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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Skal Dostlarım,

Önceki Yıllara göre belirgin bir şekilde fark yaratan bu güzel 
Sezonumuzu, başlangıçda olduğu gibi, başarılı bir şekilde 
bitirmeyi temenni ederken malesef her yıl olduğu gibi yine hiç 
beklemediğimiz bir yerden darbe yedik ve sonunda olanlar oldu 
ve malesef kötü bitiriyoruz. Evet, hiç beklemediğimiz bir şekilde 
yılların devi Thomas Cook iflas etti. Akdeniz olarak bizlerin de 
etkilendiği bu iflasda özellikle  Ege büyük yaralar aldı. Ne diyelim, 
inşallah zararlarımızın etkisi çok fazla olmaz ve kısa zamanda 
toparlanma fırsatlarımız olur.

Eylül ayı geleneksel Yemekli Toplantımızı 25 Eylül Çarşamba günü 
değerli üyemiz ve Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım 
Cömertoğlu’nun evsahipliğinde Delphin Imperial Kundu Otelimizde gerçekleştirdik. Daha 
önceki Yemeklerimizde de bizi en iyi şekilde ağırlayan Delphin Imperial Oteli, yine lezzetli 
Menüsü, güleryüzlü ve samimi Personeli, Servis Kalitesi ve harika hazırlanmış Salonu ile bizleri 
çok mutlu etti. Bu vesile ile bir kez daha Yıldırım Beye ve Ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. 

Özellikle Thomas Cook müşterilerinden kaynaklanan problemler nedeniyle de gelemeyen 
üyelerimizi hesaba kattığımızda, katılımcı sayımız diğer Yemeklerimize göre malesef biraz 
düşük kaldı.

Eylül Yemeğimizde, KOTRA SİGORTA ARACILIK  HİZMETLERİ LTD. ŞTİ’i Sponsorumuz oldu 
ve Genel Müdürü Osman TÜKEN bey de Konuşmacı Konuğumuz olarak “ Finansal Risklerimiz 
ve KOTRA Sigorta “ hakkında sunumunu paylaştılar. Bir kez daha Osman Tüken Beye Sponsor 
desteği ve katılımları için çok teşekkür ediyoruz.

Skal Antalya Ailemize  değerli arkadaşlarımızı kazandırmaya devam ediyoruz. Eylül Yemeğimizde 
de uzun zamandır Çevre Komitemizdeki çalışmaları, Köşe Yazıları, Kitapları ile kendini çevreye 
adamış Doğa Bilimci Hüseyin Çağlar İnce’nin Rozetini takarak aramıza katmanın mutluluğunu 
yaşadık. Kendisine tekrar Ailemize hoşgeldiniz der, başarılarının artarak devam etmesini 
dileriz.

Sevgili Dostlar, bildiğiniz gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı değerli 
üyemiz Oğuz Güleç’in evsahipliğinde Maritim Hotel Belek’de,  Gala şeklinde büyük bir coşku ile 
kutlamıştık. 

Bu defa da 100. Yılına çok az kalan Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıldönümünü, özellikle  çok 
anlamlı bu dönemlerde, Skal Antalya Ailesi olarak yine  hepbirlikte “CUMHURİYET BALOSU“ 
şeklinde kutlamak istiyoruz. Bu konuda, daha ilk sorumuzda  “seve seve“ diyerek kucak açan 
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değerli üyemiz Ahmet İllez, bizleri Gala Düzeni ile ağırlamayı 
kabul etti.

Bu durumda daha şimdiden Cumhuriyet Balomuzun hazırlıklarına 
başladık ve Davetiyemizi birkaç gün içerisinde sizlerle
paylaşacağız.

Değerli Dostlarım, Bültenimizin sonunda birkez daha
tekrarlayarak; 29 Ekim 2019 Salı günü Miracle Otelde Akşam 
Balo düzeninde, 96. Yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet 
Bayramımızı bu çok anlamlı günlerde dolu dolu, coşkuyla 
yaşamak için şimdiden planlamanızı ve çok önemli bir engeliniz 
yoksa mutlaka Cumhuriyetimizin ilk Yıllarındaki gibi, eşlerinizle 
katılmanızı özellikle rica ediyorum.

Skal Sevgi ve Saygılarımla,

H. Cüneyt Kuru
Başkan

BAŞKANIN MESAJI
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HAKKINDA 7 İLGİNÇ GERÇEK

1.  Memnun Olmayan Müşterilerin Sadece % 4’ü Şikayet Eder

Ruby Newell-Legner’e göre “Memnun olmayan müşteri 
şikayet etmez.” Genel araştırmalara göre müşterilerin sadece 
%4’ü şikayet eder. Bu durumda firmalardan memnun olmayan 
müşterilerin %96’sı şikayetlerini bildirmeden işletmeden 
ayrılmaktadır. Aynı araştırmaya göre, memnun olmayan 
müşterilerinin %91’i asla tekrar geri dönmemektedir. Ayrıca 
müşterilerin %78’i kötü hizmetten dolayı herhangi bir ürün ya da hizmet satın 
almadan işletmeden ayrılmaktadır. (American Express Survey, 2011).

2.  Kötü Müşteri Hizmetleri Haberleri 3 Kat Hızlı Yayılır

Müşterilerinizi memnun etmek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Aksi 
halde, işletmeden kötü ayrılan müşteri sizi başkalarına kötü anlatacak özellikle 
sosyal medya faktörü ile bu etkiyi 3’e katlayacaktır. Internet üzerindeki şikayetler 
hakkında yapılan bir araştırmaya göre ise “Her kötü yorumu telafi etmek için 
12 olumlu yorumun olması gerekmektedir” (White House Office of Consumer 
Affairs)

3.  Firmaların %80’i Çok İyi Bir Hizmet Verdiğini Söylemekte ve Müşterilin 
Sadece % 8’i Buna Katılmaktadır

Lee Resources’in yaptığı araştırmaya göre firmalar ile müşteriler arasında büyük 
bir yanlış anlaşılma mevcut. Firmalar müşterilerini doğru anlamak için daha çok 
çaba sarf etmeli ve onlardan geribildirim alarak bir çözüm yolu bulmalıdır.

4.  Yeni Müşteri Kazanmak Var Olan Müşteriden 7 Kat Daha Masraflı

Yeni müşteri kazanmak ve onları memnun etmek çok pahalı bir süreçtir. ABD’de 
Marketing Metrics’in yaptığı araştırmalara göre var olan müşterilere ürün ya 
da hizmet satmak yeni müşterilere ürün ya da hizmet satmaktan 20 kat daha 
mümkündür.

YAZARLARIMIZDAN...
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5.  Personelin Müşteriye Tavrı Müşterinin Karar Ve Tutumunu 
%70 Oranında Etkiler

Ürün ya da hizmet fiyatları en önemli etken değildir. Zayıf ya 
da kötü hizmet kalitesi en önemli etkendir. (Accenture global 
customer satisfaction report 2008)

6.  Müşterilerden Geri Bildirimi Almak Müşterileri %10 artırır

Araştırmalara göre geri bildirim almak çok önemlidir. 
Müşterinizi anlamak ve onun ihtiyaçlarını karşlamak memnun bir müşteri portföyü 
yaratır. Geri bildirim toplamak için “Qulak” uygulaması kolay, hızlı ve etkili bir 
araçtır.

7.  Sorunu Çözülmüş Memnun Olmayan Müşterilerin %70’i geri dönecektir.

Müşterinin şikayetlerini bilmek ve bunlara çözüm bulmak çoğu zaman müşterinin 
sadakatini tekrar kazanmak demektir. Bu müşteri portföyünün geri kazanılması 
çok daha kolaydır. Müşterilerin sadakatini kazanmak firmanın karını ve itibarını 
artırır. 

(Alıntıdır)

Mehmet BAHAR

YAZARLARIMIZDAN...
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SAHİ BATI BİZİ KISKANIYOR MU?

Hiç kuşku yok ki ülke olarak çok zor bir dönemeçteyiz. Artık 
zurnanın “zırt” dediği yerdeyiz. Hangi siyasi görüşten olursa 
olsun, hangi dini veya etnik gruba bağlı olursa olsun ülkesini 
seven insanlar olarak hepimiz bu zor süreçten çıkmak için 
sadece ve sadece ortak akıl ile başarabiliriz.  Ortak aklı 
yaratmak içinde dilimizin döndüğünce doğruları söyleyip 
gerçekçi tespitler yapmalıyız. O nedenle burada okuyacağınız 
yazı siyasi amacı olan bir yazı değil sadece durum tespiti için 
yazılan bir yazıdır. 

Aklı selim herkes biliyor ki, Batı diye adlandırdığımız güç karşısında hiçbir şekilde 
güçlü rakip istemez ve elindeki gücü başkasıyla paylaşmaz. Ki bundan daha 
doğal ne olabilir? Zaten kapitalizm de bunu gerektiriyor. 

Hani şu sürekli duyduğumuz “dış mihraklar” var ya işte o batıdır!  Batı, Türkler, 
Anadolu’ya ayak bastığı 1071’den beri bizden çekinir. Bu duygu Selçuklulardan 
Selahattin Eyyubi’ye kadar tırmanır ve Fatih’in İstanbul’u fetih etmesiyle birlikte 
korkuya dönüşür.  Akabinde Viyana kapılarına dayanınca da durdurulması gereken 
kontrolsüz bir güç olarak algılanır. Yani tamı tamına 1000 yıldan beri batı bizi haz 
etmez ve büyüyüp gelişerek başlarına bela olmamızı da istemezler. O yüzden her 
türlü dış mihraka açığız! 

Peki biz ne yapmalıyız? 

Öncelikle batıyı “ bizi çekemiyorlar, bizi kıskanıyorlar” gibi laflarla çemkirmeden 
onlar gibi çalışarak ve üreterek gelişmeliyiz. Onların karşısına her alanda güçlü 
çıkmalıyız. Biz bunu geçmişte orta Asya’dan başlayarak, Selçuklulardan Osmanlıya 
kadar her dönemde başardık.

Bütün bunları yaparken boş hurafelere kapılarak ve cahil kalarak değil, ortak akıl 
üreterek başardık. Eğitimde bilimi ve teknolojiyi öne çıkartarak gerçekleştirdik. 

Ta ki 1699 Karlofça Antlaşmasına kadar. Ondan sonra bilimden uzaklaşıp hurafelere 
dalınca bizden geri olan batı bizim önümüze geçerek bize hükmetmeye başladı. 

Sonrasında Çanakkale’de ve ardında Anadolu da yazdığı destan ve buradan 
oluşan kurtuluş savaşı ateşiyle batının hükmüne son verdik.

YAZARLARIMIZDAN...
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Mustafa Kemal, “biz tarih yazmış bir millet olarak boş 
hurafelere kapılarak cahil kalarak gelişemeyiz” dedi ve 
Kuran’ın ilk ayetlerinden olan “ikra” yı rehber edindi. Sürekli 
okuyarak ilimi Çin’de dahi olsa bulup almamız gerektiğini 
bize hatırlattı. Ki, batı ile eşit şartlarda yaşayalım.

Şu anda bazı alim(!) üniversite hocalarının Kur’an’a bile 
muhalefet etme pahasına Allah’ın ilk emri “oku” süresini 
hiçe sayarak cahil olmayı keramet saydığı derin bir uyku 
dönemindeyiz. 

Bu cehaletin önünü almak için toplum olarak susup kabuğumuza çekilmek yerine 
ilk önce yakınımızda olan herkese bu minvalde ışık olmak zorundayız. 

Şimdi gelelim batı bizi neden kıskanmaz bölümüne.

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, bizi kıskandıklarını düşündüğümüz tüm argümanları 
yıllar önce bitirmiş ve içine sindirmiştir. Mesela, çok uzun yıllar önce alt yapı, üst 
yapı, hava limanları, tren garları, yollar, köprüler, metro ve hafif raylı sistemleri 
bitirip kendi halkının hizmetine sunmuş. 

 Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, gemi, uçak, tren, otobüs, binek araç, uzay sanayi, 
iletişim, robot sanayi gibi teknolojik alt yapısı, askeri silah sanayi gibi ağır sanayi 
mallarını yıllardır üretip bize ve bizim gibi ülkelere satıyor.

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, Türkiye bir zamanlar dünyada kendi kendine yetebilen 
7 ülkeden biriyken bugün artık yetemeyen bir ülke olduk. Hatta bir zamanlar 
sadece Anadolu’da yetişen lale, nohut, mercimek gibi birçok tarım ürününü ithal 
eden, tohum çeşitleri başta olmak üzere tarımsal sanayide dışa bağımlı bir ülke 
olduk.

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, bazı ürünlerin ithalatında ki vergiler sıfır iken kendi 
üreticisine %18 KDV uygulayan ülke olduk. 

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, demokrasiyi her koşulda tüm kurumlarına işleten 
bir ülke olamadık. Kurumları liyakat esasına göre yönetip her alanda verimliliği 
arttırarak ülkenin kalkınmasını sağlayamadık. 

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, onlarda önce vatan sonra birey prensibi hakimdir. 
Ülke çıkarları o ülkeyi yönetenler de dahil herkesten üstündür.  

YAZARLARIMIZDAN...
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Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, hiçbir tarikat ve dini kuruma ve 
üyelerine imtiyaz tanınmadan laik sisteme bağlıdır. Ülkesinin 
rejimini, yönetim şeklini sorgulamaz. 

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü bir ülkeyi var eden tarihine, 
kültürüne, halkına hizmet eden büyük liderlerine, ırksal 
köklerine kısaca tüm geçmiş birikimlerine saygı duyar.

Batı bizi kıskanmaz! Çünkü, batıda hangi siyasi parti iktidara 
gelirse gelsin iki politika hiç değişmez. Bunlar ülke çıkarlarını 
her şeyin üstünde tutan bir dış politika ve toplumun geleceğini 
inşa eden milli eğitim politikasıdır. Çünkü ülkenin gelişimi ve refahı iyi dizayn 
edilmiş bir dış politikaya ve iyi eğitilmiş bireylere bağlı olduğunu bilirler. 

Batı bizi neden kıskanır biliyor musunuz? 

Birincisi Allah’ın bize bahşettiği, havasıyla suyuyla kısaca her yönüyle güzel 
vatanımız için kıskanır. 

İkincisi ise yukarıda saydıklarımı harfiyen yerine getirdiğimizde 

Gerisi boş laf...
 

Hamit KUK

YAZARLARIMIZDAN...
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THOMAS COOK İFLAS SÜRECİNDE İFLAS MASASINA KAYIT 
İŞLEMLERİ

1841 yılında İngiltere’de kurulmuş olan dünyanın en eski turizm 
seyahat acentesi olan Thomas Cook 23 Eylül 2019 günü tüm 
dünyayı çok edecek şekilde iflasını açıkladı. Thomas Cook’u 
iflasa sürükleyen süreci turizmci dostlarımız enine boyuna 
tartışacaklardır. Zira bu basit bir şirket iflasının çok ötesinde 
küresel turizm piyasasınının temel dinamiklerini etkileyecek 
bir olay.   Ben bu yazımda iflas sürecinin hukuki boyutu 
hakkında turizmci dostlarımızı bilgilendirmek istiyorum:

Öncelikle belirtmem gerekir ki biz THOMAS COOK denince tek bir şirketi anlıyoruz 
ancak İNGİLTERE VE GALLER TİCARİ İŞ VE MÜLKİYET MAHKEMESİ’nin vermiş 
olduğu 23 Eylül 2019 tarihli kararda tasfiye süreçleri başlatılan toplam 26 tane 
şirket mevcut olup bu şirketlerin isimleri aşağıdaki gibidir:

1- Thomas Cook Airlines Limited     
2- Thomas Cook Group Treasury Limited     
3- Thomas Cook Tour Operations Limited     
4- Thomas Cook Airlines Treasury plc     
5- Thomas Cook In Destination Management Limited     
6- Thomas Cook Group Tour Operations Limited     
7- Thomas Cook Group plc     
8- Thomas Cook Money Limited     
9- Thomas Cook Services Limited     
10- MyTravel Group Limited     
11- Thomas Cook Investments (2) Limited     
12- Thomas Cook Continental Holdings Limited     
13- Blue Sea Overseas Investments Limited     
14- Thomas Cook Group UK Limited     
15- Thomas Cook Finance 2 Plc     
16- Thomas Cook Group Airlines Limited     
17- Thomas Cook West Investments Limited     
18- Thomas Cook UK Limited     
19- Thomas Cook UK Travel Limited     
20- Thomas Cook Retail Limited
21- Travel and Financial Services Limited
22- TCCT Retail Limited, 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



23- Retail Travel Limited
24- Thomas Cook Aircraft Engineering Limited
25- The Freedom Travel Group Limited 
26- Future Travel Limited.

Burada yapılan işlem şu: Thomas Cook’un yönetim kurulu 
yeniden sermayelendirme görüşmelerinin başarısızlıkla 
sonuçlanması üzerine bu 26 şirket adına kendi rızasıyla 
1986 tarihli İflas Kanunu (Insolvency Act 1986) hükümleri 
çerçevesinde  İNGİLTERE VE GALLER TİCARİ İŞ VE MÜLKİYET 
MAHKEMESİ’ne bir başvuru yapıyor ve alacaklıların daha 
fazla zarar görmemesi ve tatildeki turistlerin salimen ülkelerine dönebilmeleri 
için COMPULSORY LIQUIDATION  - ZORUNLU TASFİYE sürecini başlatıyor.

Bunun  üzerine mahkeme İngiltere devletinin iflas işlemlerine bakmakla görevli 
resmi kurumu olan “ The Insolvency Service” de çalışan David Chapman’ı Resmi 
Tasfiye Memuru “Official Receiver” olarak atıyor. Tabi yapı çok büyük olduğu 
için tasfiye memurunun profesyonel yardımcılara ihtiyacı var. Bu sebeple Tasfiye 
memuru kendisini atayan mahkemeye başvurarak AlixPartners UK LLP  ve  KPMG 
LLP şirketlerinin Özel Yönetici (Special Manager) olarak atanmalarını talep etmiş 
ve bu talep de uygun görülmüş. 

Dolayısıyla yukarıda görmüş olduğunuz listedeki Thomas Cook’un havayolu 
işletmeleri ve tur operatörü şirketlerini kapsayan ilk 19 şirketle ilgili tasfiye işlemleri 
AlixPartners UK LLP şirketinden Simon Appell, Alastair Beveridge, Dan Imison 
ve Ben Browne; perakende satış mağazaları ve uçak bakım şirketlerini kapsayan 
son 7 şirketle ilgili tasfiye işlemleri ise KPMG LLP şirketinden Blair Nimmo, Jim 
Tucker, David Pike, Mike Pink ve Ben Leith tarafından yürütülecektir.

Bugüne kadar tasfiye işlemleri ile ilgili en kayda değer gelişme ise 09 Ekim 2019 
tarihinde açıklandı. Buna göre Thomas Cook’un halihazırda İngiletre’nin çeşitli 
şehirlerinde bulunan 555 perakende satış mağazası HAYS TRAVEL isimli şirkete 
devredildi. Bu sayede 421 tane eski Thomas Cook çalışanı işlerini kaybetmekten 
kurtulmuş oldular.

Peki bu süreçte Thomas Cook’tan alacağı olan Türk otelcileri ne yapmalı? Tabi 
iflasın açıklandığı 23 Eylül 2019 tarihi itibarıyla otellerinde konaklamakta olan 
Thomas Cook miasfirlerini ödemeleri İngiltere Sivil Havacılık Kurumu’nun bir 
finansal garanti fonu (financial protection scheme)  olan ATOL’un (Air Travel 
Organiser’s Licence) güvencesi altında. Bunun için ATOL’e başvurmak gerekiyor. 

YAZARLARIMIZDAN...
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Bu güvence kapsamında olmayan yani 23 Eylül 2019 
itibarıyla tatilini tamamlayarak ülkesine dönmüş  turistlerden 
kaynaklı ticari alacaklar için iflas masasına yani hükümetin 
görevlendirdiği tasfiye memuruna başvurmaktan başka bir 
çare yok.

Alacağın tahsil şansı var mı yok mu; bunu şuan bilmek 
mümkün değil zira tasfiye memuru ve özel yöneticiler 
şuan hala hasar tespit çalışması yapıyorlar ve İngiltere’de 
alacaklarda bir öncelik sırası var. Dolayısıyla otelcilerimizin 
iflas masasına kayıt yaptırmadan gerçek durum hakkında 
bilgi sahibi olmaları mümkün değil.

Bu noktada piyasada bir tsunami etkisi yapan bu iflasın Türk turizm sektörünce 
en hafif şekilde atlatılmasını ve yaraların en kısa sürede sarılmasını diliyorum.   

Bora AKTÜRK
Avukat

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



DOĞUM GÜNLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

� M. NEZİH HACIALİOĞLU 07.10
� AHMET BARUT 09.10
� AHMET REHA YARDIMCI 19.10
� FATİH SAYGIN 19.10
� H. CÜNEYT KURU 20.10
� YAVUZ UNGÖR 20.10
� SALİH ÇENE 31.10

Kardeşlerimize

Mutlu Yıllar

Dileriz...

Skal Sevgi ve Saygılarımızla



3-

ALTIN SPONSORUMUZ TALYA TIP 
MERKEZİ’NİN ÜYELERİMİZE İNDİRİMLERİ

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

TALYA TIP MERKEZLERİMİZ:
Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ağız ve Diş Sağlığı

Estetik ve Plastik Cerrahi

Ozon Terapi, Mezoterapi

indirim % 15

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında
(Ozon Terapi, Mezoterapi)

indirim % 25indirim % 30

indirim % 20 indirim % 15

indirim % 10 indirim % 10

indirim % 5

Göz Lazer uygunluk muayenesindeTüm muayenelerde

Estetik uygulamalarda

AmeliyatlardaDiş işlemlerinde

Göz lazer cerrahisinde

Tetkiklerde
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER

Dostlukla iş yapmanın Skal keyfine varalım...

indirim % 20

indirim % 20

indirim % 25
tüm Anadolu 

Hastanelerinde

indirim
Mimaride % 25
Ürünlerde %20

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

indirim % 20

indirim % 20


