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İÇINDEKILER



BAŞKANIN MESAJI

Skal International Antalya Kulübü olarak düzenlemiş olduğumuz Kasım 
ayı aylık geleneksel yemekli toplantımızı 20.11.2013 Çarşamba günü,
Lara Miracle Resort Otel’de yüksek bir katılım ile gerçekleştirdik.
 
Bu toplantıda bizi ağırlayan Sevgili Ahmet İllez kardeşimiz, her zaman 
olduğu gibi o gün de hazırlıkları özenle yaptırmıştı.
 
Miracle Oteli ekibinin sıcak ilgisi ve sundukları özel menü hepimizin
haklı beğenisini kazandı.
 
Sevgili Ahmet İllez kardeşimize ve Lara Miracle Resort Otelinin değerli çalışanlarına burada bir 
kez daha teşekkür ediyorum.
 
****
 
Sevgili Skal kardeşlerim,
Antalya’da olduğu zaman, toplantılarımızda bizleri yalnız bırakmayan SI Dünya Başkan 
Yardımcımız Sevgili Salih Çene’nin SKAL Toast’u ile açılışı yapılan toplantımıza katılım ve ilgi 
oldukça yüksekti.

Uzun zamandır göremediğimiz birçok üyemizi de görme ve sohbet etme şansımız oldu.

Kasım Ayı toplantımızda  Konuşmacı konuğumuz, T.C.  Turizm Bakanlığı Kontrolörlerinden
Sayın Ercan Ceylan idi. Sunum konusu hepimizi yakından ilgilendiren “İnceleme ve
Belgelendirme aşamalarında dikkat edilecek Hususlar”ın yanı sıra, toplantıda turistik tesis 
yatırımında bulunacak iş adamlarına Çevre Belgesi’nin nasıl alınacağı, neler gerekeceği ve
yerine getirilmesi gereken şartlar konularında SKAL üyelerimize açıklamalarda bulundu. Turistik 
tesis yatırımcı ve profesyonellerine “Çevre Belgesi’’nin zorunluluğu konusunda bilgi verildi. 
Katılım ve katkılarından dolayı sayın Ercan Ceylan’a çok teşekkür ediyoruz.

****

Sevgili Skal Kardeşlerimiz,
Her yıl Aralık ayında yaptığımız geleneksel “Eşli Gecemizi” bu yıl 28 Aralık Cumartesi akşamı 
sevgili üyemiz Edip Araç’ın ev sahipliğinde Kundu’da WOW Kremlin Palace Otel’de yapacağız.

Bu özel gecemizde eş ve sevdiklerimizle yılbaşından önce hep birlikte olmak ve yılın
yorgunluğunu eğlenerek çıkartmak arzusundayız.

O gece sevgili Genco Tunçay kardeşimizin bizi eğlendirmek için çok sıkı hazırlandığını
bilmenizi isterim.

Sevgili Skal Ailemiz,
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BAŞKANIN MESAJI

Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz, geceye ayrı bir anlam katan ve artık 
gelenekselleşen “ÖÇBF Piyangosu” ile de Ömür Çağlar Fon’undan Burs 
alan öğrenci kardeşlerimize her zaman olduğu gibi SI Antalya Kulübü 
olarak bu yıl da destek olmak istiyoruz.

Bu Piyangomuza Türkiye’nin her bir yanından katkıda bulunan ve 
bulunacak Skal kardeşlerimizin verdikleri ilginç ve değerli hediyeler 
bulunmaktadır.

Halen Piyangomuza katkıda bulunmamış Skal kardeşlerimizin “çorbada 
tuz misali” katkıları ile destek olmalarını ve bu geceye katılımın yüksek  
olmasını arzu ediyoruz. Programın akışıyla ilgili detayları daha sonra size duyuracağız.
 
Ayrıca Edip Araç Kardeşimiz, o kadar eğlendikten sonra evlere dönmemizin çok doğru 
olmayacağını düşünerek, konaklayacak olan üyelerimize gerçekten çok özel bir fiyat verdi; 
SNG: 80.-TL, DBL: 120.-TL, bu özel fiyatı iyi değerlendireceğimizi ve hafta sonunu orada hep 
birlikte geçireceğimizi umuyorum.

Sevgili Edip Araç kardeşimize de ev sahipliği ve Skal üyelerine sunduğu özel şartlardan dolayı 
şimdiden çok teşekkür ediyorum.

****

Sevgili Skal Kardeşlerim, değerli ailelerinizle birlikte size sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor 
ve 28 Aralık akşamı “EŞLİ GECEMİZDE” hep beraber olmamızı arzu ediyorum.
 
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
 
Umman Çetinbaş
Başkan
 
SI Antalya
USDF Üyesi
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KASIM AYI TOPLANTIMIZ
MIRACLE RESORT HOTEL - LARA’DA YAPILDI.

SKAL International Antalya Başkanı Umman Çetinbaş,  Kuşadası’nda gerçekleşen Uluslar 
arası SKAL Federasyon Toplantısı hakkına üyeleri bilgilendirdi, Aralık ayı eşli toplantısının ise
28 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.
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KASIM AYI TOPLANTIMIZ
MIRACLE RESORT HOTEL - LARA’DA YAPILDI.

Konuşmacı konuğumuz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörlerinden Ercan Ceylan’a, SKAL 
Başkanı Umman Çetinbaş ve SKAL Genel Sekreteri Münciye Çavuşoğlu  tarafından bir teşekkür 
plaketi verildi.

SKAL Kasım ayı toplantısında ayrıca, doğum günü olan üyeler, Nuri İnce, Eroğan Turan, Fethi 
Öcel, Necmi Yılmaz, Serdar Baş ve Nizamettin Şen için pasta kesildi. Toplantı sonunda SKAL 
Antalya’nın kurduğu Ömür Çağlar Vakfı’ndan eğitim bursu alan öğrencilere verilmek üzere 
hediye toplanması kararlaştırıldı.



Antalya Tünektepe ‘L’ tipi cezaevine dönüştürülsün,
ilk konuğu da Fazıl Say olsun!

DİKKAT! Bu makale kati suretle Tünektepe eleştirisi içermemekte, 
bilakis muhteviyatında Fazıl Say ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali 
hayranlığı barındırmaktadır.
 
UTANÇ
Benden sadece bir yaş büyük olmakla beraber ‘’bizim kuşaktan böyle 
adamlar da çıktı’’ şeklinde hava atmamız için elimize bolca malzeme 
veren nadir yeteneklerden biri Fazıl Say. 

Politika, siyaset ve din üçgenindeki net tavrını hayranlıkla izlediğim cesur, katkısız, GDO’suz 
doğal adam. Le Figaro’nun hakkında “O, sadece dahi bir piyanist değil; şüphesiz ki 21. yüzyılın 
en büyük sanatçılarından biri olacaktır” dediği nev-i şahsına münhasır kişilik.

Kendimden utanıyorum. Utancımın nedeni ise bildiğim, dinlediğim ve hayran olduğum bu 
değerli insana ve sanatına hayatımda şimdiye dek yeterince yer ayıramamış olmak. 

HAYRANLIK
14. Uluslararası Antalya Piyano Festivali vesilesi ile bir kez daha şehrimizi onurlandıran Say,
8 Kasım akşamı Antalya Kültür Merkezi’nde benim de aralarında olduğum heyecanlı ve 
mutlu kalabalığın (ki bir kısmı merdivenlerde oturmak zorunda kaldı) iki saatliğine de olsa 
kanatlanmasına neden oldu. 

Hatta bir ara o kadar yükseldik ki, o irtifa da; Nazım’ı, Hayyam’ı, Metin Altınoku’u, Cemal
Süreya’yı, Pir Sultan Abdal’ı, Muhyiddin Abdal’ı, Orhan Veli’yi ve hatta Can Baba’yı gördük, 
selamlaştık ve kucaklaştık. 

Naci Özgüç yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say ile birlikte 
seslendirdikleri Su / Water tek kelime ile muhteşemdi. Say, eseri seslendirdikten sonra yaptığı 
espride “size su sesi yapmaya çalıştık” dedi ancak biz onların sayesinde Akdeniz’e daldık, Eğirdir 
gölünde balık tuttuk, Dim Çayı’nın kenarında uzanıp göğü seyreyledik. Eser öylesine büyüledi, 
öylesine içine aldı ki bizleri, nasıl başladığını anlamadan, neden bittiğini sorgular olduk.

Sonra Serenad Bağcan aileden gelen Allah vergisi yeteneğini bir konuşturdu, pir konuşturdu. 
Bir ses bu kadar mı duru, bu kadar mı güçlü ve etkili olur. İçindeki güzelliği yüzüne de yansıtan 
Bağcan bizleri darmadağın ederken, bundan böyle gönlümüzde özel bir alanı işgal etmeyi de 
garantilemiş oldu.

ŞÜKRAN
Antalya Büyükşehir Belediye’sinin 14 yıldır büyük bir istikrar ve sahiplenme ile sürdürdüğü 
Uluslararası Antalya Piyano Festivali vesilesi ile her bir Antalyalının gelmiş geçmiş ve halen 

YAZARLARIMIZDAN...
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iş başında olan tüm belediye başkanlarına ve festival organizatörlerine, 
hatta emeği geçen herkese bir şükran borcu vardır, olmalıdır da. Festival 
boyunca salonları tıka basa dolduran kent halkının da organizasyonun 
Antalya tarafından gayet güzel sahiplendiğinin de en net kanıtıdır 
elbette. 

DİYECEĞİM O Kİ (ÜTOPİK BİR DURUM)

Adet edindiğim üzere, her zaman olduğu gibi yine önerilerim var;

•	 14	yıldır	 istikrar	ile	sürdürülen	bu	mükemmel	organizasyonu	birazcık	
modifiye etsek ve eşsiz Tünektepemizi önce sıkı bir renovasyona soksak (ki şimdiki durumu 
bunu fazlası ile gerektiriyor)

•	Ardından	 festival	 tarihini	 birazcık	 yaz	 ortasına	 çekip	 hava	 muhalefeti	 riskini	 ortadan	
kaldırsak. 

•	Sonracığıma	bu	çılgınlığın	adını	“Şehirde	Müzik	Var”dan	“Şehrin	618	metre	yukarısında	müzik	
var” gibi bir ilgi çekici iddiaya büründürsek.

•	Yetmedi	bir	de	Fazıl	Say	Antalya	Devlet	Senfoni	Orkestrası	 ile	birlikte	muhteşem	“Water”ı	
seslendirirken helikopter ile muhteşem Antalya manzarası eşliğinde bir çekim yapsak ve tüm 
dünya ile paylaşsak, sosyal medyayı yıksak…!

•	 İlk	 konseri,	 bu	 benzersiz	 olayı	 aylarca	 hatta	 yıllarca	 konuşacak	 ve	 konuşturacak	 dünyalı	
seçkinlerden oluşan bir misafir gurubu için organize etsek.

•	Tüm	bu	konukları	Sarısu’dan	gün	batımında	teleferik	 ile	yukarı	çıkarıp	“Nazım	Oratoryosu”	
namelerinin Beydağları’ndaki yankısı ile buluştursak.

•	TV	Canlı	yayınları	ile	bu	olağanüstü	keyifli	müzik	şölenini	milyonlara	sunsak	!!!

•	Hemen	oracıkta	Say	için	bir	ev	inşa	edip	Tünektepe’den	hiç	inmemesini,	hayatını	hep	burada	
geçirmesini, en güzel bestelerini sırtını Beydağları’na verip Akdeniz’e karşı yapmasını sağlasak, 
onu göğe hapsetsek.
 
Olmaz mı? Fazıl Say’ın hapis kısmı haricinde bence hepsinin oluru var. Sadece istemek ve 
inanmak kafi. Yeter ki bu tarz çılgınlık olarak adlandırılması muhtemel aksiyonların aslında ne 
kadar büyük, ne kadar önemli ve pozitif sonuçlar doğurduğunu ve dünyada ne kadar fazla ses 
getirdiğine biraz olsun inanmak.

Memleket ve hatta dünya çılgın projelerden geçilmiyor, bizimkisinin hiç değilse ucundan 
köşesinden alt yapısı hazır. Sadece büyük ağabey ve ablalarımız tarafından verilecek “ekşın” 
komutunu bekliyoruz.

YAZARLARIMIZDAN...
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USDF TOPLANTISI 15-17 KASIMDA 
KUŞADASINDA YAPILDI.
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USDF TOPLANTISI 15-17 KASIMDA 
KUŞADASINDA YAPILDI.



DUYURULAR...
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SERDAR BAŞ KATAR DOHADA LE MERIDINE VE ALOFT HOTELS’DE 
GENEL MÜDÜR OLARAK İŞE BAŞLAMIŞTIR.
Serdar BAŞ - Yatırımcı Firma Almana, Katar Dohada Le Meridien ve 
Aloft Hotels’de Genel Müdür olarak görevine başlamıştır. Kendisine yeni
görevinde başarılar diliyoruz.
 
email : serdar.bas@shalmana.com
Tel     : +97466162199

AYDIN AYTUĞ, MARTI MYRA - KEMER GENEL MÜDÜR OLARAK
GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR.
Aydın AYTUĞ Martı Otelleri Akdeniz Bölge Koordinatörü ve aynı zamanda 
Martı Myra – Kemer Genel Müdür olarak görevine başlamıştır. Kendisine 
yeni görevinde başarılar diliyoruz.

email: aydin.aytug@marti.com.tr  

MEHMET MÜLAYİM, RADISSON BLU - ANTALYA OTELİNE GENEL MÜDÜR 
OLARAK ATANMIŞTIR.
Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.



SKALİTE 2013 ÖDÜL TÖRENİ
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SKALITE 2013 ödüllerinin sahiplerini bulacağı tören,
11 Aralık 2013 Çarşamba akşamı

İstanbul / Haliç Kongre Merkezi’nde saat 18.00’te 
kokteyl ile başlayıp saat 19.00’da ödül töreni ve 
sonrasında gala yemeği ile devam edecektir.

Ödül torenimizde ve devamında sizleri aramızda
görmek bizleri çok mutlu edecektir.

1 1  A r a l ı k  2 0 1 3  Ç a r ş a m b a  a k ş a m ı  i ç i n 
rezervasyonlarınızı yaptırmanızı ve katılımınızı
212 – 296 18 80 numaralı telefon ile kulüp sekreterimiz 
Sn. Güliz Mumcu’ya bildirmenizi yaptırmanızı rica 
ederim.

 
Tarih : 11 Aralık 2013 Çarşamba
Saat : 18.00 Kokteyl
  19.00 Ödül Töreni
  20.30 Gala Yemeği
Yer : Istanbul Haliç Kongre Merkezi
Kıyafet : Smokin veya Koyu Renk takım elbise
LCV : Sn. Guliz Mumcu / Tel : 212 – 296 18 80



Eşli Yıl Sonu gecemizde, ÖMÜR ÇAĞLAR 
BURSU için hediye desteklerinizi bekliyoruz…
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Bütün bir yılın yorgunluğunu çıkaracağımız, 28 Aralık akşamı WOW Kremlin Palace
Hotel’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.

•	Hotel	Kasr-ı	Nehroz	 2kişi	-	Hb+	Konaklama
•	Ic	Green	Palace	 2	Kişi	-	Haftasonu	Konaklama
•	Sunexpress	 2	Kişi	-	Uçak	Bileti
•	Crystal	Tat	Beach	Golf	Resort	 2	Kişi	-	Haftasonu	Konaklama
•	Limak	Hotels	 2	Kişi	-	Haftasonu	Konaklama
•	Necdet	Alkandemir	 Web	Tasarım	-	Grafik	Tasarım	-	Sosyal	Medya
•	Artevent	 Spouse	Night	Gece	Eğlence	Katkı
•	Rixos	Lares	 Full	Spa	Paketi
•	Çaglan	İnce	 Likya	Yolu	Doga	Gözlem	Rehberliği	Ekolojik	Çözüm
    veya Sarikamista Kurt
•	Wow	Hotels	 2	Kişi	-	Hafta	Sonu	Konaklama
•	Concorde	Hotels	 2	Kişi	-	Hafta	Sonu	Konaklama
•	Mahmut	Aydın	 3	Motor	/	6kişi	/	Günübirlik	Motosiklet	Turu
•	Barut	Hotels	Hemera	 2	Kişi	Hafta	Sonu	Konaklama
•	Sanitas	Seyahat	 Yurt	Dışı	Turu
•	Jolly	Tour	 2	Gece	/	3	Gün	Termal
•	Ümitaş	A.Ş.	 5	Koli	Kozmetik	ve	Evsel	Temizlik	Ürün	Seti
•	Jinefem	Tıp	Merkezi	 3	Adet	Bayan	için	Kadın	Muayenesi
 Mamografi veya Memografi
•	İDA	Consulting	 1	kişiye	BLOG	web	sitesi	tasarımı
 1 kişiye TAM SAYFA DERGİ İLANI tasarımı
 3 kişiye QR kodlu mail imza
    

Hediye bildirimleriniz için: 

Münciye ÇAVUŞOĞLU
munciyecavusoglu@gmail.com
0533 732 48 88



BULUŞMALARIMIZ...
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1- Nihat TÜMKAYA 01.12
2- Metin PELTEK 01.12
3- Ergin DOLAPÇIOĞLU 01.12
4- Ali Haydar SOYASLAN 06.12
5- Aydın AYTUĞ 11.12

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
Crystal Hotels % 20

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

İNDİRİM ve KAMPANYALAR...



28 Aralık SPOUSE NIGHT – Gala gecesi
 WOW Kremlin Palace Hotel



BASINDA BİZ...
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BASINDA BİZ...
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SPONSORLARIMIZ...
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