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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

Sezonun yoğunluğu, Seyahatler ve elimizde olmayan nedenlerle 
bu ay da Bültenimizi gecikmeli olarak yayınlamak zorunda kaldık.

Genel olarak Haziran ayını önemli Toplantılar, Ziyaretler, Katılımlar 
vs. ile dolu dolu geçirdik. İşte bunlardan bazılarını sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Bildiğiniz gibi, 14-16 Haziran tarihleri arasında, USDF Toplantımızı 
Skal Eskişehir Kulübümüzün davetlisi olarak Eskişehir’de 
gerçekleştirdik. Antalya Grubu olarak yine başta Salih ve Asuman 
Başkanlarımız olmak üzere Yönetim Kurulu ve ailelerimizle birlikte 
en kalabalık Kulüp olarak katıldık. Eskişehir yolculuğumuzu, 
Kulübümüzün değerli üyesi ve 7/24 Transfer Com’un sahibi  sevgili Serkan Günaydın’ın 
kaptanlığında güvenli, eğlenceli ve dört mevsimi yaşayarak harika bir şekilde  gerçekleştirdik. 
Bu vesile ile Serkan Beye bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz.

Skal Eskişehir Kulübü Başkanı Emin Sarper ve Yönetim Kurulu üyelerinin sıcak evsahipliğiyle  
ve hazırladıkları güzel bir proğram ile unutulmaz bir 2 gün geçirdik. Sizlerin nezdinde bir kez 
daha Eskişehir Kulübümüze çok teşekkür ediyoruz.

USDF Toplantımıza katılımları ile bizi onurlandıran Dünya Başkanımız Ms. Lavonne Wittmann’ın 
da aramızda olması, konuşmaları ve tavsiyeleri ile bizi bilgilendirmesi, Toplantımıza bir
ayrıcalık ve özellik katmış oldu. Hatta bizleri çok gururlandıran ve heyecanlandıran bir diğer 
önemli konu da, Eskişehir’i nereden nereye getirdiğini 2 saate yakın konuşması ve harika sunumu 
ile Toplantımıza katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in aramızda olmasıydı. 
Ayrıca, bu sunumdan sonra Eskişehirde yaptığımız gezilerle bunları birebir yaşıyarak görmemiz 
Yılmaz Büyükerşen’e olan hayranlığımızı daha da artırmış oldu ve hatta Lavonne Wittmann’ın 
da beğenisini kazandı.

Dünya Başkanımızı da yanımıza alarak keyifli bir yolculuktan sonra Antalya’ya döndük. Ve  daha 
sonra Dünya Başkanımız için Asuman Başkanımız ile birlikte hazırladığımız, Haziran Yemekli 
Toplantımızı da içine alan özel Antalya Proğramımız başladı. Bu Proğramda bizlere yardım ve 
destek veren;

Başkanımızı Top VIP olarak ağırlayan Aska Lara Otel sahibi Ramazan Aslan’a, Mükemmel 
evsahipliği ile Toplantımızda bizleri ağırlayan değerli  üyemiz Erkan Yağcı’ya,  Harika Yat 
Gezimizi sağlayan değerli üyelerimiz Mehmet Girgen ve Varol Çakır’a, değerli Üyemiz Passo 
Turizm sahibi Hamit Kuk’a, NBK Touristic Genel  Müdürü RecepYavuz’a, Arma Restoran sahibi 
Hasan Yılmaz’a, Turizm İl Müdürümüz  İbrahim Acar’ a, yine transferlerimizi yapan 7/24 
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Transfer Com sahibi değerli üyemiz Serkan Günaydın’a bir kez 
daha sizlerin nezdinde gönülden teşekkür ederiz.

Dünya Başkanımızın da katıldığı Haziran Yemeğimizi Concorde 
Hotel-Lara gerçekleştirdik. Bizlere özel olarak çok güzel
hazırlanmış bir Salonda, güzel bir Menü, leziz Yemekler ve 
güleryüzle hizmet veren personel ve bizi hiç yalnız bırakmayan 
değerli üyemiz ve Otelin Sahibi Erkan Yağcı’nın candan evsahipliği 
ile harika bir atmosferde geçirdik. Başta Erkan Yağcı ve Otelin 
Genel Müdürü Galip Topal olmak üzere emeği geçen tüm Ekibe 
bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, Yemeğimize katılım 
sağlayarak Dünya Başkanımızın olduğu bir Toplantıda bizleri yalnız 
bırakmayan tüm Skal Dostlarımıza teşekkür ederiz.

Diğer taraftan, Bu ayki Konuşmacı Konuğumuz, Deniz Biyolojisi Müzesi Kurucu Müdürü, 
Deniz Araştırmaları Vakfı üyesi Akademisyen Sn Dr. Elif Özgür Özbek oldu. Sektörümüzü ve 
geleceğini yakından ilgilendiren, Ülkemiz ve Dünyamız için de son derece önemli olan “İKLİM 
DEĞİŞİKLİKLERİ ve DENİZLERİMİZ” başlıklı Sunumu’nu bizlerle paylaştı. Hepimizin büyük bir 
beğeni ile izlediğimiz bu çok değerli araştırmalarını bizlerle paylaştığı ve katkılar sağladığı için 
Elif Hn’a ve bu değerli Sunumu bize öneren üyemiz Bora Aktürk’e bir kez daha çok teşekkür 
ederiz.

Toplantılara katılımlarımız, Sezon yoğunluğundan dolayı diğer aylara göre normal olarak düşüş 
göstermektedir. Ancak, biz de dostlarımızı bu yoğun günlerde kısa bir nefes aldırmak ve hasret 
gidermek için Toplantılarımıza her ay devam etmekte fayda görüyoruz. Mümkün olduğunca 
her ay birlikte olmak, sohbet etmek, hasret  gidermek inanın hepimize daha çok güç ve enerji 
katacaktır.

Temmuz ayı Yemeğimizi,  geçen Yıl yaptığımız ve çok memnun kaldığımız “Geleneksel Tekne 
Turu” şeklinde yine “Antalya Cruise” ile düzenlemek istiyoruz. Ancak, Tekne’nin yoğunluğu 
nedeniyle henüz uygun bir tarihini yakalayamamış durumdayız ve bu nedenle şimdilik sizlere 
kesin bir tarih veremiyoruz.  Ancak, en kısa zamanda sizlere bilgi verebilmek adına  çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Sağlıcakla kalın,

Cüneyt Kuru
Başkan
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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

DÜNYA BAŞKANIMIZ LAVONNE WITTMANN’I AĞIRLADIĞIMIZ 
SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI

CONCORDE HOTEL LARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK.
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POYD BAŞKANI SAYIN ÜLKAY ATMACA’DA KONUKLARIMIZ ARASINDAYDI.
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Dünya Başkanımız Ms. Lavonne Wittmann’ın konuşması
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KONUŞMACI KONUĞUMUZ
DR. ELİF ÖZGÜR ÖZBEK’İN SUNUMU
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SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
CONCORDE HOTEL LARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK 

AKTOB BAŞKANIMIZ SAYIN ERKAN YAĞCI’YA DÜNYA BAŞKANIMIZ LAVONNE WITTMANN
TEŞEKKÜR PLAKETİNİ SUNDU.
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14-16 HAZİRAN
USDF ESKİŞEHİR TOPLANTISINA KATILDIK.

BAŞKANIMIZ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. YILMAZ BÜYÜKERŞEN İLE 
BİRLİKTE....
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14-16 HAZİRAN
USDF ESKİŞEHİR TOPLANTISINA KATILDIK.

USDF BAŞKANIMIZ SAVAŞ ÇOLAKOĞLU’NUN KONUŞMASI...
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DÜNYA BAŞKANIMIZ MS. LAVONNE WITTMANN’IN KONUŞMASI
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RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
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BABALAR GÜNÜ

Babalar gününüz kutlu olsun.
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DEĞERLİ SKAL DOSTLARIM, 
Bizleri son derece sevindiren ve gururlandıran bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Derneğimizin en eski üyelerinden, ve Antalyaspor’umuzun geçmiş dönem Başkanı, Antalyamızın gurur 
kaynağı Sayın Hasan Akıncıoğlu, bugün yapılan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) seçimlerinde Nihat 
Özdemir Başkanlığında seçilen TFF Yönetim Kuruluna seçilmiştir. 
Skal International Antalya Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak  Hasan Başkanımızı gönülden kutlar, artarak 
devam eden başarılarının devamını dileriz. 
Skal Sevgi ve Saygılarımızla,

Cüneyt Kuru 
Başkan

Nazik mesajınıza çok teşekkür ederim Cüneyt Başkanım. Selamlar

Hasan Y. Akıncıoğlu

Değerli dostlar, OECD ile beraber yaptığımız çalışma sonucu Kur dalgalanmalarının TR turizmine etkileri 
konulu hazırlamış olduğumuz raporun bir kısmını sizle paylaşmak istedim. Umarım herkes için bilgilendirici 
olur. Talep gelirse Türkçe’ye çevirebilirim.
İyi bayramlar

Selim İsa paylaşımı

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

Oteller Plastik Kullanımına ‘Dur’ Demeli https://www.turizmaktuel.com/haber/oteller-plastik-
kullanimina-dur-demeli#.XPlNtcMa1LA.whatsapp

Hamit Kuk paylaşımı
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

https://www.ajanimo.com/16-yildir-her-goc-sonrasi-ucamayan-esine-geri-donen-asik-leylek/

Bora Aktürk paylaşımı

Mustafa Karaselvi paylaşımı

https://www.gmdergi.com/sektorel-haberler/saydin-yeni-baskani-hamit-kuk/

Hamit Kuk paylaşımı
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ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

http://www.turizmdosyasi.com/m/news.php?id=16846

Avni Aker paylaşımı
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YENİ BİR ANTALYA KART ÖNERİSİ

Yıllar önce bir Avusturya seyahatinde Insburg’a gidip oradaki 
kayak tesislerini ziyaret etmiştik. Oraya vardığımız da “ski 
pass” denilen bu kayak tesislerdeki her türlü teleferik, telesiyej 
vs ulaşım imkanlarını kullanmana izin veren günübirlik kart 
için yaklaşık kişi başı 50’şer euro para ödemiştik. O zaman bu 
şehirde yaşayanlar hafta sonu buralara gelmek istese her hafta 
sonu 50 euro ödemesi gerekiyorsa bu onun aile bütçesini çok 
sarsar diye düşünmüştüm. Daha sonra Insburg’ta yaşadığını 
öğrendiğim bir otel misafirine bunu sordum. Dedim ki; biz kırk yılın başında 
Insburg’a geldiğimizde kişi başı bu ücreti ödüyoruz ama siz hafta sonları bu 
tesislere giderken bu kadar yüksek bir giriş ücretini nasıl ödüyorsunuz? Üstelik bu 
ücrete başka hiç bir şey dahil değil. Orada ihtiyaç duyduğunuz kayak malzemesi 
ve kıyafetleri ayrıca kiralamanız gerekiyor. O da bana bu fiyatın Insburg dışından 
gelenlere özel olduğunu, Insburg ta yaşayan kişiler için bu ücretin eğer yanlış 
hatırlamıyorsam 5 euro gibi sembolik bir ücret olduğunu söylemişti. 

Günümüzde benzer durum yaşadığımız şehir olan Antalya’da da mevcut. 
Antalya içinde ve çevresinde gelen yerli ve yabancı turistler için yapılmış bir 
çok güzel tesis ve çekim merkezi var ama bunların kaçına Antalya’da yaşayanlar 
gidebiliyor. Örnek vermek gerekirse; Şehrin merkezinde bulunan Akvaryumu kaç 
Antalyalı ziyaret etmiştir. Ya da kaç kişi hafta sonu rafting yapmak istese bu 
bedeli ödeyebilmiştir. Ya da Olympos teleferik’e binen yerel insanımız kaç kişi? 
Örnekler uzatılabilir. 

Benim önerim, neden Insburg benzeri bir uygulamayı biz Antalya’da uygulamıyoruz. 
Bunu yaparken, yığılmaları önlemek adına kademeli fiyat ta uygulanabilir. Örneğin 
hafta arası %50 indirim, hafta sonu %10 gibi. Ya da o işletmenin yoğun olduğu 
saatler gözönünde bulundurularak, sabah 09.00 - 11.00 arası %50 indirim diğer 
saatler de %10 gibi. 

Bunu yapmak için öyle çok uzun uzadıya bir çalışma yapmaya da gerek yok. 
Bu konuda Antalya Büyük Şehir Belediyesi ve Antalya Ticaret Odası’nın bu işe 
el atması yeterlidir. Şehir de hemen hemen herkesin sahip olduğu ve her bir 
kişinin kendi adına resimli olarak tanımlanmış olan “Antalya Kart”lar bu iş için 
biçilmiş bir kaftandır. Bu kartların üzerinde var olan kart numaraları ilgili firmaların 
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sistemine girilmesi durumunda sistemde tanımlanmış olan 
o kişiye özel indirimler anında uygulanabilir. Bunu daha 
da ileri götürerek bu şehrin insanlarının yerli ve yabancı 
turislerin rahatlıkla kullandıkları otel işletmelerinde de 
uygulanmasını öneriyorum. İç pazar acentalarına minimum 
verilen %20 komisyon oranı bu kart sahiplerine indirim olarak 
tanımlanması halinde hem otelciler herhangi bir gelir kaybına 
uğramamış olacaklar, hem de bu şehrin insanları dilekdikleri 
zaman bu şehrin tesislerinden “iç pazar” fiyatlarından %20 
indirimli faydalanma imkanı bulabileceklerdir. Eğer bu indirim 
uygulanabilirse, özellikle düşük sezonda yada kış sezonunda yerel insanlarımız 
kendi bütçeleri imkanında seçecekleri tesislerde birkaç günlüğüne de olsa tatil 
yapma imkanı bulabileceklerdir. Bu hem işletmeye katma bir değer ve doluluk 
yaratacak hem de yerel halka sosyal bir adalet sağlamış olacaktır.

Bu uygulama sayesinde bu ülkeye gelen turiste hangi sektörde çalışırsa çalışsın 
yaptığı iş ile hizmet eden Antalya halkı hizmet verdiği turistlere benzer hizmetlere 
kavuşmuş olacak hem de Antalya’lı olmanın avantajlarından faydalanabilecektir. 
Bu fikir konunun taraflarından oluşturulacak bir komisyonla tartışılarak çok daha 
farklı şekillerde de uygulanabiliecek bir hale getirilebilir.

Kalın sağlıcakla...

Mehmet BAHAR

YAZARLARIMIZDAN...
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SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ YASASI BU AY MECLİS’E 
GİDER Mİ?

Geçen hafta “bir bayram klasiği” başlığıyla turizm basınında 
yer alan haberi okumuşsunuzdur. Maalesef hemen her yıl bu 
tür haberleri okumak zorunda kalıyoruz. Haberde bayram 
öncesi paket turlar satarak piyasadan paraları toplayıp 
kayıplara karışan şirketin mağdur ettiği tatil hayali kurmuş 
insanların durumu anlatılıyordu.

Yine aynı gün başka bir haberde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın ‘Seyahat Acenteleri Birliği Yasası’nın 
bayramdan sonra Meclise getirileceği şeklindeki açıklamasını okuduk.

Şimdi bu iki haberin birbiriyle ne alakası var diyebilirsiniz. Var hem de çok... Çünkü 
milyonlarca turisti ilgilendiren ve aylardan beri binlerce seyahat acentesinin dört 
göle beklediği bir yasa taslağı Kültür ve Turizm Bakanlığının önünde duruyor. 
Bu yasa taslağının iki tane çok önemli özelliği var. Öncelikle tüketici dostu ve 
sonrada haksız rekabeti önleyici özelliği olmasıdır.

Hem tüketici dostu ve hem de haksız rekabeti ortadan kaldıran bir yasa olabilir

Yukarıdaki birinci haberde geçen söz konusu şirketle ilgili olarak periyodik 
aralıklarla TÜRSAB’a birtakım şikâyetler geliyordu. Bu şirketin daha önce ki 
dönemlerde planladığı bazı turları iptal ettiği ve akabinde iptal edilen turlarla ilgili 
para iadeleri, rehber ve otel ödemeleri ile ilgili şikayetler vardı. Ancak TÜRSAB’ın 
bu şikayetlerle ilgili olarak hukuki olarak yetkilerinin sınırlı olması, zamanında 
önlem almayı engelledi. Çünkü mevcut 1618 sayı yasa bu konularda tedbir almak 
için oldukça yetersiz kalıyor.

Meclise gitmeyi bekleyen yeni yasa tam bir tüketici dostu yasa ve yukarıdaki 
haberde anlatılan müşteri mağduriyetlerini giderecek birçok tedbiri içeriyor. Eğer 
bu yasa fire vermeden meclisten geçip yürürlüğe girerse Türk turizm tarihinde 
tüketici dostu yasa olarak yerini alacak.

Yeni yasa taslağının bir yönü tüketici dostu olmasıyken diğer yönü de haksız 
rekabeti önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Daha önce basına yansıyanlardan 
anladığımıza göre yeni yasa taslağıyla ilgili Sayın Bakan ile TÜRSAB arasında üç 
konuda görüş ayrılığı var ki bu konular haksız rekabeti ortadan kaldırmak için 
çok önemli maddeler içeriyor.

YAZARLARIMIZDAN...
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TÜRSAB, yeni kurulacak bir acente belgesinin en az 400 
bin TL olmasını ve acentelerin şube kuruluşlarının mevcut 
TÜRSAB yönetmeliğine göre yasada yer almasını istiyor. 
Sayın Bakan yeni acente kurmak isteyenlerin ödeyeceği 400 
bin TL’yi çok yüksek buluyor ve bunun 250 bin TL’de kalması 
gerektiğini ve ayrıca acentelerin şube kuruluşlarının mevcut 
TÜRSAB yönetmeliğine göre değil de eski yönetmelikteki 
gibi çok kolay kurulabilecek halde olmasını istiyor.

Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızda yeni yasaya bir ilave 
yaparak oteller özel müşterilerinin transferini kendilerinin yapmasını istiyor. 
TÜRSAB’da transfer hizmetinin seyahat acenteciliğinin temel taşı olduğunu ve 
bundan taviz verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Acente belgesi almak bakkal dükkânı açmaktan daha kolay!

Şubat ayında yeni yasa taslağını tartışmak üzere sayın bakanın çağrısıyla 
İstanbul’da bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantıda Sayın Bakana bizzat uzak 
doğunun turizm ülkesi Tayland örneğini vererek, onlar da bizim kadar yolcu 
karşılıyor. Üstelik bunu yaklaşık 2 bin acente ile yaparken biz neden 10 bin acente 
ile yapıyoruz. Acente sayısını düşüremiyorsak bari stabil hale getirelim dedim. 
Zaten yeni yasa taslağında acente belge devri hakkı tanınıyor. İsteyen belge devri 
ile acente sahibi olur, isteyen bedelini ödeyerek sıfırdan kurarak olur.

Bugün bir acente kurmak için 60-70 bin TL’ye yeterli, ama aynı paraya bir bakkal 
dükkânı açabilir misiniz? Yani şu an acente belgesi almak, bakkal dükkânı açmaktan 
çok daha kolay! Eğer acente belgesini herkesin ödeyemeyeceği 400 bin TL gibi 
yüksek bir rakam yaparsak, tercih etmezler ve hazır belge almak yöntemiyle 
işi çözmeyi denerler. Böylece kullanılmayan ve âtıl halde olan acente belgeleri 
de değerlendirilmiş olur. Bütün bunların sonunda acente sayısı artmayacak ve 
acente belgelerinin değeri artacaktır.

Yukarıda yazdıklarımın tamamını o toplantıda açık bir şekilde Sayın Bakana 
anlattık. Toplantıya katılan meslektaşlarımın neredeyse tamamı da aynı fikirde 
olduğunu söylemişti. Sayın Bakan da bu görüşleri dikkate alacaklarını söyleyerek 
birtakım notlar almıştı.

Diğer bir konuda acentelerin şube açma konusudur. Geçen yıl TÜRSAB, günün 
koşullarına uymak için yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyacı 
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bakanlığa iletmiş. Bakanlık da TÜRSAB’ın görüş ve önerileri 
doğrultusunda hazırladığı yeni yönetmeliği Bakanlar 
Kurulunda kabul ettirip Resmî Gazete yayınlamış ve yürürlüğe 
sokmuştu. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte değişen 
maddelerinden biri de acentenin şube kuruluşuyla ilgiliydi. 
TÜRSAB, yeni yönetmelikte bulunan şube kurma kriterlerini 
yeni yasa taslağına koyarak hem bölgesel anlamda ve hem 
de ülkesel anlamda acenteler arasındaki bu haksız rekabete 
sebep olacak yolu sonsuza kadar kapatmak istedi.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte değişen acente şube 
kuruluş kriterlerini seyahat acentelerinin neredeyse tamamı çok olumlu bulurken, 
bu işten nemalanan birkaç acentecisin itirazları olmuştu. Çünkü onların her biri en 
az 20-30 şube kurarak ve üstelik bu şubeleri başkalarına kiraya vermek suretiyle 
meslektaşları arasında haksız rekabet oluşturmaya alışkındı ve bu düzenleri 
bozulmuştu. Asıl garip olan çoğunluğun aksine sadece birkaç kişinin tekrar geri 
gelmesini istediği bu eski düzeni, Sayın Bakanın da sahiplenmiş olabileceğini 
düşünemiyorum. Bu işte bir yanlışlık var, yoksa bu olsa olsa akıl tutulmasından 
başka bir şey değildir.

Transfer hizmetleri seyahat acentelerinin kırmızı çizgisidir

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği yasasına göre transfer hizmeti seyahat 
acentecilik kavramının temel ilkesidir. Bu ilkenin adeta ortadan kaldırılırcasına 
önce otellere belki daha sonrada birtakım kurum ve kuruluşlara peşkeş çekilmesi, 
seyahat acentecilik kavramını yerle bir etmekle kalmayacak, tamamen ortadan 
kaldıracaktır. Hangi niyetle yapılırsa yapılsın seyahat acentelerinin en temel 
görevlerinden olan transfer hizmeti hakkının başka kurum ve kuruluşlara da 
verilmesi, bu yasanın sakat doğmasına neden olacaktır. Eğer böyle olacaksa yasa 
çıkmasın daha iyidir.

Zaten Sayın Bakanın otelleri de dahil olmak üzere, birçok otel çok özel misafirlerinin 
transferlerini ya kendi seyahat acenteleriyle ya da sürekli çalıştığı partner seyahat 
acenteleri üzerinden yapıyorlar. Oteller için böyle bir sorun yoktur. Kaldı ki 
buradaki özel müşteri tanımı nedir? Ya bir otel çıkıp ‘benim bütün müşterilerim 
özeldir ben hepsini özel transfer yapacağım’ derse! Mesela yüz odalı bir tesise 
yılda ortalama beş bin yolcu geldiğini düşünün. Şimdi bu otel, beş bin yolcunun 
tamamının transferini kendisi yapmak isterse ne olacak?

Böyle bir uygulama ile sektör içinde yaşanacak kaos hiç kimsenin işine gelmeyecek 
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ve turizmin en önemli saç ayağı olan operatör, yerel acente ve 
otel arasında tamiri mümkün olmayan derin yaralar açacaktır. 
Mesela bu transfer işi, yurtdışındaki operatör ile yerel acenteler 
arasında rehberlikte dahil tüm yerel hizmetlerin planlaması 
açısından sorunlar ortaya çıkaracaktır. Transfer hizmetleri, 
operatörlerle oteller arasında sürekli pazarlık konusu olacaktır. 
Bu pazarlıklardan sonra operatörlere verilebilecek transfer 
tavizleriyle, oteller arasında haksız rekabet oluşturacak yeni 
argümanlar ortaya çıkacaktır.

Onun için tekrar altını kalın harflerle çizmemiz gerekiyor ki 
önümüzdeki günlerde Meclise taşınmasını umut ettiğimiz ‘Seyahat Acenteleri 
Birliği Yasası’, adından da belli olduğu üzere sadece ve sadece seyahat 
acentelerinin yasasıdır. Bu yasa meclise gönderilecekse önce tüketiciyi sonrada 
seyahat acentelerini koruyan bir yasa olmalıdır. Dolayısıyla TÜRSAB’ın görüş 
ve önerileri doğrultusunda hiçbir maddesinde fire verilmeden yasalaşmalı ve 
seyahat acenteleri dışında kimseye ekstra avantaj sağlamamalıdır.

Bir taraftan nitelikli turizm hayali kurarken öbür taraftan sektörde kaos yaratacak 
bir uygulamaya imza atmak mı? Hem de böyle bir uygulamanın doğuracağı 
sonuçları düşünmeden.

Açık öyleyeyim, sektör böyle bir hayal kırıklığını kaldırmaz!

Hamit KUK
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HER ŞEY DAHİL, NE SENİNLE NE DE SENSİZ (TESPİTLER, 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)

Antalya’da yaşayıp, turizm yazarlığına soyunup da Her Şey 
Dahil sistemi ile ilgili bir yazı yazmamak pek mümkün değil 
herhalde. Ben de Her Şey Dahil sistemini ele alacağım bu 
yazıma samimi bir itirafla başlamak istiyorum. HD sisteminde 
büyük bir ivme trendinin yakalandığı 1999-2009 arasında 
İstanbul’da yaşamaktaydım ve turizme uzaktan bakan birisi 
olarak Her Şey Dahilci otellere genel eğilime uygun olarak 
büyük bir kızgınlık içindeydim. Türkiye’yi ucuza pazarladıkları; aşırı israfa ve 
kirliliğe neden oldukları; turisti otele kapatıp turistlerin dışarıyla ilişki kurmasını 
engelledikleri için kızıyordum otelcilere. 2009 yılında Antalya’ya gelip turizm 
sektörüyle daha iç içe olmaya, turizm firmalarına danışmanlık yapmaya başladıktan 
sonra açıkçası bu bakış açımda bir değişme oldu; otelcilere daha bir empatiyle 
bakmaya başladım.
 
Şöyle ki, kendinizi 600 odalı dev bir tesisin genel müdürü olarak hayal edin. 
Belki 300 - 400 çalışanınız var; otelinize mal ve hizmet tedarik eden yüzlerce 
tedarikçiniz var; (ki bu kişilerin ailelerini de hesaba katarsak belki de birkaç bin 
kişinin yediği ekmekten bahsediyoruz) size otelini emanet etmiş bir yatırımcınız 
var ve sizden vergi ödemenizi bekleyen bir devletiniz var. Yani omuzlarınızdaki 
yük azımsanmayacak kadar ağır. Sizden temel olarak beklenen 3 tane şey var:
 
•	 Birincisi otelinizi mümkün olduğu kadar çok turistle doldurmak.
•	 İkincisi gelen turistleri güzel bir şekilde ağırlayıp ülkelerine mutlu göndermek.
•	 Üçüncüsü bu operasyondan kar etmek.
 
Eğer ki siz otelinizi doldurabiliyorsanız, gelen turistleri güzel bir şekilde ağırlayıp 
ülkelerine mutlu gönderebiliyorsanız ve bu operasyondan az veya çok kar 
edebiliyorsanız ve bunun da yolu Her Şey Dahil sisteminden geçiyorsa, siz kendi 
içinizde başarılı bir yöneticisiniz demektir ve hiç kimsenin de sizi Her Şey Dahil 
sistemi kullandığınız için eleştirmeye hakkı yoktur.
 
Tabi ki turizm ekosistemimiz sadece otel sahiplerinden, otel yöneticilerinde ve 
çalışanlarından oluşmuyor. Dolayısıyla otelcilerin RABBENA HEP BANA deme 
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hakları da olmamalı. Deyim yerindeyse VAHŞİ HER ŞEY DAHİL 
sisteminin bir şekilde ehlileştilimesi doğaya, çevreye, tarihe 
kültüre entegre edilmesi şart. Peki bu nasıl olacak? Her Şey 
Dahil sistemle savaşmalı, kavga etmeli ve bu sistemi yıkmaya 
mı çalışmalıyız yoksa daha yumuşak, daha ehil bir orta yol 
bulmak mümkün mü? Belki biraz müstehcen kaçacak ama 
HER ŞEY DAHİL SİSTEMLE SAVAŞMAK YERİNE SEVİŞMEK 
MÜMKÜN MÜ?
 
Bu noktada sizi 90’lı yılların Amerika’sına götürmek 
istiyorum. O yıllarda internet bir fenomen olarak Amerika’da hızlı bir 
şekilde yayılmıştı ve bir “internet üzerinden dosya paylaşımı” modası 
başlamıştı. NAPSTER isimli bir şirket 1 Haziran 1999’da internet
üzerinden bir platform kurmuştu ve bu platforma bağlanan kullanıcılar kendi
bilgisayarlarındaki videoları ve şarkıları platformun diğer kullanıcılarının erişimine 
açıyorlardı. Bu yolla yüzlerce binlerce şarkı ücretsiz bir şekilde paylaşılıyor ve 
müzisyenler de ciddi bir telif hakkı kaybına uğruyordu. Benim de hayranı olduğum 
ünlü metal grubu Metallica Amerikan müzik endüstrisi içinde Napster’a karşı isyan 
bayrağını açan ilk grup oldu ve tarihe meşhur NAPSTER DAVASI olarak geçen 
davayı açarak Napster’in engellenmesini mahkemeden talep etti. Metallica’yı bir 
çok şarkıcı ve plak şirketi takip etti. Sonuç olarak Napster mahkemece haksız 
bulundu ve kapatılmasına karar verildi. Bunun üzerine Napster anlaşma yoluna gitti 
ve Mart 2001’de operasyonlarını durdurdu. Peki durdurdu da ne oldu? Napster’ı 
bir çok benzer platform takip etti ve Amerikan müzik endüstrisi İNTERNET 
DENİLEN FENOMENLE SAVAŞILAMAYACAĞINI ANCAK SEVİŞİLEBİLECEĞİNİ 
FARKEDEREK kendi ücretli dijital müzik platformlarını kurmaya başladı. Bu 
sayede kullanıcılar cüzi bir ücret karşılığında legal bir şekilde şarkı dinleme 
imkanına sahip oldular. Hatta bunun eser sahiplerine şöyle bir katkısı da oldu. 
Dijital müzik platformları çıkmadan önce kimin hangi şarkıyı dinlediği bilinmediği 
için kamuya açık alanlarda yapılan yayınlara ilişkin telif gelirleri eser sahipleri 
birliklerince ortak bir havuzda toplanıyordu ve birliğe üye tüm eser sahiplerine 
eşit bir şekilde dağılıyordu ki bu hakkaniyetli bir uygulama değildi. Dijital müzik 
platformları sayesinde hangi şarkıcının hangi şarkısının kaç kere tıklandığı tespit 
edilebildiği için telif hakkı gelir dağılımı da çok daha adil bir şekilde yapılır oldu.
 
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi nasıl müzik endüstrisinin internetle savaşmasının 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



kendisine kazandıracağı bir şey yoksa; bu kadar çok 5 yıldızlı 
otelin olduğu bir rekabet ortamında da bizim HER ŞEY DAHİL 
sistemle savaşmamızın bize bir yararı yoktur ancak bu sistemi 
müzik endüstrisinin yaptığı gibi küçük dokunuşlarla herkesi 
mutlu edebilecek bir şekle dönüştürmemiz de elzemdir. Bu 
dönüşümle ilgili önerilerim şu şekildedir.
 
1. Her Şey Dahil sistemden öğle yemeği kaldırılmalıdır

Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak belirtmeliyim ki öğle 
yemeği son derece gereksizdir. Zira insanlar zaten geç yatıp geç kalkmakta ve 
sabah kahvaltısını güçlü bir şekilde yapmaktadır. Saat 12’ye geldiğinde insanlar çok 
fazla acıkmamış olsalar bile sırf yemek var diye öğle yemeği yemektedirler. Öğle 
yemeği otele de masraf, personele de büyük bir eziyettir. Öğle yemeği kalkarsa 
turistin günübirlik turlara katılmak için motivasyonu artar. Zaten günübirlik 
turlarda öğle yemeği de verilmektedir. Örneği golf turistleri sabah kahvaltısından 
sonra golf oynamaya gittikleri için otelde öğle yemeği yememektedirler.
 
2. Her Şey Dahil sistemden limitsiz içki kaldırılmalıdır.

Ben laik, Atatürkçü, aydınlanmacı modern görüşlü bir insanım. İçkiye dini 
sebeplerle karşı çıkıyor değilim. Ancak sınırsız içki maliyetleri ciddi şekilde 
yükseltmekte ve karlılıkları düşürmektedir. Kaçak içki kullanan otellerde alkol 
zehirlenmelerine ve ölümlere neden olmaktadır. Yine sıcak havada içki içtiği için 
beyin kanaması geçirerek ölen bir çok turist vardır. Aşırı içki içip otelde kalan 
kadın turistlere sarkıntılık eden, taciz ve tecavüz eden erkekler de güvenlik ve 
asayiş sorunlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla sınırsız içki tüketimine kesinlikle 
son verilmelidir.
 
3. Paket tur satışlarına en azından bir tane günübirlik tur eklenmesi zorunlu 
olmalıdır

Tatile gelen bir insana zorla günübirlik tur satmak çok hoş gözükmeyebilir ancak 
Türkiye’ye 1 haftalığına tatile gelen ve bunun için 800 - 1.000 USD harcamayı 
göze alan bir turistin en azından bir tane günübirlik tur almasını beklemek de 
büyük bir beklenti olmasa gerektir.
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 4. Antalya merkezli bölgesel bir havayolu şirketi kurulmalı 
ve desteklenmelidir

Antalya’da bir zamanlar MEDRAFT isimli bir firma Antalya’ya 
gelen Rus turistleri günübirlik İsrail – Tel Aviv turuna 
çıkartıyordu. Rusya’dan Antalya’ya gelen bir turist günübirlik 
Tel Aviv turuna çıkabiliyorsa ama İstanbul, Kapadokya vs 
turuna çıkmıyorsa bu bizim ayıbımızdır. Kanımca Antalya 
merkezli bölgesel, ucuz maliyetli bir havayolu kurulmalı, 
devlet tarafından desteklenmeli ve Antalya’ya gelen turistler 
bu havayolu ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kapadokya, Pamukkale, Trabzon, 
Şanlıurfa, Mardin gibi Türkiye’nin diğer tüm turizm cennetleri ile buluşturulmalıdır. 
Dolayısıyla turizm pastasından tüm bölgelerimiz faydalanmalıdır.
 
5. Deniz güneş kum turizmi ile dağ-yayla turizminin entegresyonu için teleferik 
sistemleri yaygınlaşmalıdır.

Antalya’nın denizi, güneşi, kumu bir cevherdir. Ancak dağları ve yaylaları da en 
az denizi, güneşi, kumu kadar büyük bir cevherdir. Bütün gün 45 derece sıcakta 
pinekleyip bunalan turistleri Antalya’nın yaylalarına çıkartıp temiz bir dağ havası 
aldırmak için teleferik sistemleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
 
6. Festivaller, dünyaca ünlü şarkıcıların konserleri ve sportif turnuvalar 
yaygınlaşmalıdır

Şehirlerimizin çarpık kentleşme nedeniyle yeterince cazip olmadığı bir gerçektir. 
Antalya kent estetiği açısından belki hiçbir zaman için bir Roma bir Barcelona 
olamayacaktır. Bu açığı kapatmak için Antalya’da 365 gün dünyaca ünlü festivaller 
düzenlemeli; Jennifer Lopez gibi Justin Bieber gibi Madonna gibi dünyaca 
ünlü yıldızlara sürekli konser verdirilmeli ve uluslararası spor şampiyonalarının 
organizasyonu üstlenilmelidir. Yani Antalya’yı bir sanat, kültür ve spor şehri 
yapmalıyız.
 
7. Turist sayısı fetişizmi sona ermeli turizm istatistikleri her şey dahil sistemden 
arındırılarak oluşturulmalıdır
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Turkiye’de anlamsız bir turist sayısı fetişizmi yaşanmaktadır. 
Turizmdeki başarı Türkiye’ye gelen turist sayısının çokluğu 
ile ölçülmektedir. Ancak bize çok da faydası olmayan 
kuru kalabalıkların turizm istatistiklerinde yer alması bize 
yanlış bir yön vermektedir. Dolayısıyla turizm istatistikleri 
oluşturulurken Her Şey Dahil sistemle gelen turistler ayrı bir 
kategoride değerlendirilmeli, müzeleri gezen insan sayısı, alış 
veriş yapan insan sayısı, uluslararası festival, kongre konser ve 
sportif organizasyonlara gelen insan sayısı gibi daha somut 
daha elle tutulur sayılar üzerinden istatistikler yapılmalıdır.
 
Örneğin Antalya önümüzdeki yıl 15 milyon turisti ağırlamayı hedeflememelidir. 
Antalya 100.000 golfçü, 150.000 profesyonel futbolcu, 30 Hint düğünü, 50 
dünyaca ünlü sanatçı konseri yapmayı hedeflemelidir. Hedefler ve kriterler bu 
şekilde konulmalıdır. 15 mliyon turisti ağırlamak Antalya için tek başına bir anlam 
ifade etmemelidir.

Tabi ki bu önerilere yenileri de eklenebilir. Benim aklıma gelen bunlar. Belki tüm 
turizm örgütlerinin bir araya gelerek HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ DÖNÜŞÜMÜ 
konulu bir çalıştay, arama konferansı düzenlemesi uygun olacaktır.
 
Bora AKTÜRK
Avukat
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DOĞUM GÜNLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

� AYŞE ESEN 01.07
� FATMA NUR UĞUR 13.07
� YİĞİT AKOVALI 21.07
� RÜÇHAN OLUCAK 26.07

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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ALTIN SPONSORUMUZ TALYA TIP 
MERKEZİ’NİN ÜYELERİMİZE İNDİRİMLERİ
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İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

TALYA TIP MERKEZLERİMİZ:
Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ağız ve Diş Sağlığı

Estetik ve Plastik Cerrahi

Ozon Terapi, Mezoterapi

indirim % 15

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında
(Ozon Terapi, Mezoterapi)

indirim % 25indirim % 30

indirim % 20 indirim % 15

indirim % 10 indirim % 10

indirim % 5

Göz Lazer uygunluk muayenesindeTüm muayenelerde

Estetik uygulamalarda

AmeliyatlardaDiş işlemlerinde

Göz lazer cerrahisinde

Tetkiklerde
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
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indirim % 20

indirim % 20

indirim % 25
tüm Anadolu 

Hastanelerinde

indirim
Mimaride % 25
Ürünlerde %20

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

indirim % 20

indirim % 20


