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BAŞKANIN MESAJI
Sevgili Skal Dostlarım,
Önceki Yıllara göre belirgin bir şekilde fark yaratan bu güzel
Sezonumuzun yoğunluğunda, Tekne Turu’muz için boş bir tarih
bulmak için sabırla beklerken malesef boşluk bulamadığımız
gibi, Yemekli Toplantımızı da kaçırmış olduk. Ancak, hepimizin
yoğunluğunu gözönüne aldığımızda Toplantımızı yapsak da
katılımın çok az olacağını düşünerek teselli bulduk. Sonuç olarak,
Temmuz ayında siz değerli üyelerimiz için bir etkinlik yapamadan
boş geçirmiş olduk. Ama biz Yönetim Kurulu olarak boş durmadık
ve güzel çalışmalar yaparak çok değerli Markalarla yeni yeni
Sponsorluk anlaşmaları yaptık.
Bu Bültenimizi de, önceki Sponsorlarımız gibi, bize çok önemli
katkılar sağlayacağına inandığımız değerli Sponsorlarımızın tanıtımına ayırmak istedik.
Şimdiye kadar Sözleşme imzaladığımız “YENİ DÖNEM SPONSORLARIMIZ”ı sizlerle paylaşıyoruz:
ANA SPONSORUMUZ: ECOLAB FİRMASI
Bölge Müdürlüğünü Sevgili Selim NOYAN’ın yaptığı, merkezi Amerika’da ve bir Dünya Markası
olan ECOLAB Firması, Hijyen, Su, Enerji Teknolojileri ve Hizmetlerinde Dünya Lideri olmakla
beraber, 35 yılı aşkın süredir Türkiye’de güvenilir iş ortağınız olarak hizmet vermektedir. Yenilikçi
çözümleri ve servisleri ile Konaklama Sektöründen Gıda güvenliğine, Hastanelerden Tekstil
Hijyenine varan geniş bir sektöre hizmet sunmaktadır.
Skal Antalya olarak, ECOLAB Firması ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ve birlikte
güzel başarılara imza atacağımıza inandığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Kulübümüze verdikleri
yardım ve desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz.
PLATİN SPONSORUMUZ: PAŞABAHÇE & NUDE FİRMASI
Bölge Müdürlüğünü Sevgili Kamuran ERTEM’in yaptığı ve Ülkemizin köklü markalarından olan
PAŞABAHÇE ve NUDE Markaları ile ilgili kısa bilgilendirme de aşağıdaki gibidir:
PAŞABAHÇE: Cam Sektörünün küresel oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu
şirketlerinden Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ, cam ev eşyası alanında Avrupa’nın ikinci
dünyanın ise üçüncü büyük üreticisidir. 80 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin en köklü ve özgün
yapısıyla Türkiye’de Lider konumundadır. Ayrıca, ürünlerini sürekli geliştirerek 140 ülkeye ihraç
eden konumunda olmasıyla da Ülkemizin gururudur.
NUDE (Camın en yalın hali): Dünyanın üçüncü en büyük cam ev eşyası üreticisi Şişecam
Topluluğu’nun global tasarım markası Nude, dünya prömiyerini 2014 yılında Maison Objet Paris’te
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yaptı. Tüm Koleksiyonlarını “ Simple is Beautiful” (Yalın güzeldir)
felsefesi ile tasarlayan Nude; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet,
Pentagon Design, Tomas Kıral, Mikko Laakkonen, Tamer Nakışçı,
Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu dünyanın
saygın tasarımcıları ile çalışmasıyla markasını güçlendirmektedir.
Skal Antalya olarak, PAŞABAHÇE ve NUDE Markaları ile işbirliği
yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ve birlikte güzel başarılara
imza atacağımıza inandığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Kulübüme
sponsor olarak verdikleri destek ve yardımlardan dolayı da çok
teşekkür ederiz.
ALTIN SPONSORUMUZ: KOD YAZILIM
Genel Müdürlüğünü değerli üyemiz Ahmet ERDAL’ın yaptığı ve
Turizm Sektörüne önemli destekler veren öncü Firmalardan KOD YAZILIM, Turizm Sektöründe
faaliyet gösteren Konaklama Tesislerine, Turizm Acentelerine ihtiyaçları doğrultusunda, dijital
işletme anlayışının altyapısını oluşturacak yazılımlar üretmek, satış&pazarlamasını yapmak,
eğitim ve destek amacıyla 2003 Yılından bu yana başarıyla hizmet vermektedir.
Skal Antalya olarak, KOD YAZILIM Firması ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ve
birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inandığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Kulübümüze
verdikleri yardım ve desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz.
GÜMÜŞ SPONSORUMUZ: ART EVENT GROUP
Değerli üyemiz Genco TUNÇAY’ın ismiyle bütünleşen ART EVENT GROUP, her iki Dönemde
de Gümüş Sponsorluğumuzu yaparak ve ayrıca uzun yıllardır önemli gecelerimizde Ses&Işık,
Orkestra&Müzik konularında da sürekli destek vererek bize yardımcı olmuştur.
Art Event Group, 2005 yılında Antalya’da kurulduğu günden bu güne kadar Ses ve Işık çözümleri,
Gösteri ve Sahne Sanatları konularında gerçekleştirdiği organizasyon ve etkinlikler ile birçok
sektöre başarıyla hizmet vermektedir.
Skal Antalya olarak, ART EVENT GROUP ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ve
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inandığımızı
belirtmek isteriz. Ayrıca, Kulübümüze bugüne kadar verdikleri yardım ve desteklerden dolayı
da çok teşekkür ediyoruz.
GRAFİK & TANITIM SPONSORUMUZ: IDA CONSULTING
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli As Başkanımız Uğursal UĞUR’un yaptığı ve uzun yıllardan
bu yana Aylık Bültenlerimiz, Reklam ve Tanıtım konularında Kulübümüze sürekli destek veren
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İDA CONSULTING, ayrıca kurulduğu günden beri başta Turizm
Sektörü olmak üzere birçok sektöre başarıyla hizmet vermektedir.
Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve
yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
YAT SPONSORUMUZ: HAREMCRUISE
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli üyemiz Varol ÇAKIR’ın yaptığı
ve Kulübümüzün geleneksel “TEKNE TURU” organizasyonunda
iki dönemden bu yana muhteşem “ANTALYA CRUISE” Teknesiyle
bizlere destek veren “HAREM CRUISE” Firması, Antalya Turizm
Sektörüne Harika Tekneleri ve Organizasyonları ile başarıyla hizmet
vererek Turistlerin beğenisini kazanmaktadır.
Biz de Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve yardımlardan dolayı
çok teşekkür ediyoruz.
ULAŞIM SPONSORUMUZ: 7/24 TRANSFER COM
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli üyemiz Serkan GÜNAYDIN’ın yaptığı ve uzun zamandan
beri Yönetim Kurulu ve Üyelerimizin Federasyon Toplantıları, Geziler gibi organizasyonlarındaki
transfer hizmetlerini kaliteli araç ve güvenli kaptanları ile yapan 7/24 TRANSFER COM Firması,
konusunda Antalya Turizm Sektöründe başarılarıyla hizmet vererek her geçen gün büyümeye
devam etmektedir.
Biz de Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve yardımlardan dolayı
çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili Dostlarım, bildiğiniz gibi Skal Dünya Kongresi 14-21 Eylül tarihlerinde yapılacak ve
kurların yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan büyük maliyetten dolayı maalesef biz
katılamıyoruz. Ancak, Councillor’mız Asuman Tarıman ve geçmiş dönem Dünya Başkanımız
Salih Çene katılarak bizi temsil edecekleri için sevinçliyiz. Ancak, önümüzdeki yıl Skal Dünya
Kongresi Hırvatistan’da yapılacak ve Hırvatistan yakın bir destinasyonda olduğu için maliyetler
düşük olacak. Bu nedenle, Skal Antalya olarak daha fazla kişiyle katılım göstermek ve “Yılın
Kulübü” seçilebilmek için şimdiden çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz.
Skal Sevgi Saygılarımla,
Cüneyt Kuru
Başkan
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MERKEZİ AMERİKA’DA OLAN BİR DÜNYA MARKASI ECOLAB
İLE GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞE İMZA ATARAK
ANA SPONSORLUK KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK.

SKAL Antalya Kulübü gün geçmiyor ki Sponsorluklarına yenilerini eklemesin.
Başkanımız Cüneyt Kuru’nun bu konuda yaptığı değerli çalışmaları, güzel ilişkileri
ve sonucunda değerli Markalarla elde edilen Sponsorluk’lar bir bir Skal bünyemize
katılmaktadır.
Elbette bu güzel sürprizler de bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu sefer de büyük bir
sürprizimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz.
Merkezi Amerika’da olan bir Dünya Markası ECOLAB ile güzel bir birlikteliğe imza
atarak ANA SPONSORLUK konusunda anlaşmaya vardık. Geçtğimiz hafta The
Marmara Otel’de imzaladığımız Sponsorluk Protokolünde ECOLAB Bölge Direktörü
Selim NOYAN ve Kulübümüzü temsilen ise Başkanımız Cüneyt KURU ve Yönetim
Kurulu Üyemiz ve Saymanımız Agah ÖCAL hazır bulundu.
ECOLAB Markasını kısaca tanıtacak olursak: ECOLAB Hijyen, Su, Enerji Teknolojileri
ve Hizmetlerinde Dünya lideri olmakla beraber, 35 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de
güvenilir iş ortağınız olarak hizmet vermektedir.
Yenilikçi çözümleri ve servisleri ile Konaklama Sektöründen Gıda Güvenliğine,
Hastanelerden Tekstil Hijyenine varan geniş bir Sektöre hizmet sunmaktadır.
Her gün, Dünyayı daha Temiz, daha Güvenli ve daha Sağlıklı bir yer haline getirmeye
yardım etmekte ve bunu yaparken “İNSANLARI VE YAŞAMSAL KAYNAKLARI
KORUYARAK YAPMA SÖZÜNE SADIK KALMAKTADIR”
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PLATİN SPONSORUMUZ
PAŞABAHÇE & NUDE FİRMASI
Paşabahçe Hakkında
Cam sektörünün küresel oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu şirketlerinden
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., cam ev eşyası alanında Avrupa’nın ikinci,
dünyanın ise üçüncü büyük üreticisidir. İhtisaslaşmış mağazacılıkta özgün yapısıyla
Türkiye’de lider olan ‘Paşabahçe Mağazaları’nı da bünyesinde barındıran Paşabahçe
Cam, 80 yıllı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer almaktadır.
Otomatik ve el imalatı olarak 10 binin üzerindeki ürün çeşidiyle çok geniş bir müşteri
kitlesine hitap eden ve ürünlerini 140 ülkeye ihraç eden Paşabahçe Cam, üretim
faaliyetlerini Türkiye’de Kırklareli, Eskişehir ve Denizli fabrikalarında, yurt dışında ise
Bulgaristan, Rusya Federasyonu ve Mısır’daki tesislerinde gerçekleştirmektedir.
www.pasabahce.com.tr
Nude
Camın en yalın hali: ‘Nude’
Dünyanın üçüncü en büyük cam ev eşyası üreticisi Şişecam Topluluğu’nun global
tasarım markası Nude, dünya prömiyerini 2014 yılında Maison Objet Paris’te yaptı.
Tüm koleksiyonlarını “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesi ile tasarlayan
Nude; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Pentagon Design, Tomas Kral, Mikko
Laakkonen, Tamer Nakışçı, Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu
dünyanın saygın tasarımcıları ile çalışıyor. Nude tasarımları Milano ve Türkiye’de
Paşabahçe Mağazaları’nda satılıyor. Global ölçekte ise Selfridges, Bergdorf Goodman,
WallpaperSTORE*, The Conran Shop Paris ve London, La Rinascente Milan, MOMA
(Francisco, New York, Tokyo), Lane Crowford Hong Kong, Printemps Paris satış
noktaları arasında yer alıyor.
www.nudeglass.com
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SKAL ANTALYA KOD YAZILIM İLE SPONSORLUK
PROTOKOLÜ İMZALADI.

SKAL Antalya kulübü turizm sektörüne destek veren öncü firmalardan KOD
YAZILIM ile sponsorluk protokolü imzaladı. Kulüp başkanı Cüneyt KURU yaptığı
açıklamada KOD YAZILIM ile imzalanan protokolün kulübümüze güç katacağını
ve sektöre yeni bir dinamik kazandıracağını belirtti. Protokol başkan Cüneyt KURU
ve KOD YAZILIM Genel Müdürü Ahmet ERDAL tarafından imzalanırken, SKAL
yönetim kurulu üyesi ve sayman Agah ÖCAL ile KOD YAZILIM satış pazarlama
direktörü Arda ERDAL da salonda hazır bulundular.
KOD YAZILIM turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve turizm
acentelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, dijital işletme anlayışının alt yapısını
oluşturacak yazılımlar üretmek, satış pazarlamasını yapmak, eğitim ve destek
hizmetini vermek amacıyla kurulan Kod Yazılım, sektörel proje ve yazılım üretimi
konusunda 2003 yılından günümüze hizmet vererek, bilgi birikimini, müşteri
memnuniyeti odaklı çalışma prensibini ve uzman ekibini otel yönetim, acente ve
muhasebe programları ile turizm işletmelerinin hizmetine sunmaktadır.
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ART EVENT GROUP İLE ÖNÜMÜZDEKI SÜREÇ İÇİN
YENİ BİR PROTOKOL İMZALADIK.

SKÅL Antalya kulübü yeni sponsorluklarının yanında süregelen işbirliklerine de
istikrarla devam ediyor. Bu bağlamda uzun süredir destekçimiz olan ART EVENT
GROUP ile önümüzdeki süreç için yeni bir protokol imzaladık. Kulübümüzü temsilen
Başkanımız Cüneyt KURU ve YK üyemiz sayman Agah ÖCAL’ın hazır bulunduğu
buluşmada ART EVENT GROUP’u Genco TUNÇAY Can ALTUNTAŞ temsil etti.
Keyifli işbirliğimizden duyduğu Memnuniyeti dile getiren başkanımız Cüneyt KURU
uzun yıllar devam etmesi temennisini yineledi. Art Event Group, 2005 yılında
Antalya’da kurulduğu günden bu güne kadar; Ses ve Işık çözümlemeleri, Gösteri
ve Sahne Sanatları konularında gerçekleştirdiği organizasyon ve etkinlikler ile
birçok sektöre hizmet vermektedir. Türkiye sınırlarını aşan tecrübe ve deneyimleri
Art Event Group’u dünyada bir marka haline getirmiştir.
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GRAFİK & TANITIM SPONSORUMUZ
İDA CONSULTING
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli As Başkanımız Uğursal UĞUR’un yaptığı
ve uzun yıllardan bu yana Aylık Bültenlerimiz, Reklam ve Tanıtım konularında
Kulübümüze sürekli destek veren İDA CONSULTING, ayrıca kurulduğu günden beri
başta Turizm Sektörü olmak üzere birçok sektöre başarıyla hizmet vermektedir.
Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve yardımlardan
dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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YAT SPONSORUMUZ
HAREMCRUISE
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli üyemiz Varol ÇAKIR’ın yaptığı ve
Kulübümüzün geleneksel “TEKNE TURU” organizasyonunda iki dönemden bu
yana muhteşem “ANTALYA CRUISE” Teknesiyle bizlere destek veren “HAREM
CRUISE” Firması, Antalya Turizm Sektörüne Harika Tekneleri ve Organizasyonları
ile başarıyla hizmet vererek Turistlerin beğenisini kazanmaktadır.
Biz de Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve
yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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ULAŞIM SPONSORUMUZ
7/24 TRANSFER COM
Yönetim Kurulu Başkanlığını değerli üyemiz Serkan GÜNAYDIN’ın yaptığı ve uzun
zamandan beri Yönetim Kurulu ve Üyelerimizin Federasyon Toplantıları, Geziler
gibi organizasyonlarındaki transfer hizmetlerini kaliteli araç ve güvenli kaptanları
ile yapan 7/24 TRANSFER COM Firması, konusunda Antalya Turizm Sektöründe
başarılarıyla hizmet vererek her geçen gün büyümeye devam etmektedir.
Biz de Skal Antalya olarak bugüne kadar Kulübümüze verdiği destek ve
yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME
AJANSI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Değerli Skal Dostlarım,
Antalya Kent Konseyi’nin davetlisi olarak katıldığım Toplantıda, “TÜRKİYE TURİZM
TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ” üzerinde, Toplantıya
katılan Antalya’daki Turizm ve STK Temsilcileri ile beraber çok faydalı görüşmeler
yaptık. Turizm Sektörümüzün geleceği için çok büyük önem arzeden bu Kanun Teklifi
hakkında Skal Antalya olarak biz de görüşlerimizi sunduk.
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SPOR TURİZM VE ANTALYA
14 haziran 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO) ve Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC)
tüm Dünya’daki turizm gelişimini desteklemek amacıyla
planlanmış olan bir dizi işbirliğini bir basın açıklamasıyla
duyurdu.
UNWTO Genel Sekreteri’nin Doha’ya yaptığı ilk ziyaret
sırasında imzalanan anlaşmayla, Katar Ulusal Turizm Konseyi
Futbol Kulübü Barcelona (FCB) nın işbirliği ile yapılacak olan ilk UNWTO Spor
Turizmi Start-up Yarışmasının sponsoru oldu. Bu yarışma girişimcilik ekosistemini
geliştirirken, spor turizminde yeniliği arttırmayı, turizm ve spor sektörlerini teşvik
edip güçlendirmeyi hedefliyor.
Yarışmanın galipleri Barcelona İnovasyon Merkezi (BIHUB)’de çalışabilecek ve
buldukları konseptler FIFA Dünya Kupası 2022’ye ev sahipliği yapan Katar’da
uygulanmak üzere dikkate alınacak.
Yapılan bu anlaşmayla QNTC aynı zaman Seyahat ve Turizm, Konaklama ve
Destinasyon Yönetimi alanlarında yüksek kaliteli eğitim ve öğretime kolay
erişim sağlayan online bir platform olan IE Üniversitesi | UNWTO Turizm Online
Akademisinin kurucu sponsoru olacak. Bu online platform sayesinde Turizm
Online Akadamesi oluşturulması hedeflenmektedir. Böylelikle turizm sektöründe
bulunan herkes için online olarak yüksek kaliteli eğitim sağlamak mümkün
olabilecektir.
QNTC Genel Sekretern verdiği beyanatta; “Spor etkinliklerinin Dünya insanlarını
bir araya getirmek için eşsiz bir güce sahip olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle
spor turizmi, ulusal turizm stratejimizin bir parçası olarak yatırım yapılan anahtar
sektörlerden biridir. Spor Turizmi Start-up Yarışması’nda ortaya çıkacak inovatif
(yenilikçi) fikirleri heyecanla bekliyoruz ve bunlardan birini Katar’da hayata
geçmesini umuyoruz” dedi.
UNWTO Genel Sekreteri de; “2022 FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapan
Katar, bu önemli çabanın doğal itici gücünü oluşturuyor. Barcelona Futbol
Kulübü gibi küressel bir spor lideriyle güçlerini birleştirmesi, bu konudaki tüm
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anahtar oyuncuları aynı noktada buluşturuyor. Ayrıca turizm
ve sporun iki önde gelen sektör olduğunu vurgulayarak
uluslararası uyum ve iş birliğinin herkes için fırsatlar ve
faydalar sağladığını” belirtti.
Dünya da spor turizmi ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken ve
spor turizminin önemi bu kadar açık belli iken Antalya olarak
biz bu işin neresindeyiz?
Bildiğiniz gibi Antalya son yıllarda özellikle kış aylarında spor
turizminden ciddi gelir elde etmeye başladı. Bu gelirin en önemli iki ayağından bir
tanesi golf diğeri futbol olup, her iki alanda da nitelikli altyapıları, uygun bütçeli
üst düzey hizmet veren tesisleri ve ideal iklim koşulları nedeniyle Dünya’da rakibi
olan bölgelere açık ara avantajlı konumdadır.
Peki gelinen bu durum Antalya için yeterli midir? Bu konuda daha ne gibi Katar
ve Dünya Turizm Örgütü örneğinde olduğu gibi ne gibi ulusal veya uluslararası
işbirliklerine gidebiliriz?
Spor sadece futbol demek olmayıp, sporun tüm dallarında genel de Türkiye
ama özelde Antalya turizmini geliştirmek için ne gibi işbirlikleri içinde olmalıyız?
Bugün kullanıma geçmiş olan 10.000 kişilik kapalı spor salonunun faaliyete
geçtiği günden beri şehir turizmine ve ekonomisine kattığı ortadadır. Civarındaki
tüm tesisler hemen hemen tüm kış boyunca burada yapılan organizasyonlar
sebebiyle dolmaktadır. Oysa hemen onun yanıbaşında son derece modern
bir şekilde inşa edilmiş olan “Antalyaspor Stadyumu” 15 günde bir yapılacak
maçlar dışında atıl olarak beklemektedir. Bu stadyumda atıl konumdan
kurtarılarak yıl boyunca gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası turnuvalar
için değerlendirilmelidir. Ayrıca bu mevcut alan futbol dışında da atletizm, uzun
atlama, cirit vs gibi olimpik sporların kullanımına uygun hale getirilmeli ve bu
alandaki spor organizasyonlarının hizmetine sunulmalıdır.
Antalyada her türlü sporun 12 ay yapılabilmesi imkanı mevcuttur. Yapılacak bu
tür büyük spor organizasyonlarına başta Turizm Bakanlığı olmak üzere, Valilik,
Tanıtım Vakfı ve diğer STK lar işbirliği yaparak SPONSOR olmalıdır. Bu konuda
hangi spor dallarındaki hangi organizasyonların Antalya’da öncelikli olarak
ağırlanması konusunda bir komite oluşturulup, bu komitenin oluşturacağı rapor
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doğrultusunda yeni kurulan “Turizm Ajansı” işbirliği ile
çalışmalara başlanılmalıdır.
İşbirliği konusunda Dünya Turizm Örgütünden destek
alınmalıdır. Her yıl yapılan ve sektöre önemli katkılar sunan
Resort Turizm Kongresinin teması “Spor Turizmi” olmalı ve
bu kongreye başta Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri
olmak üzere tüm taraflar Antalya’ya çağrılarak ağırlanmalıdır.
Kalın sağlıcakla...
Mehmet BAHAR
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KAZ DAĞLARI KAZ GİBİ YOLUNURKEN TURİZM BAKANLIĞI
SEYREDİYOR
Haftalardır kamuoyunu meşgul eden Kaz Dağları’nın çilesini
hepiniz biliyorsunuz. Türkiye’nin oksijen deposu olan
dağlarının adı “Kaz dağları” olunca birileri de bunu yanlış
anlamış olacak ki, kazmaya başlamış! İşleri sadece “kazmak”
olsa neyse!... Bir de işin içine siyanür girince ne dağ kalıyor ne
toprak ne de ağaç. Kaz Dağları kaz gibi yolunuyor!
Hayvanlar çığlık çığlığa firar edip yuvalarından, otoyollara
kadar iniyor. Adeta isyan ediyorlar insanoğluna.
Ağaçların, toprağın, hayvanların ve dağların çığlıklarını duyan koşuyor… Binlerce
insan sel gibi akıyor dağlara doğru. Doğa uyanık, doğa isyanda! Bekliyor sesini
duyacak birilerini. Köylü duyuyor, şehirli duyuyor, sanatçı duyuyor. Emekli,
öğrenci, memur, turizmci, yerlisi, yabancısı. Kısaca herkes duyuyor, ama asıl
duyması gerekenler duymuyor.
Doğanın çığlıklarını duymayanlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür
ve Turizm Bakanı. Hani göreve geldiğinde ilk demecini Antalya’da verip artık
“nitelikli” turizm yapmalıyız diyen “bizden biri”.
Hani turizm tanıtma ajansıyla otelcilerden ve acentecilerden toplayacağı parayla
ülkemizin tanıtımını yapmayı planlayan turizmci bakanımızdan bahsediyorum.
Aslında doğa söz konusu olduğunda ilk önce ayağa kalkması gereken kişinin,
yani sayın bakanın bu konudaki tavrını çok merak ettim ve bayram tatili boyunca
takip ettim. Sayın bakan birçok konuda konuştu, ama nedense Türk turizminin
ana hammaddesi olan doğal güzelliklerin tahrip edilmesi konusunda tek bir laf
etmedi.
Hatta Ankara’da büyükelçiler konferansında konuşurken ülkemizin güzelliklerinden
dem vurup, bu güzel ülkeye turist gelmesi için büyükelçiliklerimize ne kadar
önemli görevleri olduğunu anlatırken bile, son Kaz Dağları katliamı hakkında bir
çift laf dahi etmedi veya edemedi.
Sahi umut bağladığınız o hariciye çalışanları ülkemizin yok edilmeye başlanmış
doğal güzellikleri mi anlatacak? “Bakın burası bir zamanlar çok güzeldi, şimdi
ranta kurban verdik” diyerek mi tanıtacaklar bu ülkeyi?

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...
YAZARLARIMIZDAN...
Kaz dağlarıyla beraber turizmin de oksijeni de yok ediliyor. Bu
dağlardaki ağaçların kesilmesi demek, bitki ve hayvan yaşamı
başta olmak üzere o bölgeyle birlikte çevre bölgelerdeki bütün
ekosistemin etkilenmesi demektir. Burada ki ekosistemin
bozulmasının etkileri Ege Bölgesi ile birlikte Akdeniz’e kadar
da yayılarak devam edecektir. Maalesef böyle bir acı gerçek
varken Türk turizminden sorumlu bir bakanlığın böyle sessiz
kalması daha büyük bir acı değil mi?
Yıllardan beri yerlerde sürünen turizm reytingimize ve ülke
imajımıza yeni bir sorun daha eklerken bu sorunun daha
ne sonuçlar doğuracağını hiç hesap eden oldu mu? Belki birçoğunuz bilmez,
yerlerde sürünen bir ülke imajı ile o ülkelerden incoming yapmanın ne kadar
zülüm olduğunu. Hatta ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı bile bilmez! Ne bilsin
kendisi bu ülkeye incoming turizmi yapmıyor ki!
Söz konusu doğaysa bu işin siyaseti olmaz
Hangi siyasi görüşten olursa olsun söz konusu vatan toprakları ise buna herkes ses
vermelidir. Bir zamanlar bu ülkenin evlatları düşmana çakıl taşını bile vermezken
bugün ülkemizin topraklarını zehirleyen ve yaşanılmaz kılan her türlü yağmaya
talana karşı durması gerekenler kulaklarını tıkamış gözüküyor.
Her zaman yaptığımız gibi olayı yine dış mihraklara yıkarız. Hani o dış mihrakların
bizden başka işi gücü yokmuş gibi! Yine bizle uğraşırken yurt içinde ve yurt
dışında gündem oluruz. Sanki ev sahibinin hiçbir hatası yokmuş gibi!
Ama benim umudum hala var. En büyük umudumda Sayın Cumhurbaşkanımızın
olayı irdelemesidir. Zati halleri bayramda helikopter ile Bodrumda yaptığı gibi
birde kaz dağlarını yukarıdan gözlemlese hak verecektir. Bakın görün o zaman
bu işe kulak tıkamış herkes en büyük doğa dostu (!) oluverecektir.
Ömrümün son otuz yıldan beri ekmeğini yediğim turizm sektörünün en önemli
hammaddesi doğal güzelliklerimizin hangi amaçla olursa olsun yok olmasına
gönlüm razı olmuyor. Bir turizmci olarak olaya kendi mesleki perspektifimden
bakarken açıkçası içim yanıyor. Bir kesimin bu katliamlara bahane ararken
diğer bir kesimin de sessiz kalmasına çok kızgınım! Sadece talan edilen doğal
güzelliklerimiz için değil, bugün Türkiye’nin en önemli istihdam ve ihracat kalemi
olan turizmin geleceği ve ülkemin geleceği tehlike altında olduğu için.
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Sonuç olarak; hunharca katledilen doğamıza sadece doğa
dostlarının değil bütün meslekler ve bu mesleklerin sivil toplum
kuruluşlarının müdahil olması gerekiyor. En çokta turizmciler
bu konuda ayağa kalkmalı ve bu katliamı durdurmak için
mücadele etmelidir. Hem de hemen!
Yoksa gün gelir geç kalırız. Kanadalıların çıkardığı altınların
kirlettiği dağların yüreğinden çıkan derelerin denizlerimizle
kucaklaşmasıyla oluşan siyanür katkılı sahillerimizde “nitelikli”
turistlerimizi bir güzel ağırlarız!
O turisti bulabilirsek tabii!
Hamit KUK
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ANTALYA ŞEHRİNİN KURUMSAL KİMLİK TASARIMI BÖYLE
Mİ OLMALI?
Antalya Akdeniz’e açılan bir liman kenti olması nedeniyle
yüzyıllar boyunca bir çok medeniyetin gelip geçerek iz
bıraktığı, bir tarih, kültür, tarım ve ticaret kenti olmuştur.
Antalya’nın tarihi gelişim süreci Valiliğin internet sitesinde şu
şekilde özetlenmektedir:
Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde,
günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce
2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi
kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos,
Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı’nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma
Devleti, hüküm sürmüştür. Antalya’nın antik çağdaki adı Pamphylia idi ve burada
kurulan şehirler bilhassa II. ve III. yüzyılda altın çağını yaşadı. V. yüzyıla doğru da
eski ihtişamını kaybetti.
Yöre Doğu Roma ya da Türkiye’de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti
altındayken, 1207’de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu
Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları’nın
egemenliğine girdi. Teke Türkmenleri, Türklerin eski yurdu bugünkü
Türkmenistan’da da nüfus olarak en büyük boylardan biridir. XI. yüzyılda bir kısmı
buraya gelmiştir. Bugün Antalya’nın kuzeyi ile Isparta ve Burdur’un bir kısmı
olan Göller Bölgesinin, bir adı da Teke yöresidir. Osmanlılar zamanında Anadolu
eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi. O yıllarda
buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz
değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.
Görüldüğü gibi üzerinden bunca medeniyet geçmiş bir şehrin kurumsal kimliğinin
yani logosunun da bu medeniyet zenginliğini yansıtması gerekir. Oysa Antalya
şehrinin logosu maalesef bu medeniyet ve kültür zenginliğini yansıtmaktan çok
uzak, çok basit, ruhsuz, duygusu bir logodur. Size bir kıyaslama yapmanız için
Antalya’nın logosunu tarihi Selçuklu kentleri olan Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri,
Sivas, Erzincan ve Erzurum şehirlerinin logolarıyla karşılaştırmalı olarak sunmak
istiyorum:
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Peki tarihiyle kültürüyle ön plana çıkan, UNESCO listesine giren şehirlerimizin
logoları nasıl derseniz birlikte bakalım:
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Antalya şehrimiz ve ilimiz burada gösterdiğim diğer bütün
şehirleri ve illerin belki toplamından daha fazla turist almaktadır
ancak Antalya’ya kimliğini veren logosu sahip olduğu tarih,
kültür ve corafya potansiyelini yansıtmaktan çok çok uzaktır
ve kanaatimce değişmesi gerekmektedir. Logomuzda durum
böyleyse kent mobilyaları ne durumdadır derseniz orada
da aynı durumla karşı karşıyayız. Aşağıdaki karşılaştırmalı
örneklerle sanırım durum daha net anlaşılacaktır.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Antalya hem kendini tarih, kültür şehri olarak
tanımlayıp hem de bu kadar kötü, ruhsuz, kimliksiz ve kişiliksiz bir logo ve
kurumsal kimlik tasarımı ile devam edemez. Kanaatimcea acilen bir komisyon
oluşturulmalı ve yeni bir kurumsal kimlik tasarımı üzerinde çalışmalıdır.
Bora AKTÜRK
Avukat
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DOĞUM GÜNLERİ

Kardeşlerimize
Mutlu Yıllar
Dileriz...
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DERYA BİLLUR
DENİZ GÜRLERSAN
GÜLİZ BAL
OSMAN AYIK
UĞURSAL UĞUR
MAHMUT AYDIN

Skal Sevgi ve Saygılarımızla

03.08
08.08
13.08
13.08
23.08
27.08
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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.

