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Bu çalışmanın amacı, eğitimli kadın iş gücünün turizm sektörünü bırakma nedenlerini
detaylı şekilde tartışmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma yöntemi kullanılarak turizmden
farklı bir alanda kariyer yapmayı seçen 12 kadından veri toplanmıştır. Cevaplar içerik
analizi yoluyla üç ana kategori altında irdelenmiştir: (1) mesleki beklentilerin
karşılanmaması, (2) cinsiyetçi yaklaşım ve (3) değerli hissetme arzusu. Bulgulara göre
katılımcılar; özellikle yönetici kademelerinde temsil edilme oranlarının turizm sektöründe
düşük olduğunu, idari yeteneklerinin küçümsendiğini, cinsiyete dayalı farklı maaş
politikalarının uygulandığını, istihdam edilme olanaklarının eğitimsel ve mesleki
yeterliliklerinden ziyade kişisel niteliklerine göre (medeni durum ve görünüş gibi)
şekillendiğini düşünmektedir. Yine profesyonelliğin ve sistematik bir işleyişin olmayışı,
performansın finansal çıktıların büyüklüğüne göre değerlendirilmesi, egoist yönetici
davranışları, iletişim sürecinde karşılaşılan kaba üslup, mükemmeliyetçilik nedeniyle hata
yapma korkusunu artıran baskıcı yapılar ve en önemlisi de psikolojik-fiziksel tacizler
katılımcıların turizm sektöründen ayrılma niyetini artıran kritik faktörler arasındadır.
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This study aimed to identify the reasons why well-educated female employees leave the
tourism industry. A qualitative research design was applied by conducting interviews with
a purposive sample of 12 women who left the tourism industry to develop careers in other
fields. The data were analyzed using content analysis. The content analysis revealed three
main categories of factors driving female employees to leave the tourism industry: (1) nonfulfillment of occupational expectations; (2) sexist attitudes; and (3) the desire to feel
valued. Specifically, the participants perceive that women are insufficiently represented in
managerial positions in tourism, their administrative skills are undervalued, gender-based
wage inequality is common, and employment opportunities are shaped by their personal
qualities (e.g., marital status, physical appearance) rather than their educational and
vocational qualifications. A number of other critical factors also induce women to leave the
tourism industry. These include lack of professionalism and a non-systematic approach,
assessment of job performance based on financial outputs rather than work quality, egoistic
managerial behaviors, impolite communication, perfectionism and fear of making mistakes,
and, most importantly, psychological and physical harassment.
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