12 EKİM 2019 USDF FETHİYE DERNEKLER TOPLANTISI TUTANAĞI
USDF Fethiye Dernekler Toplantısı Liberty Hotel Lykia - Fethiye’de federasyona bağlı derneklerden 42 üyenin katılımı
ile açıldı. Toplantıya USDF Başkanı Savaş Çolakoğlu, YK üyeleri Sadık Altıparmak, Erkan Özsavaş, Nihat Levent,
Orhon Atameriç ve Uluslararası Temsilci Asuman Tarıman da katıldılar. Antalya, Ankara, Bodrum, Bursa, Çukurova,
Fethiye, Konya, Kuşadası, Marmaris Kulüpleri Başkan seviyesinde, İzmir ve Marmara Kulüpleri üye bazında temsil
edildiler. Alanya, Eskişehir, İstanbul, Kapadokya, Karadeniz ve Troy/Çanakkale Kulüpleri toplantıya katılmadılar.
Açılıştan sonra Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi. Söz alan USDF
Başkanı Savaş Çolakoğlu hazirunu selamladıktan sonra bu toplantıda mesleki ve kişisel gelişim konularında sunumlar
yapılacağını söyledi. USDF ve bağlı kulüplerin bir meslek örgütü olmayıp, bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten
Çolakoğlu toplantıların yoğun iş hayatı esnasında iş stresinden uzaklaşma ve nefes alma imkanı yarattığını vurguladı.
Dönem içinde 3 toplantı ve 1 Genel Kurul yapıldı. Aralık ayı içerisinde bir başkanlar toplantısı yapılacak, 2020 yılı
başında derneklerin Genel Kurulları var, bu toplantıda planlanan hazırlıklar, Genel Kurullar ve ZDT’ler hakkında bilgi
alışverişi yapılacak ve bu şekilde 2020’nin yol haritası çizilecek . Mali Genel Kurul Mart 2020’de bu kulubü
desteklemek amacıyla Troy / Çanakkale Kulübünün ev sahipliğinde yapılacak. Bu kulüp ile ilgili bölgede son 3-4 ay
içinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Sosyal medya ve yazılı basını az kullandığımız için eleştiriler alıyoruz. Skal Life adı
altında bir dergi çıkarılacak. Konuyla Suna Çölok ilgileniyor. 2019’da 1, 2020’de 4 sayı çıkarılacak. Kendisine tüm
kulüplerin destek olmasını bekliyorum. Gücümüzün farkına varmalıyız. Dönem mottomuz “ Dostlukla Kazanalım”.
Daha sonra söz alan Uluslararası temsilci Asuman Tarıman Dünya Kongresinden Başkan Lavonne Wittmann’ın
selamını getirdim dedi. Kongre öncesi ve kongre esnasında birçok toplantı yapıldığını belirten Tarıman Miami
Kulübünün 80. Kuruluş yılı nedeniyle toplantının bir kruvaziyer gemisinde yapıldığını ve 550 katılımcı olduğunu anlattı.
Toplantıda YS konusu tekrar gündeme geldi ve tartışmalar sıkıntı yarattı. Burçin Türkkan Yönetim Kuruluna seçildi.
Görev sahası Amerika, Doğu Avrupa ve Türkiye’yi içeriyor. 01.01. 2020’den itibaren göreve gelmek üzere Yeni
Zelanda’dan Peter Morrison Dünya Başkanı seçildi.Statü değişiklikleri yapıldı. Electronic voting ile artık tüm üye
kulüpler oy verebilecek. 01.01. 2020’den itibaren Dijital Transformasyon başlıyor. Business membership adı altında
yeni bir üyelik kategorisi tanımlandı. Örnek olarak Disneyland CEO’luğu üye olarak kabul edildi, yeni CEO otomatikman
Skal üyesi olacak. SI Bangkok yılın kulübü seçildi. Roma Skal ikinci ve New Jersey Skal da üçüncü oldu.Antalya
Kulübü gelecek yıl için aday olacak. 2020 yılı kongresi Kvarner/ Hırvatistan ve 2021 Kongresi Quebec/Kanada’da.
Antalya 2022 yılı için aday olacak. SI bünyesinde 2 adet fon var. FVF ( sağlık ve eğitim konusunda destek veriyor ve 3
mütevelli tarafından yönetiliyor) ve MDF. Fonlar birleşsin ve etki alanı genişlesin isteniyor.Çevreye uygun projeler ve
Skal’ı duyurma hedefi var.

Daha sonra mesleki gelişim odaklı olarak otellerin elektrik enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve giderleri düşürmek
amacıyla KACO Firması CEO’su Nedret Ünlü ve ekibi Güneş Enerji Santralleri konusunda sunum yaptı ve üyelere
kahve molası esnasında B2B görüşme yapma imkanı verildi.
Kahve molasından sonra bireysel eğitim odaklı olarak Psikolog Eğitmen Kutay Ürkmen “ Gülümsemenin Büyüsü” isimli
motivayon seminerini gerçekleştirdi. Çok eğlenceli bir havada gerçekleşen bu interaktif seminer sonrası kahve molası
verildi.
Mola esnasında oturma düzeni değiştirilerek sandalyeler hızlı tanışma düzeninde yerleştirildi. USDF Genel Sekreteri
Orhon Atameriç hızlı tanışmanın hedefini ve uygulama şeklini anlattıktan sonra üyeler 30 dak. süreyle 60 saniyede bir
değişen farklı üyelerle. konuşup kartvizit alışverişinde bulundular, yeni dostluklar oluştu, beraberce iş yapma olasılıkları
görüşüldü.
Salon tekrar sınıf düzenine dönüştürüldü ve USDF Saymanı Nihat Levent mali durum hakkında bilgi verdi.17 kulüpten
6 adedinin USDF’ye borcu yok. 2 kulüp kısmi ödeme yapmış.9 kulüp ödeme yapmamış. 01.01. 2019 – 01.06.2019
tarihlerinde ÖÇBF adına 15856,50 TL ödeme yapılmış, olup yeni dönemde ödeme yapılmadı. Üyelerden toplanan yıllık
175,00TL aidatın 25,00 TL’si fona aktarılıyor. Geçen dönem 6 öğrenciye tam, 2 master öğrencisine 1 ay destek bursu
verildi. USDF’nin kulüplerden toplan 76,695,00 TL alacağı var. Yurtdışına 4 kulüp borçlarını ödemiş, ancak hala
19.957,75 Euro toplam açık var.Yurtdışına borçlarını ödememiş kulüplerin askıya alınma tehlikesi oluştu. Yeni üyeleri
Kasım sonrası alırsanız o yılın aidatı alınmıyor, sadece 25,00 Euro kayıt ücreti ödeniyor.

Söz Başkanlarda/hazirunda:
Uğur Serindağ / Fethiye : Thomas Cook depremi bölgeyi kötü çarptı, ancak gelecek için ümitliyiz.
Recep İşleyici / Konya : Artık başımız daha dik geziyoruz. Çağatay Ünüsan ile birlikte bu kulübü Konya’da sadece 2
adet 5* otel varken kurduk.110.000 Euro proje desteği aldık. Sonra kötü günler başladı. Tekrar toparlanıyoruz. Ankara
Kulübü Başkanı Hasan Bozkurt Konya’da çalışıyor ve bize çok destek oluyor. Karaman’dan da üyeler (5 adet)
alıyoruz.Toplantılarımıza Karaman İl Turizm Müdürü de geliyor.Basında da yer almaya başladık
Suna Çölok / Kuşadası : Samos turu yaptık. Kulüp üye sayısını arttırıyor.Skal Life dergisi çıkarıyoruz ; başkanlardan
faaliyet bilgilerini bekliyoruz.
Meltem Özdemir / Çukurova : Borcumuz yok.Ancak motivasyon eksikliği var.Üyelerimizin iş değişikliği nedeniyle 52
üyeden 46 üyeye düştük.

Hasan Bozkurt / Ankara : Bilent Üniversitesinden Prof. Ayşe Hoca ile birlikte 5* otellerde geri dönüşüm projesi üzerinde
çalışıyoruz. Çalışmanın sonucu USDF ve SI’ye sunulacak. Yüksel maliyetli USDF Toplantılarına katılım düşük oluyor.
Daha mütevazi otellerde daha düşük bütçelerle toplanmalıyız.

Menderes Sarıgül / Marmaris : Ödemelerimizi en kısa zamanda yapacağız.
Işık Uğurtuğ / Bursa : Toplantılarımıza mutlaka konuk konuşmacı getiriyoruz.İznik’i Unesco listesine dahil etmeye
çalışıyoruz.Belediye’den destek alıyoruz. Bir diğer proje de Gölyazı Projesi. Üniversite desteği ile tanıtım yapmak
istiyoruz. Bursa Turizm Zirvesi ve Bursa Turizm Fuarı üzerinde çalışıyoruz. Bursa gastronomi şehri yapmayı
planlıyoruz.Otellerde Bursa lezzetlerini içeren 6 farklı menü sunulmasını sağladık.
Ömer Karacalar / Bodrum söz hakkını YS Yiğit Girgin’e kullandırdı. YS problemi kronikleşti. YS’lara sahip çıkılmalı.
Geçmişte yaşananları unutup yeniden başlamalıyız. Yol gösteren olmazsa ilerleyemeyiz. Yaşam eğrisi doğuş, gelişme
ve düşüşü içerdiğine göre, düşüşün önüne geçmek için YS’ları kazanmak gerek.
Faik Alsaç / USDF GD Başkanı : YS Prosedürü hazırlandı., anacak maalesef Dünya Kongresinde sonuca ulaşılamadı.
Prosedürün bir an önce Türkiye’de başlamasını öneriyorum. Bu prosedür beklentileri büyük ölçüde karşılayacaktır.
Cüney Kuru / Antalya : Haziran’da beri bölgemiz her anlamda çok yoğundu. Dünya Başkanı Lavonne Wittman’ı sadece
SI Antalya olarak değil tüm kulüpler adına ağırladık. Galalar düzenliyoruz ; 19 Mayıs Zafer Galası, 29 Ekim
Cumhuriyet Galası.Ailelerle bot turu yapıyoruz.Üyelerimizi turizmle ilgili farklı mesleklerden alıyor otelci, acentacı gibi
kalıpların dışına çıkıyoruz. Turizm hukukçusu, kaptan pilot, öğretim üyesi üyelerimiz var. Bu şekilde üye sayımızı
arttırıyoruz. Ulaşım, yat sponsorlarımız var. 21 YS üyemiz oldu.YS Komitesi başkanı tüm komite başkanlarının üye
olduğu whatsapp grubuna dahil. Bu toplantıya da gelmesini istedim, işi nedeniyle gelemedi.Gelecek yıl SI Yılın Kulübü
olmaya adayız.Dünya Kongresini Antalya’da yapmak istiyoruz. Gelişme, büyüme için sponsorlardan yararlanmak
lazım.
Çağatay Ünüsan / Konya GD Başkanı :Öğretim üyesi kimliğimle YS konusunda destek vermeye hazırım.
Faik Alsaç : Genel olarak yurtdışında Türkiye’ye bakış bozuluyor. Federasyona ve SI’ye olan borçlar artıyor.Niye
ödeme alamıyoruz. Taban ne istiyor araştırmalıyız. Yeni üye niye sıkılıyor, bizden ne bekliyorlar anketi yapmalıyız.
Başka söz alan olmayınca Savaş Çolakoğlu toplantıyı kapattı ve toplu resim çekimi yapıldı.

