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Çalışmada termal otellerin stratejik satın alma davranışlarının firma performansı
üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı neticesinde veri
toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı yedi termal şehir otelinde
satın alma bölümü departman sorumluları ile görüşülmüştür. Araştırma kapsamındaki
katılımcıların seçiminde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulguları
çerçevesinde stratejik satın almanın otel işletmeleri üzerine “satın alma bölümünün
varlığına, satın alım sırasında gerçekleştirilen fayda-maliyet analizine, tedarikçi seçimi ve
sürecine, müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisine, ekolojik ve ekonomik açıdan da
çevreye sağladığı faydaya” doğrudan etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Otel satın alma
departman yöneticileri, stratejik satın alma uygulamalarının farkında olmalarına rağmen
fayda maliyet analizleri çerçevesinde etkin tedarikçi ilişkileri geliştirerek daha geleneksel
satın alma yöntemleri uygulamaktadır. Stratejik satın alma kararları veren otel
işletmelerinin, geleneksel satınalma yöntemi uygulayan otel işletmelerine göre maliyet
avantajı, rekabet ve tedarik süreçlerinin yanı sıra müşteri memnuniyet düzeyini, istenilen
seviyeye ulaştırabileceği öngörülmektedir.

Kabul Tarihi: 11.09.2022
Anahtar Kelimeler
Termal oteller
Stratejik satınalma
Satınalma

Keywords

Abstract

Thermal hotels

In this study, it is aimed to investigate the effects of strategic purchasing behaviors of
thermal hotels on company performance. Semi-structured interview method, which is one
of the qualitative study methods, was used to collect data in the study. The managers of
the purchasing departments of seven five-star thermal city hotels in Afyonkarahisar were
interviewed. Purposive sampling method was used in the selection of the participants
included in the study. Based on the findings of the study, it has been stated that strategic
purchasing has a direct effect on the hotel businesses “on the existence of the purchasing
department, the cost-benefit analysis performed during the purchase, the supplier
selection and process, its effect on customer satisfaction, and the environmental benefit in
terms of ecological and economic aspects”. Although the hotel's purchasing department
managers are aware of strategic purchasing practices, they implement more traditional
purchasing methods by developing effective supplier relations within the framework of
cost-benefit analysis. It is predicted that hotel businesses that make strategic purchasing
decisions can reach the desired level of customer satisfaction, as well as cost advantage,
competition and supply processes, when compared to hotel businesses that implement
traditional purchasing methods.
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