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ÖZ
Otel işletmelerinde her geçen gün daha da artan rekabet koşulları işletme
yöneticilerini bu koşullara karşı koymaya ve stratejik düşünmeye
yöneltmiştir. Strateji, aynı müşteriye rakiplere oranla çok daha farklı
yararlar sunabilmektir. Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde üst
kademe yöneticilerin stratejik düşünmeye bakış açılarını incelemektir. Bu
amaçla nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Atatürk
Havalimanı çevresindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerin yöneticilerinin stratejik
düşünmeye ilişkin bakış açıları değerlendirilmiştir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmış ve havalimanı çevresinde
faaliyet gösteren 8 otel işletmesinden 11 yönetici ile görüşülmüştür. Otel
yöneticilerinin bakış açısına göre stratejik düşünme, mevcut durumu
korumakla birlikte değişim, yenilikçilik ve risk alma unsurlarını
kapsamaktadır.
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Increasingly competitive conditions in hotel businesses have led business
managers to resist these conditions and to strategic thinking. The strategy
is to be able to offer much different benefits to a customer compared to
competitors. The aim of this research is to examine the perspectives of
middle and upper level hotel managers on strategic thinking. Qualitative
research has been conducted for this purpose. Within the scope of the
research, the perspectives of the managers of 4 and 5 star hotels around
Ataturk Airport on strategic thinking were evaluated. Interview technique
was used as data collection tool in the research and 11 managers from 8
hotels operating around the airport were interviewed. Strategic thinking,
from the point of view of the hotel managers, includes elements of change,
innovation and risk taking as well as maintaining the current situation.

