
	
	

	
	

 
Merhaba Skal Dostlarım,                                                      Ocak 2018 
 
Bir yılı daha devirdik. Tüm kalbimle, 2018 yılının geçmiş yılları aratmadan, 
umutlarımızı yitirmeden hayata tutunmamızı sağlayan bir yıl olmasını diliyorum.    
 
Haydarabad Dünya Skal Kongresinde  gönüllü olarak ama aynı zamanda 
sizlerin de desteği ile gerçekleştirdiğim ’’Sessiz Müzayede’’ 
organizasyonundan bir önceki mesajımda  bahsetmiştim. Haydarabad’da 
olumsuz koşullara ragmen müzayededen elde edilen sonuç gerçekten 
sevindirici olmuştu. Ama işin güzel tarafı, kazanılan $3700 civarı miktar ile 
yetinmeyip, on line müzayede ile, elde edilen  miktarın üzerine katlama 
yapmamız.  
Evet Skal Kardeşlerim, tüm dünyadan sessiz müzayede için bana gönderilen ve 
elde kalan hizmet voucher’larını Haydarabad Kongresi dönüşünde on line satışa 
koyduk. Bunu sizlere bir kaç kez duyurmuştum.Çok çekici  otel paket 
programları  çok ucuz fiatlara (değerinden %70 eksiğine ) gitti. Müzayede      
15 Aralık 2017 günü  kapandı ve elde ettiğimiz ilave satış tam $9558 oldu! 
(tutarın sadece %5 ini ‘on line bidding’ yazılım şirketine vereceğiz). 
Doğrusunu isterseniz ben de bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum.  Bu 
rakam özellikle Konsül Başkan ve Üyeleri tarafından sevinçle 
karşılandı.Gönderilen  teşekkür ve takdir mesajları da beni mutlu etti. 
 
Sonuç olarak Üyelik Geliştirme Fonu’na Proje gönüllüsü olarak $ 12.700 lık 
küçümsenmeyecek bir miktarı kazandırmanın gururunu yaşıyorum.Bu konuda 
teknik desteğimi  Skal Ispanya Ofisimiz elemanı Esther Romero’dan aldığımı da 
ifade etmeliyim.    
 
Kasım ayı USDF toplantısında neredeyse 1 tam günü SKAL’e 
ayırdık.  ’’Günlerden SKAL’’ dedik ve Eğitim Komisyonu olarak toplantıda 
hazır bulunanlara ‘Skal Nedir’i anlatmaya çalıştık. Eğitim komitemiz Atilla 
Karaburçak,Gökçe Yüksek,Dinçer Sarıkaya ve bendenizden oluşuyordu. Gün 
sonunda çok olumlu tepkiler almak bizi çok memnun etti. Sunumlarımız istendi. 
Şu anda skalturkey sayfasında Gökçe’nin ve benim sunumlar yayınlanmaktadır.  
Uluslararası Skal bilgilerinden, Üyelik bilgilerine, USDF hikayemizden dernek  
resmi evrak işleri bilgilerine kadar elimizin erdiği, dilimizin döndüğü her konuyu 
işlemeye çalıştık. Fayda sağlama konusunda sizlerin görüş ve önerilerinizi 
duymaya ihtiyacımız var. Bu konuda çok yakında kısa bir anket 
göndereceğiz,lütfen doldurup bizi yönlendiriniz.  
 
Sevgili Skal Kardeşlerim, 



	
	

	
	

Uluslararası Skal camiasında Türkiye imajını tazelemek ve daha da iyiye 
götürmek bana göre en baş misyonumuz. Bu sebeple USDF Başkanım Faik 
Alsaç ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile ortaklaşa karar vererek Dünya 
Başkanı Susanna Sari’yi USDF Genel Kurul toplantısına katılmak üzere 
ülkemize davet etmek istedik. Hatta ilginç olur düşüncesi ile toplantı yeri olarak 
Konya şehrini seçtik. Ancak ne yazık ki onun programı aylar öncesinden 
yapılmış olduğundan kabul edemedi, çok da aklı kaldı.Biz de bunun üzerine 
Skal CEO’su Daniela Otero’yu davet ettik. Daniela seve seve Konya’ya 
gelebileceğini söyledi. Bu sebeple ajandalarınıza lutfen şimdiden  not ediniz. 
17-19 Mart 2018 tarihlerinde Konya’da çok katılımlı bir toplantı 
gerçekleştirelim.  
 
Sona kaldı ama çok önemli ve sevindirici bir haberle mesajımı bitirmek 
istiyorum.  Atlanta Skal Kulübü Başkanlığı yapmış olan ve Dünya Kongrelerinde 
sıkça söz alarak kendini gösteren başarılı  genç bir Türk hanım var; Burçin 
Türkkan. Burçin Skal hayatına  Ankara Young Skal üyesi olarak başlamış. 
Sonrasında Amerika Milli Komitesinde Yönetim Kurulu üyeliğine kadar geliyor 
ve şimdi son seçimlerde de Amerika Milli Komite Başkanı ( Skal International 
United States of America) oldu! Kendisini ben de yakınen tanıyorum. Çok 
başarılı olacağına inanıyorum. Bir Türk kadını olarak gurur duydum. 
 
Güzel günlerde birlikte olalım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 
Asuman F. Tarıman 
Uluslararası Temsilci 
 


