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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

Ocak ayındaki Yemekli Toplantımız ile birlikte yeni umutlar, 
beklentiler ve heyecanlarla Yeni Yılımıza başlamış olduk. Bu
vesileyle bir kez daha Yeni Yılımızın öncelikle Barış ve Huzur 
içerisinde tüm beklentilerimizin gerçekleşeceği güzel bir Yıl 
olmasını dileyelim.

Yeni Yılımızın ilk Yemekli Toplantısını 16 Ocak Çarşamba 
günü, Yönetim Kurulu üyemiz Sevgili Agah Öcal kardeşimizin 
evsahipliğinde The Marmara’da gerçekleştirdik. Güzel bir 
katılımın olduğu Yemeğimizde, The Marmara Otel’in her zamanki 
sıcak atmosferi, güleryüzlü Servisi, lezzetli Yemekleri ve candan 
Evsahipliği ile ağırlandık. Başta Agah kardeşimiz 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 ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bu ayki Konuşmacı Konuğumuz, değerli üyemiz ve Councillor’ımız Asuman Tarıman 
Başkanımızdı. Başkanımız özellikle yeni üyelerimiz başta olmak üzere bizlere bir kez daha 
SKAL’u daha iyi tanıma fırsatı veren “SKAL NEDİR ? NEDEN ? NASIL ?’’ konulu  Sunumuyla çok 
faydalı oldu.  Böylece, Asuman Başkanımızın bu Sunumu ile SKAL’u en tecrübeli ağızdan daha 
iyi tanıma fırsatını yakalamış olduk. Aynı zamanda sorular sorarak, bugüne kadar kafamızdaki 
soru işaretlerinin de cevablarını almış olduk. Asuman Başkanımıza bu güzel ve faydalı Sunumları 
için bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Bu ayki Yemeğimizde, Yeni Sezon öncesi gelişmeleri, Acentacı ve Otelci üyelerimiz ile şimdiye  
kadar yapılan Fuarlara katılan üyelerimizden tek tek görüşlerini alarak değerlendirmiş olduk. 
Aldığımız görüşlerin sonuçlarına bakacak olursak, tüm Pazarlarda 2019 rezervasyonlarının 
çok iyi gittiğini ve bu gidişle 2019 Sezonunda, 2014 Sezonunun güzel sonuçlarını yakalama 
fırsatı olabileceği yönündedir. Aynı zamanda, doluluklarda elde edilecek artışların yanısıra her 
zaman üzerinde önemle durduğumuz turist başına gelirin 1000 Dolar bandına yaklaşabileceği 
vurgulanmıştır. Hadi bakalım inşallah kötü bir  olay veya kriz yaşamadan tüm beklentilerimizin 
gerçekleşeceği güzel bir Sezon olur.

Bizleri son derece mutlu eden 2018 Yılı  üye artışlarımız 2019 yılı başında da aynı hızla devam 
etmektedir. Bu ay Derneğimize 5 yeni Asil Üyemiz ile 1 Young Skal Üyemizi İspanya’dan 
onaylarını alarak aramıza kattık.  Yeni üyelerimize hoşgeldiniz der, onları aramızda görmekten 
mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Böylece  toplam üye sayımız, 100 Asil Üye ve 20 
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Young Skal üye ile birlikte toplam 120 üyeye ulaşmış olduk. Umarız 
bu güzel sonuçla birlikte üye artışlarımız başarıyla sürecektir. Bu 
ayki yemeğimizde de yeni üyelerimizden Yasemin Karabaş Alçiçek 
ve Orhan Özgen Gökoğlu’nun Rozetlerini Dünya Başkanımız  
Sayın Salih Çene ve USDF Councillor’mız Sayın Asuman Tarıman 
tarafından törenle taktık. Kendilerini tekrar gönülden kutluyoruz.

Şubat ayı yemeğimiz için biraz da Batı Antalya’ya uzanalım dedik ve 
yine değerli üyelerimizden Fatih Caner’i ziyaret etmeye karar verdik.  
Böylece, Şubat ayı yemeğimizi 27 Şubat Çarşamba günü 12.00- 
14.30 saatleri arasında Fatih Caner kardeşimizin evsahipliğinde 
Crowne Plaza Antalya Otel’de yapacağız. Konuşmacı konuğumuz, 
değerli üyemiz Avni Aker Hocamız olacaktır. Avni Hocamızın uzun 
araştırmaları sonucunda hazırladığı ve bazı sürprizlerinde yaşanacağı “SKAL ANTALYA’NIN 
KURULUŞ ÖYKÜSÜ” konulu sunumunu kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum.  Bu nedenle, 
siz değerli dostlarımızdan kendinize de zaman ayırarak  yemekte birlikte olmaya ve hem de 
anıların tazeleneceği  bu güzel sunumu birlikte izlemeye davet ediyoruz.

Şimdiden hatırlatmak istediğim bir diğer konu da, her Yıl olduğu gibi Mart ayındaki yoğun 
Fuar’lar nedeniyle Mart ayında Yemekli Toplantımıza ara veriyoruz ve tekrar Nisan ayında 
başlıyoruz. Bilginizi rica ederiz.

Skal Sevgi ve Saygılarımızla,

BAŞKANIN MESAJI
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SKAL ANTALYA OCAK AYI TOPLANTIMIZI
THE MARMARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Skal Toast’umuzla yemeğimize başladık.

Yeni üyelerimizden Yasemin Karabaş Alçiçek ile Orhan Özgen Gökoğlu rozetlerini törenle taktık.
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SKAL ANTALYA OCAK AYI TOPLANTIMIZI
THE MARMARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Umman başkanımızdan 2019 sezonu öncesi yorumlarını aldık.

Üyemiz Ahmet İllez beyden 2019 sezonu öncesi yorumlarını aldık.
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SKAL ANTALYA OCAK AYI TOPLANTIMIZI
THE MARMARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Üyemiz Serkan Günaydın beyden 2019 sezonu öncesi yorumlarını aldık. 

Üyemiz Finike Marina Müdürü Çağlar Altuntaş’tan 2019 sezonunda marinaların beklentileri hakkında 
yorumlarını aldık.
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SKAL ANTALYA OCAK AYI TOPLANTIMIZI
THE MARMARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Üyemiz Nihat Tümkaya’dan 2019 sezonu öncesi yorumlarını aldık.

Ocak ayında doğan üyelerimizin doğum günlerini törenle kutladık.



HAMAM BÖCEĞİ TEORİSİ

Google’ın şu an ki CEO’su Sundar Pichai’nin belki Hintli 
birinin Google gibi büyük bir şirkete nasıl CEO olduğuna dair 
ipuçlarını da içeren yaşadığı insan davranışları ile ilgili bir 
gözlemini sizinle aşağıda paylaşmak istiyorum. “Çok iyi bir 
yönetici olmak için, çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor”

İşte Sundar Pichai’nin hamamböceği teorisi;

Bir gün, sıradan bir restoranda oturuyor ve kahvemi yudumluyordum. Orada 
oturduğum esnada uçan bir hamam böceği aniden ortaya çıktı ve bir kadının 
üzerine kondu. Kadın, böceği görür görmez büyük bir panikle çığlık atarak 
zıplamaya başladı. Bir yandan panik içerisinde zıplarken bir yandan da elleriyle 
hamam böceğini üzerinden atmaya çabalıyordu.

Doğal olarak onun bu halini gören arkadaş grubuna da onunla birlikte paniğe 
kapılmaya başladı ve onlarda sağa sola sallanmaya başladılar. Bu esnada kadın, 
hamam böceğinden kurtuldu ve böceği üzerinden savurdu fakat ancak hamam 
böceği şimdi de gruptaki diğer kadınlardan birinin üzerine konmuştu!

Şimdi de gruptaki diğer kadın için büyük bir panik ve hengame başlamıştı. Ta ki 
garson ufukta gözükene dek. Hamam böceği diğer kadının da üstünden uçtu ve 
yardıma gelen garsonun üzerine zıpladı. Ancak garson diğerlerinden farklıydı. 
Sakince üzerindeki hamam böceğinin davranışlarını takip etmeye başladı.
Sonunda hiçbir heyecan emaresi göstermeden hamam böceğini parmaklarıyla 
tutarak restoranın kapısından dışarı atmayı başardı.

Kahvemi içerken izlediğim bu garip olay aklımda tilkilerin dolaşmasına yol açtı 
ve başladım düşünmeye. Yaşanan tüm olayın ardından, acaba ufacık ve bilinçsiz 
bir canlı olan hamam böceği tüm bu çılgınlığın sorumlusu olarak gösterilebilir 
miydi? Eğer bu doğruysa garson neden diğerleri gibi rahatsız olmamış, sakinliğini 
korumuştu?

Diğer herkes paniğe kapılıp olayı çözemezken, garson sakinliğini hiçbir şekilde 
bozmadan olaya sakince yaklaşmıştı. Hayır, problem hamam böceğinde değildi. 
Problem, insanların hamam böceğinden duydukları rahatsızlığı yönetmekteki 
başarısızlığındaydı. Problem insanlardaydı. O zaman bunun sadece bu ilginç ve 

YAZARLARIMIZDAN...
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basit olayla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında benzer 
durumların yaşandığını fark ettim.

Babamın, patronumun ya da karımın davranışları değil, bu 
davranışlardan duyduğum rahatsızlıkları kontrol altında 
tutamıyor olmamın beni rahatsız ettiğini anladım. Trafik 
sıkışıklığından yaşanan rahatsızlık da aynıydı. Trafik sıkışıklığı 
aslında beni rahatsız etmek için tek başına yeterli değildi. 
Ben trafik sıkışıklığının yarattığı rahatsızlık hissiyle baş 
edemediğim için bu olay canımı sıkıyordu. Aynı trafikte 
sıkışmış olmalarına rağmen “mutsuz” olmayan insanları başka ne açıklayabilirdi 
ki?

Problemin kendisinden ziyade benim probleme olan yaklaşımım, problemin 
hayatımda yarattığı kaosun gerçek sebebiydi. Başımdan geçen bu hikayeden 
anladım ki hayatta önüme çıkan olaylarda tepki vermeden önce durumu anlamaya 
çalışmalı, ardından tepki değil, anlamlı bir yanıt verebilmeliyim. O gruptaki 
kadınlar sadece tepki gösterdi, garson ise anladı ve bir “yanıt” verdi.

Tepkiler her zaman içgüdüsel olarak ortaya çıkar, olaylarda kontrolü yitirmemek 
ve sosyal ilişkilerimizde oluşacak çatlakları önlemek için kriz anlarında tepki 
vermek yerine düşünmek ve anlamak hayati önem taşır.

YAZARLARIMIZDAN...
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Yeni Ulaştırma yönetmeliği (U-ETDS) nasıl olacak?

Aralık ayının sonlarına doğru Antalya’da, Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilileri ile seyahat acentelerini ve turizm taşımacılarını bir 
araya getiren bir toplantı gerçekleşti. Antalya bölgesinde 
ve çevre illerde faaliyet gösteren beşyüzden fazla Seyahat 
Acentesinin katıldığı bu toplantıyı TÜRSAB’ın organize etti. 

Bu toplantılar düzenlenmeden önce biz aylardan beri 
U-ETDS diye adlandırılan Ulaştırma Elektronik Takip ve 
Denetim Sistemine ait yönetmeliğin sektöre getireceği yük ve 
uygulanabilirliği olmayan maddeleri sıklıkla dile getirdik. Yetmedi, yazdık-çizdik, 
söyledik ve sesimizi duyurmaya çalıştık.  Sanırım bunu başardık.

Belki de en sonda söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. Bahsi geçen 
toplantının organizasyonunda ve U-ETDS yönetmeliğinin değiştirilmesi için caba 
gösterenlerden biri olarak hafta sonu yapılan toplantının hem Ulaştırma bakanlığı 
açısından ve hem de seyahat acenteleri ve turizm taşımacıları açısından oldukça 
verimli geçtiğini düşünüyorum

Ancak bu işler hiçte kolay olmadı. Bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın 
Mehmet Ersoy diğer taraftan TÜRSAB başkanımız Firuz Bağlıkaya başta Ulaştırma 
Bakanı olmak üzere bakanlık yetkilileriyle aylarca süren çok yoğun müzakereler 
yaptılar. 

Burada diğer iki kişinin de cabalarını da unutmamak gerekiyor. Onların verdiği 
emekleri söylemeden es geçemeyeceğim. Bu kişilerden biri TÜRSAB Akdeniz 
BTK başkanımız Ferit Turgut’tur. Yazdıklarıyla çizdikleriyle ve bir BTK başkanının 
yapması gerektiği gibi davranarak Antalya’daki seyahat acenteleri ile yoğun 
istişareler yaptı ve kamuoyu oluşturdu. 

Diğeri de Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı 
sayın Taşkın Arık başkanımızdır. Taşkın başkan işini gücünü bir tarafa bırakarak 
İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyarak sürekli Ulaştırma Bakanlığı ile temas 
halinde kalarak sektörün hassasiyetlerini ve beklentilerini Ulaştırma bakanlığı 
yetkilileriyle paylaşarak müzakere sürecinin sağlıklı işlemesini sağladı.

Bu görüşmeler esnasında başta Karayolları Düzenleme Kurulu Genel Müdürü 
Mahmut Gürses olmak üzere tüm Ulaştırma bakanlığı yetkilileri konulara oldukça 
iyi niyetli yaklaşarak çözüm odaklı çalışmayı tercih ettiler. Netice itibariyle her 
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iki tarafça karşılıklı anlayış çerçevesinde yapılan görüşmeler 
sonucunda seyahat acentelerimizi sıkıntı yaratacak konuların 
büyük çoğunluğunu değiştirme konusunda irade gösterildi. 
U-ETDS yönetmeliğinin turizm sektörüne uymayan kuralları 
değiştirerek yönetmeliği yeniden hazırlanacak.  

Ulaştırma Bakanlığı bu yönetmeliğe çok önem veriyor ve 
uygulama konusunda oldukça kararlılar. Onlara göre bu sistem 
sayesinde karayollarında çok ciddi bir veri akışı olacağını, 
böylelikle karayolları trafiğini ve hatta güvenliğini yeniden 
düzenleme gibi birçok imkâna sahip olmak istiyorlar. Ülkenin bulunduğu coğrafi 
konum dikkate alındığında çevremizden bulunan ateş çemberinden mümkün olan 
en az sıkıntı ile atlatmak için her türlü karayolu güvenliğini sağlamak ve kaçak 
taşımacılık yüzünden mali kayıpları ortadan kaldırmak gibi birtakım misyonları 
olduğunu ve bu yönetmeliği uyguma aşamasında kararlı davranacaklarını aşikâr.

Ulaştırma Bakanlığı, ülke olarak ekonomik kıskaçta olduğumuz bir dönemde 
turizm sektörünün ülkenin şu aşamada en stratejik sektörü olduğunun farkında. 
Bu nedenle sektörün hassasiyetlerine çok önem veriyor.  Yönetmeliği yeniden 
düzenlerken de bu hassasiyetleri dikkate alarak turizm sektörü ile birlikte hareket 
etmek istiyor. Bir taraftan uygulaması imkânsız olan hususları ayıklarken diğer 
taraftan da her iki tarafı da memnu edecek adımlar atmak istiyor. Yönetmeliği 
öyle bir hale getirmek istiyorlar ki, iyi ile kötüyü ayırmak için firmalar arasında 
birtakım kategoriler oluşturarak düzenli çalışacak firmaları diğerlerinden ayırmak 
istiyorlar. Böylece kurallara uygun çalışan firmalara esneklik tanınacak ve hatta 
birtakım ayrıcalıklar sunulacakken kurallara uymadan düzensiz çalışanları da 
sektörden men ederek bir standart oluşturmak istiyorlar. Haliyle yönetmeliğin 
yeni hali yayınlandığında bunu hep birlikte göreceğiz.

Netice itibariyle aylardan beri süren müzakerelerde turizm sektörü olarak çok 
olumlu geri dönüşler aldığımızı görüyorum. Aslında bu yönetmelik daha ilk 
hazırlanış sırasında doğru dürüst tepki gösterebilseydik bugün bu aşamaya 
gelmeyecektik. 

Eğer bu yönetmelik daha hazırlanma aşamasındayken o dönemdeki TÜRSAB 
yönetimi işi sıkı tutup gerekli müzakereleri yapılmış olsaydı belki de bugün bu 
noktaya gelmeyecektik. Yönetmeliği hazırlayanlarla hiçbir temas olmadan direkt 
mahkemeye gidilerek yürütmeyi durdurmak için dava açıp sonrada o davayı 
kaybedersen karşı taraf sana nasıl bakarsa işte Ulaştırma Bakanlığı da bize öyle 
bakmış yani. 
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Son birkaç günden beri sektörden bir takım geri dönüşler 
alıyorum. Kimi meslektaşımız gelinen aşamadan memnunken 
kimisi ise hiç memnun değil. Hemen başlıyorlar eleştirmeye. 
TÜRSAB niye müdahale etmiyor, niye bizim haklarımızı 
savunmuyor! Bu ne biçim iş arkadaş! 

Sanki bu yönetmeliği TÜRSAB yazmışta değiştirmek için 
nazlanıyor! Yahu yürürlüğe girmesine ramak kalmış bir 
yönetmeliği değiştirmek o kadar kolay mı? Sanki TÜRSAB 
bütün kurumların üstünde ya, ol dedi mi oluverecek her şey.  

Bu işler hiçte kolay şeyler değil, devletin bir kurumuyla müzakere ederken bazı 
şeyleri değiştirmek gerçekten çok zor. Böyle bir aşamada istediğiniz her şeyi 
koparmak maalesef mümkün olmuyor. Mümkün olan en hayati şeyleri değiştirmek 
bile bir başarı ki bugün geldiğimiz noktada Firuz Başkanımızın önderliğinde 
TÜRSAB yönetimi çok önemli bir eşik atlatmıştır. Yönetmeliğin ilk halinde 
pasaport bilgileri, bagaj etiketi ve koltuk numarası gibi uygulaması imkânsız olan 
birçok madde yönetmelikten çıkartılarak yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi 
için çaba harcanmıştır.

Hazırlanacak yeni yönetmeliğe kadar firmaların uyum süreci sağlanmaya 
çalışılacak ve bu süreçte kontroller eğitici, öğretici ve uyarı şeklinde yapılacak.  
TÜRSAB hazırladığı ara yazılımla acentelerimiz ile Ulaştırma bakanlığı arasında 
bir köprü oluşturarak verilerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

Her işte bir hayır vardır diyelim. Belki bu yönetmelik sayesinde A grubu seyahat 
acenteleri ve turizm taşıma firmaları görev tanımlarına uygun bir şekilde daha 
verimli çalışacaktır. Belki seyahat acentelerimizin saygınlığını toplum nezdinde 
küçük düşüren Uber taşımacılığı ve görev tanımlarında olmayan yasadışı 
dolmuşçuluk gibi faaliyetlerde bulunan firmaları bu yönetmelik yoluyla tespit 
etmek ve akabinde men etmek daha kolay olacaktır. Belki de vergisiz, belgesiz 
kaçak çalışanlar ile tamamen yasal çalışan acenteler arasındaki haksız rekabete 
sebebiyet veren konuların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. 

Dedim ya her işte bir hayır vardır! Bekleyip göreceğiz.

Hamit KUK



TURİST DOSTU ŞEHİRLER 

Değerli SKAL Ailemiz,
 
Cüneyt başkanımızdan dernek websitesi için köşe yazısı 
yazma teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve bu teklifi bir 
emir telakki ederek bu ilk yazımla köşe yazarlığı yolculuğuma 
başlıyorum. Esasen ben bir turizm profesyoneli değilim. 
Hukukçu kimliğimle turizmci dostlarımıza destek olmaya 
çalışan; deyim yerindeyse bir destek profesyoneliyim. Zaten 
Antalya’da yaşayıp da turizmle iç içe olmamak mümkün değil. Diğer yandan, 
herkes gibi gezmekten, dolaşmaktan, farklı coğrafyalar, farklı kültürler tanımaktan, 
gittiği gördüğü yerlerle ilgili gözlem ve analiz yapmaktan da keyif alan biriyim. 
Dolayısıyla her ne kadar bir turizm profesyoneli olmasam da profesyonel bir 
turist olduğumu söyleyebilirim.
 
Bu köşede kimi zaman hukukçu kimliğimle turizmci dostlarımızı ilgilendiren 
hukuki konularda yorumlar yapmayı; kimi zaman da bir turist gözüyle yaptığım 
gözlem ve tespitleri sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bir nevi 3.göz denetimi 
diyebileceğimiz bu gözlem ve tespitler ile turizmci dostlarımıza bir nebze olsun 
farklı bir bakış açısı kazandırabilirsem ne mutlu bana.
 
Bu ilk yazımda “TURİST DOSTU ŞEHİR” kavramını gündeme getirmek istiyorum. 
Uluslararası literatürde böyle bir kavram var mıdır bilmiyorum ama bence bir 
şehrin “TURİST DOSTU” şehir olması gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken 
bir konu. Malum artık internet teknolojilerinin de gelişmesiyle özellikle genç 
kuşaklar bireysel, ikili veya üçlü gruplar halinde gezmeyi tercih ediyorlar. Yurtdışı 
için organize bir tur satın alsalar bile tur içindeki özel ve ekstra ücretli gezilere 
katılmak, deyim yerindeyse, sürünün parçası olmak yerine kendi programlarını 
takip etmeyi tercih ediyorlar. İşte bu noktada, rehberlik hizmeti almak istemeyen, 
kendi imkanlarıyla gezmek isteyen turistler için gezdikleri şehrin TURİST DOSTU 
bir şehir olması önem kazanıyor.
 
Peki nedir TURİST DOSTU şehir? Şehrin turizm ekosisteminin tamamen turistin 
rahatlıkla, konforlu bir şekilde gezmesi, turizm ürünlerini tüketmesi amacıyla 
tasarlandığı şehirlerdir.
 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



Bunu bir örnekle açmam gerekirse, 2015 yılının Nisan 
ayında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’u ziyaret etmiştim. 
Havalimanından çıkar çıkmaz, şehir içi – havalimanı transferini 
yapan otobüsler karşımdaydı. Kısa süren bir yolculuktan 
sonra Antalya’nın Cumhuriyet meydanına tekabül eden şehrin 
en merkezi meydanı olan son durakta indim. Bu durak aynı 
zamanda üstü açık kırmızı City Sightseeing otobüslerinin 
de ana durağıydı. 12 pound gibi bir ücret ödeyerek 24 
saat limitsiz olarak bu otobüsü kullanarak şehir turunuzu 
atabiliyorsunuz. Diyelim bir yeri çok beğendiğiniz ve orada 
biraz fazla fotoğraf çektirmek istiyorsunuz. O durakta iniyorsunuz ve 15 dakika 
sonra gelen bir sonraki otobüse ek bir ücret ödemeden atlayıp şehir turunuza 
kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Çok yüklü bir bagajım olmadığı için 
ve Edinburgh’taki kalış sürem de kısıtlı olduğu için hemen oracıkta o kırmızı 
otobüse bindim ve bu şekilde güzel bir şehir turu yaptıktan sonra yine aynı ana 
durağa geri döndüm. Aynı durağın biraz ilerisinde İskoçya Turizm Bakanlığı’nın 
enformasyon ofisi gözüme çarptı. İçeriği girdiğimde 1 günden 7 güne kadar farklı 
yayla turları ve şato turlarının broşürlerinin olduğu bir bölüm ve 6-7 tane satış 
bankosu gördüm. Tur broşürlerini inceledim ama biraz kafam karıştı. Bankodaki 
görevliye hangi turu tavsiye ettiğini sordum. Kendisi bakanlık görevlisi olduğu için 
turları organize eden seyahat acentelerine eşit mesafede olduklarını; dolayısıyla 
herhangi bir turu tavsiye edemeyeceğini, ancak tüm turlar hakkında detaylı bilgi 
verebileceğini söyledi. Ben de kısa bir görüş alış verişinden sonra 45 poundluk 
bir günübirlik yayla turu alarak otelime geçtim. Yani daha otelime check-in 
yapmadan ve hiçbir seyahat danışmanın danışmanlığına ihtiyaç duymadan, çok 
rahat bir şekilde şehir turumu atmış ve günlük tur paketimi satın almıştım. Çünkü 
sistemi tasarlayanlar, bireysel turistin konforunu ve rahatını düşünerek güzel bir 
tasarım yapmışlardı.
 
Yine Barcelona’da bazı satış noktalarında şehirdeki tüm etkinliklerden değişen 
oranlarda indirim sağlayan indirim kartları satılıyor. Örneğin 40 Euro gibi bir ücret 
ödüyorsunuz ama hem şehir turunda hem müze gezilerinde hem restaurantlarda 
hem temalı parklarda hem alışverişlerde ciddi indirimler alıyorsunuz. Yani ne 
kadar çok etkinliğe katılırsanız ödediğiniz 40 Euro’yu geri alma ve daha fazla 
kara geçme imkanınız var. Bu kart bir anlamda sizi şehirdeki etkinliklere katılmaya 
zorluyor, motive ediyor.  Detaylı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz : https://
bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/en/product/1/barcelona-card.html

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



İşte sevgili dostlarım, TURİST DOSTU şehir olmak  böyle bir 
şey. Güzel Antalya’mızın da artık kitle turizmine dayalı turizm 
modelinden bireysel geziyi tercih eden turiste dayalı turizm 
modeline geçmesini istiyorsak; bireysel turistin ihtiyaçlarını 
iyi tespit ederek o ihtiyaçlara göre çözümler üretmeli ve bu 
konuda dünyadaki en iyi uygulamaları gözlemleyerek kendi 
bünyemize uyarlamalıyız diye düşünüyorum.

Bora AKTÜRK
Avukat

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



BASINDA BİZ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...



BASINDA BİZ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...



DOĞUM GÜNLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

� ALİ OSMAN ERBAŞ 02.02
� SERDAR GÖKSEL 03.02 
� ASIM BURAK KIPÇAK 05.02 
� EDİP ARAÇ 07.02
� MEHMET AGAH ÖCAL 15.02 
� MUZAFFER İSTER 19.02 
� BÜLENT DOKUZLUOĞLU 28.02

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

indirim % 20

indirim % 20

indirim % 25
tüm Anadolu 

Hastanelerinde

indirim
Mimaride % 25
Ürünlerde %20

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

indirim % 20

indirim % 20


