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Bu araştırma, hem otel işletmelerine bağlı yiyecek içecek departmanlarında hem de
bağımsız olarak faaliyet gösteren yiyecek işletmelerindeki kadın çalışanların işte
varolamama (presenteeism) düzeylerini belirlemeyi ve demografik özelliklere göre
farklılıkları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Eskişehir’deki birinci
sınıf yiyecek içecek işletmelerinde ve dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin yiyecek
içecek departmanlarında 399 kadın çalışana anket uygulanmıştır. Anket uygulaması
sonucunda, elde edilen veriler, frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma
değerleri kullanılarak değerlendirilmiş ve değişkenler açısından anlamlı bir farklılığın
bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi ve varyans
analizi (anova) yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre yiyecek işletmelerindeki kadın
çalışanların işte varolamama (presenteeism) düzeyleri ile demografik değişkenler arasında
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Evli, çocuk sahibi, yaşı yüksek, eğitim durumu düşük,
hizmet süresi fazla, yönetici ünvanı düşük veya yönetici ünvanına sahip olmayan, mutfak
bölümünde çalışan ve kronik bir rahatsızlığı olan kadın çalışanların işte varolamama
(presenteeism) düzeyi daha yüksektir. Bununla birlikte yiyecek işletmelerindeki kadın
çalışanların çoğunluğunun işte varolamama (presenteeism) yaşadığı ve işte varolamama
(presenteeism) düzeyinin artmasında en fazla örgütsel faktörlerin etkili olduğu
belirlenmiştir.
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Abstract
This study aims to determine the absence at work (presenteeism) levels of female
employees those working both in the f&b departments of hotels and independently
operating food and beverage business and detect the differences in terms of the
demographic features. Thus, a total of 399 female employees working in the first-class
food and beverage business and for and five star hotels in Eskişehir were surveyed by a
questionnaire. Data obtained by the questionnaire survey was analyzed in terms of
frequency, percentage, arithmetic means and standard deviations. Moreover, a t-test and
variance analysis (Anova) was applied to data to determine if there is a significant
difference between the variables. According to the results, there is a significant difference
both in the absence at work (presenteeism) levels and demographic variables of female
employees working in the food and beverage business. Married, older and less educated
females with a higher service duration or with free of/lower management degrees, having
a child/children and chronic desease has higher absence at work (presenteeism) levels.
Besides, most of the female employees in both work fields were faced with absence at
work (presenteeism) and it was found that organisational factors were the major effective
ones on the increase of the absence at work (presenteeism) level.
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