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1.

BAŞKANIN MESAJI

ummancetinbas@gmail.com

Sevgili SKÅL Kardeşlerim,
Nisan ayı yemekli toplantımızı sevgili Özgür Cinkılıç kardeşimizin
mükemmel ev sahipliğinde Belek Gloria Serenity Otelde büyük bir
katılımla gerçekleştirdik. Özgür kardeşimizin özenle hazırlatmış olduğu
kokteyl ve menü gerçekten sunumu, zerafeti ve lezzetiyle farklı ve
enfesti.Tüm üyelerimizin haklı beğenisini kazandılar. Sevgili Özgür
Cinkılıç nezdinde tüm Gloria Serenity ekibini bir kez daha kutluyor ve
kendilerine teşekkür ediyorum.
***

Nisan ayı konuk Konuşmacımız Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sn. Cumhur Güven
Taşbaşı idi. Antalya Vali yardımcısı Sn Recep Yüksel ve Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Sn
Levent Demirel ve üyemiz Türofed Başkanı sevgili Osman Ayık da de konuklarımızın
arasındaydılar.
Sn Taşbaşı'nın üyelerimize hitaben yapmış olduğu konuşmasından alıntıları bültenimizin
ilerdeki sayfalarında okuyabilirsiniz. Sn Taşbaşı'na Türkiye Skal Hareketine olan ilgi ve
katkıları için kendisine teşekkür ederek bir plaket sunduk ve Kulübümüzün rozetini takarak
Onur üyemiz olmasından büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirttik.
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
Geçtiğimiz hafta içinde USDF başkanımız sevgili Deniz Anapa'nın rahatsızlığı nedeniyle nisan
ayı sonunda Fethiye de yapılması planlanan USDF Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Biz
buradan sevgili Deniz Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor ve en kısa zamanda her
zamanki neşesi ve enerjisiyle bir arada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Yeni dönem projelerimizden 2013 Nisan ayında yapmayı planladığımız “1.Skal Antalya Golf
Turnuvası” ile ilgili ilk Komisyon toplantımızı 18 Nisan günü yaptık, ne yazık ki bu komisyona
katılması gereken Golf oteli Yöneticisi ve acenteci kardeşlerimizin bu konuya ilgisiz kalmaları
beni oldukça şaşırttı. Golf ile ilgili acente ve Otel Müdürü üyelerimizden bu komisyonda
çalışmak isteyenlerin olması halinde komisyon başkanımız Yavuz Üngör'e bildirmelerini bir kez
daha hatırlatmak isterim.İkinci komisyon toplantısının yapılacağı yer ve günü bilahare siz
değerli üyelerimize duyurulacaktır.
Çevre Komisyonumuzun büyük bir başarıyla yürüttüğü Atık Sabun projemize aynı heyecan ve
şevkle devam ediyoruz. Mayıs ayı içinde projemizin son hali ile, bu yıl ekim ayında Seoul de
yapılacak 2012 Dünya kongresinde “Sürdürülebilir Turizm “ için bu projemizle tekrar aday
olacağız.
***
Sevgili Skal kardeşlerim,
Bildiğiniz gibi YK olarak, 2 yıldır aylık toplantılarımızın günlerini ve toplantı yerlerini her takvim
yılı başında belirleyerek aylık bültenlerimizle siz değerli üyelerimize duyuruyoruz.
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2012 Yılı Aylık Toplantı günleri ve yerlerini Bültenimizin ilerdeki Sayfalarında göreceksiniz.
Bunu yapmamızın amacı, toplantı günlerini sizlerin önceden görerek işlerinizi planlamanız ve
toplantılarımıza katılımın artmasıdır
***
Sevgili Skal Kardeşlerim,
9 Mayıs çarşamba günkü toplantımızı çiçeği burnunda Y.K. üyemiz sevgili Muazzez Tonguç Carlucci nin
ev sahipliğinde, Konyaaltı Beach Park 9 numara da yeni hizmete açılan "Ataç Khan Beach Bistro" da

yapacağız.Bu toplantımızda aramıza yeni katılacak üyelerimizin yemin törenleri de olacaktır, o
gün hep birlikte olmayı
umar, bu vesileyle geçen gün idrak ettiğimiz "Dünya Skal
Günü"nüzü bir kez daha kutlarım.
2012 yaz sezonun tüm Skal Ailemize sağlık, başarı, huzur ve bol kazanç getirmesini diliyorum.
Skal Sevgi ve Saygılarımla,
Umman Çetinbas
Başkan
SI Antalya
USDF Üyesi
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2. GÜNDEM
MART AYI TOPLANTIMIZ GLORIA SELENITY’DE YAPILDI

Vali Yardımcısı Sn.Recep Yüksel, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sn. Cumhur Güven
Taşbaşı, Tanıtma Genel Müdür Yrd Sn. Levent Demirel ve Antalya Skal Kulübü üyelerinin
katıldığı toplantıda, Sn Cumhur Güven Taşbaşı bir konuşma yaparak Tanıtma Genel
Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Turizmde hizmet kalitesini artırabilen,
sürdürülebilir, çevreci işletmelerin kalıcı olabileceğini söyleyen Taşbaşı, bu konuda tüm
işletmelerin çalışmalarına hız vermesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa nüfusu yaşlanıyor

Dünyada 1 milyar insanın seyahat ettiğini söyleyen Taşbaşı, bu sayının 500 milyonunun
Avrupalı olduğunu dile getirdi. Taşbaşı, “Önümüzdeki yıllarda bir beklenti var. 2020’ye doğru
gidildikçe ziyaretçi sayısının daha aşağıya düşeceği, seyahat edenlerin sayısının yüzde 20
azalması bekleniyor. Ve Avrupa nüfusu giderek yaşlanıyor. Onlara yönelik yeni şeyler
yapmamız gerekir. Sağlık turizminin biraz ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Bakım evleri gibi uzun süreli konaklanabilecek tesislerin yapılması düşünülmekte. Buna yönelik
hazırlıklar yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz.” dedi.
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Toplantı sonunda Başkanımız Umman Çetinbaş tarafından rozet takılan Sn. Cumhur Güven
Taşbaşı SI Antalya Kulübü onur üyesi oldu.
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Yönetim Kurulu Değişikliği……

Yönetim kurulu üyesi Sevgili Uğur Hapoğlu iş değişikliği nedeniyle
devamlı Kemer'de olması gerektiği için kendi isteği ile yönetim
kurulumuzdan ayrılmıştır.

Yönetim kurulu 1.yedekde bulunan Muazzez Tonguç Carlucci
kardeşimiz yönetim kurulumuza girmiştir.
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Belarus Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu
Açılışı Yapıldı

Antalya Fahri Konsolosu Sevgili Kardeşimiz Laçin Mirza’nın evsahipliğindeki
kokteyle, Antalya Vali Yardımcısı Sn.Recep Yüksel, Belarus Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Sn.Valery Kolesnik, Kulübümüz Başkanı Umman Çetinbaş ve
değerli konuklar katıldı.
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1988 yılından beri Antalya Skal Üyesi olan
Avni Aker’e Eğitime Hizmet Ödülü…
Skal International Antalya üyesi, Eğitimci
Avni Aker, “Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü2012” ye layık görüldü.

Aker, ödülünü Antalya Kemer’de, Mirage Park
Oteli’nde gerçekleştirilen VI. Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde aldı. Söz konusu
kongrede Aker’in yanı sıra, Gülsen Kahraman, Dr.
Mehmet Özdemir ve Abdullah Tekin de Turizm
Eğitimine Hizmet Ödülleri’nin diğer sahipleri oldu.
Aker, yılların eğitimcisi…
“Turizm Eğitiminde Hizmet Ödülü-2012” ödülünün sahiplerinden TUYED üyesi Avni Aker’in kısa
yaşam öyküsü ise şöyle özetleniyor: “1946 doğumlu, liseyi Avusturya Lisesi’nde okudu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye bölümünden 1972 yılında mezun oldu.
1987-1992 yılları arasında, TUGEV’e bağlı OTEM’in (Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi)
Müdürlüğü’nü yaptı.
Rusya’da 1995 yılında Peak Hotel’in ve 1996 yılında Nadejda Hotel’in açılış hazırlıklarında, Ekip
Yöneticisi ve Eğitici olarak bulundu. 1983–2007 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler M.Y.O. ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında yarı zamanlı olarak, Turizm
Politikası ve Planlaması, Turizm Hukuku, Kongre ve Fuar Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği,
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Seyahat Acentası İşletmeciliği konularında dersler verdi.
1997 yılından bu yana turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli konularda seminerler vermekte
ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (1992) kurucu
üyesi olup, 1992 - 2004 tarihleri arasında Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Ayrıca, 2008 -2009
yıllarında Skal International Antalya Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.
18 Ocak 2009 tarihinde İNKAY Yönetim Kurulu (Başkan Yardımcısı) Üyeliği’ne seçildi. Genel
Turizm Bilgisi adlı Anadolu Üniversitesi yayını (1989 ve 1993), kitabı olan Avni Aker’in, çeşitli
gazete ve mesleki yayın organlarında turizm sektörü ile ilgili makaleleri yayımlandı.
2004 yılından bu yana turizm ve otelcilik tarihi üzerine araştırmalarını sürdürmekte ve turizm
sektörü mensuplarına “Turizm Tarihinden Kesitler” adlı sunumlar yapmaktadır. 2007-2010
tarihleri arasında Öger Grubu’nun Majesty Otelcilik zincirinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü
yaptı. Ekim 2010 tarihinden beri “Suntopia Hotels ( TUI Travel PLC, İngiltere) Otelcilik
Zinciri´nde Grup Eğitim Müdürü olarak çalışıyor.
Avni Aker, 2008 yılından beri TRT Antalya Radyosu’nda program yapıp, 2009 yılından itibaren
“Bölgemizde Turizm” programını hazırlayıp sunuyor. Aker’e, TUYED (Turizm Yazarları ve
Gazetecileri Derneği) tarafından Turizme Hizmet Ödülleri çerçevesinde, 1998 yılının Turizm
Eğiticisi Ödülü’ verildi.
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YOUNG SKAL KARDEŞLERİMİZLE TOPLANTI
Young Skaldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Muazzez Tonguç Başkanlığında
19 Nisan Perşembe günü Young Skal kardeşlerimiz ile Best Western Plus Khan
Hotel’de bir tanışma yemeği gerçekleştirildi.

Toplantıda,
görev dağılım ve proje takımlarının oluşturulması ile ilgili
ilk çalışmalar başlatıldı.
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TERK EDİLMİŞ KÖYE HOLLANDALILAR AŞIK OLDU
“PURE LIFE VILLAGE”
‘’Terk Edilmiş Köyde Eko Turizm’’ isimli projesiyle BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) nın
Turizm Potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu Mali Destek Projesine
başvuran Turizmci Mehmet Biçer terk edilmiş köye Hollandalı acentecileri aşık etme başarısı
gösterdi.

Turizmci Mehmet Biçer terk edilmiş köyü turizm’e açmak için yıllardır sürdürmüş olduğu
çalışmalar artık sona doğru yaklaştı, yurt dışı acentelerinin dikkatini çekmeye başladı. Bu yıl
projesinin küçük bir bölümünü açabilecek turizmci, projesi ile ilgili şunları söyledi: ‘’ Uzun
uğraşlarım sonucu bu noktaya getirebildim ve bu noktadan sonra yeni bir nefese ihtiyacım
var. BAKA’nın Mali Destek Programına başvurdum ve heyacanla sonucunu bekliyorum. BAKA
desteğini almam halinde Antalya turizmine yön verecek, küçük yatırımcılara ışık tutacak olan
projem, başta Korkuteli yöresi olmak üzere Antalya’mızın uyuyan Eko Turizm kaynaklarını
harekete geçirecektir.’

Projesinin adını Pure Life Village olarak belirleyen Mehmet Biçer tanıtım faaliyetlerine başladı
ve geçen hafta imkansızı başararak Hollanda’dan 70 kişilik acente sahip ve çalışanlarını köye
getirdi, onlara köyde hem mangal keyfi yaşattı, hem de Korkuteli civarını tanıttı.
Hollandalı acentecilerin köye adeta aşık olması ile umutlanan turizmci; ‘’Eko Turizm gibi
yatırımların getirisi az olduğu için benim gibi küçük yatırımcıların ve hobisi olanların
yapabileceği iş kolu. Bu nedenle Eko Turizm’in gelişmesi için, devletin ve sivil toplum
örgütlerinin benim gibi küçük yatırımcıları desteklemesi halinde uyuyan Eko Turizm
kaynaklarımız gün yüzüne çıkar ve turizmde azda olsa her şey dahil baskısından kurtuluruz.
Ayrıca Hollandalı acenteci grubuna teknoloji olmadan, muhteşem çevre bilinci ile yıllardır
sürdürülen yaşamın izleri karşısında şaşkınlıkları, inanılmaz beğenileri, köyüler ile iletişimi ve
köylülerin gözlerinde gördüğüm neşenin keyfini kelimelerle anlatamam’’ dedi.
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28 NİSAN DÜNYA SKAL GÜNÜ

28 Nisan Dünya SKÅL Günümüz Kutlu Olsun

28 Nisan 1934 yılında başkan Florimond Volckaert tarafından kurulan
SKAL, dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı
yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın ve en eski turizm sivil toplum
örgütüdür.
Kurulduğu günden bugüne 28 Nisan, Dünya SKÅL Günü olarak kutlanmaktadır.
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KULUP ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM
Konyaaltı Beach Park 9 numara Ataç Khan Beach’e ücretsiz giriş,
Extralardan % 20 indirim imkanı

Best Western Plus Khan Hotel İç Pazar fiyatlarından % 15 indirim.

Sevgili Yönetim Kurulu Üyemiz Muazzez Tonguç Kardeşimize
Teşekkürler…
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KLUP ÜYELERİMİZE JET MİL ELİTE AYRICALIĞI

JETMİL ELİTE KARTLARINIZI TOPLANTILARIMIZA KATILIM
SIRASINDA ALABİLİRSİNİZ….

14

SEVGİLİ KARDEŞİMİZ EMİR HEPOĞLU’NUN KİTABI
SEVİMLİ HAVLULAR YAYINLANDI
Turizmci Emir Hepoğlu, havluları katlayarak köpek, fil, ıstakoz hatta pasta yapıyor.
Ortaya çıkan sempatik figürlere Timi, Snobby ve Loco gibi isimler veren Hepoğlu,
işin inceliklerini Sevimli Havlular adlı kitabında anlatıyor.
Hale ceylan Barlas / hale.ceylan@stargazete.com
Japonların kağıt katlama sanatı olur da, bizim havlu katlama sanatımız olmaz mı? Turizmci
Emir Hepoğlu yaklaşık 20 yıldır otele gelenlere havlulardan timsah, köpek, ıstakoz, fil, hediye
paketi, pasta gibi onlarca tasarım yapıyordu. Yaptıkları o kadar ilgi gördü ki bir workshop
düzenledi. Bir süre sonra bunu aktivite haline getirdi. Havlu katlamayı öğrenmek isteyenlerin
sayısı artınca Cute Towels-Sevimli Havlular adlı bir kitap çıkardı. Türkçe ve İngilizce
yayımlanan kitapta havlu katlama şekilleri 10 karakter üzerinden püf noktalarıyla anlatılıyor.
Hepoğlu, havlulardan yaptığı figürlere isim de verdi: Loco, Cake, Timi, Boh- Cha, Lobsy,
Shirty, Snobby, Pascha, For Lovers ve Fil Osman...
EVDE PEÇETE İLE DE YAPABİLİRSİNİZ
Kitap için yaklaşık bir yıldır yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Hepoğlu “Süsleme konusuyla
ilgili çok fazla malzeme birikmişti elimde ve bunu herkesle paylaşmak istedim. Otellerde
yaptığım çalışmaları kitapta toplayarak meraklıların eğlenerek yapmasını istedim. Kitap 120
sayfadan oluşuyor ve yüzlerce fotoğraf var. 10 model koydum ve bu modellerin nasıl
katlanacağını anlattım” diyor.
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GEÇMİŞ OLSUN

USDF Başkanımız Sayın Deniz Anapa'nın rahatsızlığından büyük üzüntü duyduk.
Bu rahatsızlığı kısa sürede atlatıp aramıza katılmasını gönülden diliyoruz..
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ACI KAYBIMIZ

Kardeşimiz Munir SOYKAM'ın
kıymetli annesi İsmet Hanım vefat etmiştir.
Merhuma tanrıdan rahmet, sevgili kardeşimize de sabırlar dileriz.

SI MARMARA Kulübü Başkanımız Dilaver Doğru’nun
kıymetli anneannesi vefat etmiştir,
Merhuma tanrıdan rahmet, sevgili kardeşimize de sabırlar dileriz.
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USDF ETKİNLİK PROGRAMI
AY
MAYIS

TARİH -SAAT

TOPLANTI

YER

03 Mayıs Perşembe

USDF Yönetim Kurulu Toplantısı

Marmaris

04 – 06 Mayıs

USDF Dernekler Toplantısı

Fethiye

HAZİRAN

15 – 17 Haziran

USDF Dernekler Toplantısı

Şile “ Marmara
Kulübü”

AĞUSTOS

25 – 26 Ağustos

USDF Yönetim Kurulu Toplantısı

Kuşadası

EYLÜL

07 – 09 Eylül

USDF Dernekler Toplantısı

İzmir

EKİM

02 - 07 Ekim

SI Dünya Kongresi

Kore Seoul

KASIM

23 - 25 Kasım

USDF Dernekler Toplantısı

Çukurova –
Gaziantep

SKALITE 2012

İstanbul

ARALIK
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MÜŞTERİ ŞİKÂYET YÖNETİMİ VE ISO 10002

Türk Dil Kurumu tanımına göre müşteri, hizmet, mal vb. alan ve karşılığında
ücret ödeyen kimsedir. Müşteri bizim için neden önemlidir? Önemlidir çünkü
ihtiyaç sahibi odur, seçme olanağı vardır ve değiştirme olanağı vardır. Hepimiz
bir müşteriyiz aynı zamanda. Önemliyiz bu nedenle bir hizmet ya da ürün
alırken bazı temel vardır. Güven, ilişki, tepki ve değer müşterinin temel
beklentilerini oluşturur.
Bu temel beklentileri biraz açacak olursak, müşteri ürün veya hizmet aldığı
kuruluşla, iyi ilişki içerisinde olmak ister, kuruluşun verdiği sözü tutmasını, sık
sık temas etmesini ve uzun süreli bir birliktelik bekler. Kuruluş doğru tepkilerini
müşterilerine iletebilmelidir. Müşteriye hizmet için her zaman hazır olmalıdır,
müşterinin problemlerine hızlı yanıt vermeli ve çözüm imkânı sağlamalıdır.
Bunları hızlı ve doğru zamanda yapabilmelidir. Kuruluş müşterisine güven vermelidir, bunun
için önce ürünün sonra kendisine güven duymalıdır.. Tabii ki bu özellikleri verirken, doğru
ücret politikası ile, ürünün özellik ve performansı yeterli olmalıdır.
İşletmeler işlerini geliştirmek için neler yapmalıdır. Satış ve pazarlama stratejileri bunun için
üç temel öneride bulunuyorlar. İlk olarak var olan müşterilerin korunması, ikinci sırada var
olan müşterilerle iş hacminin artırılması ve son olarak yeni müşteriler kazanmak. Ancak
sanırım bizlerin her zaman gözü dışarıda olduğu için, elimizdeki müşterilere yeterli özeni ve
onlarla iş geliştirme imkânlarını yeterince değerlendirmeden hep yeni müşteriler peşinde
olmayı tercih ediyoruz. Oysa istatistikler tam tersini söylüyor. Yeni bir müşteri kazanmanın
maliyeti, mevcut müşteriyi elde tutmaktan, sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte
yaklaşık dört ile 65 kat daha fazla olmaktadır.
O zaman biraz elimizdeki müşterilerimize kanalize olalım ve onlara özen gösterelim. Bunu
nasıl yapalım diye sorarsanız, öncelikli olarak size olacak önerim, müşterilerimizin sesini
duymak için kulaklarımızı açalım, duyduktan sonra aslında ne istediklerini tam olarak
anlayabilmek için bir yönetim sistemini hayata geçirelim.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İçin Klavuz Bilgileri,
ISO tarafından 2004 yılında yayınlanan bir klavuz TSE tarafından 2006 yılında standart halinde
bizlerin kullanımı için düzenledi. Aslında tam anlamıyla bir standart olmayan bu klavuz,
sektörden gelen yoğun talepler üzerine belgelendirilmeye başladır. ISO 10002 Standartını
Öncelikli olarak lojistik, sigorta, bankacılık sektörleri hayata geçirdi ve son zamanlarda, turizm
sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de hızla yayılmaya başladı.
Bu standart ile, müşterilerimizden gelen bilgi akışını, ki buna Şikayette diyebiliriz. Doğru
kanallarla almak, bunları doğru metotlarla ölçümlemek, bu bilgileri analiz ederek, bilgi haline
getirmek ve tabiî ki bu bilgilerle işletmemizin bu günü yarını için doğru kararları verebilmeği
sağlayabiliriz.
ISO 10002 sistemini hayata geçirebilmek için öncelikle şikayet kavramına biraz farklı açılardan
bakmamız ve bakış açımızı değiştirmemiz gerekmektedir.
Nedir şikayet, başımızın belası mı, huysuz müşterilerimizin bizden intikam alma aracı mı?
Yoksa gerçekten bize yol gösterecek değerli bilgilere, ücretsiz olarak ulaşmamızı sağlayan bir
şey mi?
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Yine öncelikli olarak Türk Dil Kurumu’na bakalım..Şikayet;
hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma.
Peki ISO 10002 standartı nasıl tanımlamış şikayeti; Bir kuruluşa ürünleri ya da hizmetleri
hakkında yapılan ve sonucunda da açık veya üstü örtülü bir yanıt/çözüm beklenen
memnuniyetsizlik…
İki tanım arasındaki temel farkı sanırım rahatlıklar görebildik, bu bize standartında temeli
hakkında bir ipucu vermektedir. Her şikâyet aslında, bizden bir yanıt, bir çözüm
beklenmesidir. Ancak biz buna ne kadar önem veriyoruz. Tekrar bir düşünmemizde yarar var..
Şikâyet neden önemlidir? Önemlidir çünkü işletmelere çalışanların performansı ile ilgili bilgi
verir, önemlidir çünkü işletmenin iyileştirilmesi gerekli alanlarına dikkat çeker, önemlidir
çünkü işletme performansının en önemli göstergesidir.
Bir şirketi sadece kar zarar raporlarına göre yönetmek, bir uçağı sadece yakıt deposuna
bakarak uçurmaya benzer diğer bir üstad. Kendi uçağımızı düşürmemek için işletmemizle ilgili
farklı değerlendirme sistemlerimiz olmak zorunda…
Müşterilerimizden, bire bir görüşme, anket, telefon ve mail kanalları ile aldığımız şikâyet, istek
ve önerileri tek noktada birleştirerek analizlerini yapmak durumundayız. Aksi takdirde bu
kanallardan gelen yorumlar analiz edilmeden sadece kayıt olarak kalırsa, rotamızı sadece
kendi birikim ve tecrübelerimizle belirlememiz gerekir ki bu da bizi müşteri odaklı olmaktan
uzaklaştıracaktır.
Bir işletmenin müşteri odaklı olabilmesinin ilk yolu, ilk basamağı aşağıdakileri sorulara net,
kesin cevaplar verebilmekten geçer.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Hangi konudan kaç tane şikâyet alıyoruz?
Şikâyet sayılarının toplam müşteri sayısına oranı nedir?
Şikâyetler nerede yoğunlaşmaktadır? Departman / Ürün / Hizmet
Hangi şikâyet ne kadar sıklıkla tekrarlanmaktadır?
Kaç müşteriden yorum alıyoruz? Oranı nedir?
En önemli şikâyetleri sıralayabilir miyiz?
Anket haricinde müşterilerden yorum alıyor muyuz?
İnternet sitelerindeki yorumları takip ediyor muyuz?
Rakiplerimizi takip ediyor muyuz?
Hangi konularda iyileşme kaydettik? Hangi konularda problemler devam ediyor?
Bir önceki periyoda göre müşteri memnuniyetimiz nasıl gerçekleşti?

Eğer bu sorulara cevaplar verebiliyorsak, artık bu cevaplarımızın analizlerini yapmaya
başlayabiliriz.
Bülent Dokuzluoğlu
Yönetim Danışmanı
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3.

BULUŞMALARIMIZ…

Sevgili Skal Dostlarımız,
09 Mayıs 2012..............Ataç Khan Beach Bistro
13 Haziran 2012............ China Garden & Saf Restoran
15 Temmuz 2012...........Tekne Gezimiz
08 Ağustos 2012............WOW Topkapı Otel Kundu
13 Eylül 2012................Şampiyon Tatil köyü Beldibi
10 Ekim 2012................Cryrstal Tat Beach Belek
14 Kasım 2012..............Delphin Divan Lara
22 Aralık 2012.............. Eşli Gecemiz (yer daha sonra duyurulacaktır.)
Toplantı günlerimizi ajandanıza not etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.

İNDİRİM ve KAMPANYALAR..
Feria Tour Servis Ücreti %50
Crystal Hotels % 20
BIX Kurumsal %10
Golden Orange Servis Ücreti %50
Hotel Lara Beach

% 10

Chesecake Launge… % 10
Antalya Balık Evi % 10
Antalya Balıkevi Salaş % 10
Club Arma % 10
Lara Balıkevi %10
Chine Garden %15
Pescado % 10
Tüm SKÅL kardeşlerimizin indirim ve kampanya çalışmamıza destek olması bizi daha güçlü
kılacaktır.

4. KARDEŞLERİMİZE MUTLU YILLAR DİLERİZ.
GÜLÇİN KARAÇOCUK
SELAHATTİN KARAARK
BOZKURT ATİLA
MUAZZEZ TONGUÇ
HAMİT KUK
NACİ GEDİK
TUNÇ BATUM
İSMAİL SOBUTAY
AHMET İLLEZ
MURAT AYAN
MEHMET MÜLAYİM

01.05.
03.05.
07.05.
08.05.
15.05.
16.05.
16.05.
18.05.
21.05.
29.05.
31.05.
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5.

SPONSORLARIMIZ…

Tüm kardeşlerimize bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

6.

BASINDA BİZ
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7. BASINDA BİZ
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