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Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
BAŞKANIN MESAJI
Sevgili Skal Dostlarım,
Bugüne kadar olumlu-olumsuz değişik yorumların yapıldığı
2018 Yaz Sezonumuzun yarısını tamamlamış olduk. Herşeye
rağmen doluluklarımızda son 2 yıla göre ciddi bir artışın
olduğu bir gerçek ve bu da bizi sevindiriyor. Ortalama
fiyatlarımız her ne kadar beklentilerimizin altında kalsa da
önümüzdeki sezonlar için bize umut veriyor. Daha önce de
yorumladığım gibi, 2018 Sezonunun sonuçları, ünümüzdeki
sezonların geleceği için çok çok önemlidir. Bu sezonda
sadece doluluk ve fiyatların artmış olması gelecek için yeterli
değildir. Bunlarla birlikte, şayet “Misafir Memnuniyetinin
Oranını da” arttrırabiliyorsak ve bu Yıl ki misaifirlerimizi memnun gönderebiliyorsak,
gelecek sezonlarda 2018 Sezonumuzun üstüne koyarak yükselebileceğimizi rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Bildiğiniz gibi bu ay, Değerli Üyelerimiz Antalya Setur Yat Koop.Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Varol Çakır ve Pasifik Deniz Türk İnş.Ltd. Şirketi Genel Müdürü Sayın Mehmet
Girgen’in Sponsorluğunda ve Evsahipliğinde muhteşem Teknemiz “Antalya Cruise” ile
“Geleneksel Tekne Turumuzu” gerçekleştirdik. 22 Temmuz Pazar günü Ailelerimizle
birlikte yaklaşık 70 kişilik kalabalık bir katılımla, diğer Yıllardan farklı olarak 16.00-21.00
saatleri arasında Akşam Yemeği dahil hepbirlikte çok güzel bir haftasonu geçirdik. Ekteki
Fotoğraflarımızdan da görüleceği gibi, hepimizin mutluluğu yüzümüzden okunuyordu.
Sevgili Dostlarımız Varol Bey, Mehmet Bey ve harika Antalya Cruise Ekibine Muhteşem
Evsahipliği için birkez daha gönülden teşekkür ederiz. Sayenizde sezon ortasında bir
nefes aldık ve yorgunluk gidermiş olduk.
Sevgili Dostlarım, daha önce de yazdığım gibi, tekrar hatırlatmak isterim:
Bildiğiniz gibi, 21-23 Eylül tarihlerinde USDF Kuşadası Toplantımız için hazırlıklarımız ve
kayıtlarımız devam etmektedir. En geç Eylül ayının ilk haftasında katılımcı kişi sayımızı
belirleyerek Federasyona liste halinde bildireceğiz. Ayrıca, kişi sayımıza uygun olarak
Antalya-Kuşadası-Antalya Transfer Organizasyonumuzu yapacağız.
Yine bu Yıl, “17-21 Ekim tarihleri arasında KENYA / MOMBASA’da gerçekleştirilecek
‘‘SKAL WORLD CONGRESS’’ için de kayıtlar devam etmektedir. Kongre’ye Antalya’dan
katılmak isteyen Üyelerimizin Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunmalarını rica
ederim. Katılımcı Listemizi en geç Ağustos sonuna kadar Fererasyonumuza bildirmemiz
gerektiğini de hatırlatmak istiyorum.
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BAŞKANIN MESAJI
Skal Antalya’mızın “Üyelik Geliştirme” çalışmaları hepinizin
desteği ile artarak devam etmektedir ve biraz daha gayret
edersek bu Yıl’ın Yeni Üye sayısında %10 barajını aşabileceğiz.
Bildiğiniz gibi, şayet % 10 barajını aşarsak da Skal Antalya
olarak Skal International tarafından “Başarı Belgesi” ile
ödüllendirileceğiz. Bu nedenle “Yeni Üye” artışı için tüm
üyelerimizin biraz daha gayret göstermesini rica ediyorum.
Salih Başkanımızın da zaman zaman konuşmalarında
tekrarladığı gibi, “Her Üyemiz bize bir üye kazandırabilirse
gücümüz her geçen gün daha da artacaktır” sözünü hep
hatırlayalım.
Bugüne kadar Toplantılarımızı genellikle ulaşım kolaylığı nedeniyle Antalya Şehiriçi veya
Lara Bölgelerindeki Otellerimizde yapmaya özen gösterdik. Ancak, biraz da Belek’teki
Dostlarımızı ziyaret amacıyla biraz Şehirden uzaklaşalım dedik. Ağustos Ayındaki
Toplantımızı, 15. Ağustos Çarşamba günü 12.00- 14.30 saatleri arasında Bodrum
Skal Üyemiz Sevgili Ülkay Atmaca’nın evsahipliğinde Genel Müdürü olduğu Belek
INNVISTA Otel’de yapacağız. Konuşmacı konuğumuz da Skal Üyemiz, I M GLOBAL’in
kurucusu ve İletişim Komitemizin yeni üyesi Sevgili Özel Oytun TÜRKOĞLU’nun “
SKAL ANTALYA KLUBÜ İLETİŞİM KOMİTESİ YENİ PROJELERİ ve ON LINE İTİBAR
YÖNETİMİ” konulu Sunumu ile olacaktır. Siz değerli dostlarımızın bu yüksek sezonda
çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Ancak, kısa da olsa bir Öğle Yemeği aranızı sohbet
ederek hepbirlikte geçirmenizin hepimize iyi geleceğine inanıyorum. Görüşmek üzere...
Skal Sevgi ve Saygılarımlarımı sunarım.
H. Cüneyt KURU
Başkan
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SKAL ANTALYA TEMMUZ AYI TOPLANTIMIZI
TEKNE TURU OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK.
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SKAL ANTALYA HAZİRAN AYI TOPLANTIMIZI
LARA BARUT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK.
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TEKNE TURU YORUMLARI
Değerli Skal Ailem,
Öncelikle bu Harika Tekne ve Harika Ekibiyle bizlere muhteşem bir Haftasonu yaşatan Değerli Üyelerimiz,
Dostlarımız Varol Çakır ve Mehmet Girgen’e Yönetim Kurulum ve Sizler adına kalpten teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız ! İyi ki Skal Antalya Ailemizde hepbirlikteyiz.
Ayrıca, bu güzel haftasonunu birlikte geçirdiğimiz siz değerli Skal Dostlarıma, Dünya Başkanımıza,
Dönem Başkanlarımıza ve tüm Eşlerimize, Çocuklarımıza zaman ayırıp bize katıldıkları ve hep beraber
olduğumuz için de kalpten teşekkür ediyorum.
Ekte gönderdiğim fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi, güzel bir katılımla hepbirlirlikte çok mutluyduk ve
çok güzel eğlendik.
İyi ki varsınız !!!
Hepbirlikte daha nice güzel günlere !
Skal Sevgi ve Saygılarımla
Cüneyt Kuru

Bir üyesi olmaktan onur duyduğumuz Skal Antalya ailesini misafir etmekten onur duyduk. Bu organizede
başta başkanımız sayın Cüneyt Kuru ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
İyiki varsınız Skal ailesi.
Sevgi ve saygılarımla
Varol Çakır

Sevgili başkanım size, yönetim kurulunuza, Varol beye, Mehmet beye ve tekne personeline çok teşekkürler.
Ben ve ailem çok güzel bir hafta sonu geçirdik çok çok teşekkürler.
Ergin Dolapçıoğlu

Fotoğraflarda ki gülerken parlayan yüzlerimizden de belli olduğu gibi ; dostlarla sohbet etme fırsatı
bulduğumuz, güldüğümüz, eğlendiğimiz, bu sıcak yaz gününde doyasıya yüzdüğümüz bir Pazar
geçirmenin keyfi paha biçilemez. Başta Cüneyt Başkanım ve Antalya Cruise ekibi olmak üzere tüm emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. Skal ailesi olarak nice nice güzel yarınlara...
Skal Sevgi ve Saygılarımla
Şule Billur
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TEKNE TURU YORUMLARI
Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Harika bir pazar günü geçirdik.
Koray Yaşar

Kesinlikle harika bir tekne turu ve bizim için sizlerle geçirdiğimiz harika bir haftasonu idi, hep birlikte hep
güzel günlerimiz olması dileğiyle...
Dr Mehtap Abay

Sevgili Başkanım,
Güzel organizasyonunuzla, bize keyifli bir pazar yaşattığınız için size ve Antalya Cruise ekibinden Varol
ve Mehmet beylere çok teşekkür ederiz..
Muzaffer İster

Bu guzel organizasyonu bizlere yasatan Sevgili Cüneyt Başkanıma ve Antalya Cruise ekibinden Sevgili
Mehmet ve Varol beylere çok teşekkür ederiz..
Sevgiyle kalın.
Şefik Ketrez

Sevgili Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri. Böyle bir güzel günde böyle bir organizasyonda bizi
buluşturduğunuz için size ve ayrıca kusursuz hizmet sunan Cruise Antalya ekibine çok teşekkür ederiz.
İyi ki varsınız.
Mehmet Bahar

Bugünkü gezi için emek veren herkese çok teşekkürler.
Zülal İnan
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TEKNE TURU YORUMLARI

Öncelikle Cüneyt kardeşimi ve yönetim kurulunu bu güzel organizasyon için gönülden kutlarım. Ayrıca
çok güzel hazırlanmış yemekleri, olağanüstü Hizmetleri ve misafirperverlikleri için başta sevgili Varol ve
Mehmet kardeşlerimiz olmak üzere tüm Cruise Antalya ekibindeki de kutlar ve gönülden teşekkür ederiz.
Dostlarla herşey çok güzeldi...
Salih Çene

Bugün bu muhteşem organizasyona bize ev sahipliği yapan Sayın Varol Bey ve Sayın Mehmet Bey’e ve
de Başkanımız Sayın Cüneyt Bey’e çok teşekkür ederiz. Young SKAL olarak sizlerin arasında olmak bizim
için bir onurdur. İyi ki varsınız SKAL Antalya ailesi.
Herkese iyi akşamlar dilerim,
SKAL Sevgi ve Saygılarımla.
Mustafa Tombak

Bugün muhteşem güzel bir yat turu yaptık. Başta bize evsahipliği yapan Varol ve Mehmet beylere
başkanımız Cüneyt beye ve organizasyonda emeği herkese çok teşekkürler. İyi ki varsın SKAL ailesi
Bora Aktürk
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PINE BEACH KIRLANGIÇ PROJEMİZE
KATILMA KARARI ALDI.
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Değerli Skal Kardeşlerimiz
SI Antalya Çevre Komitesi olarak yürüttüğümüz Kırlangıç Projemize temmuz ayında Maritim Pinebeach
ve Innvısta Hotel’in katılımı sağlanmıştır.
Değerlendirici olarak young skal kardeşlerimiz Sevgili Memduh ve Beyza Nur görev almıştır. Maritim
Pinebeach ‘in misafirler için hazırladığı dergide yeralan “Repeat Misafirlerimiz Kırlangıçlar” yazısını
keyifle okuduk..
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KIRLANGIÇ PROJESİNE KATILIM ARTIYOR

SKAL Antalya Külübü Kırlangıç Projesine katılım artıyor,
SI Antalya Kulübü Çevre Komitesinin önceki dönemlerde başlatmış olduğu çevre projelerimizin devamını
sağlamak ve yeni projelerimizle çevre ve stratejik yönetim konularını turizm işletmelerinde yaygınlaştırmak
amacıyla, Skal Dünya Kongresinde üçüncülük ödülü alan Kırlangıç Projemizi sürdürmeye devam ediyor.
Skal Antalya Kulübü Dönem başkanı Cüneyt Kuru yaptığı açıklamada, sürdürülebilir Turizm ve çevre
uygulamaları, gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği
yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimser. Bu şekilde tüm kaynakların yönetimi; kültürel
bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığı
sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karşılanacak şekilde öne çıkarılır. Sürdürülebilir turizm
ürünleri; turistik kalkınma ile zarar görmek yerine yararlı olan yerel çevre, toplum ve kültürlerle uyum
içinde işlenen ürünlerdir, dedi.
Skal Antalya Çevre Komite Başkanı Bülent Dokuzluoğlu ise, projemize bu yıl dahil olan işletmeler,
yaptığımız çalışmalarda bize güç katıyor dedi.
Bu yıl projeye, Concorde Deluxe Resort, Paloma Oacaen, Aydınbey Hotels dahil olarak çevreye olan
katkılarını gösterdiler.
Kırlangıçlara Nasıl Destek Olabiliriz?
Kırlangıçlar temiz havanın göstergesidir. Etrafınızda gördüğünüz Kırlangıçlar, otelimizin havasının
temizliğini belgeleyen bir doğal sertifikadır. Göç zamanları Turizm sezonuna denk geldiği için Turizm
sezonunun simgesi kabul edilebilir.
Bu sunum örnek olması açısından ev kırlangıcı üzerinden örneklemelerde bulunulmuştur. Bir otelde
uygulamalara geçmeden önce ilk yapılacak iş; Kırlangıç türünün tarafımızdan belirlenmiş olması
gerekmektedir.
Bu sunum da yer alan metinler ve fotoğraflarla kırlangıçlar hakkında bilgileri flyer, broşür pano gibi tanıtım
ürünleri ile ziyaretçilere bu bilgileri aktarabiliriz. Böylece Kırlangıç yuvalarından gelebilecek şikayetleri
pozitif hale getirmiş oluruz.
Yuvaların altında, yuva materyali ve dışkı kirliliği önlemek için yuvaların altına bir çiçek saksısı konulabilir.
Böyle yuvadan düşen bu malzemeler, saksıya düşeceği görünmeyeceklerdir.
Kırlangıçların yuvalarını el sürmemeliyiz. Aksi takdirde bu yuvayı bir daha kullanmazlar. Yuvayı kullanmaya
başladıklarında o yuvalara yaklaşmamalıyız.

Bülent Dokuzluoğlu
Çevre Komite Başkanı
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YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ
FATİH SAYGIN’DAN MESAJ VAR!

Değerli Başkanlarım, sevgili Skal kardeşlerim,
Bildiğiniz üzere turizme gönül vermiş genç arkadaşlarımızdan oluşan YoungSkal Antalya yönetiminde
bayrak değişimi yaptık. İki yıldır başarıyla YoungSkal Komite Başkanlığı görevini yerine getiren Yiğit
kardeşimiz yakında Skal Antalya üyesi olarak aramıza katılacak. Kendisine bu vesile ile tekrar teşekkür
ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Yerine Mustafa Tombak komite başkanı ve yardımcısı olarak
Gönül Tosun kardeşlerimiz atanmışlardır. YoungSkal Antalya komitemizde isimleri İspanya tarafından
onaylanmış 7 genç kardeşimiz vardır. İlave olarak 2 adayımızın kabulü henüz gerçekleşmiş, 8 adayımızın
da kabul süreci devam etmektedir.
Sizlerden ricamız, geleceğimizin teminatı olan YoungSkal kardeşlerimizin staj ve iş konusunda değerli
yardım ve yönlendirmeniz ile daha güvenli bir süreç yaşamalarına olanak tanımanızdır. Bu vesile ile
bir kardeşimizin İnsan kaynakları konusunda staja, bir kardeşimizin de uzmanlık alanı olan biletleme
konusunda işe ihtiyacı bulunduğunu bildirmek isterim. Benimle özelden temasa geçilmesi durumunda
kardeşlerimizin CV’lerini hemen iletebilirim.
Skal sevgi ve saygılarımla.
Fatih Saygın
SI Antalya Yönetim Kurulu Üyesi
YoungSkal
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Kızıl Ay Tutulması
27 Temmuz Akşamı 21. Yüzyılın en uzun Kızıl Ay tutulması yaşandı. Tam 1 saat 42 dakika 57 saniye
sürmüştür.
27 Temmuz’daki tutulma bu Yüzyıldaki diğer tutulmalardan çok daha fazla kriterleri karşıladı. TSİ 23.21.44
de gerçekleşen maksimum tutulmanın en tepesinde Ay kusursuz, eşit oranda Kızıl oldu. Diğer anlarında
ise, Dünya’nın gölgesinin kıyısına yakın bölgeler ise daha beyaz göründü. Gözlemciler, bu tutulmanın
hayatımızda görebileceğimiz en doğal Kızıl Ay tutulması olduğunu belirtiyorlar.
Bu Harika resimleri çekip bizimle paylaşan Sevgili As Başkanımız Uğursal Uğur’a da ayrıca teşekkür ederiz.
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YAZARLARIMIZDAN...
MİSAFİR MEMNUNİYETİ
Geçtiğimiz 2 yıl sektörde yaşanan kriz yetişmiş iş gücünün
başka sektörlere kaymasına yol açtı. Bu sebeple geçtiğimiz
yıllara oranla misafirlerin şikayetlerinde çok ciddi artışlar
mevcuttur.
Bu sebeple misafir memnuniyeti ile ilgili daha önce yapılmış
bir çok araştırmalardan çarpıcı bazı sonuçları burada sizinle
paylaşmak istiyorum.
- 2011 yılında Amerikan Express tarafından yapılan araştırmaya göre memnun
olmayan misafirlerin sadece %4’ü şikayet eder. Kalan %96 memnuniyetsizliklerini
bildirmeden ayrılmak ve bir daha gelmemektedir.
- Misafirlerinizi memnun etmek için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Çünkü
kötü hizmet bilgisi, günümüzde sosyal medya aracılığıyla diğer haberlere göre 3
kat daha hızlı yayılmaktadır. Ayrıca İnternette yapılan her bir kötü yorumu telafi
edebilmek için 12 olumlu yorumun olması gerekmektedir.
- Sizin kendi kendinize ne kadar iyi hizmet verdiğinizi söylemenizin bir anlamı yok.
Çünkü firmaların %80’i çok iyi hizmet verdiğine inanmalarına rağmen, hizmeti
alan müşterilerin sadece %8’i bunu doğrulamaktadır.
- Yeni bir müşteriyi kazanmak, mevcut müşteriyi elinde tutmaktan 7 kat daha
pahalıdır. Ayrıca var olan sadık bir müşterinin perakende sektöründeki harcama
oranı diğerlerinin aksine 3 kat daha fazla olabilmektedir. Bu oran bazı sektörlerde
20 kata kadar varabiliyor.
- Personelinizin misafirlerinize olan tavrı, Misafirlerin karar ve tutumlarını %70
oranında etkiler. Sanılanın aksine ürünün fiyatından çok bu ürünü sunuş şekliniz
ve kimin nasıl sunduğu çok daha önemlidir.
- Misafirleriniz den feed back (geri bildirim) almak misafir sayınızı %10 arttırır.
Bu yüzden misafir şikayetlerine önem veriniz ve mutlaka olumlu/olumsuz geri
dönüş yapınız.
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YAZARLARIMIZDAN...
- Sorunu çözülmüş şikayet eden misafirlerin %70’i
geri dönecektir. Misafir şikayetlerini bilmek ve bunlara
çözüm üretmek, çoğu zaman misafir sadakatini yeniden
kazanmaktadır.
- Memnun olmayan müşteriler, memnun olanlardan 2 kat
daha fazla kişiye bu memnuniyetsizliklerini anlatmaktadırlar.
Yapılan araştırmalara göre Mutlu olan bir müşteri, bu
memnuniyetini 4-5 kişiye anlatıyor. Bunun yanında mutsuz
müşteri ise 8 ila 13 kişiye anlatıyor. Bu olumsuz değerlendirme
yapma süresi 23 yıla kadar çıkabiliyor.
- Elde tutulan müşterilerin sayısındaki %5 artış. Şirket karlılığını %25
artttırmaktadır.
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İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.
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DOĞUM GÜNLERİ

Kardeşlerimize
Mutlu Yıllar
Dileriz...
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DERYA BİLLUR
DENİZ GÜRLERSAN
GÜLİZ BAL
OSMAN AYIK
UĞURSAL UĞUR
MAHMUT AYDIN

Skal Sevgi ve Saygılarımızla

03.08
08.08
13.08
13.08
23.08
27.08

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
BASINDA BİZ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...
BASINDA BİZ

