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İÇINDEKILER



BAŞKANIN MESAJI

Haziran ayı geleneksel yemekli toplantımızı G.D. Y.K. Saymanımız 
sevgili Mehmet Biçer  Kardeşimizin ev sahipliğinde, Kundu’da  Liberty 
Hotels Lara da gerçekleştirdik. Fuaye’de kulaklarımızı okşayan  canlı 
müzikle başlayan ve her detayı özenle hazırlanmış olan  bu kokteyl ve 
sunulan yemek de,  Skal ruhuna verdikleri önem için sevgili Mehmet 
Biçer kardeşimize ve nezdinde otel GM Sebahattin Asi ve Liberty 
Hotels Lara ekibini kutluyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Haziran ayı Toplantımızın konuşmacı konuğu Akdeniz Üniversitesi arkeoloji profesörü aynı 
zamanda Myra Demre kazıları Başkanı da olan Profesör Nevzat ÇEVİK idi; “Müzelerin
turizm sektörüne katkısı” konulu yapmış olduğu sunumda çok değerli bilgileri bizlerle 
paylaştı. Dünyadaki ünlü müzelerin kültürel değerlerin ülkelerine neler kattığı, Türkiye’mizdeki 
müzelerin ne durumda olduğu ve ne konumda olduğu konusunda bilgiler verdi. Sunumda 
en ilgi çekici olan müzelerin içinde sergilenen tarihi eserler kadar o eserlerin yaşandığı 
tarihlerin kültürel olgularını günümüze kadar yansıması, tarihe ışık tutmasını farklı bir 
pencereden bakılınca müzelerin ve kültürel değerlerin ülke tanıtımları ve imajları için ne 
kadar önemli olduğunun bir kez daha gözler önüne serilmesiydi.

Değerli Hocamıza bizimle paylaşmış olduğu bu önemli bilgileri, katılımı ve katkıları için bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

***

Bu Toplantımızda  3 yeni Skal kardeşimizin de  yemin törenleri yapılarak Skal rozetleri
takıldı. Sevgili Sinan İnan, Sevgili Adnan Fırat ve sevgili Kurtuluş Gülşen kardeşlerimize 
Kulübümüze hoş geldiniz diyor ve Türkiye Skal hareketi içinde yapılacak olan
çalışmalarında başarılar diliyorum.

***

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Toplantılarımıza genellikle ilginizi çekecek konuşmacı Konukları özenle seçerek davet 
ediyoruz.

Bu Konuklarımızın sohbetleri ya da sunumları da hepimizi ilgilendiren konular veya
ufkumuzu açacak bilgiler içeriyor olmasına özellikle önem veriyoruz.

Ne yazık ki sevgili Skal kardeşlerim, toplantıya katılanlar genellikle hep aynı kardeşlerimiz 
olmaktadır.

Bazı Skal kardeşlerimizi aramızda hiç görememekteyiz. Yıllık takvimini ve Toplantı yerlerini 
her yıl ocak ayı itibariyle belirlememizin tek nedeni sizlerin  yerleri ve zamanı belirlenmiş bu 

Sevgili Skal Ailemiz,
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BAŞKANIN MESAJI

toplantılara katılımınızı sağlamak içindir. Yönetim Kurulu olarak ciddi 
çabalarla hazırlıkları yapılan ve sponsor kardeşlerimizin destekleriyle 
sürdürdüğümüz bu toplantılara katılımınız konusunda biraz daha 
duyarlı olmanızı önemle rica ediyorum.

Sevgili Skal Kardeşlerim,
Temmuz ayı toplantımızı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.30 -14.30 
arasında sevgili Erdoğan Turan kardeşimizin ev sahipliğinde Crystal 
Otellerinin Belek Boğazkentte yeni açılan  Crystal Waterworld Resort 
Otel’in de yapacağız. Bu toplantımızda konuk konuşmacımız  Akdeniz 
Üniversitesi Turizm fakültesi dekanı Profesör Akın Aksu  olacaktır, “Antalya Turizmi, Turizm 
Sektörü Akademi işbirliği ve Kurvaziyer Turizmi” başlıklı ve sektörümüz açısından oldukça 
önemli olan bu toplantımıza katılımınız için ajandanıza lütfen not almanızı önemle hatırlatır, 
Sağlıklı, huzurlu, barış içinde ve bol kazançlı bir sezon dilerim. 

Skal Sevgi ve Saygılarımla,
 
Umman Çetinbaş
Başkan
 
SI Antalya

USDF Üyesi
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Skal International direktörümüz Sevgili Salih ÇENE, her zamanki gibi bizleri yalnız 
bırakmadı.

Toplantımızda aramıza yeni katılan 3 yeni Skal kardeşimizin rozetleri takıldı. Kurtuluş 
GÜLŞEN - Hotel Su Genel Müdürü, Adnan FIRAT - Restoranlar Zinciri İşletme Ortağı,  
Ali Sinan İNAN - Antalya Convention Bureau Genel Müdürü
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HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZ LİBERTY HOTEL
LARA’DA YAPILDI.
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HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZ LİBERTY HOTEL
LARA’DA YAPILDI.

Skal Antalya Yönetim Kurulu olarak, Skal International Direktörümüz Sevgili Salih 
Çene ve aramıza yeni katılan 3 Skal kardeşimizle birlikteyiz.
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HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZ LİBERTY HOTEL
LARA’DA YAPILDI.

Değerli hocamız Nevzat ÇEVİK bizi bilgilendirirken...
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HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZ LİBERTY HOTEL
LARA’DA YAPILDI.

Haziran ayında doğum günleri olan kardeşlerimiz için, Liberty Hotel ekibinin 
hazırladığı özel yaş günü pastası, güzel bir kutlama seramonisi ile kesildi. Tüm 
kardeşlerimize MUTLU – HUZURLU NİCE YILLAR diliyoruz. 



DENİZLİ’DE, DENİZ YOK AMA

Yıllar önce İstanbul’da acentecilik yıllarımda, Anadolu’yu haritadan 
bile tanımayan, rezervasyon görevlisi bir hanım arkadaşın, imzalamam 
için önüme getirdiği, Pamukkale Otelinin rezervasyon fişi üzerindeki 
“Odaların deniz manzaralı olmasını rica ederiz” yazısını görünce, dehşete 
kapılmıştım. Ne zaman Denizli konu olsa, bu olayı hatırlayıp, gülerim.

Denizli’de deniz yok da, turizm için ne var? Diye sorsam, Pamukkale’den 
başlayıp, Leodikya, Denizli Horozu deyip sayarız. Gerçekten de Denizli 
turizmde, zengin doğa sı ve tarihsel kültürü ile müthiş zenginliğe sahip.
 
Köşemi okuyanlar hatırlayabilirler, Cornucopia  dergisi üzerine yazdığım 
“Erbab” başlıklı yazımda, “Kırsal Hazine” başlığı ile Denizli çevresindeki 17-19 yy köy camilerini 
bize tanıttığından ve her biri duvar ve tahta boyamalarla bezeli , adeta birer sanat şaheseri olan 
bu yapıların, turizmcilere  yeni programlar için bir ışık olduğunu yazmıştım ve demiştim ki; Kısır 
ve bir birinin kopyası programlarla, kültür turizmini yürütmeye kalkan seyahat acenteleri, artık 
yeni tur programları için önce, kendi zenginliklerini öğrenmelidirler.Klasik Pamukkale turlarını 
yaparken, bir birlerinin fiyatlarını kıranlar, acaba neden oturup Pamukkale çevresindeki “Kırsal 
Hazineleri” görmezler?
 
Birkaç hafta önce okuduğum kitaplar üzerinden araştırdığım bu güzelim “köy camilerini” 
görmeye gittim. Denizli’de şiir konsepti  ile açılmış  Şiir  Otel’de konakladım. Şiir Otel’in her biri 
bir şairimizle özdeşleşmiş odaları, genel mekanları, şiir sevenler için bir tutku yaratacak cinsten. 
Öğrendiğim kadarıyla, Denizli bu farklı konseptteki oteli ile dünya şairlerini de her iki yılda bir 
ağırlayarak farklılık yaratıyor. 
 
 Kentler üzerine yazılmış kitapların sayısı ülkemizde azdır.  YKY dan Sayın Filiz Ökdem’in hazırlamış 
olduğu 446 sayfalık “Denizli Tanrıların Kutsadığı Vadi”  kitabında, Antik Dönemde Hierapolis’in  
adının “Altın Kent” olarak geçtiğini yazıyor.  Antik Dönemden günümüze gelene kadar , bu 
topraklardan geçen medeniyetlere sahip çıkmanın önemini,  en iyi turizmciler kavrarlar. Çünkü 
turizm ürünü olarak bir kenti ele aldığınızda, doğal güzellikler kadar geçmiş medeniyetlerin  
izleri “ürünün” zenginliği ve albenisidir. 17-19 yüzyıl kırsal camilerinin yoğun olduğu Denizli bu 
zenginliği ile de öne çıkıyor.
 
İlk durağımız Denizli Tavas’ın bir kasabası olan Kızılcabölük, hani Truva- Troy film kostümlerinin 
büyük bölümünün evlerde dokunduğu şirin kasaba.  Hanönü Camii 1697-1698 Köse Mehmet 
Ağa’nın kızı Ummi adına yaptırıldığı kayıt altındadır. 1894-95 yıllarında yeniden dekore edilmiş. 
Ya şimdi? Üzülerek söylüyorum çok kötü bir restorasyon devam ediyor. Eski haliyle tahta olan 
Minare, saç ile kaplanıyor. Tavan süslemeleri çok sade şeritler halinde çivit mavi, kırmızı ve 
taba renginde  ama görebileceğiniz en geometrik gölgelemeler ile birer şaheser. Bordürlerde 
Akhantüs  yaprağı pek alışık olmadığımız tarzda. Tahta minber, turkuvaz renginde boyanmış 
olması dikkat çekici. Aynı renk , çöken mihrabın yanlarındaki yarım sütunlarda ve ikinci kattaki 
kadınlar mahfilinin balkon korkuluklarında kullanılmış. Elimdeki eski fotoğraflarından baktığımda 
şimdi yerinde olmayan duvar süslemelerini hayal ettim.Bir başka yazı konusu yapacağım Akköy, 
Belenardıç, Boğaziçi, Kocaköy, Yazır Çarşı Camii her biri birer müze niteliğinde.
 
Denizli ‘de deniz yok ama bu kent bir derya…

YAZARLARIMIZDAN...
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Dünya Çevre Günü’nde SKAL INT. ANTALYA 
KULÜBÜ Çevre Komitesi Eko Okul Ahatlı
Ortaokulu ve İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi farklı 
bir projeye imza attı. İsmet İnönü Kız  Meslek
Lisesi öğrencilerinin atık maddeleri kullanarak 
tasarladıkları kıyafetler Rixos Lares’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen defilede misafirlere 
sunuldu. Eko Okul ahatlı Ortaokulu öğrencilerinin
atık maddelerden yıl boyunca hazırlamış 
olduğu çeşitli eşyaları düzenlenen KERMES’de
sergileyerek misafirlerin beğenisini kazandı. 
Organizasyonun düzenleyicisi ve SKAL 
ANTALYA
Çevre Komitesi Başkanı Cüneyt KURU yaptığı 
açıklamada düzenlenen defilede ve kermeste 
atık maddelerin her şekilde değerlendirileceği 
üzerinde durduk. “Sürdürülebilir bir gelecek 
ve geri dönüşümde farklı yorumlar’’ adı altında 2.si düzenlenen aktivite için hazırlıkları bir 
süre önce başlattık. Projede üretilen elbiselerin dikiminde kız meslek lisesi öğrencileri çalıştı 
atık maddelerden üretilen eşyaların üretilmesinde ise Eko Okul Ahatlı Ortaokulu öğrencileri 

çalıştı. Tüm bu ürünler otel içerisinde düzenlenen 
KERMES alanında ve defilede sergilendi. Böylece tesis 
misafirlerine Dünya Çevre gününde Otelin Çevreye olan 
duyarlılığı vurgulanarak misafirlerin beğeni ve takdiri 
kazanıldı, dedi.

Skal Antalya Kulübü Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
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BULUŞMALARIMIZ...
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1- Mehmet BİÇER 01.07
2- İrfan DEMİROK 10.07

KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ...

Sevgili SKAL Dostlarımız,

Toplantılarımızda Kararını Almış Olduğumuz
Yemek Programı:

Hotel Lara Beach % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 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.

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...



17 Temmuz Crystal Waterworld Resort & SPA - Boğazkent
18 Agustos Geleneksel Tekne Gezintimiz - Kemer 
11 Eylül IC Green Palace - Kundu
23 Ekim Limak Limra Hotel - Kemer
13 Kasım Miracle Resort Hotel - Lara
28 Aralık Calısta Luxury Resort (spouse night) - Belek



BASINDA BİZ...
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SPONSORLARIMIZ...
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