turizm Bakanlığı’nın 5 yıldızlı
tesis ve özel tesis istatistiklerine bakmak istiyorum:

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
Antalya’daki 350 adet 5 yıldızlı tesis ve özel tesisin ilçelere
göre dağılımı şu şekilde:
https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/64505,tib-02092019xls.
xls?0

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15
16
16
16
17

İlçe
AKSEKİ
AKSU
ALANYA
ALANYA
DEMRE
DÖŞEMEALTI
FİNİKE
GAZİPAŞA
GÜNDOĞMUŞ
KAŞ
KEMER
KEMER
KEPEZ
KONYAALTI
KORKUTELİ
KUMLUCA
MANAVGAT
MANAVGAT
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURTAPAŞA
SERİK

Tesis Tipi
KONAK
RESORT
RESORT
BUTİK OTEL
RESORT
BUTİK OTEL
RESORT
BUTİK OTEL
RESORT
BUTİK OTEL
BUTİK OTEL
RESORT
BUTİK OTEL
ŞEHİR OTELİ
RESORT
BUTİK OTEL
RESORT

Tesis Sayısı
1
22
79
1
1
3
40
1
4
1
1
115
1
8
4
12
56

Rakamlar ortada. Antalya ilini oluşturan 17 ilçenin
•
		
•
		

5’ünde (Demre, Döşemealtı, Gazipaşa, Gündoğmuş,
Kepez) hiç 5 yıldızlı ve özel nitelikli tesis yok.
4 tanesinde (Akseki, Finike, Korkuteli, Kumluca)
sadece 1 tane var.

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
•
•
•
		
•
		
		
		

1 tanesinde (Kaş) sadece 3 tane var.
1 tanesinde (Konyaaltı) sadece 4 tane var.
Resort oteller sadece 5 ilçede kümelenmiş.
(Aksu, Alanya, Kemer, Manavgat, Serik)
Şehir merkezi dediğimiz Muratpaşa ilçesinde ise
sadece 8 tane şehir oteli (Akra Barut, Antalya Hotel,
Su Hotel, Divan Talya, IC Havalimanı Oteli,
Rixos Downtown, The Marmara, Özkaymak Falez)

var. Yani 17 ilçeden sadece 5 tane ilçeye sıkışan resort otelleri
saymazsak Antalya’nın bir il olarak OTELCİLİĞİN BAŞKENTİ
OLDUĞUNU DA SÖYLEMEK İMKANSIZ.
Peki İstanbul’un 39 ilçesinde sadece Beşiktaş ilçesinde yer alan şehir otellerini
listelememi ister misiniz? Buyrun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ATİK PAŞA FOUR SEASONS
CONRAD OTEL
ÇIRAĞAN SARAYI OTELİ- ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ İSTANBUL
DEDEMAN İSTANBUL OTELİ
LE MERIDIEN İSTANBUL ETİLER
MERCÜRE İSTANBUL CİTY BOSPHORUS
RADISSON SAS BOSPHORUS
RAFFLES İSTANBUL ZORLU CENTER
RENAİSSANCE İSTANBUL POLAT BOSPHORUS HOTEL
SHANGRI-LA BOSPHORUS
SÜRMELİ İSTANBUL OTELİ
SWİSSOTEL THE BOSPHORUS

Sonuç olarak benim yukarıda anlatmaya çalıştığım bakış açıma göre ANTALYA
TURİZMİN BAŞKENTİ DEĞİLDİR, OTELCİĞİLİN DE BAŞKENTİ DEĞİLDİR, OLSA
OLSA OTELCİLİĞİN BİR DALI BİR SEGMENTİ OLAN “HERŞEY DAHİL SİSTEMLE
ÇALIŞAN DENİZ GÜNEŞ KUM (RESORT) OTELCİLİĞİNİN BAŞKENTİ” OLABİLİR.
Bora AKTÜRK
Avukat

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
DOĞUM GÜNLERİ

Kardeşlerimize
Mutlu Yıllar
Dileriz...

�
�
�
�

BURAK ÇORUMLUOĞLU
ERCAN ÇEK
ALİ SİNAN İNAN
AHMET ERDAL

Skal Sevgi ve Saygılarımızla

04.09
14.09
19.09
29.09
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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
ALTIN SPONSORUMUZ TALYA TIP
MERKEZİ’NİN ÜYELERİMİZE İNDİRİMLERİ

Tüm muayenelerde

Göz Lazer uygunluk muayenesinde

indirim % 30

indirim % 25

Tetkiklerde

Estetik uygulamalarda

indirim % 20

indirim % 15

Diş işlemlerinde

Ameliyatlarda

indirim % 10

indirim % 10

Göz lazer cerrahisinde

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında
(Ozon Terapi, Mezoterapi)

indirim % 5

indirim % 15

TALYA TIP MERKEZLERİMİZ:
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ağız ve Diş Sağlığı
Estetik ve Plastik Cerrahi
Ozon Terapi, Mezoterapi

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.
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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER

indirim % 20

indirim % 20

indirim % 20

indirim % 20

indirim
Mimaride % 25
Ürünlerde %20

indirim % 25
tüm Anadolu
Hastanelerinde

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

