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Bir mesleğin veya söz konusu meslek ile uğraşan bireylerin profesyonelleşmesinde en önemli
unsurlardan biri olarak çalışanların mesleğe ilişkin algılarından bahsedilebilir. Bu araştırmada
mutfak içerisinde değerlendirilen ancak özellikleri bakımından çok farklı niteliklere sahip olan
steward mesleğinin yapısı ve bu yapı içerisinde mesleğin profesyonelleşmesinin önündeki
engeller ve çözüm önerilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda derinlemesine bilgi
edinmek amacıyla ve araştırma desenine uygunluğu açısından nitel araştırma yönteminden
yararlanılmıştır. Nitel araştırmanın uygulanmasında öne çıkan unsurlardan biri evreni temsil
etme kaygısı taşımamasıdır. Bu nedenle bu çalışma da örneklem yerine bir çalışma grubu
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinin
mutfak departmanında çalışan ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü 12 steward şefi ile
çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler içerik analizinden
faydalanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, bu mesleği yürüten bulaşıkhane
personelinin kimyasal, hijyen ve sanitasyon, temizlik ve iş güvenliği konularında eğitimli olması
gerektiği ortaya çıkmıştır. Mesleğe personel kabulünün kolay, hizmet içi eğitim ve denetiminin
yetersiz olduğu ve toplumsal statüye ilişkin algının da düşük olduğu elde edilen diğer
sonuçlardır.
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As one of the most important elements in the professionalization of an occupation or individuals
who deal with related occupation, the perception of the profession can be mentioned. In this
research, it was aimed to reveal the structure of the steward profession which has been evaluated
in the kitchen but has very different qualities, and to propose the obstacles in the
professionalization of the profession and solutions in this structure. In this context, a qualitative
research method was used in order to get in-depth knowledge and in terms of the appropriateness
of the research design. One of the key elements in the implementation of qualitative research is
the lack of concern about symbolizing the universe. For this reason, a study group was used
instead of the sampling in this study. Within the scope of the research, 12 steward chiefs working
in the kitchen department of five star accommodation enterprises in Istanbul and volunteering
to participate in the research were employed. The data collected by using semi-structured
interview technique were analyzed using the content analysis. As a result of the analysis, it has
been revealed that stewards carrying out this profession must be trained in chemical, hygiene
and sanitation, cleaning and work safety issues. Other consequences are that the acceptance of
staff in the job is inadequate, the in-service training and supervision is insufficient, and the
perception towards social status of the occupation is low.
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