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BAŞKANIN MESAJI
Değerli Skal Dostlarım,
Bildiğim kadarıyla Sezonumuz iyi geçiyor; Doluluklar çok iyi,
Misafirlerimiz memnun, Çalışanlar memnun, Acentacılar, Otelciler
ve Sektörün diğer Birimleri memnun -:) Umarım bu memnuniyet
tüm Sezonumuzu kapsar ve özellikle fiyatlarımızı kırmadan,
aksiyon almadan Bütçelerimizi tutturma fırsatımız olur. Hadi
hayırlısı diyelim...
Her zaman olduğu gibi, Mayıs ayında da aynı hızla faaliyetlerimizi
sürdürdük. Şöyle ki;
Mayıs başında, Turizm Haftasının devamı olarak gerçekleşen
I.W.A.B 5. Uluslararası Turizm Festivali kapsamında düzenlenen
Panel’e Skal adına katıldım. Moderatörlüğünü sevgili üyemiz Şule Billur’un yaptığı Panel’de
“STK (Sivil Toplum Kurumları)’ın Turizm’deki yeri ve Turizm Sektöründe Atık Yönetimi”
konusunda Skal olarak, yaptığımız açıklamalarımızla Sektöre gereken desteğimizi vermiş olduk.
Bildiğiniz gibi, uzun zamandan beri Mülkiyeti Kulübümüze ait bir Ofisimiz var ve tüm arşivimizi
de bu Ofisimizde muhafaza ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri yavaş yavaş Ofisimizi gözden
geçirerek elimizden geldiğince düzenlemeye çalıştık ve geçtiğimiz aylarda tamamladık. Yönetim
Kurulu olarak düşündük ki, bugüne kadar Yönetimde bulunan ve hayatta olan Eski Dönem
Başkanlarımızı yeni haliyle Ofisimizde bir Kokteylle biraraya getirmek, anılarımızı tazelemek,
onlardan fikirler almak ve bunun sonucunda toplu bir fotoğraf çekilerek anılarımıza katmak
güzel bir fikir olur dedik.
Sonucunda, 04 Mayıs Cumartesi günü büyük bir çoğunlukla katılım sağlayarak, güzel bir
Kokteyl eşliğinde anılarımızı tazeledik, rahmetli Dönem Başkanlarımızı andık, resimler çekildik,
güldük-eylendik ve hepbirlikte unutulmaz bir akşam yaşadık. Yönetim Kurulu olarak, katılan
tüm Dönem Başkanlarımıza birkez daha gönülden teşekkür ederiz.
Bir diğer etkinliğimiz ise, 16-17 Mayıs Tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ve Bilkent Üniversitesi
bünyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen “ÇOCUK DOSTU TURİZM” Projesinin
“KAPANIŞ KONFERANSI”na Skal Antalya adına Panelist olarak davet aldım. Bu daveti de
fırsat bilerek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mızın 100. Yılında katılmak
isteyen üyelerimizle ATA’mızı ziyaret edelim dedim. Bu fikirden yola çıkarak yaklaşık 15 kişilik
bir Skal Antalya Grubumuzla Ankara’ya gittik, ATA’mızı ziyaret ve saygı duruşunda bulunduk,
şükranlarımızı sunduk. Anıtkabir Müzesini ziyaret ederek Kurtuluş Yıllarımızda yaşanan
zorluklarla Vatanımızın kurtuluşunu tekrar yaşadık ve Şehitlerimize de şükranlarımızı sunarak
dua ettik. Ertesi gün de yapılan “KAPANIŞ KONFERANSINA” USDF Başkanımız Savaş Çolakoğlu
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ve Başkan Yardımcımız Erkan Özsavaş ile birlikte Panelist olarak
katıldım. Skal olarak hem “ÇOCUK DOSTU TURİZME” verdiğimiz
destekleri anlattık ve hem de SKAL’umuzu hem Katılımcılara ve
hem de Basın’a anlatarak tanıtımına katkıda bulunduk.
Geleneksel Yemekli Toplantımızı ise, 19 Mayıs 2019 (ATATÜRK’Ü
ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 100. YILI olması
nedeniyle hepbirlikte Akşam Yemeği “GALA” şeklinde yaparak
kutlamak istedik.
Bu fikrimizden yola çıkarak, Mayıs Yemeğimizi MARITIM PINE
BEACH-BELEK Otelde “GALA’’ şeklinde “ÖZEL BİR PROĞRAM”
ile gerçekleştirdik. 19 Mayıs Bayramımıza uygun Kırmızı-Beyaz
harika bir dekorasyonla hazırlanmış bir Salonda, güzel bir Menü,
leziz Yemekler ve güleryüzle hizmet veren profesyonel personel ve bizi hiç yalnız bırakmayan
sevgili üyemiz ve Otelin Genel Müdürümüz Kemal Oğuz Güleç’in candan evsahipliği ile harika
bir atmosferde geçirdik. Başta Genel Müdürümüz Oğuz Bey olmak üzere emeği geçen tüm
Ekibe bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, bize katılarak 19. Mayıs’mızın 100. Yılını
çoşku ve heyecan içinde kutlayan siz değerli dostlarımıza ben ve Yönetim Kurulum da çok
teşekkür ediyoruz.
Uzun bir süredir anons ettiğimiz gibi, bu Yıl ki Dünya Kongremiz 14-21 Eylül tarihleri arasında
Miami çıkışlı 1 haftalık Royal Caribbean Cruise şeklinde yapılacaktır. Uzun süreli olması nedeniyle
dostlukların, arkadaşlıkların ve iş fırsatlarının çok daha fazla yakalanabileceği bu Kongremizi
kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Dileyen üyelerimiz daha fazla bilgiyi, Skal International’ın
www.skal.org Sayfasından ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile görüşerek edinebilirler.
Temmuz ayı Yemeğimizi, geçen Yıl yaptığımız ve çok memnun kaldığımız “Geleneksel
Tekne Turu” şeklinde yine “Antalya Cruise” ile düzenlemek istiyoruz. Ancak, bu konudaki
hazırlıklarımızı henüz tamamlayamadığımız için sizlere kesin birşey söyleyemiyoruz. En kısa
zamanda sizlere bilgi verebilmek için çalışmalarımıza hız veriyoruz.
Hoşçakalın,
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
H.Cüneyt Kuru
Başkan

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA MAYIS AYI TOPLANTIMIZI
MARITIM PINE BEACH - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
I.W.A.B 5. ULUSLARARASI
ANTALYA TURİZM FESTİVALİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
I.W.A.B 5. ULUSLARARASI
ANTALYA TURİZM FESTİVALİ

IWABS Uluslararası Antalya Turizm Festivaline Muratpaşa Belediyesi Salonlarında düzenlenen ve Sevgili
üyemiz Şule Billur’un moderatörlüğünde Skal Adına Panelist olarak katıldım.
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SKAL ANTALYA GELENEKSEL BAŞKANLAR
BULUŞMASI
Skal International Antalya Kulübü geleneksel Başkanlar buluşması kokteyli bu akşamüstü Skal Antalya
ofisinde gerçekleşti.

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMININ 100. YILINDA ATAMIZ’I ZİYARET ETTİK.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılı nedeniyle Skal Antalya olarak bir grup
sevgili üyelerimizle ATA’mızı ziyaret ederek şükranlarımızı sunduk.
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ÇOCUK DOSTU TURİZM “ PROJESİNİN
KAPANIŞ TOPLANTISI

Bilkent Üniversitesinin bünyesinde ve Avrupa Birliğinin desteklediği “ÇOCUK DOSTU TURİZM “ Projesinin
Kapanış Toplantısında düzenlenen Panel’e Cüneyt başkanımızın da Konuşmacı olarak katılımları nedeniyle
biz de Skal Antalya olarak bir grup üyemizle Konferansa katıldık.
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günümüzü kutladık.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yılını kutladık.
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

https://turizmdays.com/tr/news/antalyada-turizmde-tum-zamanlarin-mayis-rekoru-kirildi-3911.
html
Bora Aktürk paylaşımı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2050998805010176&id=793907967385939
Ergin Dolapçıoğlu paylaşımı

Çok güzel bir çalışma yapmışlar.
Takvimin üzerinde hangi güne tıklarsanız Atatürk’ün o gün yaptığı şeyler çıkıyor.
https://www.ataturktoday.com/Takvim/2019AtaturkTakvimi.htm
Atilla Karaburçak paylaşımı
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turistik-dogu-ekspresi-ilk-seferine-cikti-41230058
Bora Aktürk paylaşımı

https://www.gmdergi.com/sektorel-haberler/payd-cocuklar-icin-elele-diyerek-sosyal-sorumlulukprojesine-imza-atti/
Eren Güngör paylaşımı
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HAYAT SEÇTİĞİNİZ KADINDIR
Evvel zaman içinde Memleketin birinde 90 yaşlarında fakat
çok dinç ve genç görünümlü bir adam yaşarmış?
Çevresinde bulunan herkes ona çok özenir ve sorarlarmış,
“bu gençliğin sırrı nedir” diye.
İhtiyar delikanlı güler geçermiş her soruldukça bu soruya.
Ama sorular sık ve soranlar çoğalınca cevap vermek vacip
olmuş sanki.
Düşünmüş nasıl anlatırım bu sırrımı kolayca herkese. Sonra karar vermiş tüm
meraklıları yemeğe davet etmeye evine.
“Bu davette size sırrımı açıklayacağım” demiş.
Herkes merakla davete gelmiş.Yemekler yenilmiş, içilmiş, sohbetler edilmiş vakit
iyice gecikmiş. Ama gençlik sırrı ile ilgili tek kelam edilmemiş.
Herkes konu ne zaman açılacak diye merak ederken adamcağız huri gibi sevimli
hanımına seslenmiş.
“Hatun , şu kilerden bir karpuz getirirmisin bize sana zahmet!..”
Hanım hemen doğrulmuş kilere giderek kaş ile göz arasında gidip bir karpuz
getirmiş.
Adamcağız şöyle eliyle bir vurmuş tık tık diye sonra da: “Bu olmamış hanım,
güzel çıkmayacak, başka getirir misin bir zahmet” demiş.
Hanım onu götürmüş bir tane daha getirmiş. Adam onu da bir yoklamış yine
beğenmemiş.
“Hanım sana yine zahmet olacak ama bu da olmamış başka bir tane getirir misin”
demiş.
Başka istemiş. Bu böylece dört sefer daha tekrarlanmış.
Dedemiz beşinci de karpuzu beğenmiş ve karpuz kesilmiş, misafirlere ikram
edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dedecik sormuş.
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“Eeeee?. Arkadaşlar işte benim gençliğimin sırrı burada
anladınız mı?” Herkes birbirinin yüzüne bakmış. Kimse birşey
anlamamış.
“Aman dede demişler nerde? Anlamadık biz bu sırrı!”
Dedecik gülmüş.
“Efendiler” demiş
“O gördüğünüz karpuz kilerde bir tanecikti, tekti. Ben hanıma
git de başka getir dedikçe o kilere gidip geliyor aynı karpuzu getiriyordu. Bir
kere bile (aman be adam, delimisin nesin şu tek karpuzu ne taşıtttırıyorsun bana
defalarca.) demedi. Beni sizin önünüzde mahcup duruma düşürmedi. İşte bütün
bu gençliğimi hanımıma borçluyum.”
“Biz birbirimizi hiç başkalarının önünde zor duruma düşürmeyiz. Aile içindeki
hiçbir şeyi dışarıya yansıtmayız. Hep birbirimize destek olur, dert ortağı olur,
yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlatırız. İyi
kötü her olayı da birlikte paylaşırız.” demiş.
Hayatınız seçtiğiniz kadındır..
Zevkli bir kadına rastlarsanız,ZEVKİNİZ,
bilgili bir kadına rastlarsanız BİLGİNİZ,
zeki bir kadına rastlarsanız ZEKANIZ gelişir.
Hayat kat kattır.
Babil’in Asma Bahçeleri gibi teraslar halinde yükselir ve bir terastan bir terasa
sizi kadınlar götürür.
Ve bugün durduğunuz teras , seyrettiğiniz manzara, gördüğünüz hayat yanınızdaki
kadının terası, manzarası ve hayatıdır.
Hayatınız seçtiğiniz kadındır. (Alıntıdır)
Mehmet BAHAR
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SAHİ, ŞU TURİZMCİLER OLMASA TURİZM DAHA MI GÜZEL
İDARE EDİLİRDİ?
Yaşadığı devrin önde gelen alimlerinden, yenilikçi
yaklaşımlarıyla yirminci yüzyılın başlarında eğitimde
modernleşmenin öncüsü olmuş Maarif Nazırı Emrullah Efendi
bir dost meclisinde şaka maksadıyla söylediği ‘Şu mektepler
olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim’ cümlesi geldi
aklıma ve bugünkü yazıma merhum Maarif Nazırı Emrullah
Efendiyi rahmetle yad ederek başlamak istedim.
Yıllarca, sadece eğitim alanında değil birçok meslek sektöründe yönetenlerle
yönetilenler arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladığında hemen
herkes tarafından yarı şaka yarı ciddi bu cümlenin geyiği yapılır durur. Bu
cümle bazen yapılan yanlışları anlatmak için söylenir bazen de alınan kararların
sorgulanması için kullanılır. Yani her şeyin sırrı ilgili konu üzerinde konuşulanlarda
gizlidir.
Bugünkü yazımızda “Şu turizmciler olmasa turizm daha mı güzel idare edilir”
sorusuna cevap aradık. Turizm sektöründe eski olan meslektaşlarım bilir. Sektörün
yıllardan beri turizmden gelen biri tarafından yönetilmesi hayali vardı hep. Yaklaşık
bir yıl önce bu hayal gerçek oldu. Geçen yıl temmuz ayında turizm sektöründen
gelen biri olarak sayın Kültür ve Turizm Bakanımız bu göreve atandığında tüm
sektör paydaşları yıllardır beklediği o hayalin nihayet gerçekleştiğini görmüştü.
Acentecisi, otelcisi, tedarikçisi, yan hizmet vereni, bürokratı, kısacası hemen
herkes çok mutlu olmuştu. Çünkü sektörden gelen bir bakan demek sektör için
büyük bir şanstı. Öyle ya, otuz yıldan beri konuşulan sorunlar birer birer çözülecek
sektör prangalarından kurtarılacak ve şaha kalkacaktı.
Peki aradan geçen sürede ne oldu, ya da ne umduk ne bulduk? Bir insan mesleğini
icra ederken sektörün sorunları ve çözümleri hakkındaki görüşleri ile o mesleğin
bağlı bulunduğu kurumu yönetirken ki görüşler aynı olmayabiliyor. Buna kimse
itiraz edemez. Çünkü dışardan bakmakla içeriden bakmak farklı olabilir ve hatta
bu bakış açısı farklılığından dolayı fikirler değişebilir. Ancak bu olağan durum
izaha muhtaçtır ki bunun için sektörle her zamankinden daha fazla istişare
gerektirir.
Bugün gelinen noktada otelcilerimizin ve acentecilerimizin büyük çoğunluğunun
Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın bazı konulardaki sektöre bakışı, bazı
uygulamalarındaki farklı tutumu ve yönetim şekli ile ilgili zaman zaman rahatsızlık
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duydukları aşikâr. Bu rahatsızlıkların nedenlerini sıralamak
bir yana bu rahatsızlıkların giderilmesinin tamamen Sayın
Bakanın elinde olduğunu düşünüyorum.
Turizm sektörü kırk yıla dayanan geçmişi ile çok büyük
deneyimler kazanmıştır. Bu kırk yılın belki on yıllık serüveninde
oluşturulan devlet politikalarıyla büyümesini sürdürmüştür.
Ancak kalan otuz yılında birazda zorunluluktan kendi
oluşturdukları politikalarla Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden
biri haline gelmiştir. Bu süreçte neredeyse her iki yılda bir
krizlerle boğuşmuş ve her seferinde kendi imkanlarıyla bu krizlerden alnının
akıyla çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreçte sektör paydaşlarıyla birlikte kendi içinde
sorunu çözmüş ve çoğu zamanda devletten medet bile ummamıştır.
Dolayısıyla böylesine büyük deneyimlere sahip bir sektörün devlet tarafından
dikkate alınmalı ve sektöre ait sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri daha
fazla dinlenmelidir. Hal böyleyken sektöre yön veren Kültür ve Turizm Bakanlığı
mensupları da aynı yolu takip etmelidir. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini
dikkate alarak hareket etmeli ve alacağı kararlarda birkaç sektör mensubunun
işine geldiği gibi değil sektörün çoğunluğunun menfaatlerini gözetmelidir.
Özellikle otelcilerin ciddi itirazda bulunduğu turizm tanıtma fonuyla ilgili detaylar
tekrar sektör temsilcileri ile istişare edilerek ele alınmalıdır.
Seyahat acentelerinin dört gözle beklediği yeni seyahat acenteleri yasa taslağı
TÜRSAB’ın görüş ve önerileri doğrultusunda bir an önce meclise gönderilip
yasalaştırılmalıdır. Yukarıda saydığım iki konuda olduğu gibi daha birçok sektör
konularında adım atmak varken adeta kül yutmaz bir anlayışa kapılarak “Ben
sektörün her kademesinde çalışarak bu günlere geldim, her şeyi en az sizin kadar
iyi bilirim, zaten siz hep kendinizi düşünüyorsunuz, oysa ben devleti de düşünmek
zorundayım” yaklaşımıyla sektör temsilcilerini töhmet altına sokmak turizm adına
oluşturulacak politikaların sektör tarafından sahiplenilmesini geciktirecektir.
Görevler ve koltuklar gelip geçicidir. Sektörü yönetenler nihayetinde dönüp
dolaşıp o sektörün bir paydaşı olarak tekrar eski yerini alacaktır. Sektörle
inatlaşmak yerine bütün diyalog kapılarını açık tutarak ve hatta alınması gereken
kararlarla ilgili sektörü ikna ederek veya sektör temsilcilerinin kendisini ikna
etmesine müsaade ederek bakanlık tarihindeki en başarılı bakan olmak varken
başka yollara sapmak yersiz olacaktır.
“Şu turizmciler olmasaydı turizm ne güzel idare edilir” anlayışı ile sektöre rağmen
sektörün benimsemediği kararlara imza atmak yerine herkesle ortak müşterekte
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buluşmak ve görevini bitirip sıradakilere devrettiğinde bile
her daim büyük saygıyla ve minnetle anılmak en güzel tercih
olacaktır.
Bir işi icra ederken bulunduğunuz hal ve ahvali görmek her
daim mümkün değildir. Sayın bakana her gün birçok yerden
“Tamam efendim, haklısınız efendim, en iyisini siz bilirsiniz
efendim” diyen ve bundan sonrada diyecek birçok dili
sulanmış insan varken sektörden gelenler olarak bizim işimiz
dışarıdan bir çift gözle gördüklerimizi duyduklarımızı lisanı
üslupla ona anlatmaktır. Zaten bu yazıda bu amaçla kaleme alınmıştır. Sonuç
olarak; Sayın Bakanımızın göreve gelmesiyle sektörde yaşanan sevinçlerin
kursakta kalmaması gerekiyor. Onun bakanlıktaki varlığı turizm sektörü için şans
mı yoksa şanssızlık mı olduğu tartışmaya açık bir durum olmamalıdır.
Bu görevin hakikaten turizm sektörü için büyük şans olduğunun herkesçe
görülmesi gerekiyor. O nedenle hem Sayın Bakanımıza ve hem de turizm sektörü
mensuplarına çok önemli görevler düşmektedir. Hiçbir alınganlık göstermeden
inandığımız doğruları bıkmadan usanmadan birbirimize anlatmalıyız.
Çünkü Türk turizm sektörü olarak böyle bir fırsatı kaçıramayız.
Hamit KUK
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ANTALYA TURİZMİNİN 12 AYA YAYILMASI İÇİN BİR
ALTERNATİF OLARAK “MEZUN TURİZMİ”
Bilindiği gibi genelde güney kıyılarımız, özelde de Antalya
turizminin en büyük sorunlarından bir turizmin “deniz-güneşkum” eksenli olması ve bu nedenle turizminin sezonunun
ağırlıklı olarak 3-4 aya sıkışıp kalmasıdır. Bu o kadar ciddi bir
sorun ki, bir çok otel düşük sezonda kapanırken, bir çoğu da
sırf kalifiye personelini otelde tutmak ve kapanmanın diğer
olumsuz etkilerinden kurtulmak için zarar etmek pahasına
otelini açık tutmak zorunda kalıyor. Turizm günün sonunda bir hizmet sektörü ve
ne kadar lüks bir otele sahip olursanız olun personeliniz güler yüzlü bir hizmet
sunmuyorsa turistin aldığı hizmetten memnun kalması çok zor. 3-4 ay çalışıp 7-8
ay boşta gezen bir personeli de güler yüzlü hizmet vermeye motive etmek kolay
değil, dolayısıyla ne yapıp edip turizmi 12 aya yaymamız gerekiyor.
Bunun için çabalar gösterilmiyor mu? Tabi ki gösteriliyor. Örneğin Belek
bölgesinde golf turizmi veya ocak şubat aylarındaki profesyonel futbol
takımlarının ağırlanması veya ekim kasım dönemlerindeki seminer, kongre turizmi
bunlara güzel örnekler ancak yatak arzı o kadar fazla ki, bu örnekler de sorunu
çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla bu çözümlere yeni örnekleri eklemek zorundayız.
Bu bağlamda ben de bir alternatif önerisinde bulunmak istiyorum. Literatürde
böyle bir tanımlama var mı bilmiyorum ama “MEZUN TURİZMİ”nin güzel bir
alternatif olabileceğini düşünmekteyim. Peki bununla neyi kastediyorum. Kendi
yaşam pratiğimden bir örnekle açmak istiyorum.
Ben 1991-1998 yılları arasında ortaokul ve liseyi bir Anadolu lisesinde okudum.
İnsanın 11-18 yaş dönemi çocukluktan gençliğe adım attığı, insanın başında
kavak yellerinin estiği çok güzel ve özel bir dönem. Biz de okulumuzda bu 7
yılı gerçekten dolu dolu geçirmiştik ve son derece samimi, hesapsız kitapsız
arkadaşlıklar, dostluklar kurmuştuk. Liseden mezun olduktan sonra da muhakkak
arkadaşlar, dostlar edindik ama ortaokul lise arkadaşlıklarının tadı hep bir başka
oldu bizim için. Tabi liseden mezun olunca, önce üniversite okuma telaşı; derken
erkekler için askerlik hizmeti, ardından iş bulma telaşı, ardından eş bulma telaşı,
ardından çoluk çocuğa karışma derken mezuniyetimizin üzerinden 20 yıl geçti
ama doğru düzgün kendimize özel bir vakit ayırıp 98 mezunları olarak bir
araya gelememiştik. Tabi arayı bu kadar soğutmamızda kimimizin Antalya’da,

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
kimimizin İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, hatta Amerika’da,
Almanya’da, Hollanda’da vs. yaşıyor olmasının, yani coğrafi
anlamda da savrulmuş olmamızın etkisi vardı.
2018 yılının mayıs ayında 98 mezunları olarak önce bir whassup
grubu kurduk ve oradan haberleşmeye başladık. Sonra
kasım ayında Antalya’daki bir otelde buluşma fikri doğdu.
Bir arkadaşımız Belek’teki bir otele 17-18 Kasım tarihlerine
rezervasyon yaptırdı ve bu 1 gece 2 günlük programa
aşağı yukarı 25 arkadaşımız ve 3-4 tane de öğretmenimiz
geldi. Herkes bir anda lise yıllarına geri döndü ve son derece hoş ve bolca da
nostaljik bir ortam oluştu. Otelin lobisinde toplandık ve herkes sırayla 1998’den
bugüne neler yaptığını anlattı. Yani 20 yıllık birbirimizden haber alma boşluğunu
kapatmış olduk. Günün sonunda çok güzel duygularla ve bundan sonra arayı 20
yıl açmayalım dilekleriyle otelden ayrıldık. Daha sonra da iletişimimiz aynı şekilde
devam etti. Şuanda bunu bir üst noktaya taşımak ve bu tip organizasyonları
daha derli toplu bir şekilde yapabilmek için bir mezunlar derneğinin de kuruluş
işlemlerine başladık. Okulumuz 1991’de kurulmuş ve tam sayıyı bilmemekle
birlikte 5.000 civarı mezunu olduğunu tahmin etmekteyim.
Bunları niye anlatıyorum? Çünkü okul deyip geçmemek lazım. Sadece bizim
okulun 5.000 mezunu var. Türkiye’de yüzlerce ve hatta binlerce okul var ve bu
okulların yüzbinlerce hatta milyonlarca mezunu var. Dolayısıyla bu mezunların bir
araya gelip eskisi gibi güzel zamanlar geçirmeye de ihtiyaçları var. Tabi insanları
organize etmek kolay değil. Yeri geliyor iki kişiyi bile yan yana getiremiyorsunuz
dolayısıyla mezunlararası iletişimi, dayanışmayı ve bu şekilde turistik
organizasyonları yapabilmek ve geliştirebilmek için mezunlar derneklerinin var
olmasına ve etkin bir şekilde çalışmasına ciddi ihtiyaç var. Konuya bu açıdan
yaklaştığımızda, turizmcilerimizin bu alana el atmalarını, mevcut mezunlar
dernekleriyle bir araya gelerek ortak projeler geliştirmelerini; mezun gruplarına
özel programlar ve avantajlı fiyatlar sunmalarını; mezunlar derneği olmayan
okullarının da bu dernekleri kurmalarını teşvik etmelerini tavsiye ederim.
Tabi ki her öğrencinin mezunu olduğu okula aidiyet duygusu eşit derecede
değildir. Okul demek biraz da okul arkadaşlıkları ve dostlukları demektir. Yani
öğrenciler mezun oldukları okulla orada kurdukları arkadaşlıklar ve yaşadıkları
güzel anılar üzerinden bağ kurarlar. Eğer güzel dostlular kurulmamışsa ve güzel
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anılar yaşanmamışsa o okuldan diploma almış olmak pek
bir anlam kazanmayabilir. Dolayısıyla her mezun okuluna
ve eski okul arkadaşlarına büyük bir aidiyet duygusuyla
bağlı olacak diye bir beklentiye girmeye gerek yok ancak
yine de inanıyorum ki düzgün çalışan mezun derneklerinin
turizmcilerimizle kuracağı uzun vadeli, kurumsal işbirlikleri
MEZUNLAR TURİZMİ alanının gelişmesine ve bu yolla
turizmin 12 aya yayılmasına katkıda bulunacaktır.
Bora AKTÜRK
Avukat
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DOĞUM GÜNLERİ

Kardeşlerimize
Mutlu Yıllar
Dileriz...
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HÜSEYİN CİHANOĞLU
ASUMAN TARIMAN
KEMAL OĞUZ GÜLEÇ
MELİH YETİŞ
SELÇUK MERAL
KAYA GÜRLERSAN
SALİH BAŞARAN
BANU TONGUÇ

Skal Sevgi ve Saygılarımızla

09.06
10.06
11.06
16.06
18.06
19.06
22.06
30.06
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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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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.

