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BAŞKANIN MESAJI

Kasım ayı yemekli toplantımızı çiçeği burnunda üyemiz sevgili
Yıldırım Cömertoğlu Kardeşimizin ev sahipliğinde, Lara’da bu
yıl hizmete açılan Delfin İmperial otelde büyük bir katılımla
gerçekleştirdik. Oldukça “Cömert” ve Skal’a yakışır özenle
hazırlanmış olan fuaye de ki kokteyl ve daha sonra sunulan
menüde yemeklerin seçimi, lezzeti ve sunumunu görünce, Delfin 
otellerinin her yıl bir çok uluslararası ödüle neden abone olduğu 
çok rahat anlaşılıyordu!

Yıldırım Cömertoğlu kardeşimizi ve nezdinde tüm Delfin İmperial
oteli ekibini kutluyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

***

Kasım ayı toplantımızda, Konuk Konuşmacımız SGK Antalya Müdürü Selim Erol idi.

Türofedle birlikte hazırladıkları ve bakanlığa sundukları projeyle ilgili olarak bizi
bilgilendirdi.

Selim Erol kısaca; “Antalya’da bir otel Nisan - Ekim ayları arasında, sezonda ayda
ortalama 500 kişi çalıştırıyor, geri kalan 5 aylık dönemde de açık kalmak isteyen 
otel bu çalıştırdığı 500 kişinin yüzde 20’si olan 100 kişiyi elinde tutmak durumunda.

Öneri şu; ‘12 ay açık kalacak olan otelin sezon dışındaki 5 aylık dönemde işten çıkardığı 
400 çalışanın primlerini devlet ödesin. Bunun yanında bu 400 çalışana günlüğü 15
liradan aylık 450 Lira da eğitim ücreti verilsin. Eğer bu hayata geçerse turizm
çalışanlarına 12 ay istihdam sağlayabileceğiz” diye konuştu.

Toplantıya ilgi ve katılım da bizi sevindirecek seviyede oldu. Toplantıya katılan
üyelerimize katılım ve katkıları için teşekkür ediyorum.

Bu toplantımızda, SKAL yeminlerini ederek Skal üyelik belgeleri ve rozetlerini takarak
aramıza katılan sevgili kardeşlerimiz Yıldırım Cömertoğlu, Cengiz Yılmaz ve Yavuz  
Öztürk kardeşlerimize Skal ailemize Hoş geldiniz diyor ve kendilerine Skal çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Geçtiğimiz hafta sonu USDF toplantısı Gaziantep’te Çukurova Skal Kulübünün ev
sahipliğinde düzenlendi.

Kulübümüzü temsilen benimle birlikte, başkan yardımcımız Münciye Çavuşoğlu, 
Yönetim Kurulu üyemiz Uğursal Uğur ve Muzaffer İster kardeşlerimizle birlikte katıldık.

Çukurova Kulübünün her zamanki mükemmel ev sahipliğinde gerçekleşen USDF
toplantısında, Konuşmacı konuk olarak katılan Gaziantep Belediye Başkanı Dr. Asım

Sevgili SKAL Kardeşlerim,
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BAŞKANIN MESAJI

Güzelbey’i tanıma fırsatımız oldu. Oy kaygısı olmadan bir belediye 
başkanın, isteyince neler yapabileceğini de bu sayede görmüş
olduk. Bir kenti nasıl güzelleştirdiğini ve geliştirdiğini, üstelik 
ihtiyacı olan finansmanın çoğunu yurt dışı fonlardan sağlayarak, 
kentte, mezbelelik hale gelmiş ve kaybolmuş tarihi ve 
kültürel varlıkları tüm zorluklara göğüs gererek turizme nasıl
kazandırdığını görünce büyük hayret ve takdirle karşıladık.

Sanırım toplantıya katılan tüm Skal üyeleri aynı şeyi 
düşünmüştür:
“Bu kalite de ve vizyonda keşke on belediye Başkanımız daha 
olsa”

Sevgili Skal Kardeşlerim, USDF Gaziantep toplantısında, iki yeni kulübümüzün, Konya 
ve Karadeniz kulüplerimizin resmen kurularak USDF’ye katıldıklarını böylece USDF 
bünyesinde kulüp sayısının 16’ya çıkmış olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendik. SI 
Konya Kulübü Başkanı sevgili Çağatay Ünüsan ve SI Karadeniz Kulübü Başkanı sevgili 
Mustafa Yavuz Başkanları kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye Skal 
Hareketi içinde yapacakları çalışmalarında  Antalya Kulübü olarak her zaman yanlarında 
olacağımızı burada belirtmek isterim. Konya kulübümüzün Charter tarihi kesinleşti, 19 
Ocak günü Konya da yapılacak, Karadeniz Kulübümüzün de Tarihi belli olunca size 
duyuracağız.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,

Bütün bir yılın yorgunluğunu çıkaracağımız, Sevgili Tunç Batum Kardeşimizin ev 
sahipliğinde 22 Aralık akşamı Antalya Hillside Su Otel’de yapacağımız eşli gecemize 
değerli eşlerinizle birlikte onurlandırmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımızı
bilmenizi isteriz..

Bu geceye ayrı bir güzellik ve anlam katan aktivitemiz, artık geleneksel hale
getirdiğimiz “Ömür Çağlar Bursu Fonu” çekilişi için bu yıl size çok özel sürprizlerimiz 
var. Çorbada tuzumuz olması misali çekiliş için vereceğiniz her katkının, bu fondan 
burs alan öğrencilerimize destek olacağını tekrar önemle hatırlatır, katkılarınız için
size şimdiden teşekkür ederim.

Sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler dilerim.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,

Umman Çetinbaş
Başkan
SI Antalya
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Skal ANTALYA Kasım Ayı Olağan Toplantısı yeni üyemiz, Skal kardeşimiz sevgili Yıldırım 
CÖMERTOĞLU ev sahipliğinde Delphin Imperial Hotel’de düzenlendi. Toplantımızın 
konuşmacı konuğu SGK Antalya Müdürü Sn. Selim EROL idi. 

Kürsü’de söz alan Selim EROL; “TÜROFED ile ortaklaşa oluşturduğumuz teklifi
Bakanlığa sunduk. Bu öneri hayata geçerse turizm çalışanlarına 12 ay istihdam 
sağlayabileceğiz” dedi.

Konuşmanın sonunda; katılımlarından dolayı Sn. Selim EROL’a teşekkür plaketimizi 
takdim ettik. Toplantımız, Kasım ayı içerisinde doğum günü olan Skal kardeşlerimizin 
doğum günü kutlaması ile son buldu.

KASIM AYI TOPLANTIMIZ
DELPHIN IMPERIAL HOTEL’DE YAPILDI.
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KASIM AYI TOPLANTIMIZ
DELPHIN IMPERIAL HOTEL’DE YAPILDI.

Daha önce üyemiz olan Skal kardeşlerimize İspanya merkezden gelen
Skal belgeleri takdim edildi.



KASIM AYI TOPLANTIMIZ
DELPHIN IMPERIAL HOTEL’DE YAPILDI.

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Aramıza yeni katılan Skal kardeşlerimize rozet ve belgeleri verilirken...

Kasım ayında doğum günü olan kardeşlerimizi kutladık...



23 – 25 Kasım’da  USDF Toplantısı için
GAZİANTEP’de idik…

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Skal Türkiye, geleneksel  USDF toplantısı, Sevgili Çukurova Skal kardeşlerimizin 
mükemmel misafirperverliği ile, 23 – 25 Kasım 2012 tarihleri arası gerçekleştirildi. Skal 
Antalya Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzü temsilen oradaydık. Başkanımız Umman 
ÇETİNBAŞ, Ocak ayından bu yana faaliyetlerimiz hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 



BULUŞMALARIMIZ...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Hotel Lara Beach % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
Lara Balıkevi % 10
North Shield  % 15
Best Western Plus Khan Hotel % 15
Khan Beach & Bistro % 20
Crystal Hotels % 20
Asterix Tour Servis Ücreti % 50

Tüm SKAL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha 
güçlü kılacaktır.

1- NİHAT TÜMKAYA   1.12
2- METİN PELTEK   1.12
3- ERGİN DOLAPÇIOĞLU   1.12
4- ALİ HAYDAR SOYASLAN  6.12
5- AYDIN AYTUĞ  11.12
6- BANU ÖZBAY 14.12

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLLAR DİLERİZ...

Sevgili SKAL Dostlarımız,

AYLIK YEMEKLİ TOPLANTILARIMIZ

22 Aralık 2012 Eşli Gecemiz
 Hillside Su Hotel, Antalya

Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen
ihmal etmeyiniz.

16 Ocak  2013  Best Western KHAN Hotel
13 Şubat 2013 Concorde De Luxe - Lara





Eşli Yıl Sonu gecemizde, ÖMÜR ÇAĞLAR 
BURSU için hediye desteklerinizi bekliyoruz…
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Bütün bir yılın yorgunluğunu çıkaracağımız, Sevgili Tunç Batum
Kardeşimizin ev sahipliğinde 22 Aralık akşamı Antalya Hillside Su Otel’de yapacağımız 
eşli gecemize değerli eşlerinizle birlikte onurlandırmanızdan büyük bir mutluluk 
duyacağımızı bilmenizi isteriz..

Bu geceye ayrı bir güzellik ve anlam katan aktivitemiz, artık geleneksel hale
getirdiğimiz “Ömür Çağlar Bursu Fonu” çekilişi için bu yıl size çok özel sürprizlerimiz 
var. Çorbada tuzumuz olması misali çekiliş için vereceğiniz her katkının, bu fondan 
burs alan öğrencilerimize destek olacağını tekrar önemle hatırlatır, katkılarınız için
size şimdiden teşekkür ederiz.

Eşli Gala gecemiz Skal Üyelerimize ücretsizdir.
Üyelerimizin eş veya misafirleri için : 40.-TL  ücret alınacaktır. 

Konaklama arzu eden üyelerimiz için,
SNG – DBL, ODA KAHVALTI gecelik = 250.-TL ücret uygulanacaktır.
Konaklayacak üyelerimizin eş veya misafirlerinden gala ücreti alınmayacaktır.   

Gala gecesi, Otel rezervasyonu ve Hediye bildirimleriniz için: 

Münciye ÇAVUŞOĞLU
munciyecavusoglu@gmail.com
0533 732 48 88



POYD 20. YILINDA
YENİ YÖNETİM KURULUNU SEÇTİ

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

POYD’un yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz.

Sektörümüzün Profesyonellerinin bir araya toplandığı ve her geçen sene daha da kurumsallaşarak 
yoluna devam eden POYD’da OLAĞAN GENEL KURUL gerçekleşti. Son 2 senedir görevini 
başarı ile yürüten Adnan ÖZSOY, başkanlık görevini sevgili Skal kardeşimiz Ali KIZILDAĞ’a
genel kurula katılan tüm POYD üyelerinin oy birliği ile seçilmesi sonrası devretti. 

Ali KIZILDAĞ ve yeni Yönetim Kuruluna seçilen arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 



SKALİTE 2012 , 13 Aralık’da
Hilton Convention Center – İstanbul’da

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Değerli Skal kardeşlerimiz, SKALİTE Ödül töreni ve gala gecesi için yerlerinizi 
ayırtmayı unutumayınız. 

OYLAMAYA KATILMAK İÇİN 
http://www.vimahotels.com:8282/survey.pas?surveyid=464

POYD- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin Resmi yayını olan GM Turizm ve 
Yönetim Dergisi tarafından Türk turizmine katma değer sağlamak üzere bu yıl 12.12.12 
tarihinde Lara Barut Hotel’de gerçekleştirilecek olan QM AWARDS 2012 heyecanı, ikinci 
oylama ile devam ediyor.

Turizm endüstrisi tarafından oylama yapılarak ikinci oylamaya kalan adaylar arasında 
yarış devam ediyor. 10 Aralık 2012 tarihine devam edecek oylama ile kesinleşecek
adayları belirlemek ve hem kazanmak hem de kazandırmak için siz de oy vermeyi 
unutmayın !!!

QM AWARDS 2012 İÇİN 2. OYLAMA BAŞLADI



YAZARLARIMIZDAN...
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Cihangir Chronicles

İş güç kaygısına çok gider gelir oldum bu aralar İstanbul’a. Her geldiğimde 
daha mı fazla bağlanıyorum bu şehre nedir anlamadım. Trafiği, kalabalığı, 
keşmekeşi, yol çalışmaları, Taksim faciası hepsine göğüs germeye ciddi 
ciddi niyetliyim sanki.

15 gün boyunca sektirmeden egsoz solumak bana iyi gelecek. Erkenden 
yanmış soba ve kalorifer atıkları da cabası. Elbette İstanbul’da doğmuş, 
büyümüş, ekmeğini yemiş, suyunu yudumlamış birinin İstanbul hakkında 
bu şekilde düşünmesi biraz garip görünebilir. Ama ne yapayım Antalya 
gibi dünya cennetinde uzun yıllar yaşadıktan sonra daha nasıl düşünmem 
gerekiyordu ki?

İnternet radyomda şu an ANGGUN o duru sesi ile Breathing’i söylüyor, bense Cihangir’de 
İstanbul’un en lüks süitlerinden birinde WITT’de Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü 
ve Valide Sultan Camii manzarasında son birkaç günlük İstanbul gözlemlerimi yazıya döküyor, 
doğduğum şehirde turist misali dolaşıp aldığım notları didikliyorum.

Cihangirden başlayacak olursak, sanki dünyada yaşayan tüm milletlerin bir ya da birkaç 
temsilcisinin bir arada yaşadığı bir garip mahalle. Elbette bizim memleketin tüm renklerini de 
çevreye serpiştirilmiş şekilde görmek mümkün. Yokuşun başı Alman, Sonu İtalyan Hastanesi. 
Fransız mektebi ve İtalyan Konsolosluğu buraya çok yakın.

Öğlen bir şeyler atıştırmak üzere WITT’den dışarı adımımı attığımda yanımdan iki hanım İtalyanca 
haykırarak yanımdan geçiyorlar, meğerse sohbet ediyorlarmış nereden bileyim, İtalyanca 
bilmeyenlerin küfür ediliyor sandıkları anlardan biri daha. Sıraselviler’e doğru çıktıkça Afrikalı 
yurttaşlarımız daha sık görülmeye başlıyorlar. Koreli ye da Çin’li olma ihtimali yüksek takım 
elbiseli, NY borsacısı kılıklı çekik gözlü adam elinde Efes bira ile Cihangire doğru süzülüyor. 
Noodle restorantı ise doğal olarak uzak doğulu aşçılara emanet. Fransızca, Almanca, İngilizce 
gırla gidiyor. Araplar ne kadar çoğalmış buralarda. Özal’lı yıllar aklıma geliyor, o zamanlar 
İstanbul’dan ev alıp klan halinde Yalova’ya gidiyordu bu din kardeşlerimiz. Şimdi cümbür cemaat 
Cihangir’i mesken tutmuşlar.
 
Apartman altları, kafe, bar, gece kulübü, kahvaltı salonu ya da minik tiyatrolardan oluşmakta. 
Ağır bir Entelektüel hava varmış gibi buralarda, ama -mış gibi. Tophaneye, İstanbul Modern’e 
yakın olmanın getirileri bunlar. Saç ve sakal papaz kombinasyonunda, yamalı kot, altına bağcığı 
sarkık bot, üstüne parka, çantayı çapraz asıp Tommy gözlüğü de taktın mı alsana modern şehir 
d’enteli. Ha birde adım başı rast geldiğiniz ekran ve perde ünlüleri tüm ÇAMWOOD burada 
maşallah.

Cihangir’in yerlisi uzaktan bile fark ediliyor. Çoğu kısa süre sonra gelmesi kuvvetle muhtemel 
terk-i dünya vaktini bekleyen, altından bir dönemin sevimli, yaşlı pinponları. Saçları hala yapılı, 
broşları yakalarında, ayakkabıları rugan, çantaları marka, entel papazlara nispet yaparcasına.



Orhan PAMUK Masumiyet Müzesi olağanüstü iyi tasarlanmış. Mükemmel 
bir müzecilik anlayışı ve Küratörlük harikası. Hele de kitabını okuyup 
gittiyseniz binanın içinde an itibari ile yaşamaya başlıyorsunuz. Orijinal 
eşyaların haricinde ki canlandırmalar da hiç fena değil doğrusu. Sadece 
midye dolma ve bazı rakı kadehleri kendini ele veriyordu o kadar. İçerde 
fotoğraf çekmek yasak , vitrinlerdeki takı, giysi ve fotoğraflara  5.000 
yıllık ikona muamelesi yapılmakta. Tüm bunların haricinde hemen 
alt sokaktaki eskicinin vitrininde müzedeki eşyaların aynısını ve daha 
fazlasını görmek üzümlü kek gibi hissetmenizi sağlıyor.

Esnaf çok samimi, kibar ve içten. İstanbul’u özlemek için sebeplerimin 
başında gelen ve kaybedilmemesi gerektiğini düşündüğüm büyük değer. 
Belki AHİ geleneğinden, belki de İstanbul görgüsünden bilinmez. Ne yazık ki güneyde bu kurum 
biraz sıkıntılı. Sıcak ve rehavetten olsa gerek.

Taksim ve çevresi irili ufaklı bir dolu otel ile dolmuş. Yatırımcı otel yapacak bina bulmakta 
zorlanıyor. Buralarda otel yapıp butik havası vermek yükselen trend. Sıraselviler, Cihangir yoluyla 
Karaköy civarına ulaşan bu trend sonucu 18 otel daha hizmete girmeyi, bizde onları heyecan ile 
bekliyoruz.

WITT İstanbul Suits ise bu devasa şehirde kendini saklamış, ancak ararsanız bulabileceğiniz 
mutena bir otel.  Otelin müşterileri tamamı ile internet üzerinden rezervasyon yaptırıyorlar. 
Daha önce NY Times, Conde Nast, Wall Paper ile birlikte birçok gazete ve dergi oteli konu 
yapmış. Oldukça iddialı da elbette, zira DESIGN HOTELS üyesi ve 2009,2010,2011 ve 2012 yılları 
boyunca tasarım ödülleri almış. İnşaat mühendisi baba Ali TOPRAK ve çocukları Tuncel TOPRAK 
ve Seçil ERDOĞAN tarafından işletilmekte olan bu mükemmel aile işletmesi otelin manzarası 
ayrıca görülmeye değer.

Cihangirde insanlar sanki sokakta yaşıyor, her daim çok canlı. Kahvaltı salonları ne hikmetse 
çok popüler burada. Mehmet Ali ERBİL ve Özgür ARAS tarafından hayata geçirilen YIMIRTA 
önceleri adından fazlaca söz ettirse de şimdilerde popülaritesini yitirmiş gibi.

Elinde haritası, sırtında çantası John LENON gözlüklü kadınlı, erkekli bir dolu turist Taksim’den 
aşağı Cihangir üzerinden sallanırken bu kendine has güzelliklere sahip muhitin, geçmişini, 
şimdisini, insanını tanıma fırsatı buluyor ve bizi elbette.

Cihangir İstanbul’da mutlaka görülmesi, yaşanması ve hissedilmesi gereken özel bir semt. 
Yazmakla, gezmekle, anlatmakla bitmez. 

Her sokağı ve her insanı ayrı bir senaryo. Bundan dolayı olsa gerek sinemacılar burayı mesken 
tutmuş, buradan otlanıyorlar. İstanbul’da bir zamanların ötelenmiş muhitlerinin şimdilerde 
revaçta olması ve yeni cazibe merkezleri yaratılması kimin ya da kimlerin işine gelir, cebine 
yarar bilinmez ama bildiğim bir şey var ki o da İstanbul, dezavantajlarına, negatif yönlerine ve 
yaşadığı deformasyona rağmen gerçek bir dünya şehri. Cihangir ise onun en güzel köşelerinden 
sadece biri!

YAZARLARIMIZDAN...
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BASINDA BİZ...
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PROJELERİMİZDEN
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Antalya Kulubümüzün projelerinden biri olan 1. Skal Int. ANTALYA GOLF TURNUVASI,  
05 - 12 Mayıs 2013 tarihleri arasında 3 gün İstanbul + 4 gün Belek şeklinde organize 
edilmiş olup, projemiznin detaylarını http://www.skalantalya.org.tr kurumsal web 
sitemizde veya tüm projelerimizi sunduğumuz http://www.skalantalyaprojects.com 
web sitemizde bulabilirsiniz. Bu projemizi sizinle paylasmaktan buyuk bir mutluluk  
duyuyoruz.

SKAL ANTALYA  1. GOLF TURNUVASI 



SPONSORLARIMIZ...
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