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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Dostlarım,

Yüksek Sezonumuzun ilk ayı olan Haziran ayına, Ramazan 
Döneminin etkisiyle biraz düşük başlasak da Ramazan 
Bayramı ve devamında tatmin edici doluluklar ve fiyatlarla 
geçirdik denilebilir. Umarız arkamıza aldığımız bu olumlu 
rüzgar tüm Sezonumuza yansır ve beklentilerimizi karşılayan 
bir Sezon olur.

Haziran ayı Yemekli Toplantımızı 20 Haziran’da değerli üyemiz 
Ahmet Barut’un evsahipliğinde Barut Lara Otelinde güzel 
bir katılım ile gerçekleştirdik. Herşeyi ile harika hazırlanmış 
bir Salonda lezzetli Yemekler ve güzel bir Sunum ile zevkli 
bir Öğle Yemeği yedik. Bir kez daha Sevgili Ahmet Barut ve 
Barut Lara Ekibine gönülden teşekkür ederiz.

Ayrıca, “VALET GURME” Lezzetli Şarküteri Ürünleriyle Yemeğimize katkı vererek bize 
Sponsor olan Sevgili üyemiz Reha Yardımcı’ya bir kez daha teşekkür ederiz.

Bu ayki Konuğumuz Patara Kazıları Başkanı değerli Hocamız Prof. Dr Havva Işkan Işık, 
bizleri kırmayarak Sunum için Patara’dan Yemeğimize katıldılar.  Patara Kazıları ile ilgili 
bugüne kadar duymadığımız bilgilerini,  çalışmalarını ve zorlu mücadelelerini bütün 
çıplaklığı  ile kısıtlı bir süre içerisinde harika bir Sunumla birinci ağızdan bizlere aktardı. 
Hocamıza bu güzel sunumları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bundan sonraki 
çalışmalarında başarılarının devamını diler,  Antalya Skal olarak imkanlarımız dahilinde 
her zaman yanlarında olacağımızı söylemek isteriz.

Her ay olduğu gibi, bu ayki Yemeğimizde de Üyelerimizin değerli misafirleri de 
aramızdaydı. Bunlardan özellikle değerli üyemiz ve evsahibimiz Ahmet Barut Beyin 
misafiri Antalya Alman Konsolosu Mr Martin Vetter’i de aramızda görmekten çok mutlu 
olduk.

Ayrıca, Ana Sponsoru’muz Eczacıbaşı Profesyonel’in değerli temsilcileri Pınar Günenç 
ve Başak Kule Erdoğan, İstanbul’dan Yemeğimize katılalarak bize destek verdikleri 
için teşekkür ederiz.. Altın Sponsorumuz Talya Tıp Merkezinin değerli temsilcisi ve 
aynı zamanda üyeliği onaylanarak aramıza katılan Op. Dr Mehtap Üçkardeş Abay 
da misafirleri ile birlikte Yemeğimize katılarak bizi mutlu ettiler. Hemen hemen her 
ay Yemeğimize katılmaya özen gösteren değerli üyemiz ve aynı zamanda Gümüş 
Sponsorumuz Art Event Group temsilcimiz Genco Tuncay’ı da aramızda görmekten 
mutlu olduk.

Genellikle Yemekli Toplantılarımıza katılarak bizleri çok mutlu eden ve desteklerini hiç 
esirgemeyen başta Dünya Başkanımız Salih Çene, Councillor’ımız Asuman Tarıman ve 
değerli  Dönem Başkanlarımıza gönülden teşekkür ederiz.
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BAŞKANIN MESAJI

Bildiğiniz gibi, sizlerin de destekleri ile “Üyelik Geliştirme” 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu vesile 
ile Haziran ayında aramıza 7 Asil Üye ve 4 Young Skal’un 
İspanya’dan Onaylarını aldık ve bunlardan Yemeğimize 
katılabilenlerden 4 Asil Üyemiz ve 2 Young Skal’umuzun 
“Üyelik Kabul Törenlerini” Dünya Başkanımız ve Dönem 
Başkanlarımızın yardımları ile gerçekleştirdik. Bir kez 
daha kendilerini kutlar, onları aramızda görmekten mutlu 
olduğumuzu belirmek isteriz.

Komitelerimizin çalışmaları da tüm hızıyla sürmektedir. 
Bunlardan “Skaladies” Komitemizin Patara kazı Evi’ne 
verdiği destek çalışmalarının, Asuman Başkanımın yardımları 
ile “Skal International Magazin”in bu ayki Sayısında haber 
olarak yayınlanmasından gurur duyduk. Çevre Destek Komitemiz “Kırlangıç Projemize’’ 
her ay yeni üye Oteller katmayı sürdürmektedir. Basın-Yayın ve İletişim Komitemiz de 
üyelerimize faaliyetlerimiz ve Sektörümüz ile ilgili sürekli haber akışı sağlayarak bizleri 
bilgilendirmektedir.

Bu ay Komitelerimize bir yenisini de daha ekledik. Bildiğiniz gibi Young Skal ile 
ilgili çalışmalarımızı Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Saygın Kardeşimiz başarı ile
sürdürmektedir ve gün geçtikçe de geleceğimiz olan Young Skal’un üye sayısını 
artırarak daha aktif hale getirmektedir. Gün geçtikçe sayıları artan ve çalışmalarını 
genişleten Young Skal’umuzun Yönetim Kurulu ve diğer Klüblerimizin Young Skal’ları 
ile iletişim kurabilmeleri için Yönetim Kurulu olarak “Young Skal Komitesini” kurduk ve 
bu Komitenin Başkanlığına bugüne kadar özveri ile çalışan ve diğer arkadaşları ile iyi 
ilişkiler içinde olan Mustafa  Tombak’ı atadık. Kendisini Yönetim Kurulu olarak kutlar, 
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Önümüzdeki aylarda Yuriçi ve Yurtdışında gerçekleşecek Toplantı ve Organizasyonlarla 
ilgili olarak da biraz bilgi vermek isterim.

En yakın USDF Federasyon Toplantımız 21-23 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Skal 
Klübümüzün evsahipliğinde Kuşadası’da gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi siz 
değerli Başkanlarımız ve Üyelerimizin yoğun katılımı ile Skal Antalya olarak yine en 
kalabalık Klüb olmayı amaçlıyoruz. Lütfen şimdiden bu tarihleri takviminize kaydederek 
katılacak üyelerimizin Yönetim Kurulumuza başvurmalarını rica ederiz.

Yine geçen ayki Bültenimizde ve Toplantıda açıkladığım gibi, Kuşadası’dan sonraki USDF 
Toplantısına 16-18 Kasım tarihlerinde Antalya’da evsahipliği yapacağız. 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 
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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 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 ediyorum.

Yine Toplantımızda Dünya Başkanımız Salih Çene’nin açıklamış olduğu gibi, her Yıl 
gerçekleştirilen “Skal World Congress” bu Yıl Kenya- Mombasa’da 17/21 Ekim 2018 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Salih Başkanımızın da açıklamış olduğu gibi, 
özellikle Amerika’dan Burçin Kardeşimizin Dünya Başkanlığını desteklemek için 
Antalya’dan da çok sayıda katılımın olmasını temenni ediyoruz. Kongre’ye katılım ile ilgili 
Skal International’dan gelen ilk bilgilerde Otel Fiyatları oldukça yüksek gözükmektedir. 
Bu nedenle Salih Başkanımız ve  Federasyonumuza Otel ve Uçak fiyatlarının daha
uygun bir hale getirilmesi için ricada bulunduk. Önümüzdeki günlerde
Federasyonumuzdan gelecek güzel haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak, 
Kongre’ye katılmak isteyen üyelerimiz  şimdiden Derneğimize önkayıt yaptırabilirler.

Sezon ortasında bir nefes almak ve yorgunluk gidermek için her Yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz ”Boat Tour”u 22 Temmuz Pazar günü düzenleyeceğiz. Bu 
konuda organizasyonu yapan Yönetim Kurulu üyemiz Agah Öcal gerekli çalışmaları
yapmaktadır ve en kısa zamanda Proğramı ve Kişibaşı Fiyatları sizlerle paylaşıyor 
olacağız. Skal Dostlarımızla güzel bir Pazar günü birlikte olmak dileğimizle.

Skal Sevgi ve Saygılarımı sunarım.
 
H. Cüneyt KURU
Başkan
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SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
LARA BARUT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Lara Barut Hotel’de gerçekleşen Haziran yemeğimizde ev sahibimiz sayın Ahmet BARUT ve 
konuğumuz Antalya Alman Konsolosu Mr. Martin VETTER ile beraberdik.

Yönetim kurulu üyemiz, basın-yayın komite başkanımız ve young skal komite başkanımızla beraber...



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
LARA BARUT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Konuşmacımız Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Councillor’ımız Asuman Tarıman ve üyelerimizle beraber....
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SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
LARA BARUT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın Patara kazılarıyla ilgili sunumu....

Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın Patara kazılarıyla ilgili sunumu....
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SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
LARA BARUT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.

Aramıza yeni katılan üyelerimiz ve young skal üyelerimize Dünya Başkanımız Salih Çene, 
Councillor‘ımız Asuman Tarıman ve dönem başkanımız Kaya Gürlersan’la birlikte rozetlerini takarak, 
sertifikalarını verdik.

Üyelerimizin doğum günlerini kutladık.
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RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
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BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
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BAŞKANIMIZ CÜNEYT KURU’NUN
GM DERGİSİNDEKİ RÖPORTAJI
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BAŞKANIMIZ CÜNEYT KURU’NUN
TOURISM TODAY DERGİSİNDEKİ RÖPORTAJI
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INNVISTA HOTELS BELEK
KIRLANGIÇ PROJEMİZE KATILMA KARARI ALDI.

INNVISTA Hotels Belek Kırlangıç Projemize katılma kararı aldı. Bugün tesis 
Genel müdürü sayın Ülkay ATMACA beyefendi ve yönetim temsilcisi Cahide 
SARAÇOĞLU hanımefendinin konuğuydum. Korunan yuvaları bizzat tespit ettik 
ve görüntüledik. Önümüzdeki günlerde Çevre Komitemiz ziyaret de bulunarak 
belgelerini teslim edecekler.
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SKAL ANTALYA’DAN GENÇ TURİZMCİLERE 
BÜYÜK DESTEK

SKAL ANTALYA’DAN GENÇ TURİZMCİLERE 
BÜYÜK DESTEK Skål International Antalya 
Kulübünün, Skål dinamizmini korumak ve 
devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturduğu 
ve bir süredir çalışmalarına devam eden, 
ayrıca uluslararası bir organizasyon olarak 
da kabul edilen Young Skål Antalya’ya yeni 
bir temsilci atandı. Genç turizmci Mustafa 
TOMBAK Young Skal Antalya’nın yeni 
temsilcisi ve komite başkanı oldu.  Kulüp 
başkanı Cüneyt KURU yaptığı açıklamada; 
Genç turizm profesyonellerini ve turizm 
eğitimi alan öğrencilere ulaşmayı temel alan 
bu organizasyon da asıl amaç gençlerin kişisel 
ve mesleki gelişimlerini sağlamak ve gelecekte 
yetişkin, başarılı turizm profesyonelleri 
olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda 
Antalya Skal olarak sektöre taze kan ve kalifiye 
yönetici kazandırmak adına ciddi bir misyon 
yüklenmiş olmanın sevincini ve gururunu 
yaşamaktayız. Mustafa TOMBAK kardeşimizi 
tebrik ederiz.



NETWORKING VE SKAL KARDEŞLİĞİ

Networking yanınızdaki kişinin hedeflerine ulaşması ve 
başarılı olmasını sağlama sanatıdır. Aslında Networking son 
dönemlerde çok sık duyulmaya başlanan yeni bir konsept 
gibi algılansa da insanoğlunun en eski aktivitelerinden biridir.

Networking kavramı 1980’li yıllarda ABD.’de ön plana çıkmıştır. 
Rekabet ve ekonomideki hızlı büyümeden doğan bu kavram, 
ticarette bağlantıların gücünü ortaya koymuştur. 

Aslında önceleri en etkili networking fırsatı kişiler için aileleri ve yakın dostlarından 
oluşmuştur. Çünkü sizi iyi tanıdıkları için doğru kişilere yönlendirebilirler. Ayrıca 
mezunlar grubu, konferanslar, seyahatler ve sivil toplum dernekleri de diğer 
önemli networking kaynaklarıdır. 

Günümüzde kurulan her 100 iş ortaklığının 70’inin bu networking ile sağlandığı 
ve kurulan bu firmaların cirolarının da %70’inin bu networking işbirliğinden 
sağlandığı göz önünde bulundurulursa, networking’in önemi bir kez daha gözler 
önüne serilir.

İşte tam da bu sebeple Dünyanın en eski ve en yaygın turizm sivil toplum örgütü 
olan Skal International da misyon olarak kendisine bunu seçmiştir. 

“Profesyonelliği, dostluklar ve liderlikle geliştirmek ve bu özelliği azami 
kullanarak “networking fırsatlarını çoğaltmak” ve ‘’Güvenilir ve sorumlu bir 
Turizm Endüstrisi’’ için birlikte çalışmak.”

Ve yine Skal International ‘’Doing Business Among Friends’’ sloganını 
benimseyerek uluslararası dostluk ve iş bağlantısını pekiştirmek ve Turizm 
endüstrisinde profesyonelliği kuvvetlendirmek amacı ile seminer, konferans ve 
benzeri organizasyonların düzenlenmesini teşvik eder.

Benim Skal ile tanışmam 2004 yılında Bodrum’da görev yaparken bir dostumun 
davet ettiği “happy hour” toplantıları sayesinde oldu.

Katıldığım bu “happy hour” toplantıları öyle içten, öyle karşılıksız, öyle sıcak 
bir atmosferde gerçekleşiyordu ki; üye olmam konusu teklif edildiğinde, hiç 
düşünmeden hemen kabul ettim.

YAZARLARIMIZDAN...
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Görev yaptığım 5 yıl boyunca her bir Skal Bodrum üyesi 
meslek büyüğü abilerimden, meslektaşlarımdan veya 
kardeşlerimden koşulsuz ve çıkarsız çok büyük destekler 
gördüm. 

5 dakika önce tanıştığım kişi ile ortak paydanın Skal olduğu 
ortaya çıktığında 40 yıllık dostlukları aratmayacak diyaloglar 
yaşadım. 

Ayrıca hafta da 1 gün birkaç saatliğine sohbet amaçlı bir araya 
gelinmiş gibi gözükse de bu “happy hour”larda edindiğim bilgilerin, paylaşılan 
deneyimlerin değeri paha biçilmezdi.

2009 yılından beri Antalya’da yaşamam sebebiyle artık toplantılarına katılamasam 
da bendeki bu duygusal bağ sebebiyle mevcut üyeliğimi Antalya Skal klübüne 
taşıma taleplerine hiç sıcak bakmadım.

Ta ki; Sevgili Meslek Büyüğüm değerli Skal Başkanım Cüneyt Kuru’nun talimatına 
kadar.

Mesleki olarak çok şey borçlu olduğum Cüneyt beyin bu isteği benim için emirdi 
ve hemen yerine getirdim. 

Geçtiğimiz günler de Sevgili Başkanım whatsapp aracılığıyla “Yazını okudum 
güzeldi... Bundan böyle her ay Bültenimizde yayınlanmak üzere sana bir köşe 
ayıralım ve orada paylaşalım isterim.” mesajını alınca daha çok mutlu oldum ve 
onur duydum. 

Bu vesile ile her ay bu köşe de yer alacak yazılarım ile ilgili bir sürc-ü lisanımız 
olursa şimdiden affola...

Skal sevgi ve saygılarımla...

YAZARLARIMIZDAN...
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
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Hastanelerinde
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İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.
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DOĞUM GÜNLERİ
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� FATMA NUR UĞUR 13.07
� RÜÇHAN OLUCAK 26.07 

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla



BASINDA BİZ
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SKAL INTERNATIONAL MAGAZİNDE
ÇIKAN HABERİMİZ
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