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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Dostlarım,

Antalya’mızın Sonbaharla birlikte en güzel mevsiminin 
başladığı Eylül ayını geride bıraktık. Aldığımız verilere göre, 
geride bıraktığımız diğer aylarda olduğu gibi, Eylül ayını 
da Sektör olarak  memnuniyet verici doluluk ve gelirlerle 
kapattık. Umarız, bir aksilik olmadan aynı güzelliklerle Ekim 
Ayını da tamamlarız. Her zaman söylediğimiz gibi, acaba 
“Misafir Memnuniyetini” de aynı şekilde yüksek oranlarda 
yakalayabildik mi ? Şayet Sezonumuzun sonunda bunu da 
yakalayabilirsek, 2018 Sezonunda, önümüzdeki Sezonlara 
olumlu bakabilmemiz ve yükselişlerimizi sürdürebilmemiz 
için gereken başarıları yakalamış ve temelleri atmış olarak kabul edebiliriz diye
düşünüyorum. 

Eylül yemeğimizi, 20 Eylül Perşembe günü değerli üyemiz  ve Otelin Genel Müdürü 
Sevgili Ufuk Gezgin kardeşimizin evsahipliğiyle  Ela Quality Otel’de gerçekleştirdik.  
Memnuniyet verici bir katılımın olduğu Yemeğimizde Ela Quality Otelin harika atmosferi 
ve yine harika hazırlanmış Salonunda güleryüzlü Servis, nefis Yemekler ve sıcak bir 
evsahipliği ile ağırlandık. Başta Otel Genel Müdürü Ufuk Gezgin olmak üzere emeği 
geçen tüm Ekibine bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, yoğun işleriniz 
arasında zaman ayırarak Toplantımıza katılan siz değerli Skal Dostlarımıza da bir kez 
daha teşekkür ederim.

Bu ayki Konuşmacı Konuğumuz, ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı  
Sayın Yeliz Gül Ege, yoğun işleri arasında bizleri kırmayarak Sunum için Yemeğimize 
katıldılar. Antalya’mızın Tanıtımı için şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları ve  ayrıca 
yapacakları en güncel ve heyecan verici Projelerini en yetkili ağızdan bizlere açıklayarak 
çok değerli  bir sunum gerçekleştirdiler. Böylece, bu güzel Antalya’mız hakkındaki 
bilgilerimizi tazeleme fırsatı verdikleri için Yeliz Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür 
ederiz. Ayrıca, Antalya Skal olarak imkanlarımız dahilinde her zaman yanlarında 
olacağımızı bildirmek isteriz.

21-23 Eylül tarihlerinde arasında Kuşadası’nda gerçekleştirilen USDF Toplantımıza yine 
her zaman olduğu gibi en fazla üye ile katılan Kulüp olmaktan gurur duyduk. Değerli 
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BAŞKANIN MESAJI

Üyemiz Serkan Günaydın’ın Firması 7/24 Transfer Com.’dan 
kiraladığımız ve aynı zamanda kaptanlığını yaptığı araçla yol 
boyu güzel ziyaretler de yaparak harika bir yolculuk yaptık.

Kuşadası USDF Toplantımız, Başkan Suna Çölok ve Kulüp 
üyelerinin evsahipliğinde çok güzel bir organizasyonla 
gerçekleşti. İzlenimlerimizi ve Toplantı Notlarımızı 24 
Ekim’deki Yemekli Toplantımızda sizlerle paylaşıyor olacağım.

Önceki Bültenlerimizde ve Toplantılarımızda açıklamış 
olduğum gibi, 16-18 Kasım tarihlerindeki  USDF Toplantımızı 
bu sefer Skal Antalya’nın evsahipliğinde gerçekleştireceğiz. 
Otelimiz de şimdiden belirlenmiş olup, Skal Üyemiz Sevgili Nihat Tümkaya’nın 
evsahipliğinde IC 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. İlerleyen 
günlerde hazırlayacağımız Proğramımızı sizlerle paylaşıyor ve Proğram içerisinde  
sizlerin de yardımlarını istiyor olacağız. Ayrıca, yine Toplantımızda açıklamış olduğum 
gibi, şimdiden duyurmak istediğim bir başka konuda, USDF Toplantımızda da üzerinde 
durduğumuz ve kararlaştırdığımız gibi, Skal üyelerimiz arasında iş ilişkilerini ve 
işbirliğini desteklemek amacı ile Proğram içersinde yeralan ve 17 Kasım Cumartesi günü 
yapacağımız Toplantımız esnasında katılımcılara ve uygun olursa Otel  misafirlerine de 
sergilenmek üzere  Fuaye’de  bir “Mini Exhibition” düzenleyeceğiz. Katılımcılarımızın 
ürünlerini tanıtmaları ve iş bağlantıları için Otel tarafından boş Stand’lar hazırlanacaktır 
ve bu Standlar üyelerimizden katılan Firmalara ücretsiz olarak verilecektir. Dışarıdan 
gelecek katılımcılara ise, ücreti Federasyonumuza verilmek üzere 500 TL olarak 
tespit edilmiştir. Antalya Skal olarak  Faydalı, Aktif, Canlı ve Renkli bir Mini Exhibition 
hazırlayabilmek için üyelerimiz içerisinde yeralan Firmaların yoğun katılımını özellikle 
rica ediyoruz.

2018 Yaz Sezonumuzun son ayında, hepimizin rahatlıkla gelebileceği bir Otelde 
buluşalım dedik. Ekim Ayındaki Toplantımızı, 24 Ekim Çarşamba günü 12.00- 14.30 
saatleri arasında Sevgili  üyemiz  Nihat Tümkaya ve Otel İşletme Müdürü Ece Ataksoy 
Küçüker kardeşlerimizin evsahipliğinde IC Hotels Airport’da yapacağız. Diğer tarafdan 
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BAŞKANIN MESAJI

bu Yemekte, Bilkent Üniversitesi bünyesinde, Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen ve finanse edilen ve diğer tarafdan 
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından “Çocuk Dostu 
Turizm Projesi’’ kapsamında organize edilen bu Sunum, 
sadece Konaklama ve Seyahat Sektörüne yönelik olarak 
yapılmaktadır. Sunum, Seyahat Dostu Turizm Projesi ve 
“Seyahat ve Turizm Sektörlerinde Çocukların Korunması 
için Davranış Kuralları’’ (The Code) başlığı altında Bilkent 
Üniversitesi’nden konuşmacı konuklarımız, Çağıl Metin Balcı 
ve Beril Uğuz tarafından gerçekleştirilecektir. Sektörümüz 
için çok faydalı ve dikkat çekici bulduğumuz bu Sunumu 
kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Diğer tarafdan özellikle belirtmek isterim ki, Ankara’dan özel olarak Sektörümüz için 
gelen bu Grup, aynı zamanda 25 Ekim tarihinde ve bu sefer IC Hotels Santai Family 
Resort-Belek’de, Antalya içinden ve dışından tüm Konaklama ve Seyahat Sektörüne 
yönelik aynı konu başlıkları ile ücretsiz ve Sertifikalı bir Eğitim yapacaklardır. Bu Eğitim 
ile ilgili Davetiye ve Konu Başlıklarını tüm Üyelerimize mail ve WhatsApp ortamında 
yayınlayacağız. Sizlere gelen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Eğitime üst yöneticilerin 
yanısıra departman müdürleri de gönderilen formları süresi içerisinde doldurarak 
ücretsiz olarak katılabileceklerdir.

Her ay olduğu gibi bu ay da siz değerli dostlarımızdan, sezon içerisindeki yoğun 
işlerinize rağmen kısa da olsa zaman ayırarak Öğle Yemeği aranızı hepbirlikte sohbet 
ederek hasret gidermek ve Sektörümüz için faydalı  bir sunumu dinlemek üzere yoğun 
katılımınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere...

Skal Sevgi ve Saygılarımlarımı sunarım.

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Üyelerimiz ve misafirlerimizle hoşgeldin kokteylindeyiz.

Üyelerimiz ve misafirlerimizle hoşgeldin kokteylindeyiz.
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Üyelerimiz ve misafirlerimizle hoşgeldin kokteylindeyiz.

Skal Konya başkanımız Recep İşleyici’nin bizi ziyareti ve eylül ayı yemeğinde aramızda 
olmasından dolayı mutlu olduk.
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Üyelerimizle birlikte eylül yemeğindeyiz.

Kulüp başkanımız Cüneyt Kuru’nun konuşması.



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Konuşmacı konuğumuz, ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) yönetim kurulu başkanı sayın Yeliz Gül Ege’nin 
sunumu.

Konuşmacı konuğumuz, ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) yönetim kurulu başkanı sayın Yeliz Gül Ege’ye 
teşekkür plaketi sunumumuz.
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Yeliz Gül Ege’yle çekilen grup resmimiz.
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Evsahibi Otelimiz Ela Quality’nin Genel Müdürü Ufuk Gezgin’ne Teşekkür Paleti sunumu

Yeni Üyelerimiz Şinasi Gürocak ve Yiğit Akovalı’ya dünya başkanımız Salih Çene ve dönem 
başkanımız Kaya Gürlersan tarafından rozetleri takılarak, hoşgeldiniz dedik.
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SKAL ANTALYA EYLÜL AYI TOPLANTIMIZI
ELA QUALITY OTEL - BELEK’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Dünya başkanımız Salih Çene tarafından rozetleri takılan Yeni Young Skal Kardeşlerimize 
hoşgeldiniz dedik.

Eylül Ayında doğan Skal Kardeşlerimizin Doğum Günü Pastasını başkanlarımızla brlikte keserek 
kutladık.



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dev-sirket-acikladi-turkiyeye-yeniden-donuyoruz-seferler-
basliyor-40946802 Dev şirket açıkladı: Türkiye’ye yeniden dönüyoruz, seferler başlıyor

Cüneyt Kuru

Aramıza katılan ACTIVE VE YOUNG SKAL YENİ ÜYELERİMİZ :

Yeni Üyemiz 
Şinasi Gürocak 
Phaselis Rose - Tekirova 
Genel Müdürü 
Aramıza Hoşgeldiniz

Yeni Üyemiz 
Ayşe Esen
Tekbir Resort - Alanya
Genel Müdürü
Aramıza hoşgeldiniz

Gün bitmeden yeni bir üyemizi daha anons etmek istedim:

Uzun Yıllar Klübümüzde Young Skal Üyemiz olan Yiğit Akovalı, bu sürecini başarıyla tamamlamış olup, 
Skal International’ın onayları ile “Active Member” olarak aramıza katılmıştır. 
Aramıza Hoşgeldiniz

Cüneyt Kuru

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR

Değerli Skal Antalya Kardeşlerim, 

Bu arada ben de keyifle ve gururla bir duyuru yapmak istiyorum. 

Aşağıda isimleri bulunan 11 kardeşimiz YoungSkal Antalya üyesi olarak derneğimize İspanya’dan gelen 
onay ile katılmışlardır. Uzun bir süredir aday statüsündeki kardeşlerimizi sizlere aylık yemeklerimizde 
takdim ederek tanışmanızı sağlayacağız. Kendileri bize idari işler, organizasyon hazırlıkları, projelerde 
aktif katılım ve yeni fikirleriyle her zaman destek vermektedirler. Kendilerini yaş sınırı sonunda, henüz 
aramıza yeni katılan eski YonugSkal-yeni Aktif üyemiz Yiğit Akovalı kardeşimiz gibi aktif üye olarak 
görmek üzere hoşgeldin diyerek, başarılar diliyoruz. 

Birce Şerbetçi
Anastasia Korol
Beyzanur Koç
Deniz Çeltik
Manolya Cansu Balamut
Neslihan Çaylı
Melek Süt
Serinay Beydemir
Ozancan Çomak
Memduh Can Ağıllı
Sinan Turgut

Skal Saygı ve Sevgilerimle
Fatih SAYGIN
SKAL ANTALYA Yön. Kurulu Üyesi 
YoungSkal Sorumlusu.

Yeni-eski, genç (Young)-yaşlı, tüm kardeşlerimizi ve başta Cüneyt Başkan olmak üzere SI ANTALYA 
Yönetimini, gönülden kutluyorum.

Dünya Başkanımız Salih Çene’nin Yeni üyelerimiz için kutlama mesajı

Değerli Üyemiz Bora Aktürk’ün paylaşımı. Gelecek Turizmimiz için üzücü bir haber
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR

Mesajları şimdi okudum. Ne güzel haberler!

Öncelikle Young Skal sorumlusu Fatih Saygın kardeşimi ve tabi Cüneyt Kuru Başkanımı kutluyorum. 
Kulübümüz gün geçtikçe gençleşip kuvvetleniyor!

Yeni üye kardeşlerime aramıza hoş geldiniz diyor, her birini ayrı ayrı kutluyorum!

Sevgili Bülent ( Dokuzluoğlu), 
Cüneyt Başkanın ateşini yaktığı “kırlangıç “projesini ne güzel yayıp geliştiriyorsunuz! İki satır İngilizce 
açıklamasını yazıp bir de fotoğraflarsak hemen Skal magazine veya Skal News’da yayınlatırız.

İçinde “Turizm ve Skal” olan ve haber değeri taşıyan havadisleri tüm dünyaya duyuralım isterim. 

Başkanım,
Antalya Skal kulübü üye listesini e Mail ile gönderebilir misiniz? Liste Skal Turkey’in Web sayfasında 
olsa bile, eskiden yaptığımız gibi isim, çalıştığı şirket, görevi vs bilgilerini şöyle bir klasik Excel tabloda 
görebilir miyiz?

Daha pratik olacaktır diye düşünüyorum.

Selam ve sevgilerimle
Asuman Tarıman 
Uluslararası Temsilci

Councillor’mız Asuman Hn’ın yeni üyelerimiz için kutlama mesajı

Küresel ısınmanın %8’i turizm kaynaklıymış https://www.dw.com/tr/sera-gazının-yüzde-8i-turizm-
kaynaklı/a-43692451

Değerli Üyemiz Bora Aktürk’ün paylaşımı
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JOHANN STRAUSS ENSEMBLE KONSERİ

Cüneyt Kuru: Antalya Avusturya Fahri Konsolosu değerli Üyemiz Ahmet Barut’un davetlisi olarak
JOHANN STRAUSS Konserine 23 kişi katıldık. Transferlerimiz için Sevgili Üyemiz Deniz Gürlersan 
kardeşimiz Sponsor oldu.

Deniz beye teşekkür ederiz
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JOHANN STRAUSS ENSEMBLE KONSERİ
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SENTİDO VE ARCANUS SİDE RESORT OTELLERİ
KIRLANGIÇ PROJESİ

Değerli dostlarım, ağustos ayında iki otelimizi daha Kırlangıç Projemize dahil ettik. Sentido Perisia 
Hotel Genel Md Tolga Çınar ve Arcanus Side Resort İşletme Md. Tarık Yalçın a Kırlangıç Projesi katılım    
sertifikalarıni takdim ettik.

Bülent Dokuzluoğlu
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JOLLY TOURS AÇILIŞ DAVETİYESİ

Değerli Üyemiz Yavuz Öztürk’ün JOLLY TOURS’un açılış davetine Başkanımız Cüneyt Kuru katılarak
Skal Antalya olarak hayırlı olsun temennilerinde bulunmuştur
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YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU KUTLAMA 
YEMEĞİ PACİFİC TEKNESİNDE YAPTIK.

Değerli Skal Dostlarım, 

Yoğunluk nedeniyle bir türlü gerçekleştiremediğimiz Yeni Dönem Yönetim Kurulu Kutlama Yemeğimizi 
nihayet geçtiğimiz Pazar günü Pacific Teknesinde gerçekleştirebildik. Yönetimde bizlere çok destek 
veren Komite Başkanlarımızı da aramıza alarak onlara da teşekkür ettik. 

Bu Yemekte bizlere Pacific Motor Yat’la Sponsor olan değerli Üyemiz MEHMET GİRGEN (TUR KA) ve 
VIP Minübüs’ü ile Setur Marinaya Transferlerimizde Sponsor olan Değerli üyemiz SERKAN GÜNAYDIN 
(7/24 transfer.com)’a YK ve Komite Başkanlarımız olarak gönülden teşekkür ediyoruz. Sayenizde harika 
bir akşam geçirdik. 

Skal Sevgi ve Saygılarımızla,

Cüneyt Kuru
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YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU KUTLAMA 
YEMEĞİ PACİFİC TEKNESİNDE YAPTIK.
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YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU KUTLAMA 
YEMEĞİ PACİFİC TEKNESİNDE YAPTIK.
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21-23 EYLÜL USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ

Yolculuk Başladı. Korkuteli Mantar Restoranda Çay Molası

Otobüste çekilen selfiyle grup fotoğrafımız
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21-23 EYLÜL USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ

Kuşadası yolunda 2. Molamız Nazilli OBAM Restorandayız

Skal Turkey, Kuşadası USDF toplantımızda grup fotoğrafımız
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21-23 EYLÜL USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ

USDF KUŞADASI GALA YEMEĞİ

USDF KUŞADASI GALA YEMEĞİ
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21-23 EYLÜL USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ

USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZDA FEDERASYON YÖNETİM KURULUMUZ

USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ
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21-23 EYLÜL USDF KUŞADASI TOPLANTIMIZ

Dönüş Yolculuğumuzda Aydın-Yenipazar’da Etli Pide Profesörü Mehmet Usta’nın Pidelerini 
büyük bir lezzet ve hayranlıkla yedik.

USDF Kuşadası Toplantımıza hem gidiş, hem dönüşte Konya Skal Başkanımız Recep İşleyici 
hep yanımızdaydı. Katılımından dolayı kendisine teşekkür ederiz.
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27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜMÜZÜ
KUTLADIK

Skal Antalya olarak Dünya Turizm Günümüzü kutladık



TURİZM MÜHENDİSLİĞİ

Üniversite ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bugünler de 
ortaya çıkan tabloya göre “Turizm İşletmeciliği, Konaklama 
İşletmeciliği” ve “Seyahat İşletmeciliği” gibi bölümlere 
tercihler bir hayli düşmüş ve ek yerleştirme sonucunda bile 
çok ciddi boşluklar oluşmuştur. Hatta bazı üniversiteler de 
bu bu bölümler hiç kimse tarafından tercih edilmediğinden 
kapanmayla karşı karşıyadır.

Buna karşılık “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümleri ise gerek medyadaki 
“Master Chef” yarışmaları gerekse, piyasa da gastronomi ile uğraşanların yükselen 
imajı (Nusret örneği) ve yüksek ücret elde etme gibi sebeplerden olsa gerek 
neredeyse tüm üniversiteler de tamamen dolmuştur.

Bu bölümlerin tercih edilmemesinin yanında düşük puan alan öğrenciler 
tarafından tercih ediliyor olması da mesleğimizin geleceği açısından ciddi 
tehditler içermektedir. 

Geldiğimiz bu durum turizm eğitimini baştan aşağı yeniden ele almaya ve mevcut 
bölümlerin gerek ders programlarını, gerekse içeriklerini yenilikçi ve inovatif bir 
anlayışla yeniden ele almayı zorunlu kılmaktadır.

Mesleğe başladığım 1985’li yıllarda “otomasyonun neredeyse imkansız olduğu 
sektör” olarak tanımlanan turizm sektörü, yaşanan teknolojik değişimden nasibini 
alarak her geçen gün bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadır. 

O yıllarda saatler süren ve çoğunlukla da hatalı olan gün raporu hazırlamak artık 
bir tuşla bir kaç saniye içinde %100 doğrulukla alınabilmektedir. 

Rack sistemi ve folyo’lar ile manuel takip edilen rezervasyonlar, artık yaşanan 
sistemsel entegrasyonlar sonucu sisteme otomatik olarak düşmekte ve el 
değmeden muhasebeleştirilmektedir.

İnternetin ve akıllı telefonların yaygınlaşması her sektörü olduğu gibi turizm 
sektörünü de etkilemekte ve her geçen gün etkilemeye de devam etmektedir. 
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Yaşanan bu baş döndürücü değişime sektörün ayak uydurması 
ile ilgili olarak STK’ların ve işletmelerin bir takım ortak ve 
ferdi çabaları bulunmaktadır fakat dünya ile kıyasladığımızda 
kapatılması gereken fark her geçen gün artmaktadır.

Bu sebeple turizm eğitimi veren kurumlar, YÖK, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve STK’lar bir araya gelerek üniversiteler de “Turizm 
Mühendisliği” bölümlerinin açılması sağlanmalıdır.

Peki ama neden “Turizm Mühendisliği”?

Bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği 
pratik bilgiye dönüştüren kişi olarak tanımlayacağımız mühendislik eğitimi, 
olaylara sistematik olarak bakmayı, parçaları birleştirip bütünü görebilmeyi, 
neden sonuç ilişkilerini kurabilmeyi ve en önemlisi bakış açısını değiştirmeyi 
sağlar. 

Arthur Mellen Wellington’a göre ise Mühendislik; “Beceriksiz birinin iki dolara 
kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.”

Bu sebeple olsa gerek üniversitelerimiz de klasik “işletme” bölümlerinin yanında 
“İşletme (Endüstri) Mühendisliği” bölümleri açılmıştır. 

Benzer bir durum sektörün dinamiği ve bağlantıda olduğu diğer sektörlerin 
fazlalığı sebebiyle “Turizm Eğitimi” için de zorunludur.

Bu amaçla bir araya gelecek olan uzmanların hazırlayacağı programla, sektörün 
ihtiyaç duyduğu teknik donanımın yanında, işletme yeteneklerinin de verildiği, 
yaşanan teknolojik değişime çalıştığı işletmeyi adapte etmekte öncü bir rol 
oynayacak “Turizm Mühendisleri”ni yetiştirecek ders programları hazırlanmalıdır. 
Hatta ve özellikle “Değişim Mühendisliği - Reengineering” ve “Oyun Teorisi - 
Game Theory” gibi dersler de bu programlarda zorunlu ders olarak yer almalıdır.



Turizm sektörü değişime hazır mı?

Bakanlık görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini 
Antalya’ya yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 
turizmcilerle soru-cevap şeklinde süren verimli bir toplantıda 
çok önemli açıklamalar yaptı.

Sayın Bakanın sektöre ve dolayısıyla sektörel bakış açısına 
hâkim biri olduğunu biliyorduk da devletin turizm sektörüne 
olan bakış açısına bu kadar kısa sürede hâkim olacağını 
tahmin etmemiştik doğrusu. Hemen her konuda sorulan sorulara cevap verirken 
bakanlık olarak devletin o işe bakış açısını da katarak gerçekleri tek tek ortaya 
koydu.

Sayın bakan turizme dair çok önemli açıklamalar yaptı ve bakanlığın ajandasında 
bulunan eylem planlarını tek tek sıraladı.

Anlattıklarında benim için iki konu çok dikkat çekiciydi…

Birincisi, sektör olarak mas turizmde olağanüstü gelişme kaydettiğimiz ve artık 
bir üst kategoriye çıkmamız gerektiğinden bahsederek, artık “nitelikli turizm” 
dönemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

İkincisi de turizm sektörünün güçlü STK’lar ile hükümetin fikirlerini değiştirecek 
ve sektörün istediği politikaları dikta edecek şekilde, yeniden yapılanması 
gerekliliğinin altını çizmesi, toplantının ezber bozan tarafıydı.

Kısaca, her platformda, söylemekten ve yazmaktan bıkmadığımız bu iki konu, 
toplantının en can alıcı noktaları oldu.

Sektör nitelikli turizm yapmaya hazır mı?

Bir taraftan 2016 ve 2017’de yaşadığımız krizden sonra 2018’de çok hızlı 
toparlandığımızı ve 2014 rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu da hangi 
koşulda olursa olsun Türk turizm sektörü “mas turizm” dediğimiz konuda oldukça 
başarılı olduğunu gösteriyor.

Bugün kendimize rakip olarak gördüğümüz İspanya, 80 milyon turist sayısına 
ulaşınca turizmde artık “nitelik” dönemine geçilmesi gerektiğini oldukça yüksek 
sesle konuşmaya başladı. İspanya’da daha kaliteli ve daha nitelikli turizmin 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



tartışıldığı bir ortamda bizim de bir şeyler yapmamızın 
kaçınılmaz olduğu görülüyor.
Yapılan istatistikler gösteriyor ki, İspanya ile Türkiye arasındaki 
turizm gelirleri istatistiğinde hayli farklar var. Örneğin, sadece 
Antalya’da 5 yıldızlı otel sayısı 405 iken bu sayı İspanya’nın 
toplamında 289 olarak gözüküyor. Böyle bir üstünlüğümüze 
rağmen kişi başı gelirde ülke olarak 682 dolar’dayken, İspanya 
1310 dolarla bizden neredeyse iki katı daha fazla kişi başı 
gelire sahip olabiliyor.

Üstelik bizde “herşey dahil” sistemle hemen her şey fiyata dahilken İspanya’da 
öyle değil.

Bugün, Türk turizmi olarak geldiğimiz noktada artık sayılara bakmak yerine nitelik 
ve kaliteye bakmanın daha önemli olacağı aşikardır.

Sayın Bakan da bütün bunları görmüş olmalı ki Antalya’daki toplantıda sektör 
olarak toparlanma sürecinde olduğumuzu ve artık daha nitelikli turizm için çaba 
sarf etmemiz gerektiğini belirtiyor.

Kendisi, nitelikli turizm felsefesi fikrine uzak değil. Bundan birkaç sene öncesinden 
kendi şirketlerinde daha nitelikli bir turizm anlayışını başlatmış ve geçen süre 
içinde de oldukça başarılı olmuştur.

Ancak Antalya’daki toplantıda Sayın Bakan bunları konuşurken otelciler birliği 
başkanlarından birinin, sanki bakan nitelikten hiç bahsetmemiş gibi “bu yıl 
Antalya’da 14 milyon turiste koşuyoruz, önümüzdeki yıl 16 milyon turist hedefi 
koyalım” gibi cümleler sarf etmesi Sayın Bakanın turizmde devrim olabilecek 
“nitelikli turizm” felsefesinden çok uzak kaldı.

Turizm sektörü, nitelikten bahsedilen bir toplantıda, Antalya’ya gelecek olan 14 
milyon turist ile bu yıl kişi başı 682 dolarlarda seyreden bir gelir hedefliyorsak, 
önümüzdeki yıl 16 milyon turist, ama kişi başı da 1000 dolar gelir hedefleyelim 
ve sonraki yıllarda bunu daha da arttıralım diyebilecek zihin açıklığına henüz 
kavuşmuş değil galiba. Niteliğe bakılmaksızın sadece kişi sayıları ile tatmin 
olmaya devam edilecek gibi gözüküyor.

Sektörden gelen bir bakanımızın olması avantaj mı?

Turizmden gelen bir bakanın sektörde bayram havası yarattığı bir gerçek. 
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Sorunlarımızı bir çırpıda çözecek bir bakanın ümidiyle 
sektörde beklentiler çok fazla arttı. Oysa, Sayın Bakanın 
çekirdekten yetişme bir turizmci olması, her şeyi çözebileceği 
anlamı taşımıyor.

Sanırım Bakan da bu durumdan şikayetçi ki toplantıda üstüne 
basa basa dillendirdiği diğer önemli bir konuda, sektörün 
Ankara’da daha etkin olması için sıkı çalışması gerektiğiydi.

Bunun için her kafası esenin turizm birliği kurması yerine, 
bütün kesimleri kapsayan turizm birliklerinin oluşturulması ve hatta küçük ve 
etkisiz birliklerin birleşerek büyük bir sivil toplum kuruluşuna (STK) dönüşmesi 
gerekliliğini ortaya koydu. Böylesine büyük bir STK hem arkasındaki üye gücüyle, 
hem de sektör adına sürekli proje ve politikalar üretmesini hükümet nezdinde daha 
etkin olacağını söyledi. Hatta güçlü lobilerle hükümetlere istedikleri politikaları 
uygulatmanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini uzun uzun anlattı. Aslını 
ararsanız doğrusu da budur.

Yeni bakanımız Süpermen mi?

Sektörü bilen bakan da olsa, Süpermen değildir. Sayın Bakan Ankara’dan 
baktığında sektörün sorunlarını sektörün gücünü ortaya koyarak, bakanlık ve 
sektör el ele birlikte başarabileceklerini net bir şekilde görüyor.

Acaba sektör temsilcileri de görebilecek mi?

Sektörü bilen bir bakanla birlikte mecliste ve bakanlıklarda oluşturulacak lobilerle 
ve ele alınacak doğru projelerle sektör kendi sorunlarını çözebilir. Bunun için 
tüm sektör paydaşları olarak işimize ayırdığımız zaman kadar üye olduğumuz 
STK’lara da zaman ayırmalıyız. Kişisel beklentileri bir tarafa bırakarak sektörün 
ihtiyacı olan temel sorunları ortadan kaldıracak politikalar geliştirmeli ve bunu 
dosyalar halinde hükümete sunmalıyız. Sayın Bakan da burada devreye girerek, 
sektörün sorunlarını ve çözümlerini içeren bu raporları, gerek meclise ve gerekse 
bakanlar kuruluna taşıyarak sektörün ihtiyaçlarına karşılık verebilir. Ancak bu 
şekilde sektör olarak sorunlarımızı çözebiliriz.

Sektörden gelen bir bakanla birlikte Türk turizm sektörü olarak ayağımıza kadar 
gelen bir şans var artık. Çözüme çok yaklaştık, bu sefer başarabilir miyiz? Hep 
birlikte göreceğiz. 
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� M. NEZİH HACIALİOĞLU 07.10
� AHMET BARUT 09.10
� AHMET REHA YARDIMCI 19.10
� FATİH SAYGIN 19.10
� H. CÜNEYT KURU 20.10
� YAVUZ UNGÖR 20.10
� SALİH ÇENE 31.10

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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