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margin-right: 8px;" />B?RSEN ALTINER</p>  <p>Sonunda ben de ?eytana uydum ve Groupon
?ehir F?rsat?�ndan bir restoran hizmeti ald?m. </p>  <p>�</p>      <p>Almaz olayd?m. </p> 
<p>F?rsatlardan �ellikle hizmet sat?n almak �r�n sat?n almaktan daha risklidir. ��n sat?n
ald???n?z da en fazla �r�n�n�z bozuk ya da ge�gelebilir ama, hizmet sat?n ald???n?zda
kar??la?aca??n?z aksilikler daha fazla olabilir. �nk� biz millet olarak paras? �ceden
�enmi?se hizmette kusura �k a�??zd?r. Bizim k��k i?letmecilerin birinci kural? neredeyse bu
kusur �zerine kuruludur. <br /> <br /> Oysa biraz vizyonu olan bir i?letmeci bu i?in devam?n?n
da gelece?ini d�?�r�r ve hizmetini lay?k?yla verir.<br /> <br /> Bizde vizyonu geni? insanlar
zaten b�y�k i?ler yapt?klar? i�n, k��k hesaplar pe?inde ko?mazlar. K��k hesaplar pe?inde
ko?anlar genellikle g�n� kurtarmay? ama�ayan, gelecekleri bug�nden belli olmayan
i?letmelerdir.<br /> <br /> ??te ben burada yan?lg?ya d�?t�m; Suadiye Re?at�? b�y�k bir
i?letme sand?m. B�y�k i?letme olan Kad?k���n son 50 y?ll?k ge�i?inde �k �emli yeri olan
Suadiye Kul�p Re?at Turistik Tesisleri�ymi?. 15 y?l aradan sonra ayn? sokakta bu kez
modern cafe-bistro konsepti ile yeniden a�lan Suadiye Re?at�?n eski Re?at�la en az?ndan
hizmet anlam?nda hi�alakas? yokmu?.<br /> <br /> Durumu k?saca anlatay?m. <br /> <br />
Arkada?larla g�zel bir pazar kahvalt?s? yapmak i�n Groupon ?ehir F?rsat?�ndan Suadiye
Re?at�ta haftasonlar? kullanmak �zere yedi ki?ilik kahvalt? sat?n ald?m.<br /> <br /> Bize
vaat edilen zahterli �kelek peynirinden muammaraya zengin bir Antakya Kahvalt?s?yd?.
Antakya mutfa?? hem Akdeniz, hem Arap mutfa??n? i�nde bar?nd?r?r. Zengin ve g�zel bir
mutfakt?r. Bu y�zden kahvalt?s?n?n da de?i?ik ve zengin olaca??n? d�?�nd�m. Belki
de?i?ik ve zengin bir kahvalt?s? vard?r ama, biz g�medik. �nk� Re?at�tan karn?m?z
doymadan kalkt?k. Karn?m?z?n doymas? �emli de?il ama, en az?ndan g��m�z doysayd? iyi
olurdu. B�lece d??ar? �kar �kmaz en yak?n kafeye ko?turup, gerekli gereksiz kalori al?m?
ya?amam?? olacakt?k. <br /> <br /> Bize vaat edilen kahvalt? men�s�ndeki Antakya s�nme
peyniri, �rek otlu Antakya dil peyniri, Antakya yerli peyniri, zahterli �kelek peyniri, k?rma ye?il
zeytinli halhali piyaz?, zahter salatas?, vak?fl? bal?, ayva marmelad?, turun�marmelad?,
tereya?, attun, ye?il zeytin, muammara yani cevizli biber, gumus, biberli kaytaz b�e?i, kat?kl?
ekmek ve susaml? pideden; biz sadece peynir, zeytin ve re�l k?sm?n? yedik. Biberli kaytaz
b�e?i, gumus, muhammara ve kat?kl? ekme?i g�medik. K?saca k��c�k bir masan?n
�zerine s?k?? t?k?? yerle?tirieln kahvalt?l?klar aras?nda ne g��m�z� ne karn?m?z?
doyuracak hi�ir ?ey yoktu.<br /> <br /> �l??an elemanlar yetersiz oldu?u i�n hizmet de yoktu.
6 ya??na kadar �cuklar?n �cretsiz oldu?u belirtilmi?ti. Bu bilgi bizim alg?m?zda �cuklar i�n
bir oyun alan?n?n oldu?u ?eklinde canland??? i�n, �cuklar?m?z? da yan?m?za alma
gafletinde bulunduk. Masam?zda biri 2 ya??nda, di?eri 5 ya??nda iki �cuk vard?. �cuklar
analar?n?n babalar?n? kuca??nda oturmak zorunda kald?lar. �cuklar i�n de?il herhangi bir
alan, sandalye bile ayarlanmam??t?. <br /> <br /> A�k�s? bu durum y?llar?n Re?at�?na
hi�yak??mad?. <br /> <br /> Restoran i?i �le kolay bir i? de?ildir. Neden bu kadar �k restoran
a�l?yor sonra da kapan?yor diye d�?�nmek gerekir?<br /> <br /> E?er bir retoran y?llara
direniyor ve ayakta kal?yorsa, bunun mutlaka bir nedeni vard?r. Ya yemekleri �k lezzetlidir, ya
fiyatlar? iyidir, ya porsiyonlar? doyurucudur ya da hizmeti m�kemmeldir.<br /> <br /> Hi�biri
de?ilse, o zaman m�?teri size niye gelsin?<br /> <br /> Peki firsat sitelerinin bu durumda hi�mi
kabahati yok? Olmaz olur mu? Burada en b�y�k problem f?rsat sitelerinin indirim i�n
anla?t??? firmalarla m�?teri memnuniyeti �zerine ciddi bir anla?ma yapamamas?. ��n ve
hizmetin zaman?nda ve sitede belirtildi?i ?ekilde verilmesini sa?layamad?klar? m�ddet�
��rlerinin uzun olaca??n? d�?�nm�yorum. <br /> <br /> Sizi bilmem ama, ben bundan sonra
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f?rsat sitelerinden �ellikle restoran hizmeti sat?n almay? d�?�nm�yorum. E?er al?rsam da
yan?ma f?rsattaki haklar?m? g�teren sayfan?n �kt?s?n?n almay? ihmal etmeyece?im.</p> 
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