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BAŞKANIN MESAJI
Değerli Skal Dostlarım,
İlk edindiğimiz bilgilere ve gerçekleşmelere göre, 2019 Sezonunun
beklentilerimizin
müjdelerini

üzerinde

verimli

ve

başarılı

geçeceğinin

verebiliriz. Umarız, şu anda başarılı bir şekilde

sürmekte olan rezervasyonlarımız sezon boyu devam eder
biz de 2019 Sezonumuzda

ve

2014 Yılındaki gibi güzel sonuçlara

ulaşabilme şansını yakalarız. Bu güzel temmenilerimizden sonra
Şubat ayındaki gelişmelere geçebiliriz.
Bu Yılın ikinci Yemekli Toplantısını 27 Şubat Çarşamba günü,
Sevgili Üyemiz Fatih Caner kardeşimizin evsahipliğinde Crowne
Plaza Hotel Antalya’da gerçekleştirdik. Güzel bir katılımın olduğu
ve Skal Antalya’mızın kurulmasında emeği geçen değerli üyelerimizin de bizi onurlandırdığı
Yemeğimizde, Crowne Plaza Otel’in her zamanki

güleryüzlü Servisi, lezzetli Yemekleri ve

candan Evsahipliği ile ağırlandık. Başta Fatih kardeşimiz olmak üzere emeği geçen tüm Otel
Personeline bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, bu anlamlı Toplantımıza katılan siz
değerli Skal Dostlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Bu ayki Konuşmacı Konuğumuz, uzun yıllardır üyemiz olan ve Skal Antalya’ya çok emekleri
dokunan değerli üyemiz Avni Aker Hocamızdı. Avni Hocamız, “Geçmişini Bilmeyen Geleceğini
Göremez”

sözünden yola çıkarak uzunca süren Arşiv araştırmalarından sonra “SKAL

ANTALYA’NIN KURULUŞ ÖYKÜSÜ” başlıklı Sunumu’nu büyük bir beğeni ve sürprizlerle
gerçekleştirdi. Fakat henüz gerçekleştirdi de diyemiyoruz, çünkü süre sunumun tamamına
yetmedi ve bu nedenle kalan bölümünü Nisan ayındaki Toplantımızda devam edecek ve bu
nedenle Teşekkürümüzü Nisan ayında Sunumunu tamamladıktan sonra yapalım dedik. Bu arada,
özellikle bu değerli Sunum’da aramıza katılarak o Yıllardaki hem Skal ve hem de Antalya
Turizm’inin gelişimi ile ilgili anılarını paylaşan Mehmet Alfuran, Subutay Gönen, zamanının en
önde gelen Seyahat Acantaları arasında olan Camel Tour ve yine zamanının en önde gelen
Tatil Köyleri arasında gelen Salima Tatil Köyleri’nin Kurucusu ve Sahibi Ergun Güvenç, Dünya
Başkanımız Salih Çene ve Councillor’mız Asuman Tarıman’a bir kez daha çok teşekkür ederiz.
Skal Mail Grubumuz ve Skal WhatsApp Sayfamızda paylaştığımız bazı duyurularımızı bir kez
daha Bültenimizde de paylaşmak istedik.
USDF Federasyon Toplantımız 15-17 Mart tarihlerinde Skal İzmir Başkanımız Emre Gezgin’in
evsahipliğinde İzmir Hiton Otelinde yapılacaktır. Aynı zamanda bu Toplantımızda Federasyon
Genel Kurulu yapılarak Yeni Dönem Başkanı, Yönetim Kurulu ve bağlı Kurulları seçilecektir.
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BAŞKANIN MESAJI
Derneğimizden bu seçimlere; Asuman Başkanımız tekrar Councillor
görevine, Münciye Başkanımız tekrar Yönetim Kurulu Üyeliğine,
Umman Başkanımız Disiplin Kurulu Üyeliğine ve Dinçer Başkanımız
Denetleme Kurulu Üyeliğine aday olmuşlardır. Skal Antalya olarak
gururla desteklediğimiz değerli Başkanlarımıza şimdiden başarılar
diliyoruz.
2019 Yılı Dünya Kongre’miz de, Skal International’ın mail’lerini
paylaştığımız gibi, 14-21 Eylül tarihlerinde 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.
Crowne Plaza’daki Toplantımızda da tekrarlamış olduğumuz gibi, Mart Ayındaki yoğun
Fuarlar nedeniyle katılımın az olacağı düşücesiyle Mart Ayındaki Toplantımızı iptal ettik. Bu
nedenle bir sonraki Toplantımızı Nisan Ayında yapacağız. Toplantı Tarihini ve Yerini henüz
kesinleştiremediğimiz için daha sonra sizlere bilgi verebileceğiz.
Skal Sevgi ve Saygılarımızla,
H. Cüneyt Kuru
Başkan
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SKAL ANTALYA ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZI
CROWNE PLAZA ANTALYA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Yemeğimize başlamadan önce kaybettiğimiz değerli üyemiz Naci Gedik kardeşimiz için saygı
duruşunda bulunduk.

Değerli üyemiz Avni Aker’in uzun araştırmalar sonucu hazırladığı ‘‘SKAL ANTALYA’NIN KURULUŞ
ÖYKÜSÜ’’ konulu sunumunu beğeniyle izledik.
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SKAL ANTALYA ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZI
CROWNE PLAZA ANTALYA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Değerli üyemiz Avni Aker’in uzun araştırmalar sonucu hazırladığı ‘‘SKAL ANTALYA’NIN KURULUŞ
ÖYKÜSÜ’’ konulu sunumunu beğeniyle izledik.

Antalya’nın Kuruluş Öyküsü sunumunda yemeğimize katılarak anılarını bizimle paylaşan değerli
konuklarımız Ergun Güvenç, Mehmet Alfuran, Subutay Gönen’e teşekkür ediyoruz.
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SKAL ANTALYA ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZI
CROWNE PLAZA ANTALYA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Kurucu üyelerimizden sevgili Mehmet Alfuran yemeğimize katılarak Skal Antalya’nın Kuruluş
Öyküsü ile ilgili anılarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.

Değerli üyemiz Özel Oytun Türkoğlu yazdığı son kitabını ‘‘SAT KENDİNİ’’ başkanımız Cüneyt
Kuru’ya hediye etti.
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SKAL ANTALYA ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZI
CROWNE PLAZA ANTALYA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Young Skal üyemiz Serinay Beydemir’in rozet töreni.

Toplantı sponsorumuz Crowne Plaza Antalya Oteli genel müdürü ve değerli üyemiz Sevgili Fatih
Caner’e teşekkür plaketi takdimi.
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SKAL ANTALYA ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZI
CROWNE PLAZA ANTALYA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Doğum günü olan üyelerimizin geleneksel doğum günü pastasını kestik.

Doğum günü olan üyelerimizin geleneksel doğum günü pastasını kestik.
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

Cüneyt başkanımızın liderliğinde yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanları bu akşam toplandı.
Agah kardeşimizin misafiri olduğumuz toplantıda genel konular, gelecek planları, USDF toplantısı
ve diğer detaylar konuşuldu.
Emir Hepoğlu paylaşımı

Tursab yemegindeyiz :)
Deniz Gürlersan paylaşımı
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

BATMAN REAL KONAK HOTEL DEV İSİMLERİ AĞIRLADI Anadolu Turizmimizin parlayan yıldızı BATMAN’ı
tüm dünyada tanıtımında büyük çabaları olan Real Konak Hotel’in Genel Müdürü Hüseyin ASLAN bu kez
yine önemli bir projeye imza attı. Dünyaca Ünlü Ressam Sayın Ahmet Güneştekin’i ve ünlü misafirlerini,
Anadolu Turizmimizin parlayan yıldızı BATMAN’ı tüm dünyada tanıtımında büyük çabaları olan Real
Konak Hotel’in Genel Müdürü Hüseyin ASLAN Real Konak Hotel de ağırladı.
http://batmantarafsiz.com/haber/12940/batman-real-konak-hotel-dev-isimleri-agirladi.html?fbclid=I
wAR371SjqzanNw4Umy2yKHeX8DxjDglMgXywGv74mvpE5_CwwJhMBdfOvB1k
Bora Aktürk paylaşımı

https://www.turizmguncel.com/haber/tuinin-bilancosunda-da-korkulan-sonuc-zarar-2-katina-cikti
Bora Aktürk paylaşımı

https://mixmag.com.tr/read/berlin-gece-hayati-turizm-news?utm_source=pixel&utm_medium=fb_
ig&utm_campaign=berlin_tourism
Bora Aktürk paylaşımı
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BAŞSAĞLIĞI
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14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
Skal Antalya olarak Sevgililer Gününü kutladık.
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“80’e 20” Kuralı
İtalyan matematikçi, ekonomist Vilfredo Pareto’nun yaptığı
gözleme göre, İtalya’nın bütün gelirinin %80’ine, İtalyan
nüfusunun sadece %20’si ne sahip olduğunu farketmiştir.
Daha sonrasında ise araştırma farklı noktalara kaymış ve
hayatımızın genelinde “80’e 20” kuralının hakim olduğu
gözlemlenmiştir. İlk duyulduğunda kulağa biraz saçma gibi
gelse de yapılan çalışmaların çoğu bu kuralı doğrulamaktadır.
Buna göre;
- Şirket gelirinin %80’i satışların %20’sinden gelir
- Ülkedeki gelirin %80’i vatandaşların %20’sine dağılır
- Trafikte kazaların %80’i sürücülerin %20 si gerçekleştirir.
- Dolabımızdaki kıyafetlerin %20’sini %80 sıklıkla giyiyoruz.
- Bir dildeki kelimelerin %20 sini öğrendiğinizde dilin %80’inine hakim olursunuz.
- Bir işletmede şikayetlerin %80’ini yapılacak %20’lik iyileştirme ile gidermek
mümkündür.
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu kural her ne kadar “80’e 20” olarak bilinse de
zaman zaman yapılan analizler ve çalışmalarda elde edilen sonuçlarda “85’e 15”,
“75’e 25” gibi ufak tefek farklılıklar oluşabilmektedir. Fakat genel itibariyle oluşan
bu tür tabloya literatürde “80’e 20” kuralı veya Pareto Analizi denilmektedir.
Özellikle şikayetlerin çözümü konusunda çok faydalı olan bu yöntemin daha da
iyi anlaşılabilmesi için örnek bir şikayet tablosu aşağıdadır.
Örneğimiz restaurantta misafirlerden gelen şikayetlerin alt alta yazılması ve bu
şikayetlerin tekrar sayılarından oluşmaktadır.

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

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Şikayet
Siparişlerin gelmesi uzun sürüyor
Sipariş vermek uzun sürüyor
Yemekler çok yağlı
Garson hizmeti iyi değil
Masalar pis
Porsiyonlar çok az
Genel hijyen çok kötü
Masada tuz, biber, peçete vs. Eksik
Çalışanlar çok kaba
Fiyatlar çok pahalı
Restaurant çok soğuk
Işıklandırma yetersiz
Sandalyeler rahat değil
Havalandırma yetersiz
TOPLAM

Sayısı
89
60
49
36
18
11
9
7
7
5
4
2
2
1
300

%
29,67%
20.00%
16,33%
12.00%
6.00%
3.67%
3.00%
2.33%
2.33%
1.67%
1.33%
0.67%
0.67%
0.33%
100 %

Top.%
29,67%
49,67%
66.00%
78.00%
84.00%
87,67%
90,67%
93.00%
95.33%
97.00%
98.33%
99.00%
99,67%
100 %

Yukardaki örnekte de görüleceği üzere 14 ana başlıkta toplanmış olan şikayetlerin
sadece ilk 4 tanesinin düzeltilmesi şikayetlerin %78’ini çözmüş olacak. Yine
bu tabloya göre şikayetlerin ilk 7 adedinin çözülmesi durumunda şikayetlerin
%90’ından fazlası çözülmüş olacaktır.
Hayatımızın tüm alanlarına uygulayabileceğimiz bu 80’e 20 kuralını sezona
hazırlandığımız bugünlerde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullanmanız dileğiyle
herkese şimdiden güzel bir sezon diliyorum.
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Türk turizminin yeni vergilerle imtihanı!
Dünya Turizm örgütü tarafından her yıl düzenli bir şekilde
yapılan istatistik çalışmalarında görüldü ki turizm sektörü
dünyada sürekli gelişen sektörlerin başında geliyor. Alınan
verilere göre turizmin yıllık büyüme oranı her yıl yüzde dört
gibi rakamların üzerinde seyrediyor. Böyle bir büyümenin
farkına varan ve sektörden pay almak isteyen ülke sayısı da
her geçen gün artıyor.
Turizmin bir ülkeye sağladığı faydalar saymakla bitmez. İşsizlik,
döviz açığı gibi ülkeyi en derinden etkileyen sorunlar için birebir ilaç gibidir.
Sağladığı katma değerle sadece kendi alanında değil altmışa yakın farklı sektöre
de katkı koyarken ihracat kalemleri içinde verimliliği en yüksek sektördür.
Bugün geldiğimiz noktada turizm sektörü olarak 2016 ve 2017 yıllarında devlet
eliyle yaşanan krizlerden sonra geçen yıl yeniden yükselişe geçerek kayıplarımızı
telafi etmeye başladığımız bir süreçte bizi yeni imtihanlar bekliyor.
Yukarıda bahsettiğim üzere sektör olarak başlı başına hiç vergi vermese bile
ülkeye birçok yönden katkı veren bir sektör olan turizm sektörüne yeni vergiler
konarak bu sektörün hızı mı kesilmeye çalışılıyor anlamakta çok zorlanıyoruz.
İki yıl boyunca yaşanan derin kriz sayesinde yaklaşık on yıl gerilere giden gelir
ve kârlılıkları toparlamanın önümüzde birkaç yıl daha süreceği aşikarken yakın
zamanda sektöre yüklenen vergilerin bu sektörün toparlanmasını ne kadar
uzatacağı tahmin bile edilemiyor. Kısaca bindiğimiz dalı kesme konusunda
üzerimize yoktur.
Son birkaç ay içinde kamuoyun gözünden kaçan ama biz turizmcileri ince
ince bir girdabın içine sokan yeni vergilerden bahsediyorum. Birkaç ay içinde
turizmcilerin üzerine konan tamı tamına dört adet vergi türünden bahsetmek
istiyorum ki bu vergile sektör olarak en iyi sezonlarımızı yaşadığımız 2014 ve
2015 yıllarında bile yoktu.
1 Ocak 2019 da devreye giren ve dış hat yolculara uygulanacak olan 3 Euro’luk
güvenlik vergisi olmuştur. Kısaca biz buna havalimanı ayakbastı vergisi diyoruz.
Üstüne üstlük bu yasa operatörlerin uçak anlaşmalarını yapıp, tatil paketlerini
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hesaplayıp satışa sunduktan sonra hazırlanıp yürürlüğe girdi.
Yani yurtdışından bizlere yolcu gönderen operatörlerimiz
hazırlıksız yakalandı.
Bu uygulamaya ilk itiraz eden TÜRSAB başkanımız oldu.
Ayrıca Almanya seyahat acenteleri birliği DRV bir mektup
kaleme alıp Kültür ve Turizm bakanımıza göndererek bu
uygulamanın ertelenmesini istedi. Kültür bakanımız Ulaştırma
ve altyapı bakanıyla görüşerek bu uygulamanın kaldırılmasını
istese de çokta başarılı olamadı ve uygulama her gelen yolcu
için bazı havalimanında 1,5 Euro bazı havalimanlarımızda ise 3 Euro şeklinde
uygulanmaya başlandı bile.
İkinci vergi türü ise Orman Genel Müdürlüğü’nün turizm maçlı arazi tahsislerinde
irtifak hakkı ve ciro payı üzerinden geriye dönük KDV alınmaya başlanması
olmuştur.
Bugüne kadar Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Emlak, Varlık Fonu gibi
idareler tarafından yapılan tahsislerde ödenen ittifak hakkı, kiralama, kullanım
izni, teslim ve ön izin işlemleri KDV’den istisna edilerek uygulanmasının dayanağı
ise 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-p maddesidir. Bu Kanun maddesinde
hazine tarafından yapılan yukarıda sayılan sistemlerin tamamının KDV sinden
istisna tutulacağı hükmü olmasına rağmen Maliye aynı şekilde düşünmüyor ve bu
tartışmalar arasında uygulamaya devam ediliyor.
Üçüncü vergi türü de 18 Ocak tarihinde çıkan 7161 sayılı yasayla vergi mevzuatında
yapılan değişikliktir. Bu değişikliğe göre kur farkının KDV matrahına dahil olduğuna
yönelik düzenlemenin yapılmasıdır.
Bu ne demek?
Biliyorsun daha önce kur farkı gelirleri (ki bu gelirler genellikle suni gelir oluyor)
bilançolarda görülürdü ancak KDV matrahından muaftı. Şimdi bir seyahat acentesi
düşünün; yurtdışından gelen dövizi otele döviz cinsinden konaklama bedeli
olarak ödüyor. Bunun karşılığında da oteller tarafından faturalar Acentelere TL
olarak kesiliyor. Aynı şekilde Acente de yurtdışına TL olarak kesilip gönderiliyor.

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
Burada Acenteler açısından haliyle bazen kur farkı zararı
bazen de kur farkı kârı gözüküyor. Oysa bu kâr/zarar farkları
gerçekte değil sadece kâğıt üzerinde bir kâr veya zarar
olarak gözüküyor. Çünkü seyahat acentasının yurtdışından
gelirleri de ve konaklamadan kaynaklı giderleri de döviz
cinsinden yapıyor. O konaklama bedelleri seyahat acentasının
giderlerinin neredeyse yüzde doksanına tekabül ediyor.
Şimdi devlet, 7161 sayılı yasaya göre kâğıt üzerinde kârmış
gibi gözüken bu meblağlara fatura kesilip KDV tahakkuk
edilmesini istiyor. Bu yasayla beraber aslında gerçekte hiç kazanmadığımız
paraların KDV’sini ödemek zorunda kalacağız. Aynı şey birçok Otelci açısından
da geçerli bir durum.
Dördüncü sırada sayabileceğimiz vergi türü ise bir turizm tanıtma fonu kurulması
fikridir. Bu da dolaylı yoldan otellere ve seyahat acentalarına yeni yük getirecek
bir tür vergi sistemidir. Henüz devreye girmemiş olan ama Kültür ve turizm
Bakanımızın açıklamalarına göre seçimlerden hemen sonra turizm geliştirme
fonu altında yeni bir fonu yasalaştırılacak.
Turizm geliştirme fonu yukarıda yazdığım diğer vergi türleri ile kıyaslandığında
belki de turizm sektörüne fayda sağlayacak en doğru şey olacak. Her ne kadar
şekil olarak tartışılıyor olsa da Türkiye turizminin tanıtımına katkı sağlayacaktır.
Burada ki en büyük endişe toplanacak fonun siyasi kararlarla başka taraflara
aktarılmaması olacaktır. Onun için bu fonun yasası hazırlanırken turizm tanıtma
dışında başka hiçbir yerde kullanılamayacak şekilde net tanımlamalar yapılarak
hazırlanmasıdır.
Sonuçta turizm sektörü olarak bir sürü yeni vergi yüküyle karşı karşıyayız. Onca
sıkıntı atlatmış bir sektörü desteklemek yerine adeta o sektöre göz dikip kendi
bütçelerini bu sektörden gelecek olan yeni vergilerle düzeltme yöntemini seçen
devlet, bıçak sırtı iyi giden turizm sektörünün bu vergi yüklerini nasıl kaldıracağını
düşünüyor?
Geçen yıllarda verilen uçak destek teşviklerini ve diğer birkaç ufak tefek destek
türlerinden dolayı devletin kasasından çıkan paraların çok daha fazlasını geri
almayı hedefleyen bir anlayışın sektöre vereceği zararları hesaplamakta sınıfta
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kaldığını düşünüyorum. Kısaca devlet turizm sektörüne
kaşıkla verdiği desteğin karşılığını kepçeyle geri almayı
hedefliyor.
İki yıl boyunca kolu kanadı kırılan turizm sektörünün geçen
seneden itibaren düzelmeye başladığı bir dönemde peş
peşe gelen vergilerin sektörün dışarıdaki rekabet edebilir
özelliklerine ciddi zararlar vereceği aşikâr. Hal böyle olunca
da Türkiye olarak, dünya turizm pazarında sürdürülebilir bir
rekabet ortamını sağlayan argümanlar geliştirmek yerine işin
kolayına kaçılması sektöre yapılacak en büyük kötülük olacağını önümüzdeki
dönemde hep birlikte yaşayarak göreceğiz.
Son olarak, devlet artık turizme destek vermiyor bari köstekte olmasın diyeceğim
ama yürürlüğe giren yeni vergilerle adeta “Atı alan Üsküdar geçmiş” gözüküyor.
Sevgili turizmciler, hepimize geçmiş olsun!
Hamit KUK
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PAZARLAMADA GELİNEN SON NOKTA : BÜYÜLEMEK
Günümüz dünyasında her sektörde her alanda korkunç bir
rekabet gözlemliyoruz. Eskiye göre nüfus artıyor, okullar,
üniversiteler artıyor, yeni şirketler kuruluyor, ürünler hizmetler
çeşitleniyor, iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın da
etkisiyle, herkes her türlü ürün ve hizmete istediği her an
ulaşabiliyor. Hatta siz herhangi bir ürüne ulaşmak için bir çaba
göstermeseniz bile, kullandığınız sosyal medyaların, arama
motorlarının, internet tarayıcıların çerezleri ve algoritmaları
sayesinde size ilginç gelebilecek ürün ve hizmetleri sizin gözünüze sokuyorlar.
Yani size ilginç gelecek sizi etkileyebilecek ürün ve hizmetlerden kaçmanız bir
noktada imkansız hale geliyor.
Bu genel tespitlere turizm sektörü açısından bakacak olursak, aynı durumun
turizm için de geçerli olduğunu göreceğiz. Turizm sektöründe de kıran kırana
bir rekabet söz konusu. İspanya, Yunanistan, Mısır, Türkiye gibi ülkeler kendi
aralarında rekabet ederken Türkiye içinde de bölgeler arasında hatta Antalya
bölgesinin içindeki Kemer, Göynük, Beldibi, Lara-Kundu, Belek, Side, Alanya
gibi daha alt bölgeler arasında bile rekabet var. Bütün oteller çok güzel, çok
lüks yemekler çok lezzetli. Yani kısacası insanları etkileyebilecek çok ürün ve
hizmet var. Peki herkesin bu kadar lüks, bu kadar mükemmel olduğu bu rekabet
ortamında artık bir ürün veya hizmeti katma değerli bir şekilde satabilmek için
“İNSANLARI ETKİLEMEK” yeterli mi? Bence değil. Bence burada anahtar kelime
ETKİLEMEK değil artık BÜYÜLEMEK. Zira rekabette avantaj sağlama, bir ürün
veya hizmeti hakkıyla, katma değerli bir şekilde satabilmek için İNSANLARI
ETKİLEMEK yetmiyor BÜYÜLEMEK gerekiyor. Yani insanlara büyüleyici bir ortam
ve hizmet deneyimi sunmak gerekiyor.
Ben şahsen bugüne kadar çeşitli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle Alanya – Kaş
hattında bir çok 5 yıldızlı, gerçekten üst segment denebilecek otellerde kaldım
veya bulundum. Artık bir otelin sahip olduğu lüks beni cezbetmiyor, büyülemiyor.
Çünkü hemen hemen hepsi aşağı yukarı aynı seviyede. Ama bir 5 yıldızlı otelin
doğayla ne kadar içiçe olduğu, binalarını yeşilin doğanın içine adeta yedirmiş
olduğu beni daha çok ilgilendiriyor. Mesela son yılların yükselen trendi TRENLE
DOĞU EKSPRESİ TURU aslında son derece köhne, zamana yenik düşmüş trenlerle
yapılıyor. Ama Doğu Ekspresinin insana vaat ettiği deneyim ve atmosfer o kadar
BÜYÜLEYİCİ ki, insanlar o trenin içine girince, o atmosferi teneffüs etmeye
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başlayınca büyük şehirlerde yaşamakta oldukları süper lüks,
havuzlu, güvenlikli, fitness centerli sitelerinin konforunu
aramıyorlar.
Yurtdışından da bir örnek vermem gerekirse WALT DİSNEY
Stüdyoları’nın DISNEY CRUISE LINE adında bir kruvaziyer
şirketi var. Miami’den kalkan gemi Karayip adalarını geziyor.
Peki bu gemiyi diğerlerinden ayıran fark ne? Geminin
içinde WALT DISNEY’în büyülü dünyası yaratılmış. Her an
bir Walt Disney karakteri karşınıza çıkıp çocuğunuza bir
etkinlik yaptırabilir. Dolayısıyla çocuklu aileler için çok güzel bir alternatif. Veya
Amerika’nın bir öok yerinde Tom Hanks’in meşhur Kutup Ekspresi filmindeki
tren ortamını yaratan POLAR EXPRESS TRAIN RIDE adı altında macera trenleri
var. Verdiğim bu örneklerin hepsinin ortak noktası gerçekten BÜYÜLEYİCİ BİR
ATMOSFER vaat etmeleri.
Peki bizim ülkemiz yerli ve yabancı turistleri BÜYÜLEMEK için yeterli bir potansiyele
sahip mi? Bu konuda Allah’ın sevgili kullarıyız. Cennet gibi bir vatanımız var.
Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle, mutfağıyla, (her ne kadar son yıllarda
aşınmaya başlasa da) misafirperver, yardımsever, güleryüzlü insanlarıyla, verdiği
muhteşem fotoğraflarla ülkemizin insanları BÜYÜLEMEK için hiçbir eksiği yok
fazlası var. Tek yapmamız gereken biraz yaratıcılıkla, küçük dokunuşlarla bu eşsiz
malzemeden çok daha BÜYÜLEYİCİ hikayeler yazmak.
Sözün kısası, turizm sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bu dinamik ve küresel
rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve katma değer yaratabilmek için
BÜYÜLEYİCİLİK kavramına odaklanmalarını önermek isterim.
Bora AKTÜRK
Avukat

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
BASINDA BİZ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
DOĞUM GÜNLERİ

Kardeşlerimize
Mutlu Yıllar
Dileriz...
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KEMAL ORAL
AVNİ AKER
YAVUZ ÖZTÜRK
MUSTAFA TÜRK
HASAN AKINCIOĞLU
VAROL ÇAKIR
MÜNCİYE ÇAVUŞOĞLU
EMİR HEPOĞLU
YUSUF HACISÜLEYMAN

Skal Sevgi ve Saygılarımızla

03.03
10.03
10.03
10.03
15.03
20.03
25.03
27.03
30.03
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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.

