
KONAKLAMA	SEKTÖRÜNDE	
MİSAFİR	HİZMETLERİNDEKİ	PÜF	

NOKTALAR	

SOSYAL	MEDYA’DA	MİSAFİR	
YORUMLARI	VE	GELİR	YÖNETİMİ	

ETKİLEŞİMLERİ
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Bilgimizi	oyun	
oynayarak	test	edelim

kahoot
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KONAKLAMA	ENDÜSTRİSİ
Konuk	her	zaman	haklı	olmayabilir	ama	konuk	her	

zaman	konuktur!!!	
KONUK  TÜM İŞLETMEYİ

“İMAJ” A  GÖRE DEĞERLENDİRİR!

GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL MEDYA YAPISI ,  

ÖNCESİ VE SONRASI İLE ‘ İŞLETME İMAJI ’

İÇİN EN ETKİLİ UNSUR HALİNE GELMİŞTİR.
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KONAKLAMA	ENDÜSTRİSİ	PERSONELİNİN	
ÖZELLİKLERİ

• DOĞAL	GÜLÜMSEME		VE	YARDIMCI	OLMA	
İSTEĞİ	
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DİL	BİLGİSİ
EMPATİ	KURABİLME	YETENEĞİ
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DİL	BİLGİSİ
EMPATİ	KURABİLME	YETENEĞİ
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YARATICI
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DETAYCI
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MEVCUT	DURUMA	ADAPTE	OLMA
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DAHA	İYİSİ	İÇİN	KAVGAYA	HAZIR	OLABİLME
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MEYDAN	OKUMA	- CHALLENGE
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GÜNCELİ	TAKİP	VE	HIZLI	AKSİYON	ALABİLME
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FISRATLARI	GÖRECEK	KADAR	GÖZLEMLEME	YETENEĞİNE	SAHİP	OLMA	
BU	YETENEĞİNİ	HAREKETE	GEÇME	NOKTASINDA	KULLANABILME
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DOĞRU	GÖZLEM	YAPARAK	OLUMSUZU	OLUMLUYA	
ÇEVİREBİLME
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DOĞRU	GÖZLEM	YAPARAK	FARKLILIGI	
KAVRAYABILME
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Otellerde	misafir	şikayetlerinin	temel	
nedenleri

Doğrudan	otel	ile	ilgili	şikayetler

Otel	ile	doğrudan	ilgili	olmayan	şikayetler
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ASLA
• KONUGU	ASAGILAYICI	DAVRANISLAR	– SIKAYET	
KARSISINDA	SAVUNMA	HALİ

• OLAYI	KISISEL	ALGILAMAK	– SUÇU	FARKLI	
BÖLÜME	YA	DA	KİŞİYE	ATMAK

• KONUKLA	TARTIŞMAK	VE	SUÇLAMAK		
HER	ZAMAN
• IYI	DINLE	– SAYGILI	OL	– ISMINI	OGREN	VE	
KULLAN

• ÖZÜR	DİLE	– SORU	SOR	NOT	AL	– ÇÖZÜM	
ALTERNATİF	ÖNER

• EYLEME	GEÇ	TAKİP	ET
• SONUÇLA	İLGİLİ	BİLGİ	VER
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Misafir	kendisine	en	uygun	
şekilde	sunulan	hizmeti	almıyor.	

En	karlı	olduğunu	düşündüğü	
hizmeti	alıyor.

https://www.slideshare.net/SunilKumar148/upselling-methods
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Misafir

Dün
• Mal	ve	Hizmete	Aç
• Fazla	Beklentisi	Olmayan
• Bulduğu	Ürün	veya	

Hizmetten	Memnun	Olan
• Fazla	Eleştirmeyen

Bugün
• Düşünce	ve	Davranışları	

Hızla	Değişen
• Daha	Fazla	İstekte	Bulunan
• Daha	Fazla	Nazlı	
• Daha	fazla	Eğitimli	Olan
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Misafirler	farklıdır,	beklentileri	de...Bu	farklılık	
pek	çok	etkenden		kaynaklanır
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üGelir	düzeylerinin	farklı	olması
üFarklı	harcama	alışkanlıkları
üFarklı	kültürel	etkinin	altında	kalması
üFarklı	sosyal	katmanlara	ait	olma
üFarklı	coğrafi	bölgelerde	bulunma
üBireysel	etkenler(kişilik,tutum	ve	davranışların	
değişiklikler	içermesi)

Misafirin	Farklı	Beklentileri



Mest	olan	Misafir

ü Beklentisinin	üzerinde	bir	
hizmet/ürün	almıştır.

ü Tekrar	aynı	hizmet	ve	ürünü	
alacaktır.

ü Yakın	çevresine	ürün/hizmet	ve	
şirket	için	olumlu	tanıtım	
yapacaktır.

ü Fiyata	daha	az	duyarlı	olacaktır.
ü Uzun	vadeli	bir	ilişkiye	hazırdır.
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Eski	dostlaaaaaar.......

Ø Eski	misafirler	daha	yüklü,	daha	sık	alımlar	yaparken	
daha	az	pazarlık	yaparlar,	işletmeye	maliyetleri	
düşüktür	ve	yeni	Misafir	de	getiriler.

27



Misafir	
Elde	Tutma

Misafir	Payını	Artırma

Tavsiye	Etme

Kalıcılık/	Sürdürülebilirlik

Misafir	Sadakatinin	Etkileri
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Misafir	memnun	değilse!!!

• Beklentisi	(sizin	yarattığınız)	gerçekleşmeyen	misafir	
memnun	olmaz,

• Bir	daha	aynı	ürünü/hizmeti	almayacaktır
• Tanıdığı	insanların	almasını	engellemek	için	olumsuz	
konuşmalar	yapacaktır

• ŞİKAYET	EDECEKTİR
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Ammmannn	Dikkat!!!!

• İnsanlar memnun olduklari konuları yedi kişiye
• Şikayetçi olduklari konuları yirmi kişiye anlatırlar!!!



Eğer biz misafiri memnun edemezsek,
bir başkasımutlaka edecektir
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Sessiz	çoğunluk

Şikayet	etmeyen	misafirlerin	genel	oranı %70	
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Peki	sessizler	ne	yapar?

• Misilleme	yapar
• İşletmeden	alımları	durdurur	ya	da	benzer	
kategoride	ürün	ve	hizmeti	boykot	eder

• Alımlara	farklı	kaynaklardan	devam	eder
• Negatif	kulaktan	kulağa	iletişim	yapar
• 3.	partilere		şikayet	eder
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Şikayet	Neden	Bir	Hediyedir?

• Tatmin	olmamış	Misafirleri	kazanma
• Marka	tercihinin	değişmesine	engel	olma
• İstenmeyen	(negatif)	fısıltıyı	engelleme
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Şikayet	sevilir	mi?
• Misafirler	bir	ücret	istemeden	işletmelere	geri	
bildirim	yaparak	danışmanlık	yapıyorlar.

• Tatmin	olmamış	Misafir	şikayet	etmiyorsa	
işletmeye	veda	etmek	üzeredir.	
– Mutsuz	Misafirlerinizin	%70	i		şikayetini	bize	iletmiyor

• Ama	şikayet	ediyorsa	iş	yapmaya	devam	
edebileceğinin	işaretini	veriyordur
– Şikayet	eden	Misafirlerin	%70’i	sorunları	çözüldüğü	takdirde	bize	

bağlı	kalmaya	devam	edecektir.
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Başka	deyişle	şikayet	yönetimi	sayesinde..
• İşletmelerin	Misafiri	
elde	tutma	oranları
büyür

• İşletme	hakkında	
olumsuz	söylemlerin	
yayılmasına	engel	
olunur

• Olumlu	söylemler	
yayılması sağlanır

• Sorunu	çözülen	ve	
tatmin	edilen	şikayetçi	
Misafire	başka	ürünler	
satılma	fırsatı elde	edilir

• Pazarlama	zekası gelişir
• Tatmin	olmuşMisafirler	
sayesinde	personelin	iş
tatmini	yükselir

• İşletmeye	yönelik	
olumlu	imaj	oluşur

• Yasal	işlemlere	girilmesi	
olasılığı azaltılır

• Misafirin	kaliteye	
yönelik	algıları iyileşir
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Şikayetlerle	ilgilenmekte	yetersiz	kalınırsa…
• Her	Misafir	bir	kötü	niyet	elçisi	olur
• Misafirler	şikayet	etmekten	vazgeçer
• Şirketin	imajı	etkilenir
• Şirketin	ürün	ve	hizmet	kalitesi	olumsuz	etkilenir
• Misafir	baskısıyla	şirket	düşük	fiyat	uygulamak	
zorunda	kalır	(	ya	da	free servisler	üretir	)

• Çalışanların	şirkete	bağlılığı	azalır,	motivasyon		
düşer

• Olumsuz	söylentiler	ağızdan	ağza	yayılırken	şirket	
hızla	baş	aşağı	gider.
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SOSYAL	MEDYA	ÜZERİNE	

https://www.youtube.com/watch?v=XtQxRySCe
KE
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Bizim için sosyal ağlarda hesap açmak ve iletişime 
geçmek  yeterli değil. Aktif olmak gerekli.

Tüketici şikayetlerini eşine dostuna değil, tanımadığı 
milyonlarca insana anlatıyor. Çünkü onlara ulaşabiliyor.

Bizim için ÖNEMLİ olan

üMarka hakkında kim, nerede, neler konuşuyor 
haberdar olmak, gerekiyorsa müdahale etmek,

üNegatif düşünceyi pozitife çevirmeye çalışmak…

Sosyal Medya Takibi

40



Rakamlarla Sosyal Medya
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ü İşin güven, itimat tarafına bakıldığında, kişilerin %92 gibi hayli 
yüksek bir oranla, tanıdıkları kişilerin tavsiyelerini, reklamlara 
yeğlediği ortaya çıkıyor.

ü Online Misafir yorumlarına olan güven oranı da %70 
seviyesinde.

ü Zira televizyon, dergi ve gazete reklamlarının potansiyel turist 
nezdindeki itibarı ancak %47 mertebesinde kalmış.

ü Facebook kullanıcılarının %52′si, arkadaşlarının tatil 
fotoğraflarının tatil planları konusunda ilham verici olduğunu 
belirtmiş.

ü Yaptıkları tatil planını, sosyal medya üzerinden 
gerçekleştirdikleri araştırmanın sonucunda değiştirenlerin oranı 
da aynı; %52.

ü Online Misafir yorumlarına bakarak, kalmayı planladığı oteli 
değiştirenlerin oranı %33 olurken, %7′lik bir kesim gideceği yeri, 
%10 kalacağı tatil köyünü ve %5′lik bir kesim de yolculuk 
yapacağı havayolu şirketini değiştiriyor.

Sosyal Medya ve Seyahat Alışkanlıkları
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Sosyal Medya ve Seyahat Alışkanlıkları
ü Son altı yıllık dönemde Google’da yapılan “Hotels in (şehir adı) 

gibi aramaların hacminde %70′e varan gerileme tespit edilmiş.
ü İnsanlar böyle bir arama yapmak yerine Kayak, TripAdvisor, 

Expedia gibi online seyahat arama ve rezervasyon sitelerini 
tercih ediyor.

ü Amerikalı turistlerin %38′i, dünyanın geri kalan kesiminin ise 
%64′ü seyahatleri esnasında sosyal medyayı kullanmaya devam 
ediyor.

ü Bu noktada en dikkat çekici olan şey, seyahat esnasında sosyal 
medyayı kullanan Amerikalıların %32′si, diğer kesimin ise 
%22′si, anı ve tecrübelerini blog ortamında düzenli bir biçimde 
kayıt altına alarak, meraklıların beğenisine sunuyor.

ü Yurt dışına seyahat edenlerin %85′i gittikleri yerde cep 
telefonunu kullanırken, %30′luk bir kesim otel ve uçak 
rezervasyonlarını yaparken, mobil uygulamalardan faydalanıyor.
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"Kötü	bir	deneyim"	

8	Nis	2014Yorum:	fatih	d	

Otel	yer	açısından	gerçekten	çok	güzel.	Zaten	bu	kadar	parayı	da	bu	yüzden	alıyorlardır.	Personel	çok	
soğuk.	İşlerini	zorla	yapıyorlar.	Oda	fena	değildi.	Fakat	banyo	tem	bir	rezalet.	Duşun	gideri	tıkalı,	banyo	
yaparken	su	gitmediği	için	pis	suyun	içinde	kalıyorsunuz.	Havalandırma	kesinlikle	yetersiz.	En	yüksek	fan	
ve	en	yüksek	dereceye	ayarlamama	rağmen	sabaha	karşı	oda	ancak	ısındı.	Arka	tarafa	bakan	bir	odada	
kaldım.	Rus	Konsolosluğunun	havalandırma	ünitesinin	gürültüsü	arasında	yatmaya	çalıştım.	Fakat	ses	o	
kadar	rahatsız	edici	ki,	uyuyamadım.	Kahvaltı	vasattı.	Kısaca	kesinlikle	tavsiye	etmem,	o	paraya	çok	daha	
iyi	bir	yerde	kalabilirsiniz.	
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Değerli	Misafirimiz	,	
	
Konaklamanız	hakkındaki	düşüncelerinizi	TripAdvisor'da	paylaştığınız	için	çok	teşekkür	ederiz.		
Görüşleriniz	size	ve	konuklarımıza	daha	iyi	bir	hizmet	sunabilmemiz	adına	bizlere	yol	
göstermektedir.Keşke	mevcut	tecrübeniz	esnasında	yaşanan	sıkıntılardan	an	itibariyle	değilde	,	yaşandığı	
esnada	haberimiz	olsa	idi	ve	sizi	de	,Richmond	Istanbul	ailesi	tarafından	kendilerine	sunulan	servisten	
duydukları	mutluluğu	,	sıcak	evlerindeki	huzuru	her	ortamda	paylaşan	tüm	değerli	misafirlerimiz	gibi	
mutlu	bir	şekilde	uğurlayabilseydik.	Yorumlarınızda	paylaştığınız	konularda,	klima	sistemimizin	hiçbir	ek	
müdahaleye	gerek	kalmadan	kullanıcıların	sıcak	ya	da	soğuk	hava	seçimlerini	kendi	tercihlerine	göre	
yapabilmelerine	imkan	verebilecek	teknoloji	ile	çok	kısa	bir	süre	önce	yenilendiğini,	odalardaki	banyo	içi	
ve	dışı	teknik	kontrollerin	periyodik	olarak	yapıldığını	bilmenizi	isterim.	Sizin	aktardığınız	konularla	ilgili	
gereken	incelemeler	yapılacak	ve	tekrar	etmemesi	için	kontrol	mekanizması	bizzat	tarafımca	
oluşturulacaktır.	
Otelimizden	mutlu	ayrılan	ve	ailemizin	birer	parçası	olan	misafirlerimizden	biri	olma	noktasında,	bir	sonra	
ki	İstanbul	ziyaretiniz	de	size	aramızda	görmekten	duyacağımız	mutluluğu	sizinle	paylaşmak	ister,	iyi	
günler	dilerim.	
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"Müşteri	Memnuniyet	Anlayışları	Çok	İyi"	

13	May	2014Yorum:	Fatih	D	

Geçen	ay	otelde	1	gecelik	konaklamam	olmuştu	ve	otel	ile	ilgili	şikayetlerimi	hem	otelin	anketinde	hem	
de	Tripadvisor'da	belirtmiştim.	Şikayetimden	sonra	otel	müdürü	Özgür	Bey	beni	aradı	ve	şikayetlerimden	
dolayı	çok	üzgün	olduklarını,	sorunların	gerekçelerini	ve	o	andan	haberleri	olsa	sorunu	nasıl	çözeceklerini	
anlattı.	Ve	beni	bir	sonraki	konaklamam	için	tekrar	otele	davet	etti.	Ben	de	bu	ay	ki	konaklamamı	Özgür	
Bey'in	de	ricası	üzerine	tekrar	otelde	gerçekleştirdim	ve	bu	seferki	konaklamamdan	son	derece	memnun	
ayrıldım.	Şunu	belirtmek	isterim	ki,	müşteri	memnuniyetine	bu	kadar	değer	veren	ve	işin	ucunu	sonuna	
kadar	kovalayan,	takip	eden	bir	anlayış	görmedim	daha	önce.	Her	durumda	sıkıntı	ve	sorun	yaşanabilir,	
fakat	önemli	olan	Richmond	oteli	gibi	bu	sorunu	gerçekten	samimiyetle	çözmektir.	Teşekkür	ediyorum.	
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2,5 Çok	Kötü
“FİYASKO”

Kahvaltı kötü diyecem	o	bile	iyi olur pet	şişede toz nazo link	nederseniz
artık çalkalayıp portakal suyu	diye veriyorlar klimalar sıcak üflüyor
15derecedeyken	bile	yataklarrahatsız bir havlu dahi yok prizler çalışmıyor
tv olmayan gördüğüm ilk	otel	tv yok Klima hem	soğutmuyor hem	ek ücret
talep ediyorlar 2	tane çocuk var okul tatilinde çalışıyorlar personeli bu yani
Sevebileceğim hiç birşey göremedim onu çok net	söyliyim ...!
530	kişi bu değerlendirmeyi faydalı buldu.

Club	Sunset	Apartments	tesisi bu değerlendirmeye cevap verdi
merhaba	sevgılı arkadasım neden cok apartıyorsun personelde ıyı ve
yardım sever	ve calıskan kavaltıda gayet ıyı senın toz dedıgın portakal suyu	
5	yıldızlı otelerde sana bRDAGI 26	tl ye	satılıyor kılımada gayet ıyı calısıyor
ama sen kumandasını kulanmasını bılmıyorsan kusur otelın mı oluyor yanı
ve havlularımız da	yeterı kadar var her	kısıye ıkı havlu verıyoruz ama sen
havluyu ayak paspası dıye kulanırsan suc otelcının mı oluyor ?	ıkı cocuk
dedıgın turızım ogrencılerı be	yılmaz bey egtımlı cocuklar bunlar havluyo
ayak paspası dıye kulanmazlar bu cocuklarda vızıyon var herkesıme cevap
verebılecek tercubelerı var sana saygılar
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2,5
Çok kötü
•Tatil seyahati •Grup •Tek Yatak Odalı Daire (3	Yetişkin) •1	gece konaklandı
•Mobil	cihazdan gönderildi
Odalar leş gibi.	O	havlular neydi öyle.	Ben	battaniye sandım.	Havlu beyaz olmalı.	
Resmen kahverengi,sarı renkte battaniye sandım.	Arkadaşım uyardı bu havlu diye.	
Herhalde pisliği gizlemek için öyle seçmişler.	Banyoda sabun falan yok.	Klima için
günlük +10	lira	istediler.	Resepsiyonu görünce zaten odaların halini tahmin etmeniz zor
olmaz.
눇Hiçbirşeyi beğenmedim

Faydalı 158	kişi bu değerlendirmeyi faydalı buldu.

Club	Sunset	Apartments	tesisi bu değerlendirmeye cevap verdi
fatih bey bis olan senın kafanın içindeki düşüncedir madem çok titizsen bıraz fazla öde
5	yıldıza lı notele gıt hadi dıyelımkı bızım odalar bıslık neden bıslık ıçınde yatıyorsun be	
kardesım çık git başka otele yatmak zorunda değilsinki!	bizim havlularımız temız ve
hıjıyenıktır odalarımızda gayet temız buraya gelen bırdaha gelıyor senıngıbı duşunenler
hariç saygılarımla
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Yorumlara Cevap Yazarken Nelere 

Dikkat Edilmeli?
Doğrular
ü Pozitif olun
ü 1.tekil şahıs kullanın
ü Düzeltme yapılan 
şikayetler

ü Lisan kullanımı
ü Genel Müdür 

düzeyinde cevap 
verilmeli

Yanlışlar
ü Savunma yapmayın
ü Vaatte bulunmayın
ü Yorum sitesinin kurallarını direkt hedef 

almamalı
ü Küfür, tehdit, baskı  içermemeli
ü Alıntı yapmayın
ü Reklam, promosyon yapmayın
ü Kişisel bilgiler ifşa edilmemeli
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Bu sistemlerin en büyük özelliği;
Eş zamanlı takip
Verileri işleyebilme ve değerlendirebilme 
olanağı
Gelişmiş ve esnek bir raporlama sistemi
Güçlü bir spam filtresi ile nitelikli sonuçlar

Peki bu kadar mecrayı nasıl takip edebiliriz?
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Yorum ve Fiyat Karşılaştırma Siteleri
Bu siteler de göz ardı edilmemelidir
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Ocak 
2016

Son 12 Aya Göre Büyüme
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Ocak 
2016

Global Dijital İstatistik
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Misafirlerinize deneyim kazandırın

Doğal ve gerçek paylaşımlar yapın

Yenilikleri Takip Edin

Özgün ve kaliteli paylaşımlar yapın

Etki gücü yüksek insanları anlamak

Gözünüzü gelecekten ayırmayın
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http://www.boutiquehotelnews.com/	

http://www.hotelmarketingstrategies.com/	

http://www.hotelmarketing.com/index.php/	

http://www.ehospitalitytimes.com/	

http://www.hospitalitynet.org/index.html	

http://www.cntraveler.com/travel-intel/hotels?src=hotelchatter	

https://www.e-marketingassociates.com/	

http://www.hotelogix.com/	

https://www.tnooz.com/	

https://www.revinate.com/	
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SONSÖZ
Beni	sabırla	dinlediğiniz	için	teşekkür	ederim.	

a_o_z@windowslive.com
05057690299

A.O.Z
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