3 NİSAN SWISSOTEL ANKARA BAŞKANLAR TOPLANTISI ve ANITKABİR ZİYARETİ
16 Mart 2019 tarihindeki Genel Kurul’da seçilen USDF Başkanı Savaş Çolakoğlu ve yeni YK üyeleri ekteki listede belirtilen
Kulüp Başkanlarının katılımıyla 3 Nisan 2019 Saat 10:00’da Ankara Swissotel’de toplandı.
Gündem Maddeleri üzerinde yapılan konuşmalar ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
1. YILLIK PLAN
1 Takvim yılı içerisinde 4 USDF Dernekler Toplantısı ve 1 kere seçimli veya seçimsiz Genel Kurul olmak üzere 5
kez toplantı yapılmaktadır. Cüneyt Kuru ( CK ) Aralık sonunda bir Yılsonu Balosu düzenlenmesini önerdi. Skalite
esnasında USDF’nin etkinliği ne şekilde arttırılabilir konusu üzerinde konuşuldu. Ancak Skalite’nin SI Istanbul’un
tescilli bir etkinliği olduğu ve çok fazla müdahale edilmemesi konusunda görüş birliği sağlandı. Toplantıları hafta
içine kaydırma düşüncesine “ ilk önceliğimiz işimiz “ diyen Başkan Savaş Çolakoğlu ( SÇ ) tarafından karşı çıktı
sosyal toplantı yapıldığında tarihlerin daha esnek olabileceğini belirtti. Mayıs Toplantısının yeri hakkında söz alan
Uğur Serindağ ( US ) seçilen otelde konaklama sorunu olmadığı ancak Gala Gecesi mekanında sıkıntı olduğunu
bildirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında ilk USDF Toplantısının 3-5 Mayıs tarihlerinde Samsun’da yapılmasına
karar verildi. Samsun ile ilgili bir olumsuzluk olması durumunda Emin Sarper’in ( ES ) önerisiyle toplantı
Eskişehir’e alınacak.
Haziran sonunda sosyal aktivite yapılabilir. 11-13 Ekim tarihlerinde Fethiye’de USDF Toplantısı yapılmasına karar
verildi. Aralık ayında Skalite ile birlikte bir Başkanlar Toplantısı yapılacak. Mart 2020’de Çanakkale’de Mali Genel
Kurul yapılması konusunda Dilek Mildon ( DM ) çalışma yapacak.
2. 2019 YILI GELİR GİDER TABLOSU
SÇ USDF’nin parasının kulüplerden geldiğini vurgulayarak, kulüplerin bu para hakkında bilgi sahibi olmaları
gerektiğini ifade etti; yeni dönemde tüm toplantılarda mali durum bilgisi verilecek. Zaruri harcamalar haricinde
başkanlardan görüş alınacak. GK’da bütçe sunumu esnasında 31.12.2018 bilgileri aktarılmıştı, ancak “16 Mart GK
sonrası durum nedir ? “ sorusuna açıklık getirmek gerek. 31 Aralık’ta kasada 70.542,89 TL varken son kasa
mevcudu 30.391,00 TL + Euro 449,00 olarak gözüküyor.Bu paranın içinde 2019 için Antalya ve Bodrum
Kulüplerinin ön ödemeleri de var. Bu paranın içinde 6 öğrenciye verilecek ÖÇBF ödentileri de bulunuyor.Bu
rakamlar düşüldüğünde reel tutar 12.000,00 TL civarına düşüyor.
Söz alan eski dönem saymanı ve yeni dönem I.Başkan Yardımcısı Sadık Altıparmak ( SA ) gelir gider tablosu
hakkında açıklamalarda bulundu, GK için İzmir Kulübüne 50.000,00 TL aktarıldığını söyledi. 2019 yılında 768 üye
x 175,00 TL = 134.450,00 TL toplanacak. 2018 yılsonu itibariyle USDF’ye borçlu kulüp yok.
SÇ eski dönemlerle mukayeseler yapılarak harcamalar kontrol edilecek dedi. Aidat artı ancak üye sayısında
düşme var. Yılsonu başa baş bitirilecek.
Bu maddeyle ilintili olduğu için daha sonra görüşülmesi planlanan 7. Maddenin konuşulmasına geçildi
7. FON OLUŞUMU ( ÜYELİK FONU )
SÇ Skal olarak aktivite yapmak, bir şeyler sunmak gerekli, avantajlar yaratabilmeliyiz dedi; Turizmde iniş ve
çıkışlar yaşanan dönemler oluyor. Aidat ödeyemeyince ayrılanlar var.Ekonomik nedenlerle aidat ödemesi
yapamayanlara oluşturulacak fondan destek olmalıyız. Masraflar yüksek olduğu için misafir ve gazeteci davet
edemiyoruz. USDF giderlerini düşürmek hedefim var, nereden kaynak bulabiliriz konusunda çalışmalı sonraki

dönemlere yönelik planlama yapmalıyız. Üyelere dokunabilmemiz gerekli. Başkan olarak Dünya Kongresine
gitmezsem masrafları düşürmüş oluruz.
USDF saymanı Nihat Levent ( NL ) USDF aidatı olan 175,00 TL’den 20,00 TL’nin ÖÇBF’a ayrılmasından sonra 5,00
TL’nin de üyelik fonuna aktarılabileceğini belirtti. Toplantılarda para toplayabiliriz. CK “USDF’ye sponsor bulabilir
miyiz?” sorusunu yöneltince SÇ bu federasyona sponsor bulabilmek için zor ancak güçlü bir yapı ile sponsor
bulabiliriz dedi. Emre Gezgin ( EG ) Basınla ilişkilerin önemini vurgulayarak, tanındıkça ilgi ve üye talebi artıyor;
ulusal ve uluslar arası organizasyonlar yapalım dedi. Ömer Karacalar ( ÖK ) “küçük ilçe kulüpleri sponsor
bulmakta zorlanıyor.” dedi. US fon komisyonu kurulmasını önerdi. SÇ fon komisyonu USDF bünyesinde oluşmalı,
kaynak sorunu çözülmelidir dedi.
USDF II.Başkan Yardımcısı Erkan Özsavaş ( EÖ ) oluşturulacak fonun hukuki yapısı hakkında bilgi verdi; fonun
tanımı önemli,YK önerisi ile çalışmalı, mütevelli heyeti ile yönetilmeli ve bağımsız olarak denetlenmeli, yardım ne
tür talepler olursa yapılabilmeli, kulüpler kendi içlerinde buna karar vermeli diyerek ÖÇBF tanımından burs
kelimesinin çıkarılması gerektiğini anlattı. Bu fon sağlık desteği için de kullanılabilir.
SÇ tüm başkanların fon fikrine olumlu baktığının görüldüğünü anlattı; “USDF Toplantılarında sunum yapanlar
para ödemeli. Tüm başkanlar bir araya gelerek fonun altyapısını oluşturalım.”dedi. CK yılsonu balosu ve
piyangolar fona destek yaratır dedi.
3. ÖÇBF ve YS konusu birlikte ele alındı.
Burs komitesinden sorumlu YK üyesi Gökçe Yüksek ( GY ) maalesef toplantıya katılamadı. Şu anda altı öğrenciye
destek veriliyor. EÖ bursiyerleri mutlaka tanıyalım dedi. Bursiyerlere istihdam sağlanması konusu vurgulandı. SÇ
bursiyerler YS olarak kazanılmalı diyerek 4 yıl süreyle YS konusunda işin içinde olduğunu belirtti; Son dönemde
Başkan Faik Alsaç ( FA ) yönetiminde belli bir aşamaya gelindi. FA, GY ve USDF Sekreteri Orhon Atameriç ( OA )
bu dönemde de görevlendirilerek çalışmalarına devam etmeliler. Bu konuda bir YK kararı çıkaralım ve Uluslar
arası Temsilci Asuman Tarıman ( AT ) da işin uluslararası yanını takip etmeli.

4. ÜYELİK GELİŞTİRME
SÇ: Üye kaybı var, eskileri korumalı, yenilerini bulmalıyız. Üyelere avantaj sağlamayı hedeflemeliyiz. Ankara TAV
ile görüşmeler yapacağım. Tüm üyelere Müzekart hediye edilmesi konusunda çalışıyorum, ilgili kuruluşu ikna
etmek için Skal’ı anlatmam gerekli. Kart üye ismine düzenlenecek. Bu bir ayrıcalık yaratır. Dostluk ve ikili ilişkiler
bu tür avantajlar yaratabilir, kulüpler güçlenir. EG: Farklı mesleklerden üye almak avantaj yaratıyor, bloggerler
basın desteği sağladı. Yatay genişleme önemli. STK Başkanları çarpan etkisi yapıyor. Çok üyenin yönetim zafiyeti
tehlikesi var. SI İzmir 50 üye oldu. Komiteler kuruyoruz. Kardeşlik ve dostlukla mesleki kuruluşları
bağdaştırmalıyız. Üyeler arasındaki işbirliği de çok önemli.
5. WEB SAYFASI
SÇ: sitede gezi programları paylaşalım. Kayıtlı üye bilgileri güncel olmalı. Üyelere mesleki açıdan ulaşabilecek
hale gelmeliyiz.Üyelere bilgi aktarımız zayıf. WEB sayfasını IDA Consulting Uğursal Uğur yapıyor. Mesleklere
ulaşma sansı yok. Meslek sınıflandırması yok. Gücümüzün farkına varmalıyız. OA: Kişisel verileri koruma kanunu
nedeniyle birçok bilgi ana sayfadan şifre ile girilen bölüme aktarıldı. Üyeler şifrelerini unutunca nereden
yenileceklerini bilmiyorlar, bu konuda IDA Consulting veya kulüp Sekreterlerine ulaşmaları gerek. EG: Site
ergonomik değil, 10 san. içinde istenen bilgiye ulaşmak önemli. Mert Okan ( MO ): Hazır site alarak kendimize
adapte ettik.

6. BASIN-MEDYA
SÇ: Demeç vermeli ve yayınlatmalıyız. Farklı kulüpler aynı içerikli mesaj vermeli. Fikir kulübü olarak öne
çıkmalıyız. Federasyon İnstagram hesabı aktif olmalı. EÖ: PR ajansı ile çalışmalıyız, ancak bütçe sorunu olur. CK:
Doğru açıklamalarla medyatik olunca, Basın röportaj talebiyle geliyor. SÇ: USDF’ye basın davet edilecek, sosyal
medyada paylaşım tanınmayı sağlıyor. Özkan Altıntaş PR desteği verecek. Yol ve konaklama giderleri
karşılanacak. Yerel olarak da basını kullanmalıyız. İnstagram hesabı önemli. CK: Basın iİetişim Komitesi
Başkanımız Instagram girişlerini yapıyor. Menderes Sarıgül : Skalturkey adında Instagram hesabı var.
SÇ : Konu ile ilgili Deniz Anapa ile görüşeceğim.

8. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
S.Ç : Tüzük değişikliğine ihtiyaç var.Uluslararası yapı ile uyumlu olma zorunluluğu var, bu nedenle bazı maddeler
Türkiye’de uygulama zorluğu doğuruyor. Önümüzdeki mali genel kurul esnasında değişiklikler yapalım. Kamer
Rodoplu’nun bu konuda çalışmasını sağlayalım. Kendisi ekibini oluştururken, kulüp başkanları da destek olmalı.
Olabilecek tadilatlar konusunda mutabakat sağlayalım, ön çalışma yapıp komiteyi bilgilendirelim ve Yüksek
Danışma Kurulunda görüşelim. ( EÖ USDF Tüzük ve İçtüzüğünü Başkanlara eposta ile yolladı ). Değişiklik
taleplerinin USDF YK’a 1 Haziran 2019’a kadar bildirilmesi gerekli.
9. GLP ( GELECEĞİN LİDERLERİ PROGRAMI )
SÇ: Kasım 2017 USDF Antalya toplantısında AT “Günlerden Skal” sunumu yapmıştı. Ekim’de Fethiye’de
gündemde GLP olsun. Detaylı bir eğitim programı uygulayalım. Kulüp Başkanları konuşulmasını istediği konuları
YK’a bildirsinler. AT: Gelecek dönem başkanlarına yönelik bir çalışma olmalı. Olası adayları yönetime girme
konusunda teşvik etmeli. 1 Mayıs’a kadar konu başlıkları konusunda önerileri alalım. İçerik liderlik ağırlıklı mı,
Skal tanıtımı ağırlıklı mı olacak? Genel olarak “ Sponsorluk nasıl bulunur “ ve “ Medya’dan yararlanma konuları “
konuşulması konusunda mutabakat sağlandı.

11. YILIN KULÜBÜ
SÇ: Yılın Kulübü ve Yılın Skal üyesi konusunda seçim kriterleri belirlenmeli. US: Performans Değerlendirme
kriterleri olmalı
12. DÜNYA KONGRESİ İÇİN ULAŞIM İŞBİRLİKLERİ
Meltem Özdemir ilgilenecek. OA bilet fiyatlarını araştıracak
13. DİLEK VE TEMENNİLER
SÇ : Tüm Başkanlar USDF Yönetim Sürecine dahil olmalı.

Emin Sarper : Üyelik konusunda kan kaybı durdurulmalı. Skal ne getiriyor tartışmaları hep var. Skal Üye Kartının
önemi yararı yok. Üye sayısı artınca mali sıkıntı biter. Yönetimler devrolurken eski yönetimler yenisine destek olmalı.
Dilek Mildon : Çanakkale’ye ziyaret bekliyorum. Kulübün kapanmamasını istiyorum.
Uğur Serindağ : Üyelik geliştirmeye önem vermeliyiz.Sosyal Medyayı etkili kullanmalıyız.Skalturkey İnstagram Sayfasına
bilgi aktaralım.
Menderes Sarıgül : Yörenin ileri gelenlerinitoplantılarımıza davet ediyoruz.Bono Beach’te toplanıyoruz. Skal’un faydaları
her yerde sorgulanıyor, niye aidat ödüyoruz sorusu hep var. USDF önderliğinde Skal üyeliği cazip hale getirilmeli.
Cüneyt Kuru : Medya ve Sosyal Medya’da tanıtım çok önemli. Bu mecralarda bilinir olmak tanıtımı arttırıyor ve üye
bulmak kolaylaşıyor. Üye artışı mali durumu düzeltiyor.
Gürkan Akbay : Protokole girmek önemli. 950,00 TL aidat alıp 10 toplantı ve 1 balo düzenliyoruz. 2020’de kulüpten USDF
Toplantılarına katılmaları için 2 üyenin masraflarını karşılayacağız. Networking ve üyeler arsında işbirliği önemli. Her
kulüp kendi mali tablolarını USDF ile paylaşsın.
Recep İşleyici : Karaman’dan 2 üye katılımı var. Toplantılara katılım desteği vermenizi istiyorum. Üye bulabilmek için
gücümüzü göstermeliyiz. USDF Toplantıları daha uygun fiyatlı olmalı. Hızlı tanışma uygulaması devam etsin.
Mert Okan : Kulüplerden haberleri içeren haftalık bülten yayınlayabilir miyiz? Üyeler arası ticari işbirliğini arttırmalıyız.
Meltem Özdemir : Skal Kartı sayesinde ITB konaklaması esnasında indirim aldım. Bu tür indirimler yurtiçinde de olmalı ve
duyurulmalı. Kulüpler bölge tanıtım günleri yapabilir. İl Turizm Md. Ve İl Kalkınma ajansları destek veriyor. Güçlü
Federasyon tanıtımı kolaylaştırır.
İlker Horozal : Kuluplerde seçim olmadan bir üyeye görev yüklenmesi oluyor. Üyelerimizden bazılarının iş yerleri farklı
bölgelerde, bu nedenle düzenli toplantı olmuyor ve yeni üye kazanamıyoruz. Toplantılarda gündem oluşturamıyoruz.
USDF Toplantılarına ses getiren konuşmacılar gelmeli. BU sayede basında haber olarak yer alırız.Üyeler arası iletişim
önemli. Hızlı tanışmalara devam etmeliyiz.
Suna Çölok : Sıkıntılı dönemi atlattık. İyi gidiyoruz. 45 üye ve 2 YS var.Borcumuz yok, basınla aramız iyi. Kulup içi
kaynaşma sağlandı.
Emre Gezgin : SI İzmir’e İzmir Turizmine katkılarından ötürü onur ödülü verildi. İl Kültür ve Turizm Md. 13.’sü düzenlenen
bu ödülü ilk defa bir STK’ya veriyor. Tunç Soyer de turizmci, bu SI Dünya Kongresi’nin alınması için büyük avantaj. Biz
2022 Kongresi için adayız.
Ömer Karacalar : 3 temel konuya ağırlık vermeliyiz. Tanıtım + İletişim + Organizasyon.
15:15’de Toplantı sona erdi ve Anıtkabir’de Saygı duruşu sonrası Ulu Önder Atatürk’ün Mazolesine Resmi Törenle çelenk
konuldu. USDF Başkanı Savaş Çolakoğlu Anıtkabir Ziyaret Defterine mesajını yazarak imzaladı.

