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Özaltın Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Gloria Hotels & Resorts’un sektor liderliği
hedefi Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü’nü getirdi

‘Mükemmellikte Yetkinlik
Ödülü’ Gloria Hotels &
Resorts’un

Kişisel gelişim odaklı ve sürekli devinim içindeki kurum politikaları ile desteklenen kalite
standartları uygulayan Gloria Hotels & Resorts’un en büyük hedefi, müşterilerilerinin
ayrıcalıklı bir ortamda en iyi hizmeti sunmak.

S

ektördeki öncü kimliğini Yönetim Sistemleri alanına da taşımaya ve bu süreçte önemli kazanımlar elde eden Gloria
Golf Genel Müdürü Cüneyt Çakalel ödüle
ulaşma süreçlerini bizimle paylaştı.
İş mükemmelliği sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?
Gloria Hotels & Resort Turizm sektörü otel
işletmeciliği alanında bu güne kadar getirdiği yüksek hizmet kalitesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla sürekli olarak bir kaç
öncü kuruluş arasında yer aldı. İçinde bulunduğu sektördeki öncü kimliğini Yönetim Sistemleri alanına da taşımaya karar
veren Gloria Hotels & Resorts EFQM Mükemmellik Modelini uygulama kararı aldı.
Geçtiğimiz yıllarda başta üst yönetimimiz
olmak üzere tüm yönetim kadememiz ve
kritik pozisyonlarda görev yapan çalışanlarımız sırasıyla EFQM farkındalık, model
ve öz değerlendirme eğitimlerini aldılar.
Eğitimlerin ardından gerçekleştirdiğimiz
Özdeğerlendirme sürecinde kullanmakta
olduğumuz yönetim sistemlerini, strateji,
politika ve yaklaşımlarımızı model çerçevesinde değerlendirme, kuvvetli yönlerimiz ile iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit etme olanağı bulduk. Bu süreçte bizi
en çok zorlayan ve aynı zamanda motive
eden konu ülkemizde modeli daha once
kullanan herhangi bir otel işletmesinin olmaması idi. Bu girişimimizin başarıyla sonuçlanmasını sadece kuruluşumuz açısından değil içinde bulunduğumuz sektör
açısından da pozitif bir gelişimin başlan-
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gıcı olarak değerlendirdik.
Özdeğerlendirmemizin ardından uygulamaya aldığımız üç iyileştirme projesi ile misafirlerimize ve çalışanlarımıza yarattığımız
katma değeri arttırmaya çalıştık. Hem bünyemizde hemde bağımsız kuruluşlarca yapılan araştırma sonuçları iyileştirme projelerimizin pozitif etkisini tesciller nitelikteydi.
Eğitimler, özdeğerlendirme ve iyileştirme
projelerinin ardından İş Mükemmelliği
Modelimizin bir dış göz tarafından analiz edilebilmesi amacıyla, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Programına başvurduk
ve KALDER’in Dış Değerlendirme sürecin-

Gloria Golf Genel Müdürü Cüneyt Çakalel

den geçtik. Mükemmellikte 4* Yetkinlik
Belgesini almaya hak kazandık.
Gelmiş olduğunuz başarı noktası size
hangi rekabet avantajlarını sağlıyor ya
da sağlayacak?
Gloria Hotels & Resorts temel sonuçları itibariyle kurulduğu günden bugüne başarılı olmuş bir kuruluştur. Misafir Memnuniyetinde %95, çalışan memnuniyetinde
%85’lerinde üzerinde aldığı sonuçlar karlılık oranlarına da yansımış, kriz dönemleri dahil sektör ortalamasının üzerinde bilançolar elde etmiştir. GHR aynı zamanda
ulusal ve uluslararası pek çok kuruluş tarafından da çevre uygulamalarından, yürüttüğü operasyon alanlarına kadar geniş bir
yelpazede takdir edilmiş, ödüller almıştır.
Mükemmellik Modeli uygulamalarının kuruluşumuz adına yaratacağına inandığımız
rekabetçi avantaj, başarılarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasıdır.
Aldığınız yetkinlik belgesinin, şirketinizin sahip olduğu diğer başarı belgelerinden farklı yönleri sizce nelerdir?
EFQM Mükemmellikte Yetkinlik belgesinin bugüne kadar aldığımız belge ve ödül
süreçlerinden en önemli farkı bu süreçlerin tamamını kapsayan bir incelemeyle verilmiş olmasıdır. Değerlendirme sürecinde
paydaş gruplarımızın, stratejilerimizin, süreçlerimizin, yaklaşımlarımızın ve sonuçlarımızın bütüncül bir bakış açısıyla ve son
derece analitik bir yöntemle incelenmiş olması en önemli farklılığıdır.

