
 
 

 
 

  

4-7 May,2017 George/ SOUTH AFRICA  Mid Year Meeting 

 

Katılımcılar :Ireland,Israel,Nigeria,Argentina,Kenya,Australia,South 

Africa,Finlandiya,Unites States of America,United Kingdom,New 

Zeland,Spain,Turkey ve Canada (O da benim gibi yeni).Toplam 14 Ülke katıldı.                                  

Ilk kez katıldığım Councillor toplantısı benim icin oldukça değişik bir tecrübe 

oldu.Başlıklar halinde toplantı konularını sunarken izlenimlerimi de 

paylaşacagim.Kısaltmalarımı hoş görün lutfen.(SI Executive Committe EC, 

International Skal Council ISC, Councillor C, Mid Year Meeting MYM, Annual 

General Meeting AGM( Skal Dünya Kongresi),Skal International SI,Vice 

President VP olarak geçecek.                                                                                                              

Öncelikle hepimizin cevabını tam olarak bilmediğimiz soru; ISC ne yapar? 

- Skal’in tavsiye organı  gibi düşünülerek yapılandırılan ve SKAL’ın 

kurulduğu her ülkede bir temsilcisinin bulundurulması istenen ISC nin 

 iki temel görevi var benim anladığım; 

1)  Ülkesi ve  SI arasında köprü görevi. Karşılıklı sorun ve fikirlerin 

aktarılması ve paylaşılması 

2) Organ tüm ülke temsilcilerinden oluştuğu için ortak bir ’’consensus’’ ile 

EC ’ye gerekli tavsiye ve öneri aktararak  SKAL’in daha iyi çalışmasını 

sağlamak ve ileriye götürmek.  

 

Toplantının ilk günü sadece C’lerin katıldığı ’’internal’’ bir toplantıydı. 

Başkan Bill,Kanadalı Jean Francois Cote ve bana kısaca bir ’’Hoşgeldin’’ 

dedi ve toplantıyı açtı.  

- ISC  Başkanı Kanadalı William Rheaume ( Bill diyoruz kısaca)  

katılımın azlığı sebebi ile daha önce oluşturulan A ve B Komitelerini 

birleştirdiğini söyledi.(Daha önceden bu komiteler hakkında  bir 

fikrimin olmadığını ifade edeyim!).Bill bu konuyu çok önemsemişti 

birkaç kez üzerinde durdu.  

- ISC de katılım oranı son yıllarda çok düşmüş. Kamer’in 6 yıllık 

döneminde sadece 8 ülke ( Türkiye  dahil) %100 katılmış. 

Bunun en baş sebebi ekonomik. Milli Komiteler C’lerine artık pek destek 

olamıyorlar,dolayısıyla katılım düşük oluyor.  

 



 
 

 
 

- Avustralya C’ı Denise Scrafton Membership Development konusunda 

bir sunum yaptı. Özetle ’’Skal de diğer Sivil Toplum Örgütleri gibi üye 

kaybediyor.Avustralya SKAL oldukça güçlü. Kongrelere yüksek bir 

katılımla geliyorlar ve hem eğleniyorlar hem de SKAL’ı iş bağlantıları için 

kullanıyorlar’’ demek istedi. Doğrusu güzel bir sunumdu. 

Bu konu,yani SKAL Üyelik Geliştirilmesi,yeni üyeler ve özellikle de üye 

kaybının olmaması konusu neredeyse tüm gün konuşuldu. Bazı C’lerin 

vazifelerini tam olarak yapmadıkları için ülkelerinde tepki aldıkları da 

ifade edildi. Konsüllerin çok daha effektif olmaları gerektiği vurgulandı.   

 

Ele alınan bir diğer önemli konu ise Dünya Kongrelerinin nasıl olması 

gerektiği idi.Kongrenin kaç gün olması? İçeriğinin nasıl olması? Vb . 

       - Skal Kongrelerinde tatil ve eğlence konseptinin,dostluk ve arkadaşlık 

unsurlarının artık yeterli olmayışı,Kongrelerin içinde mutlaka ’’business’’ 

olması gereği tartışıldı.Aksi takdirde yeni üyeleri bu Kongrelere getirmenin zor 

olacağı vurgulandı. Bu bölümde Kongre düzenleyen bir üye olarak görüşlerimi 

ve önerilerimi dile getirdim.Görüşüm özetle şöyle idi;’’Evet,Kongrelerde’’B toB’’ 

veya workshop’lar mutlaka olsun ama Kongrenin ağırlığının tamamıyla bu 

yöne kaydırılmasının fazla yarar getirmeyeceği kanaatindeyim.Çünkü insanlar 

zaten pek çok Fuar ve Kongreye katılıyor. Bizim bir farkımız olmalı. Kongreye 

renk katacak  değişik aktivitelerle katılımı arttırabiliriz. Örneğin Antalya 

Kongresinde yaptığımız ’’Home Hospitality’’ ve ’’Talent Night’’ gibi 

aktiviteler son derece ilgi çekmişti ve katılımcı sayımız–fiatımız da çok uygun 

olduğu için-çok başarılı idi’’.Israil’in C’si gelmediği için onu temsilen katılan Uzi 

Yalon da beni destekler bir konuşma yaptı.Çünkü Kongremizde bulunmuştu. 

Sonuç olarak Kongrelerin yine 5 güne çıkarılması konusunda hem fikir olundu. 

Tabi bu uygulama bu sene için olmayacak. 2018 de ’da Kenya’da yapılacak 

Dünya Kongresi için tekrar gözden geçirilecek,çünkü hali hazırda ilan edilen 

fiat ve program 4 gecelik idi. Kenya C’ı ve aynı zamanda ISC sekreteri Julie 

Dabaly Scott bu mesajı organizasyon komitesine ileteceğini ve ellerinden 

gelen herşeyi yapacağını söyledi. 

 

 

 



 
 

 
 

İkinci gün EC ile birlikte yapılan bir toplantıydı. EC, Jason Samuel hariç 

tam kadro oradaydı. 

Başkan David Fisher, VP Susanna Saari,VP Rafael Millan Perez, 

Director Lavonne Wittmann,Director Maria Teresa Diaz Comas ve 

SKAL CEO ’su Daniela Ottero. Bu toplantıda bana ve Kanadalı Jean  

Francois Cote’e kırmızı rozet takıldı. Yine bu toplantıda EC ler de tanısın 

diye tüm C’ler kendini tek tek tanıttı.  

Bir gün önce konuşulan ve sonucunda tavsiyelerden oluşan ama ISC de 

kabul gören konular EC ye aktarıldı ve üzerinde tekrar tartışıldı. EC  de 

bu sürede kendi arasında toplantı yapmıştı,onlar da görüştükleri 

konulardan paylaşımda bulundular. Özellikle EC üyesi Jason Samuel’in 

EC den ihracı konusunda karar verebilmek istiyorlar ama bir hayli hassas 

bir konu. Sanırım bu Hyderabadda hararetli konulardan biri olacak gibi. 

(AGM de eğer Susanna Başkan seçilemez ise EC de boşluk 3 e çıkacak.) 

 

MYM lerin her sene Torremolinos’ta olması fikri ortaya atıldı. Geçmişte de 

bu fikir konuşulmuş ama uygulanamamış anladığım kadarı ile. En azından 

2018 MYM için Venue, Torremolinos olacak, bunun kararı verildi.Zaten 

2018 MYM için aday olan Meksika C’si toplantıya gelmemişti. 

Florimond Volckaert Fon’u gündeme geldi. Burada biriken para şu an 

için bir hayli iyi durumda olduğu  ama trusteelerin  bu paraya hiç 

dokundurtmamaları eleştirildi. Fon devam etsin ama bunun yanında 

Membership Development Fon’u da kuvvetlendirmemiz gereği 

tartışıldı. Save Our Skal =SOS!  Şeklinde uyarı ekrana yansıdı. 

Ben önce, FVF un ülkemizde önemsendiğini ve destek olduğumuzu 

söyleyerek Hyderabadda FVF için bir ’’Silent Auction’’ (sessiz müzayede) 

düzenlemeye gönüllü olduğumu ifade ettim. Ama daha sonra anlaşıldı ki 

FVF dan ziyade MDF (Üyelik geliştirme Fonu) nun daha çok beslenmeye 

ihtiyacı var. Benim için hangi fonun olmasının fark etmediğini, sonuçta 

fayda sağlayacak bir organizasyonu memnuniyetle yapmaya  hazır 

olduğumu ifade ederek görevi üstlendim. Bu konuda detaylar bana 

bildirilecek ve inşallah hemen  harekete geçeceğim.  

ISC sekreteri Julie de bir sözlü sunum yaptı. Raporunda Etopya Skal 

Kulubunu kurduğunu müjdeledi. African Union fikrini ortaya attı. Tüm 

yazışmaların Dropbox kanalı ile olacağını da altını çizerek ifade etti.  

Son olarak CEO’muz Daniela daha önce hazırladığı ve tüm üyelere 



 
 

 
 

gönderilen Stratejik Plan’ını sundu.IT nin önemini vurgulayarak bir firma 

ile anlaşma halinde olduğunu,daha etkin bir web sayfası için uğraştığını 

söyledi. Bunun için 8 hafta süre istedi ve ona güvenmemizi rica etti.  

 

Organizasyon ile ilgili olarak; 

- İlgi iyiydi. Beni karşılayan 40 yıllık Garden Route Skal Kulubu Üyesi bir 

hanım..Gwen Rothman.Tam da bir ’’ friendship’’ göstergesi olarak 

akşam Havaalanından aldı,ayrıca son gün de beni arabasıyla gezdirdi. 

(Çünkü George kentini uzaktan bile görememiştim) 

- Toplantı şehir dışında bir Golf Oteli idi.Standardı 5 yıldız. 

- Birinci gün programda akşama kadar olan toplantı Organizasyon 

Komitesinin ısrarı ile 16.00 da bitirildi, Knysna isimli şirin bir balıkçı 

kasabasına götürüldük. Kısa bir tekne turu vs yaptırıldı.Hoşumuza gitti. 

- South Afrıka Councillor Niel Els sosyal tarafı çok güçlü bir üye. İyi 

sponsorlar bulmuş.Yemekler ve geziler South Africa Kulup Üyelerinin 

katkılarıyla olmuş.  

- Gala Dinner’da oranın mülki amirleri, Belediye Başkanı, Encümenleri vb 

pek çok resmi isim vardı. Yemeğe herkesi oturttuktan sonra ülkeleri tek 

tek anons ederek salona aldı. Doğrusu şık bir hareket oldu.  

- Yemekler gerçekten çok lezzetli idi, bizim damak tadımıza uygundu. 

- Gala Yemeğinde uzunca bir konuşma yapan George Kentinin Valisi’ne 

hayran oldum. Turizme nasıl baktıklarını görünce kendi ülkemin 

durumunu düşünüp hayıflandım ve çok imrendim.  

 

Toparlayabildiğim notlar bu kadar.Birkaç fotoğrafla raporumu bitiriyorum. 

Skal sevgi ve saygılarımla 

Asuman TARIMAN 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


