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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

USDF Toplantı hazırlıklarımız ve ardından USDF Toplantımız 
nedeniyle Ekim Bültenimizi gecikmeli olarak yayınlamak 
zorunda kaldık ve bu konuda anlayışınızı rica ediyorum.

Bidiğiniz gibi Ekim Yemeğimizi 24 Ekim Çarşamba günü, 
değerli üyemiz Sevgili Nihat Tümkaya ve Otel Müdürü 
Sevgili Ece Ataksoy Küçüker kardeşimizin evsahipliğinde 
IC Hotels Airport’da gerçekleştirdik. Güzel bir katılımın 
olduğu Yemeğimizde, IC Hotels Airport’un güzel atmosferi, 
güleryüzlü Servisi, lezzetli Yemekleri ve sıcak bir Evsahipliği 
ile ağırlandık. Aynı zamanda bu güzel Yemekte, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımızı hepbirlikte coşku içinde kutlamanın sevincini yaşadık. Başta 
Nihat Kardeşimiz ve Ece Hn olmak üzere emeği geçen tüm Otel Personeline bir kez daha 
gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, yoğun işleriniz arasında zaman ayırarak Toplantımıza 
katılan siz değerli Skal Dostlarımıza da çok teşekkür ederim.

Bu ayki Konuşmacı Konuklarımız, Uluslararası Çocuk Merkezi “Çocuk Dostu Turizm” 
Proje Sorumluları Çağıl Metin Balcı ve Beri Uğuz’un katılımları ile “Çocuk Dostu Turizm 
Projesi ve Turizm Sektöründe Çocukların Korunması için Davranış Kuralları (The 
Code) Sunumu ile yemeğimize katıldılar. Aynı zamanda Uluslararası Çocuk Merkezi, 
Toplantımızdaki Sunumları sonrasında bizim öncülüğümüz ile Antalya Bölgesinde 
“Çocuk Dostu Turizm Projesi” kapsamında organize edilen ve konaklama sektörüne 
yönelik “Turizmde Çocuk Hakları” konulu Sertifikalı bir “Eğitici Eğitimi” planlamışlar 
ve 25 Ekim Perşembe günü de IC Hotels Santai’de Bölgemizdeki Otellerin yoğun 
katılımları ile gerçekleştirmişlerdir. Skal Türkiye Federasyonu olarak da desteklenen 
“Çocuk Dostu Turizm Projesi”nin Antalya Skal olarak da imkanlarımız dahilinde her 
zaman yanlarında olacağımızı bildirmek isteriz.

 Bu Yıl, “17-21 Ekim tarihleri arasında KENYA/ MOMBASA’da gerçekleşen SKAL WORLD 
CONGRESS’’ne Ülkemizdeki bu olağanüstü ani kur yükselişi ve bunun sonucunda 
yol ve konaklama giderlerinin Kulübümüz Bütçesinden karşılanmasının zorlaşması 
nedeniyle Yönetim Kurulu olarak malesef katılamadık. Ancak, Derneğimizden Dünya 
Başkanımız Salih Çene ve Councillor’mız Asuman Tarıman’ın Kongreye katılımları 
bizleri sevindirmiştir. Kendileri her ne kadar WhatsApp Grubumuzdan Haberlerini ve 
Fotoğraflarını paylaşmış olsalar da önümüzdeki Toplantılarımızda kendilerinden Kongre 
Yorumlarını dinlemek isteriz.
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Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki Ay USDF Toplantımız var 
ve bu nedenle Skal Antalya olarak ayrıca bir Yemekli Toplantı 
yapmayacağız ve birlikte USDF Toplantısına katılarak 
evsahipliği yapacağız. Önceden belirlediğimiz ve Federasyon 
tarafından anons edildiği gibi, 16-18 Kasım tarihleri arasında, 
Türkiye’deki 17 Skal Kulübümüzün katılımları ile Üyemiz 
Sevgili Nihat Tümkaya’nın evsahipliğinde IC Hotels Green 
Palace’da gerçekleşecektir. Şimdiden sizlerden ricam, Skal 
Antlaya olarak iz bırakacak bir USDF Toplantısı için hepbirlikte 
sıcak bir evsahipliği ve dolu dolu katılımınızla USDF Yönetim 
Kurulumuzu, tüm Türkiye Skal Klüp Başkanlarımızı ve diğer 
misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak olacaktır. 

Not: Değerli Arkadaşlarım, bu yazımı USDF Toplantımızdan önce yazmıştım, ancak 
Bültenimizi malesef Toplantımızdan sonra yayınlayabiliyoruz. 

Bu nedenle, başarılı geçen USDF Toplantımızla ilgili izlenimlerimi birsonraki Bültenimizde 
yayınlayacak olmamıza rağmen, çok çok üzüldüğüm bir konuyu sonraki Bültene 
bırakmadan hemen yazmak istedim. Uzun zamandan bu yana hemen hemen her 
Bültenimizde USDF Toplantımızın önemini sizlere duyurmuştum. Ancak, hem Cumartesi 
günü yapılan Toplantımıza ve Fuar’a, ayrıca aynı akşam yapılan Gala Gecemize 100 kişiyi 
aşan bir katılım olmasına rağmen, Antalya Üyelerimizden katılım beklenenin altında 
gerçekleşmiştir. 

Halbuki Yönetim olarak uzun uğraşlar sonucunda, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve ATAV Başkanı Yeliz 
Gül Ege gibi çok değerli Konuşmacıları Toplantımıza getirmemize ve aynı zamanda 
Skal Türkiye’den de çok değerli Başkanlarımızın ve Dostlarımızın misafir olduğu bu 
önemli Toplantı, hepimiz için güzel bir fırsattı. Buna rağmen,  önemli bir özrü olmadan 
katılmayan üyelerimiz için çok çok üzüldüğümü ve bu vesile ile Toplantılara katılımın 
hepimiz için çok önem arzettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum.

Sağlıcakla Kalın!

Skal Sevgi ve Saygılarımla,

BAŞKANIN MESAJI
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SKAL ANTALYA EKİM AYI TOPLANTIMIZI
IC HOTELS AIRPORT’DA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Konuşmacı olarak toplantımıza katılan Bilkent Üniversitesi Çocuk Dostu Turizm yetkililerine 
teşekkür plaketi takdimi. 
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SKAL ANTALYA EKİM AYI TOPLANTIMIZI
IC HOTELS AIRPORT’DA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Yeni Üyemiz İsmet Türesoy’a Umman Başkanımız Rozetini takıyor
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SKAL ANTALYA EKİM AYI TOPLANTIMIZI
IC HOTELS AIRPORT’DA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Toplantımızda 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı coşkuyla kutladık.
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Başkanımız Faik bey kongrede...

Faik başkan, Asuman başkanımızlda birlikte...
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Kongreden fotoğraflar

Kongreden fotoğraflar

Kongreye katılan başkanlarımız...

17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Sessiz Müzayede için Asuman Başkana alınan hediyemiz rağbet görüyor !

Kongrede gerçekleşen sessiz müzayededen fotoğraflar
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Kongreye katılan başkanlarımız

Başkanlarımız gala yemeğinde
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Kongrede gerçekleşen Young Skal toplantısından 

Kongreye katılan Geçmiş Dönem Dünya Başkanımız Salih Çene ve eşi
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Kongredeki Garden Party’den fotoğraflar

Kongredeki Garden Party’den fotoğraflar
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Kongredeki Garden Party’den fotoğraflar

Kongredeki Garden Party’den fotoğraflar
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17-21 EKİM KENYA / MOMBASA’DA 
GERÇEKLEŞEN SKAL WORLD CONGRESS’DEN 
İZLENİMLER

Kongrede gerçekleşen safari turdan görüntüler

Kongrede gerçekleşen safari turdan görüntüler
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Son dakika... Bakan Ersoy’dan çok önemli açıklamalar
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-bakan-ersoydan-flas-aciklama-40-milyonu-
gececegiz-41003805

Cüneyt Kuru paylaşımı

Otel resepsiyonları da bu kapsamda düşünülebilir

Bora Aktürk paylaşımı 

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

Asuman Başkanımız’ın Kenya-Mombasa2018  Dünya Kongresi hakkındaki paylaşımı
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ARMA RESTORAN’DA ANTALYA’MIZI ZİYARET 
EDEN İSPANYOL TURİZM’CİLERLE BERABERDİK.

Antalya İspanya Fahri Konsolosu değerli üyemiz Hasan Akıncıoğlu’nun davetleri ile dün akşam Arma 
Restoran’da Antalya’mızı ziyaret eden İspanyol Turizm’cilerle beraberdik. Kokteyl’de onlara evsahipliği 
yaparak Antalya Turizm’mimizi anlattık ve sorularını cevapladık. Basında çıkan haberimizi de sizlerle 
paylaşmak istedik.

AKTOB Başkanı sayın Erkan Yağcı ve İspanyol Valencia Özerk Bölgesi Otel İşletmeleri ve Turizm 
Birliği Başkanı Toni Mayor birlikteyiz.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZI
KUTLADIK

Skal Antalya olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık



PONPON KIZ (AMİGO) ETKİSİ

Yukarıda bulunan 2 farklı şeklin ortalarında bulunan mavi 
dairelerin büyüklüklerini karşılaştırdığınızda ne kadar dikkatli 
bakarsanız bakın gözünüz sizi yanıltıp, her zaman soldaki daireyi size daha 
küçükmüş gibi algılatacaktır. Oysa mavi dairelerin etraflarında bulunan çemberleri 
kaldırdığımızda ya da bizzat ölçtüğümüzde bunların birbirleri ile aynı 2 çember 
oldukları görülecektir. Bunun sebebi ise çemberleri grup olarak algılamamızdan 
kaynaklanmaktadır. Buna Ebbinghaus İllizyonu denilmektedir. Adını ünlü Alman 
psikolog Hermann Ebbinghaus’dan almaktadır. 

Amigo Etkisi’de benzer bir gruplama prensibine dayalıdır. Yukarıdaki örnekte 
olduğu gibi siz ne kadar bilinçli ve durumun farkında olursanız olun, kişileri veya 
nesneleri bir grup içinde gördüğünüzde gözleriniz size yalan söyler. 

Bu duruma Amigo Kızlardan hareketle, tek tek bakıldıklarında çekici gelmeyen 
amigo kızlarının bir arada olduklarında daha çekici gelmelerinin farkına varılması 
sebebiyle “Cheerleader Effect / Amigo Etkisi” denilmiştir.

2013 yılında yapılan bir çalışma da bu etkiyi destekleyen bulgular içermektedir. 
Şöyle ki; 130 katılımcıya üçerli gruplar halinde gruplanmış erkek ve kadın resimleri 
gösterilerek resimleri puanlamaları istenmiş, ayrıca bir başka benzer kitleye 
de bu resimler teker teker sunulmuş. Sonuçlar karşılaştırıldığında grup olarak 
sunulan fotoğrafların tek tek gösterilenlere oranla çok daha yüksek bir beğeni 
puanı aldığı görülmüştür.

Bilim adamları bu durumu İnsanın hayatta kalma içgüdüsü sebebiyle insan 
beyninin bilgiyi en hızlı şekilde işleyecek şekilde evrimleşmesine bağlamaktadır. 
Bu sayededir ki; insanlar oluşan anlık tehlikelere çok hızlı bir şekilde tepki verme 
özelliği kazanarak var olmayı başarabilmiştir. Bu hızlı karar vermenin de bir 
sonucu olarak, insan ırkı zihnimizde oluşan algı yükünü azaltmak için “kavramları 
gruplama” alışkanlığını kazanmıştır. 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



YAZARLARIMIZDAN...
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Günümüzde ise Amigo Etkisi pazarlamanın önemli bir 
unsuru olarak etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Örnek olarak, 
herhangi bir mobilya kataloğunu incelediğinizde, yada bir 
kıyafet kataloğunu incelediğinizde burada bulunan eşyaların 
tek tek parça parça sunulmasından çok ya bir odanın içinde 
yerleştirilmiş veya bir mankenin üzerinde değişik aksesuar 
ve kıyafetler ile desteklenmiş şekilde gruplanarak sunulduğu 
görülmektedir.

Böylelikle, tek tek baktığınızda size cazip gelmeyen bir koltuk, 
veya bir t-shirt, bir grup içerisinde sergilendiğinde yada bir manken üzerinde bir 
başka pantolon ceket hatta dekor ile gruplandırıldığında gözünüze çok daha 
cazip gelmektedir. 

Bu gibi pazarlama taktik ve tuzaklarından uzak durmak ve etkilenmemek 
istiyorsanız ilgi duyduğunuz nesneleri mutlaka tek tek ele almak ve o şekilde 
değerlendirmek daha doğru ve tutarlı olacaktır. 

Hayatınızda size sunulan bilgiler ve nesneler grup halinde sunulduğunda ne 
kadar farkında olursanız olun, zihninizin ve gözlerinizin sizi kandırabileceğini 
ASLA unutmayın.

Önemli Not: Madem ki kalabalık olunca daha çekici oluyoruz öyleyse toplayalım 
bizim 15 kişilik ekibi süper çekici bir şekilde aleme akalım diye düşünenler varsa, 
şunu da belirtmekte fayda var, yapılan çalışmalar da grup sayısının en ideal 
sayısının maksimum 4 olduğu, daha fazla sayıda gruplamanın sonuca etkisinin 
olmadığı görülmüştür. 



Turizm sektörünün kalifiye personel ihtiyacı

Ülkemizin döviz ihtiyacını karşılamada çok önemli roller 
üstlenen Türk turizmi, büyüyen hacmi ile dünyada rekabet 
edebilirliği en yüksek ihraç kalemlerimizden biri oldu. Yıllık 35 
milyar dolar gibi çok önemli miktarda döviz girdisi sağlayan 
turizm sektörü, bu büyüme ile istihdam verilerinin çok iyi 
seviyelere gelmesine de önemli katkılar sağlıyor.

Bugün turizm sektöründe oluşan güzel havaya rağmen 
sektörün önemli sorunları hala masaya yatırılmış değil. Sektör olarak son birkaç 
yıl içinde birçok sıkıntıyla boğuşarak geldiğimiz ve nihayet tekrar yükselen 
destinasyonlar arasına katıldığımız bir süreçte, hâlihazırda en büyük sorunlardan 
biri kalifiye personel ihtiyacı olmuştur. Hangi turizmciye sorsanız sorun, ilk sırada 
kalifiye personel ihtiyacını saydıklarını göreceksiniz.

Bundan yaklaşık bir yıl önce yine bu sütunlarda “turizmde istihdam SOS veriyor” 
diye haykırmıştık, ama duyması gerekenler bu haykırışı maalesef duymamış, belki 
de kayıtsız kalmıştır. Oysa bu işi çözecek ve turizm sektörüne kalifiye personel 
kazandıracak o kadar çok argümana sahibiz ki.

Bulunduğumuz coğrafyada genç nüfusun en yüksek olduğu ülkelerden biri 
olmamıza rağmen kalifiye eleman yetiştirme konusunda nedense sınıfta kalıyoruz. 
Ülkemizde ki genç nüfusun çok önemli bir kısmı işsiz ve bu işsizlerin yine çok 
önemli bir kısmı üniversite mezunu. Bir taraftan işsizlikle boğuşan binlerce genç 
nüfus, diğer taraftan kalifiye personele ihtiyaç duyan firmalarının olduğu bir 
yerde bir şeylerin eksik yapıldığı aşikar.

Turizm sektörü dinamik bir sektör ve beklemeye hiç zamanı yoktur. O nedenle 
kalifiye personel ihtiyacı için çareyi başka yollara başvurarak çözmeye başladı. 
Yurt içinde bulamadıklarını yurtdışına yönelerek oralardan karşılamaya çalıştılar.

Aslında şartlar bu konuda yeterince uygundu ve hemen alternatifler bulundu. 
Ülkemizde turizmle ilgili eğitim veren okulların yönetimleri o kadar çok 
prosedürlere boğulmuş olmalı ki yabancı ülkelerde ki muhatapları daha baskın 
çıktılar ve Türkiye’deki turizm işletmeleri ile iş birliğine gitmeye başladılar.

Özellikle Almanca ve Rusça bilen personel ihtiyacını karşılamak için Sırbistan, 
Slovenya, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya vs. ülkelerde 
bulunan turizm lisesi ve turizm otelcilik yüksek okulu ve bu okullara muadil 

YAZARLARIMIZDAN...
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okulların yönetimleri, turizm işletmelerimiz ile irtibata 
geçerek öğrencilerine pratik eğitim ve aynı zamanda istihdam 
sağlamak için iş birliği anlaşmaları yaptılar.

Başka ülkelere ait okulların kendilerini aşarak ülkemizdeki 
işletmeler kadar ulaşmaları, ülkemizin eğitim sisteminde 
ki defolardan kaynaklanıyor. Bu ülkede şartları en uygun 
şekle sokmak için her türlü imkân mevcuttur. Turizm 
meslek liselerimiz, iki yıllık ve lisans düzeyindeki turizm 
meslek yüksekokullarımız mevcut olmasına rağmen, turizm 
sektörü kalifiye personel ihtiyacı duyuyorsa ve bu okulların yönetimleri turizm 
işletmeleriyle yeterli iş birliğine gidemiyorsa, bu sorun başka nasıl açıklanabilir 
ki? Eğitimi düzenleyen yönetim kadrolarımızın bunu sorgulaması gerekiyor.

Oysa yapılması gerekenler çok basit…

Öncelikle turizm eğitimi veren okulların müfredatları sektörün ihtiyaçları 
doğrultusundan ele alınmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır. Millî Eğitim 
Bakanlığımızın gözetimlerinde ilgili okul yönetimlerinin sektör ile sıkı ilişki içine 
girerek sektörün ihtiyaçları doğrultusundan öğrenci yetiştirme yollarını bulmalıdır.

Okulların ders programlarını gözden geçirip başta Almanca, Rusça ve İngilizce 
olmak üzere dil bilen personel yetiştirilmeli ve bir program dahilinde hem tesis 
içinde içi ve hem de tesis dışı işlerde eğitimini sağlayacak şekilde staj ve diğer 
eğitim programları geliştirilmelidir.

Ayrıca eğitim ve staj programlarında değişiklikler yapılarak öğrencilerin daha 
erken yaşta ve daha fazla sektörün içinde kalmaları sağlanmalı ve okulundan mezun 
olduğunda deneyim sahibi olmuş bir personel olarak sektöre hazırlanmalıdır.

Sektöre dair hiçbir bilgisi olmayan öğrencilerin istihdamı için oteller ve seyahat 
acenteleri teşvik edilmelidir. İhtiyaç halinden yasal düzenlemeler yapılarak bu 
öğrencilerin eğitilmeleri şartı ile uzun süreli istihdam edilmelerinin yolu açılmalı 
ve hatta öğrencinin staj ve diğer SGK giderleri kamu tarafından karşılanacak 
şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Kredi veya burs alan öğrencilerin öğrencilik süresi boyunca eğitim amacıyla 
çalışması nedeniyle kredi ve burs haklarının iptal etmeyecek şekilde yasal 
düzenlemelerin yapılmalıdır.

YAZARLARIMIZDAN...
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Okul müfredatlarının bitiş ve başlangıçları mümkün olduğu 
sürece sektörün yoğun çalıştığı ve personel ihtiyacının 
arttığı 01 Mayıs-01 Ekim arası dönemlere göre ayarlanmalıdır. 
Böylece öğrencinin tatil süresince turizm işletmelerinde 
çalışma imkânı sağlanmalıdır.

Dört yıl boyunca akademik anlamda turizm eğitimi almış ve 
bu yollardan geçmiş biri olarak görüşüm, öğrencilerin işe 
başlangıç ve bitiş süresi için en ideal zamanlar 15 Mayıs-15 
Eylül tarihleri arasıdır.

Millî Eğitim Bakanlığının ve turizm eğitimi ile ilgili bölümleri bulunan Üniversite 
yönetimlerinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ve bu 
birliklerin ilgili turizm kentlerinde bulunan temsilcilikleri ile iş birliğine giderek 
öğrencilerimizin sektöre hazırlanması konusunda iş birliği yapılmalıdır. Hatta 
büyük-küçük bakmadan tüm turizm STK’ları ile iş birliği içinde olunmalıdır.

Üniversite ile sektör iş birliği şart!

Hazır turizm sektörü ile üniversitelerin iş birliğinden bahsetmişken bir diğer 
konuya daha değinmeden edemeyeceğim.

Bugün ülke turizm hacmi çok büyüdü ve yeni yol haritasına ihtiyaç duymaktadır. 
Üniversitelerimiz sektörle iş birliği içinde turizm verilerimizi bir merkezde 
toplayacak yöntemler geliştirmelidir. Toplanan veriler sürekli analiz edilerek yeni 
politikalar geliştirilmelidir. Turizm sektörümüz rakipleriyle daha iyi mücadele 
etmesini sağlamak için yeni yol haritasını belirleyecek stratejik planlamalar 
yapmalıdır.

Antalya, İstanbul, İzmir, Aydın gibi şehirler ekonomisi turizmden beslenen 
şehirlerdir. Hemen hemen tüm ekonomik faaliyetler turizmin gidişatına göre şekil 
almaktadır. Şehrin sosyal yapısı, istihdam, göç alıp-verme, diğer ticari sektörlerin 
faaliyetleri yani kısaca her şey turizme endeksli olarak yürütülmektedir. 
Üniversiteler, turizm şehirlerinin sosyal-ekonomik yapısını yakından takip etmeli 
ve o şehirle ilgili geleceğe yönelik stratejilerde akademik katkılar koymalıdır.

Üniversitenin akademik olarak çalışmalar yapması hem şehrin geleceği hem de 
sektörün gelecekle ilgili oluşturacağı turizm stratejilerinde önayak olmalıdır. Bunu 
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yapabilmeleri içinde sektörün içine girerek gözlemlemeli, 
sorunlarını, avantaj-dezavantajlarını ve gelecekte nereye 
doğru gittiğini veya gitmesi gerektiğini bizzat yerinde 
incelemelidir. Bunun için sürekli olarak sektör ile iç içe 
çalışmalıdır. Özellikle sektörün öncülüğünü yapan STK’lar ile 
iş birliklerini geliştirerek sektörün ihtiyacı olan yeni akademik 
bakış açıları oluşturmalıdır.

Görüldüğü üzere yapılması gerekenler belli. Turizm sektörünün 
beklentileri de belli. Bir kere olsun doğruyu yapmaya ne 
dersiniz? 
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DOĞUM GÜNLERİ
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� FATİH CANER 03.11
� CENGİZ YILMAZ 07.11
� ERDOĞAN TURAN 13.11
� ERGİN DOLAPÇIOĞLU 15.11
� MEHMET BOZTAŞ 17.11
� SERDAR BAŞ 18.11

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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