
06.05.2017 tarihinde Bodrum’da gerçekleşen USDF toplantımız çeşitli kulüplerden başkan, 

YK üyesi ve üyelerden oluşan 57 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bursa, Karadeniz,  

Kapadokya ve Konya kulüpleri toplantıda temsil edilmemiştir. 

 

Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

açılan toplantı, gündem maddelerinin okunması ile başlamıştır. 

 

Başkan Faik Alsaç açılış konuşmasında dönemi süresince 4 konuya ağırlık vereceğini 

bildirmiş ve bu konuların şunlar olduğunu vurgulamıştır:  

! Web Sitesi 

! İşbirliği ve üyelerin birlikte iş yapma olanaklarının arttırılması 

! Arkadaşlık ve amical ruhun geliştirilmesi 

! Young Skal  

 

Toplantı Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri 

Derneği YK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın ekteki Turizm’in Dünü, Bugünü ve Yarını 

konulu sunumu ile devam etmiştir. 

 

Tuna’nın konuşmasından sonra gündem maddelerine geçilerek Faik Alsaç, Ankara’da 

gerçekleşen Başkanlar Toplantısı’ndan bugüne kadar neler yapıldığını özetlemiştir: 

! YS’larla toplantı yaptığını ve USDF Toplantılarında konaklama ücretlerinin YS’lara 

sıkıntı yarattığını belirtti. 

! YS’lar için kulüplerde mentör atanabileceği konuşuldu. 

! 28 Nisan Dünya Skal günü ve Daniela Otero’nun sunumu hakkında bilgi verildi. 

! Eğitim, Disiplin, Yılın Kulübü ve üye kabul süreçleri ile ilgili olarak ilgili komite 

temsilcilerine söz verildi. 

 

Disiplin Yönetmeliği çalışması ile ilgili Atilla Karaburçak söz almış ve hazırlanacak 

yönetmeliğin Genel Kurul onayıyla devreye gireceğini vurgulamıştır. Ayrıca ilgili 

yönetmeliğin Mart 2018 Mali Genel Kurul’a kadar SI status ve by-laws ile ülkemiz kanunları 

incelenerek tamamlanmasını hedeflediklerini belirtmiştir. Üyelere “üye girişindeki edilen 

bağlılık yeminine ne ölçüde uyulduğu” sorusu yöneltilmiştir. 

 



Eğitim ve Üye Kabul Komiteleri ile ilgili olarak USDF üyesi Gökçe Yüksek söz almıştır, 

Yüksek, üye alım süreçleri ile ilgili olarak; 

! Üye alım süreci ile ilgili genel süreçlerin kategorilere ayrılması gerektiğini belirterek 

bunların her biri ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti. 

! Üye adaylık ve kabul süreci ile ilgili olarak SI ve USDF tüzüğünde yer alan kriterlerin 

inceleneceğini ve tüm kulüplerden uyguladıkları süreçlerin nasıl olduğuna dair bilgi 

alınacağını belirtti. Bu konuda SI Istanbul ve SI Ankara kulüplerinin 

uygulamalarından yararlanılacağını da vurguladı. 

! Üye alımında USDF’nin de görüşünün alınmasının ve tüm kulüplerin üyelerinin 

haberdar edilmelerinin önemini vurguladı.  

 

Eğitim ve GLP ile ilgili komite adına Gökçe Yüksek tekrar kürsüye gelerek eğitim komisyonu 

hakkında bilgi verdi. Bu komisyonun hangi konularda eğitim hazırlayacağını ve 

standartlaştırılacağını açıkladı:  

! Skal nedir? Neden Skal üyesiyiz? Skal üyesi olmanın faydaları nelerdir? vb. gibi Skal 

ruhunun aktarılacağı konulardan bahsetti. 

! Kulüplerin YK seçimlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği, organizasyon yapısı vb. 

konuların eğitimlerin içeriğini oluşturacağını vurguladı. 

! Bu konuda kulüplerden destek istendi. Berrin Uşkay SI İzmir’de bulunan “Skal 

Nedir?” sunumunu komite ile paylaşabileceğini söyledi. SI Kuşadası Başkanı Rıdvan 

Kavi  de daha önce hazırladığı cd yi kuş adası olan kısımlarını kaldırarak  hazırlayıp 

gönderebileceğini belirtti  

! Tüm bu maddeleri içeren bir manuel hazırlanması ve bunun tüm kulüplerle 

paylaşılması gerektiğinin üzerinde duruldu. 

 

Club of the Year Konusunda SI Istanbul Başkanı Bahar Birinci söz aldı. Melbourne Kulübüne 

verilen Platin Club of Australia ödülünden yola çıkılarak Türkiye’de Club of Year ödülü 

verilmesini istedi. Sadık Altıparmak, Bahar Birinci ve Burak Hosta’dan oluşacak komitenin 

2018’e yetiştirilmek üzere değerlendirme kriterlerini belirleyeceği bildirildi. 

 

! Mali Durum, Turizm Bakanı’ndan randevu talebi, YS konusunda son durum ve WEB 

sayfasının kullanımını anlatmak üzere USDF Saymanı Sadık Altıparmak söz aldı.  

YS Tüzüğü konusunda Kamer Rodoplu, Gökçe Yüksek, Sadık Altıparmak ve Erhan Us’un 

birlikte çalışacakları belirtildi. YS’lar bağlı bulundukları kulüp çatısı altında hareket 



edecekler. YS’lara deneyim kazandırmak ve daha sonra Skal olmalarına imkân sağlanacak 

şekilde destek olunacağı söylendi.  

YS Tüzüğü konusunda Erhan Us’a söz verildi. Katılımcılara YS Tüzüğü hakkında bilgi 

verildi tüzük özeti ve işleyiş  broşürü dağıtıldı. 

 

! Kulüplerin borç durumları hakkında bilgi verildi. Kulüplerin USDF olan ödemelerinin 

çok gerisinde olduğu Antalya, Bodrum ve İzmir kulüplerine ön ödeme yaptıkları için 

teşekkür edildi. Marmaris ve Çukurova kulüplerinin Federasyonumuza olan 

ödemelerini yaptıkları için çok teşekkür edildi.  Diğer kulüplerinde ödemelerini 

ivedilikle yapmaları istendi çünkü gerek ÖÇBF ve gerekse Federasyonumuzun da 

ödemeleri için finans konusunda sıkıntıya düştüğü belirtildi.     

! Bakandan randevu talebine henüz yanıt gelmediği belirtildi. 

 

• WEB Sitesi kullanımına vurgu yapıldı. Kulüp yemeklerinde ekranda skalturkey.com 

sayfasının dönmesinin faydalı olacağı belirtildi. Web sayfasına reklam verilmesi 

konusunda ricada bulunuldu. Her kulübün duyurularını web üzerinden yapması ve 

aktif olarak kullanmaları istendi. 

• ÖÇBF katkıda bulunan İstanbul, Marmaris ve Antalya kulüplerine ve başkanlarına 

teşekkür edildi. Ayrıca şahsi olarak destek olan İstanbul Kulübü başkanı Sevgili Bahar 

Birinci’ ye, İstanbul kulübü GDB Sevgili Savaş Gürsel’ e ve İstanbul kulübü üyesi 

Sayın Kadir Eriş beye teşekkür edildi.  

 

 

Ömer Çağlar Burs Fonu komitesi adına Özen Kırant Yozcu söz aldı.  

! Şu anda 12 öğrenciye burs verildiği ve bu öğrencilere 10 süre ile ayda 250,00 TL katkı 

sağlandığı açıklandı. Öğrencilerin geleceği, mezun olanların sektörde kalma konusu, 

YS olmaya yönlendirme, mezunlara iş olanağı yaratılması konusunda kulüp YK ve 

üyelerden destek temini konusu irdelendi. Not ortalamasının burs için bir kriter olduğu 

belirtildi. Bu durumu gözlemlemek ve engellemek için mentörlük konusuna önem 

verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrenci önerme ve seçiminde filtrelemenin nasıl 

yapılması gerektiği açıklandı. Ağustos sonuna kadar seçim tamamlanması gerektiği 

vurgulandı. Eylül’de ödemelerin başladığı belirtildi. Konuşma sonunda çok sayıda 

kulüp adına  ve bireysel olarak burs katkısı sağlandı. 

 



 

 

Networking konusunda USDF Genel Sekreteri Orhon Atameriç’e söz verildi.  

!  Sorunlu kulüpler hariç skalturkey.com’da YK listelerinin büyük ölçüde güncellendiği 

belirtildi.  

! Üyelerin meslek profilleri üzerinde çalışılması gerektiği, hangi meslek grubunda üye 

eksiği varsa kulüplere bilgi verilerek üye seçiminde bu eksikliğin giderilmesi 

konusunda yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.  

! Üyelerarası işbirliğinin artırılması konusunda motivasyon olmak üzere üyeler arasında 

yapılan işbirliği “ Ayın işbirliği” adı altında skalturkey.com’da yayınlanacak. 

 

Üyelerimizi tanıyalım bölümünde ilk önce SI Eskişehir’in yeni başkanı Emin Sarper kendini 

ve işletmesini tanıttı.  Bodrum, Marmaris ve Fethiye kulüp üyelerine kendilerini tanıtmaları 

imkânı verildi. Bodrum Kulübü’nden 6, Marmaris’ten 3 ve Fethiye’den 1 üye kendini tanıttı. 

 

Son olarak Web sitemizi düzenleyen Uğursal Uğur IDA Danışmanlık web hizmetlerini anlattı. 

 

Toplantı Takvimi üzerinde konuşuldu. 

a. 22-24 Eylül İzmir 

b. 17-19 Kasım Antalya 

c. Aralık Skalite İstanbul 

d. 2018 Ocak Çukurova 

 

Söz Başkanlar’da bölümünde: 

a. Bahar Birinci Hayderatbat Toplantısı opsiyonları hakkında bilgi verdi 

b. Berrin Uskay SI İzmir faaliyet sunumu yaptı 

c. Rıdvan Kavi 10 Haziran Kuşadası – Özdere – Gümüldür fam trip’i hakkında 

bildirimde bulundu. Eylül’de Kuşadası – Samos bisiklet etkinliği projesini anlattı. 

d. Mehmet Nedanlı SI Alanya’nın sorunlarını anlattı ve Ramazan Bayramı ertesinde 

Alanya’da bir USDF organize etmek istediğini söyledi 

e. Murat Yumak SI Marmara etkinliklerini özetledi. 

 

 

 


