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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

Acısıyla Tatlısıyla bir Yılı daha geride bıraktık. Sektörümüz 
açısından baktığımızda, önceki Yıllara göre 2018 yılı 
Sezonumuzun başarılı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ancak, 
gerçekleşen bu artışlara bakarak önümüzdeki sezonu veya 
sezonlara iyimser bakarak rehavete kapılmamalıyız. Özellikle 
yılın sonunda “ Misafir Memnuniyeti” sonuçlarını inceleyerek, 
şikayet alan eksikliklerimizi gidermek ve Yeni Sezona daha 
güçlü girmek için şimdiden çalışmalara başlamalıyız. Umarım 
2019 Sezonumuzun,  2018 Sezonumuzun başarılı sonuçlarının 
üzerine koyarak, özellikle TÜROFED Başkanımız sayın 
Osman Ayık’ın da temenni ettiği gibi, “Turist başına düşen 
gelirimizin 1000 dolarları” bulacağı güzel bir Sezon olmasını dileriz.

Her Yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve özellikle Yeni Yıl öncesi, Skal Türkiye 
Federasyon Başkanımız sayın Faik Alsaç’ın da katılımları ile hepbirlikte olduğumuz 
“SPOUSE NIGHT” Eşli Gecemizi, her zaman bizlere destek veren Sayın Ramazan 
Aslan’ın evsahipliğinde “ASKA LARA” Otelinde memnuniyet verici bir katılımla kutladık. 

Aska Lara Otelinin titizlikle hazırlanmış Gala Salonunda, sunulan nefis yemekleriyle,  
güleryüzlü servisiyle ve profesyonel bir Orkestra eşliğindeki danslarıyla harika bir akşam 
yaşadık. 

Hele, Skaladies Komitemiz tarafından organize edilen ve her Konserlerinden sonra daha 
da gelişen, güzelleşen “SKAL ANTALYA KOROMUZ”un sunduğu harika müzikler geceye 
damgasını vurdu.

Bu nedenle, başta Evsahibimiz Ramazan Aslan’a, Otel Müdürümüz Mahir Gümüş ve 
Ekibine, Skaladies Komite Başkanımız Şule Billur ve KORO Üyelerimize, Orkestra, 
Ses ve Işık Sponsorlarımız ve aynı zamanda değerli üyelerimiz, Genco Tuncay, Eren 
Güngör, Mehmet Boztaş ve Ruçhan Olucak’a gönülden teşekkür ediyoruz.

Değerli Dostlarım, göreve geldiğimiz 2018 Yılı başından bu yana Yönetim Kurulum ve 
ben, sizlere vadettiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  
Elimizden geldiğince sizlere en iyiyi, en güzeli sunmak için çok çalıştık. Umarım bu 
konuda da sizlerin beğenisini, memnuniyetini kazandık.
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Bu nedenle başta değerli Yönetim Kurulum; Dinçer 
Sarıkaya’ya, Uğursal Uğur’a, Derya Billur’a, Edip Araç’a, 
Fatih Saygın’a ve Agah Öcal’a,

Komite Başkanlarım; Bülent Dokuzoğlu’na, Emir Hepoğlu’na, 
Şule Billur’a ve Mustafa Tombak’a,

verdikleri emeklerinden, çalışmalarından ve desteklerinden 
dolayı gönülden teşekkür ediyorum. 

Şimdi hepbirlikte “SKAL MUTLULUK-SAĞLIK–DOSTLUK- 
UZUN ÖMÜR” duyguları içerisinde geçirdiğimiz
2018 Yılından sonra 2019 Yılında da Yeni Hedeflere, Güzel 
Yarınlara koşmak için hepbirlikte çalışacağız, yardımlaşacağız ve birbirimize destek 
vereceğiz.

Bu vesile ile tekrak Yeni Yılınızı kutlar, barış ve huzur içerisinde sağlık ve mutluluklar 
dilerim.

Skal Sevgi ve Saygılarımla,

BAŞKANIN MESAJI
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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Federasyon başkanımız Faik Alsaç galamıza katılımıyla bizi mutlu etti.

Umman Başkanımız eşiyle birlikte gala gecemizdeydi.
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Gala gecemizden...

Skal Toast’umuzu başkanlarımızla birlikte yaptık.
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Sponsorlarımıza plaket takdim ederek teşekkür ettik.

Gala gecemizden...
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Her zamanki gür sesiyle Genel Sekreterimiz Derya Billur anonslarımızı yaptı.

Sponsorlarımıza plaket takdim ederek teşekkür ettik.
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Sponsorlarımıza plaket takdimi sonu toplu fotoğrafımız...

Ev sahibimiz Ramazan Aslan’a teşekkür plaketimizi Otel Genel Müdürü Mahir Gümüş’e verdik.
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Aramıza yeni katılan üyemiz Ayşe Esen’e, rozetini Federasyon Başkanımız Faik Aksaç taktı.

Harika müziklerle gece boyunca dans ettik.
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Başkanımız Cüneyt Kuru yeni üyemiz Ayşe Esen’e üyelik plaketini verdi.

Başkanımız Cüneyt Kuru yeni üyemiz Ayşe Esen’e üyelik plaketini verdi.



Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Skal koromuz Kaya başkanımızla birlikte...

Skal koromuz hocalarıyla birlikte...
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SKAL ANTALYA SPOUSE NIGHT GECEMİZİ
15 ARALIK’DA ASKA LARA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK 

Yönetim kurulu ve komite başkanlarımızla.

Uğursal beyin Skal koromuzla harika selfisi... 

Uğursal beyin Faik başkanımızla birlikteyken çekilen harika selfisi... 
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25. Yılımız, zaman nekadar çabuk geçmiş! (Salih Çene paylaşımı)

Skal Antalya olarak daha nice 25 yıllar birliktelik dileklerimizle...

Son zamanlarda gördüğüm en başarılı turistik Antalya şehir haritası

Bora Aktürk paylaşımı 

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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Sevgili üyemiz Avni Aker TRT Antalya  Radyosunda “Bölgemizde Turizm’’ Proğramında

Değerli SKAL ailesi Booking.com davası ile ilgili hatırlarsanız dün sorunun biraz da 1618 sayılı kanunun 
zaman yenik düşmüş olmasından kaynaklandığını ve bu yasanın günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde revize edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Kasım ayındaki USDF toplantısı sırasında TÜRSAB başkanı 
Firuz Bağlıkaya bey ile de bir görüşme fırsatım oldu ve bu düşüncelerimi onunla da paylaşmıştım. O 
da bana aynen katıldığını; sorunun farkında olduklarını ve yasa değişikliği için çalışma yaptıklarını; yeni 
yasada muğlaklıkları giderici net tanımlamalara yer vereceklerini belirtmişti. salı günü TÜRSAB TV’ye 
yaptığı açıklamalarda da aynı düşüncelere yer vermiş. Açıkçası Firuz beyi bu proaktif tutumu ve sorunu 
mahkemelere bırakmadan daha kökten çözmeye yönelik yaklaşımı için tebrik ediyorum. Firuz bey’in 
TÜRSAB’a bir vizyon bir canlılık bir devinim getirdiği ortada. TÜRSAB’ın böyle bir kan değişimine ihtiyacı 
vardı.

https://www.turizmgunlugu.com/2018/12/25/firuz-baglikayadan-2018-19-turizmine-dair-bi-
degerlendirme/

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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Emir HEPOĞLU ve Özel Oytun TÜRKOĞLU moderatörlüğünde Ocak ayı itibari ile start 
verecek olan Fuckup Nights da siz değerli SKAL üyelerini görmekten Kıvanç duyarız. Fuckup 
Nights Nedir? Fuck up’ demek, faka basmak, çuvallamak , iş batırmak, özetle yaptığın her ne 
işse umulmadık bir şekilde başarısız olmak demek. FuckUp Nights; başarısız olmuş girişim 
ve projelerin hikayelerinin paylaşıldığı, sorgulandığı, kutlama havasında geçen küresel bir 
hareket. Biz de bu küresel harekete katılıp, girişimcilik ekosistemine bir katkı yapalım istedik. 
Bu kutlamaya katılmanız, bu hareketin vereceği ilham ve motivasyon fırsatına değer katmanız 
bizler için çok değerli. Başarı hikayelerini çok dinledik. Bir de başarısızlık hikayelerini dinleyelim 
ve ilham alalım dedik. Ne de olsa, yapılan doğruyu tekrarlamanın tek bir yolu var. Yapılan 
yanlışı tekrarlamamanın ise binlerce heyecanlı ve farklı yolu. Antalya’mıza bir değer daha 
kattığımız için çok mutluyuz ve hep birlikte çok keyifli işler yapacağımıza inanıyoruz!

Emir Hepoğlu paylaşımı

SKal Antalya olarak Sevgili Emir Hepoğlu ve Özel Oytun Türkoğlunu kutluyor, daha nice 
başarılar diliyoruz.

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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2019 YENİ YIL KUTLAMASI

Skal Antalya olarak Yeni Yılımzı kutladık.



4 MAHALLELİ KASABA

Küçük bir kasabanın dört ayrı mahallesi varmış. Birinci 
mahallede Evetama’lar yaşıyormuş. Evetama’lar ne 
yapılması gerektiğini bildiklerini düşünürlermiş. Yapma 
zamanı geldiğinde ise “evet, ama” diye cevap verirlermiş. 
Cevapları hep yanlış olurmuş. Suçu başkalarına atmakta 
da ustaymışlar. İkinci mahallede Yapıcam’lar yaşarmış. 
Ne yapacaklarını bilirlermiş. Kendilerini yapacakları şeye 
adım adım hazırlarlarmış, ama yapacakları sırada şanslarını 
kaçırdıklarının farkına varırlarmış. Bu mahallede insanların dizleri dövülmekten 
yara bere içindeymiş. Yaşamı ertelememek için verdikleri kararı bile ertelerlermiş. 

Üçüncü mahallede yaşayan Keşkeci’lerin, hayatı algılama güçleri mükemmelmiş. 
Neyin yapılması gerektiğini daima en isabetli şekilde bilirlermiş ama, her şey olup 
bittikten sonra. Keşke’cilerin de başları kanarmış hep, duvarlara vurmaktan!        

Kasabanın en yeşil bölgesinde, en güzel evlerin olduğu mahallede ise 
İyikiyaptım’lar otururmuş. Keşkeci’ler bu mahallede yürüyüşe çıkar, etrafa 
hayranlıkla bakarlarmış.        

Yapıcam’lar Keşkeci’lerle birlikte bu mahallede yürüyüşe çıkmak ister ama bir 
türlü fırsat bulamazlarmış.        

Evetama’lar ise mahallenin güzelliğini görmek yerine, ağaçların gölgelerinin 
yeterince geniş olmadığından, güneşin daha erken saatte doğması gerektiğinden 
şikayet ederlermiş.        

İyikiyaptım mahallesindeki insanların kusuru da, beyinlerinde mazeret üretme 
merkezlerinin olmayışıymış!

(Alıntıdır)

YAZARLARIMIZDAN...
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YAZARLARIMIZDAN...
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Turizm sektörü değişime hazır mı?

Bakanlık görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini 
Antalya’ya yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 
turizmcilerle soru-cevap şeklinde süren verimli bir toplantıda 
çok önemli açıklamalar yaptı. 

Sayın bakanın sektöre ve dolayısıyla sektörel bakış açısına 
hâkim biri olduğunu biliyorduk da devletin turizm sektörüne 
olan bakış açısına bu kadar kısa sürede hâkim olacağını 
tahmin etmemiştik doğrusu. Hemen her konuda sorulan sorulara cevap verirken 
bakanlık olarak devletin o işe bakış açısını da katarak gerçekleri tek tek ortaya 
koydu. 

Sayın bakan turizme dair çok önemli açıklamalar yaptı ve bakanlığın ajandasında 
bulunan eylem planlarını tek tek sıraladı. Ama benim için iki konu çok dikkat 
çekiciydi. 

Birincisi, sektör olarak mas turizmde olağanüstü gelişme kaydettiğimiz ve artık 
bir üst kategoriye çıkmamız gerektiğinden bahsederek turizmde artık “nitelikli 
turizm” dönemine geçilmesi gerektiğini söyledi. 

İkincisi de turizm sektörünün güçlü STK’lar ile hükümetin fikirlerini değiştirecek 
ve onlara sektörün istediği politikaları dikta edecek şekilde yeniden yapılanması 
gerekliliğinin altını çizmesi bu toplantının ezber bozan tarafıydı.
 
Kısaca, her seferinde söylemekten ve yazmaktan bıkmadan yazdığımız bu iki 
konu toplantının en can alıcı anı oldu.

Sektör nitelikli turizm yapmaya hazır mı?

Bir taraftan 2016 ve 2017 de yaşadığımız krizden sonra 2018’de çok hızlı 
toparlandığımızı ve 2014 rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Buda hangi 
koşulda olursa olsun Türk turizm sektörü “mas turizm” dediğimiz konuda oldukça 
başarılı olduğunu gösteriyor. 

Bugün kendimize rakip olarak gördüğümüz İspanya 80 milyon turist sayısına 
ulaşınca turizmde artık “nitelik” dönemine geçilmesi gerektiğini oldukça yüksek 
sesle konuşmaya başladı. İspanya’da daha kaliteli ve daha nitelikli turizmin 
tartışıldığı bir ortamda bizimde bir şeyler yapmamızın kaçınılmaz olduğu 
görülüyor. 
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Yapılan istatistikler gösteriyor ki, İspanya ile Türkiye arasındaki 
turizm gelirleri istatistiğinde hayli farklar var. Örneğin, sadece 
Antalya’da 5 yıldızlı otel sayısında 405 iken bu sayı İspanya’nın 
toplamında 289 olarak gözüküyor. Böyle bir üstünlüğümüze 
rağmen kişi başı gelirde ülke olarak 682 dolardayken İspanya 
1310 Dolarla bizden neredeyse iki katı daha fazla kişi başı 
gelire sahip olabiliyor. 

Üstelik bizde “herşey dahil” sistemle hemen her şey fiyata 
dahilken İspanya’da böyle değil.

Bugün, Türk turizmi olarak geldiğimiz noktada artık sayılara bakmak yerine nitelik 
ve kaliteye bakmanın daha önemli olacağı aşikardır.

Sayın bakanda bütün bunları görmüş olmalı ki Antalya’daki toplantıda sektör 
olarak toparlanma sürecinde olduğumuzu ve artık daha nitelikli turizm için çaba 
sarf etmemiz gerektiğini belirtiyor. 

Kendisi, nitelikli turizm felsefesi fikrine uzak değil. Bundan birkaç sene öncesinden 
kendi şirketlerinde daha nitelikli bir turizm anlayışını başlatmış ve geçen süre 
içinde de oldukça başarılı olmuştur.

Ancak Antalya’daki toplantıda sayın bakan bunları konuşurken otelciler birliği 
başkanlarından birinin, sanki bakan nitelikten hiç bahsetmemiş gibi “bu yıl 
Antalya’da 14 milyon turiste koşuyoruz, önümüzdeki yıl 16 milyon turist hedefi 
koyalım” gibi cümleler sarf etmesi sayın bakanın turizmde devrim olabilecek 
“nitelikli turizm” felsefesinden çok uzak kalıyor. 

Turizm sektörü, nitelikten bahsedilen bir toplantıda, Antalya’ya gelecek olan 14 
milyon turist ile bu yıl kişi başı 682 dolarlarda seyreden bir gelir hedefliyorsak 
önümüzdeki yıl 16 milyon turist ama kişi başı da 1000 dolar gelir hedefleyelim 
ve sonraki yıllarda bunu daha da arttıralım diyebilecek zihin açıklığına henüz 
kavuşmuş değil galiba. Niteliğe bakılmaksızın sadece kişi sayıları ile tatmin 
olmaya devam edilecek gibi gözüküyor.

Sektörden gelen bir bakanımız olması avantaj mı?

Turizmden gelen bir bakanın sektörde bayram havası yarattığı bir gerçek. 
Sorunlarımızı bir çırpıda çözecek bir bakanın ümidiyle sektörde beklentiler çok 
fazla arttı. Oysa, Sayın bakanın çekirdekten yetişme bir turizmci olması her şeyi 
çözebileceği anlamı taşımıyor. 



YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...

Sanırım bakanda bu durumdan şikayetçi ki toplantıda üstüne 
basa basa dillendirdiği diğer önemli bir konuda, sektörün 
Ankara’da daha etkin olması için sıkı çalışması gerektiğiydi.
 
Bunun için her kafası esenin turizm birliği kurması yerine, 
bütün kesimleri kapsayan turizm birliklerinin oluşturulması 
ve hatta küçük ve etkisiz birliklerin birleşerek büyük bir sivil 
toplum kuruluşuna (STK) dönüşmesi gerekliliğini ortaya 
koydu. Böylesine büyük bir STK hem arkasındaki üye gücüyle 
ve hem de sektör adına sürekli proje ve politikalar üretmesini 
hükümet nezdinde daha etkin olacağını söyledi. Hatta güçlü lobilerle hükümetlere 
istedikleri politikaları uygulatmanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini uzun 
uzun anlattı. Aslını ararsanız doğrusu da budur.

Yeni bakanımız Süpermen mi?

Sektörü bilen bakan da olsa hiç kimse tek başına Süpermen değildir. Sayın bakan 
Ankara’dan baktığında sektörün sorunlarını sektörün gücünü ortaya koyarak, 
bakanlık ve sektör el ele birlikte başarabileceklerini net bir şekilde görüyor. 

Acaba sektör temsilcileri de görebilecek mi?

Sektörü bilen bir bakanla birlikte mecliste ve bakanlıklarda oluşturulacak lobilerle 
ve ele alınacak doğru projelerle sektör kendi sorunlarını çözebilir. Bunun için 
tüm sektör paydaşları olarak işimize ayırdığımız zaman kadar üye olduğumuz 
STK’lara da zaman ayırmalıyız. Kişisel beklentileri bir tarafa bırakarak sektörün 
ihtiyacı olan temel sorunları ortadan kaldıracak politikaları geliştirmeli ve bunu 
dosyalar halinde hükümete sunmalıyız. Sayın bakanda burada devreye girerek 
sektörün sorunlarını ve çözümlerini içeren bu raporları gerek meclise ve gerekse 
bakanlar kuruluna taşıyarak sektörün ihtiyaçlarına karşılık verebilir. Ancak bu 
şekilde sektör olarak sorunlarımızı çözebiliriz.

Sektörden gelen bir bakanla birlikte Türk turizm sektörü olarak ayağımıza kadar 
gelen bir şans var artık. Çözüme çok yaklaştık, bu sefer başarabilir miyiz? Hep 
birlikte göreceğiz.



TripAdvisor ve Çevrimiçi İtibar Yönetimi 

Konu uzun olduğu için bu yazıda sadece çevrimiçi itibar 
yönetiminde doğru profil oluşturmaktan bahsedeceğim. 
Hizmet sunan işletmelerde müşterilerin/misafirlerin işletme 
veya hizmetler hakkındaki yorumları artık herkes için çok daha 
değerli. Yorum siteleri için birkaç bakış açısı var, bunlardan ilki 
işletmenin değerlendirilmesi üzerine, diğeri gezgin diye tabir 
edilen ziyaretçilerin görüşleri, bir başkası özel olarak seçilmiş 
bir sektördeki işletmelerin değerlendirilmesi ve bir diğeri de 
check-in ile çalışan sistemler. Şu anki mevcut işlerimizden 
dolayı, otel sektörüne özel olarak bakacak olursak, otelde konaklamış bir misafirin 
oteli değerlendirmesi, bir gezginin o otel veya onun bulunduğu alan hakkında 
yorumlarını diğer gezginlere iletmesi, o lokasyonda bulunan bir kişinin görsellerle 
desteklenmiş şekilde “Ben Buradaydım” demesi.

Yıllarca alışık olduğumuz Swarm ve Foursquare bizleri gittiğimiz yerlerde 
check-in yapmaya alıştırdı. Hatta ilk başlarda sadece Foursquare’di sonradan bu 
mecraları ikiye ayırdı, Check-in yapmaya daha çok özendiren Swarm ve kullanıcı 
deneyimlerinin daha fazla sunulduğu, mekan inceleme yeri Foursquare oldu.

Tabii burada ilk olarak çevrimiçi itibar yönetiminin ne olduğunu anlamak gerekiyor.

Çevrimiçi itibar yönetimi nedir?

İşletmenizin çevrimiçi itibarı, müşterinin/misafirin sizin hakkınızda internette 
bulabileceği tüm bilgileri kapsar. Sosyal ağlarda, rezervasyon ortaklarında, yorum 
sitelerinde vb. yayımlanan her şey olabilir. Bu kaynakların tümü, tüketicinin 
işletmenize yönelik algısını, yani çevrimiçi itibarınızı şekillendirir. Bu kaynaklara 
çok sayıda ekleme yapabiliriz ve sayı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük 
oyuncuları da bu sektöre hızlı giriş yapıyorlar.

Bir de bu işin mobil bacağı var. Bizim online deneyimlerimiz şunu diyor, insanların 
%80’den fazlası alacakları hizmetlere mobil cihazlardan bakıyor. Alacakları 
hizmetler hakkında daha önceden bunu deneyimlemiş diğer kişilerin görüşlerini 
önemsiyor. İnsanlar memnuniyetsizliklerini yazmaya çok istekliler. Olumlu 
deneyimlerini ise paylaşırken bu kadar rahat ve cömert değiller. Bu nedenle de, 
yorum siteleri her geçen gün daha fazla ilgiyle takip ediliyor. Accor Hotels ile 
yapılan TrustYou araştırması, gezginlerin fiyatları eşit olan iki işletmeden yorum 
puanı daha yüksek olanı seçme olasılığının 3,9 kat fazla olduğunu gösteriyor. Aynı 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



TrustYou araştırmasında, gezginlerin %76’sının yorum puanı 
daha yüksek olan bir işletme için daha fazla para harcamaya 
razı olduğu sonucu çıkmıştır.

Ancak burada değişik bir algı oluşmaması gerekiyor. 
İşletmeniz hakkında olması gerekenden çok sayıda iyi 
yorum olması sizi tercih edecekleri anlamına gelmeyebilir. 
Beklentilerin yükseltildiği yorumlar eğer gerçek hizmetlerle 
ve o yorumlarda bahsedildiği gibi karşılanmazsa bu sefer 
müşterinin/misafirin daha da kötü bir yorum yazmasının 
yolu açılmış olabiliyor.  Bu nedenle, önerilen şu; Çevrimiçi 
İtibar Yönetimindeki en önemli kriterlerden biri  Mevlana’nın dediği gibi, “Ya 
göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün.”. Yani olduğundan farklı görünen 
veya o yönde yorum alan işletme için şunlar da göz ardı edilmemeli:

– Online yorum sitesinden o işletmeye bakacak kadar bilinçlenmiş bir kişi, hangi 
yorumların gerçeği yansıttığını da genellikle anlayabiliyor.

– Beklentisi yorumlarla yükseltilmiş bir misafir/müşteri memnuniyetsiz olmaya 
daha yatkın olabilir.

– Sürekli şikayet alınan konular genellikle yorum okuyan kişilerin aklında yer 
ediyor. Bu konulara çözüm bulmak işletmenin büyük ihtimalle yararına olacaktır.

Benim de çok katıldığım bir açıklama ile TripAdvisor yayınladığı çevrimiçi yönetim 
itibarı dokümanında bu konu hakkında şöyle diyor:

“İşletme olarak kimliğinizi doğru şekilde yansıtın. Çevrimiçi ortamda kendinizi 
göklere çıkarmaktan kaçının. Müşteride gerçekçi beklentiler doğuran bir çevrimiçi 
itibar oluşturun… ve o beklentileri aşmaya çalışın.”
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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
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İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.
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DOĞUM GÜNLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

� ATİLLA KARABURÇAK 01.01
� ERKAN YAĞCI 01.01
� KAYHAN ÖNDEMİR 01.01
� MURAT DURMUŞ 01.01
� ALİ KIZILDAĞ 14.01 
� GENCO TUNCAY 15.01
� TOLGA YÜZBEY 16.01

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla
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