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ÖZ
Modern yönetimin gereği olarak otel işletmeleri, müşteri istek ve beklentileri
doğrultusunda yenilikleri işletmelerine taşıma zorunluluğu olan teknik birimlerdir.
İşletme faaliyetlerinin proaktif bir yaklaşımda sürdürülmesi, değişim ve yeniliğin
sürekli olarak takip edilmesiyle mümkündür. Özellikle örgüt kültürünün bir parçası
ve fark oluşturabilecek şekilde uygulanan yenilik yönetimi uygulamaları
işletmelerin başarısını ortaya çıkarır hale gelmiştir. Bu araştırmada Safranbolu
destinasyonunda butik otel olarak hizmet sunmakta olan işletmelerinin yenilik
yönetimi konusundaki mevcut durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda butik otel yöneticilerinden anket tekniği ile sağlanan
verilerinin analizinde işletmelerin personel ve yönetim öncelikli yenilik
uygulamalarını benimsedikleri tespit edilmiştir.
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Hotel management as a requirement of modern management is the technical units
which are obliged to carry out innovations in line with customer requests and
expectations. The continuation of business activities in a proactive approach is
possible by continuous monitoring of change and innovation. Especially the
organization is a part of the culture and innovation management practices applied
in such a way that it can make a difference has revealed the success of the
enterprises. In this research, it aims to reveal the levels of innovation management
implementation of businesses that serve as boutique hotels in Safranbolu
destination. For this purpose, analysis of the data provided by boutique hotel
managers through survey showed that the enterprises were carrying their personnel
and management applications to their organisations.
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