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Bu araştırmada Antalya’da beş yıldızlı turizm işletmelerinin yiyecek-içecek
departmanlarında çalışan kadınların cinsiyet ayrımcılığı temelinde karşılaştıkları sorunlar
konusunda farkındalık düzeylerini belirlemek ve analiz etmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda cam tavan, kraliçe arı sendromu, ücret ayrımcılığı,
mobbing ve cinsel taciz sorunları temelinde hazırlanan sorularla 9 kadınla yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada edinilen verilerden turizm
endüstrisinin genelinde kadınların yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığı sorunlarının yiyecek
içecek departmanında da yaşandığı, toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda kadınların
kendilerine çizdikleri sınırlar ve yine aynı bağlamda işlerin kadın işi ve erkek işi olarak
ayrıştırılması, terfi sorunları ve kırılmaz cam tavanların varlığı, ev-çocuk-eş sorumluluğu
nedeniyle mesaiye kalınamaması nedeniyle dolaylı da olsa ücret ayrımcılığının varlığı ve
yine aynı nedenle iş-yaşam dengesinde yaşanan sıkıntılar olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Bunlara ek olarak kadınların yaşadıkları sorunları işletme yöneticisiyle çözmeye çalıştığı,
yasal yollara başvurmadığı görülmüştür. Yaşanılan sorunların çözümü için araştırmanın
sonuç kısmında öneriler sunulmuştur.

Kabul Tarihi: 29.08.2022
Anahtar Kelimeler
Turizm
Yiyecek ve içecek
Kadın sorunları
Cinsiyet ayrımcılığı
Antalya

Keywords

Abstract

Tourism, food and beverage

In the study, it was aimed to determine and analyze the awareness levels of women
working in food and beverage departments of 5-star tourism businesses in Antalya
regarding the problems they encountered in terms of gender discrimination. In line with
the purpose of the study, semi-structured in-depth interviews, which involved questions
prepared on the basis of glass ceiling, queen bee syndrome, mobbing, and sexual abuse,
were held with 9 women. Based on the data obtained in the study, it was concluded that
gender discrimination problems faced by women in the overall tourism industry was also
experienced in food and beverage departments, and that there were boundaries that
women drew for themselves due to gender roles, separation of jobs as women’s jobs and
men’s jobs in the same context, problems related to being promoted and existence of glass
ceiling, existence of wage discrimination due to women’s not being able to work overtime
as a result of home-child-spouse responsibilities, and problems experienced in job-life
balance due to the same reasons. In addition, it was observed that women tried to sort out
the problems they experienced with the manager of the establishment and did not resort to
legal procedures. In the conclusion part of the study, recommendations for the solution of
the problems were presented.
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