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Giriş 

Çeşitlilik; paylaşılan özelliklerin, değerlerin, inançların ve 

tecrübelerin sonucudur. İster görünür ister görünmez olsun, 

çeşitlilik her yerde mevcuttur. 

Çeşitliliğin yönetilmesi artık toplum, işletmeler, hükümetler ve 

kurumlar için bir görev haline gelmiştir. 

Kültür, din, ırk, yaş, cinsiyet ve kişisel becerilerin tümü, Çeşitlilik 

DNA'mızın bir parçasıdır. 

Sonuçları, faydaları ve ortaklıkları oluşturabilmek için bu 

farklılıkları yönetmeyi öğrenmemiz gerekir.  

Eğer stratejik hedefimiz en iyi yeteneğe sahip olmaksa, çeşitlilik 

sorunları dünya çapında fark yaratabilecek şekilde çözmenin 

önemli bir parçasıdır. 



ÇEŞİTLİLİĞİ niçin yönetmeliyiz 

Liderlik ve Büyüme 

  Küreselleşme 

İnovasyon 

Yetenek 

Müşteri odaklılık 

Çeşitliliği Yönetmek, karmaşık karar alma durumlarını 

benimseyip bu gibi durumlara ve çevreye uyum sağlamak 

için önemli bir başarı faktörü olup, Liderliği ve Büyümeyi 

destekler.

Gastronominin küresel ekosisteminde birlikte çalışmak, 

işbirliği yapmak ve başarı ile rekabet etmek için açık bir 

zihne ve farklı bakış açılarına ihtiyacımız vardır.  

Çeşitlilik İnovasyonu getirir. Farklı profiller, farklı 

çözümler sunan ve profesyonel bir mutfakta sihir yaratan 

farklı bakış açıları sunar. 

Farklı profiller gastronomide yeteneklerin teşvik edilmesine 
katkıda bulunan çok çeşitli özellikler sunar. 

Çeşitliliğe sahip bir ekip, yeni müşterilerimizin taleplerine 

daha iyi cevap verir ve bundan dolayı müşterilerin 

deneyiminde fark yaratan katma değerli ve cazip 

seçenekler sunar. 



Biz, Gastronomide Kadınlar Derneği olarak İnsan Çeşitliliğini bir 

Rekabet Avantajı olarak görüyoruz. Bu bizim farklı bakış açılarına 

sahip deneyimler, hassasiyetler ve başarı hikayeleri edinmemizi 

sağlar.  

Çeşitliliği benimsemenin ön saflarında gastronomimizi 

vurgulayarak, müşterilerimize Uluslararası Gastronomi 

dünyasında Kapsayıcılık kavramını güçlendiren benzersiz bir 

deneyim sunabiliriz. 



 

 

GASTRONOMİDE KADINLAR DERNEĞİ NEDİR 
 

Gastronomide Kadınlar Derneği, 2019'da İspanya'da 

kurulmuş bir Topluluk olup, misyonu yüzyıllardır 

tarlalardan mutfağa kadar Gastronomi'nin sahne 

arkasında yer almış olan tüm kadınların dünya  

çapındaki görünürlüğünü arttırmaktır. 

 

Kadın yetenekleri desteklemek, onların 

bilgi birikimlerini tanıtmak ve bilimsel, 

akademik ve ticari alanlarda yeni projeleri 

teşvik etmek için ağ oluşturma, işbirliği ve 

sinerjiler için bir alan yaratmak istiyoruz. 

Gastronomide Kadınlar 
Derneği olarak: 

“İnsan ÇEŞİTLİĞİNİ ve 

Gastronomide Kadınların 
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ” 

 destekliyoruz. 



GASTRONOMİDE KADINLAR DERNEĞİ 

Vizyonumuz kadınlar için sürdürülebilir eşitliğin  

itici güçleri ve uluslararası düzeyde görünürlüklerine katkıda  
bulunanlar olarak sektörde referans olmaktır. 

 

Misyonumuz annelerimizden miras aldığımız bilgileri 

ve uygulamalı deneyimlerimizi yaymak, şimdiki ve gelecekteki 

yetenekleri desteklemek ve teşvik etmektir. 

 
 

Amacımız kadın liderliğini ileriye götürmek nihai hedefi ile, 

Dernek üyelerimizin sinerjilerini, her birinin kişisel gelişimini teşvik etmek  
için kullanmaktır.  



Çeşitlilik DNA’mızın bir parçasıdır 
 

 
 
 

Gastronomide Kadınlar Derneği olarak kendimizi 

Gastronomide kadın görünürlüğünün aktif olarak 

tanıtılmasına ve geliştirilmesine adadık. 

Son derece itibarlı olan ve büyüyen dünya çapında 

yemek hizmeti sektöründe çalışan herkesin sektör 

içinde “birlik olduğunu hissetmesini”, sektörün  

“bir parçası olduğunu” ve sektöre “aidiyet 

duygusunu hissetmesini” sağlamak istiyoruz. 

Gastronomide Kadınlar Derneği olarak, erkeklerin 

ve kadınların aynı görünürlüğe sahip olduğu, 

yeteneğin cinsiyetinin olmadığı bir ortamda, 

etiketler olmadan çalışmak istiyoruz. 

 
Gastronomide kadınların erdemlerine ve 

başarılarına dayalı olarak kilit rol oynadığı ve hak 

ettikleri önemi elde ettikleri bir kültürü teşvik 

etmek istiyoruz. 



Niçin İnsan ÇEŞİTLİLİĞİNE odaklanmalıyız? 
 

 

İnsan ÇEŞİTLİLİĞİ, tüm sektörlerde, büyük bir öneme sahiptir. Bugün toplum, kadının her alanda ve meslekte taşıdığı önem ve 
değerin her zamankinden daha fazla bilincindedir. 

Her ne kadar geçmişte kadınlar mutfak buluşları sanatında kilit bir rol oynamış ve sıklıkla hizmet eden bir rol üstlenmiş olsalar 
da, gastronominin artan önemine rağmen, her zaman gözden uzak bir rol üstlenmişlerdir. 

 
Michelin Rehberi İspanya 2019'da Michelin yıldızlı 206 restoran var, ancak bu restoranların sadece 19'unda bir kadın aşçı 

var, ki bu da toplamın %9,2'sini temsil ediyor. Gastronomi dünyasında gerçek belirginliği olan kadınların yüzdesi çok 

düşüktür. 

İspanya'da rehber kitapçıklar ve kongreler, en iyi kadın aşçıların hala istisna olduğu küresel Gastronominin mevcut 

gerçekliğini yansıtmamaktadır. Kadınlar için beklenen bir (d)evrim var. 



  Dikkate alınması gereken bazı gerçekler... 
 

İşgücü pazarı fırsatları 
 

78% 66,5% 

 

 
Ev işleri 

 

34% 79% 

 

 
Michelin Rehberi 2019 

 

90,8% 9,2% 

 

Dünyadaki ilk on restoran  

100% 0% 

 

Yemek pişirmeyi bildiğini beyan 

eden 

 50% 85% 



İşte bizim yol haritamız... Kadınlara 

Gastronomi dünyasında benzersiz, 

kendine has ve kabul görmüş bireyler 

olarak davranılmasını istiyoruz. 

 
 
 
 
 

Kadın yeteneklerin teşvik 

edilmesinin önündeki ana engeller: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Uluslararası danışmanlık firması Bain & Company tarafından yürütülen bir araştırma, 

kadınların profesyonel kariyerlerine yüksek beklentiler ve büyüme hedefleri ile başladıklarını, 

ancak bu güvenin kariyerlerinin ortasında uçup gittiğini doğrulamaktadır. 

İlk iki yıllık çalışma hayatının sonunda bu ilk hedef %60 oranında düşmektedir”  

 

Kaynak: Future of Jobs Report, World Economic Forum 

1. Sınırlayıcı inançlar 

2. Bilinçsiz önyargılar 

3. Kadın rol modellerin olmaması 

4. Uzlaştırma stratejilerinin olmaması 



1. Sınırlayıcı inançlar 
 

 

Kişisel engeller arasında en önemli olanı sınırlayıcı inançlardır. 

 
Bunlar, gerçekliğin herhangi bir yönü hakkında tamamen ikna 

olduğumuz ve sorgulamadan kabul ettiğimiz değer yargılarıdır. 

 

Bunlar, kendimize, başkalarına ve bizi çevreleyen durumlara ilişkin 

algımızı etkiler. Sınırlayıcı inançlar çoğu zaman eylemde 

bulunmanın önünde birer gerçek engel haline gelirler ve hatta 

başkalarıyla ilişkilerimizde en büyük düşmanımız bile olabilirler. 

 

Bu anlamda kadınlar dünyaya öz talep, erkekler ise özgüven 

açısından bakarlar. Bu bakış açılarının her ikisi de karar vermeyi 

etkiler. 

 

Her şeyi doğru yapmayı istemek imkansızdır ve suçluluk duygusu 

yaratır. Bu inançların üzerinde çalışmak ve kendini sınırlamamak her 

insanın görevidir. 

 

Yeteneğimizin bilincinde olmak, gitmek istediğimiz yere 

varmamızı sağlayacaktır. 

 
 

 
 
 



Günümüzde kadınları etkileyen ana Sınırlayıcı İnançlar…  
 
 
 

 

“Benim değerimi başkalarının benim 
hakkımda düşündükleri belirler". Bu, 
başkalarının değerlendirmelerine karşı duyarlılık 
üretir ve benlik saygısının yanı sıra ilişki kurma 
ve karar verme biçimlerini de etkiler. 

 

"Hata yapamam". Yüksek düzeyde mükemmellik ve her 
şeyi aynı yoğunlukta elde etmeyi isteme tutumu: daha iyi 
aşçı, daha iyi anne, daha iyi eş, vb. 

 
 
 

“"Diğer insanlar hata yapamaz". 
Kendilerinden ve başkalarından yüksek 
düzeyde talepte bulunmak (genellikle makul 
olmayan talepler). Diğerlerinin de benim gibi 
davranması bekleniyor. 

“"Değişemem, ben buyum." Hem kişisel hem de 
başkalarına karşı değişim içeren her şeye karşı direnç. 
Kişisel dönüşümü içeren hedeflere ulaşmada kararlılık 
eksikliği, yeni ve farklı şeyler deneme isteğinde eksiklik 
yaratır.  

. 

1 2 

3 4 



2.  Bilinçsiz Önyargılar  
 
 
 

 
 

  

 

Kadınların karşılaştığı engeller arasında ikinci en 

önemlisi bilinçsiz basmakalıp yargılar ve 

önyargılardır. 

Beynimiz, aldığı muazzam miktarda bilgiyi analiz 
edebilmek için kısa yollar kullanmak zorunda kalır. 

Bu kısa yollar, önceki inançlara, basmakalıp 

yargılara ve tutumlara bağlı olarak beynin belirli 

bilgileri seçmesine ve diğer girdileri göz ardı 

etmesine sebep olur. Bu kısa yollar bilişsel 

önyargılar olarak bilinir ve bilinçsizce çalışır. 

 

İş bağlamında ve kültürel konular sebebiyle, 

kadınlar, toplumumuzda var olan bu bilinçsiz 

önyargıların ürettiği ve onların mesleki 

gelişimlerini, görünürlüklerini ve tanınırlıklarını 

engelleyebilecek belirli durumlarla karşı karşıya 

kalabilir. 



3. Kadın rol modellerin olmaması 
 

 

 

 

İyi yemek yapmak yeterli değildir. Zirveye ulaşmak için yetenek 
sahibi olmanın yanı sıra araştırmak, projeler geliştirmek, yollar açmak, 
risk almak... ve tüm bunları medyaya ulaştırmak gerekiyor. 

 

Çünkü görülmeyen şey yok demektir. Ve bu konuda kadınlar 
başarısız oluyor. Genel bir kural olarak toplum içine çıkmaktan 
hoşlanmıyoruz; biz bunu annelerimizden veya akıl hocalarımızdan 
öğrenmedik, çağımızdan önce güçlü bir aşçılar ve lokantacılar nesli de 
olmadı. 
   
Gastronomide Kadınlar Derneği olarak, kadın yeteneklerin kişisel ve 
profesyonel olarak büyüyebileceği, gelişebileceği ve parlayabileceği 
bir güven ve çeşitlilik ekosistemi oluşturmak istiyoruz. 
 
Eğer Gastronomide Kadınlar birlikte Uluslararası tanınırlığa sahip 
bir Kadın nesli geliştirebilirse, bunlar birer Elçi olacak ve yeni 
nesillerin İspanya'da ve Uluslararası düzeyde kendi Kimliklerini, 
Markalarını ve Yeteneklerini tanıtarak mesleki anlamda 
büyümelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

 

 
 
 
 



4. Uzlaştırma stratejilerinin olmaması  
 
 

 

Kadınların maksimum mesleki potansiyellerine ulaşmaları için 
kişisel hayatlarıyla profesyonel hayatlarını uzlaştırabilmeleri 
gerekir. 

 

Kadınların anne, kız çocuğu, eş ve meslek sahibi olarak rollerini 
uzlaştırmalarını sağlayacak sosyal, ekonomik ve politik önlemlerin 
alınması gerekli ve acildir: 

 

• İhtiyaçlara göre uyarlanmış yoğun veya esnek günler 

• Haftalık dinlenme günleri 

• Güvenlik ve rahatlık sunan doğru sözleşmeler 

• Değer ve katkının serbest zaman veya ücret şeklinde tanınması 

• Harcanan zamana değecek fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılım 

• Kararlaştırılan çalışma saatlerinde toplantılar 

• Yakın akrabaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için yıllık izin günleri 
 

Gastronomide Kadınlar Derneği olarak, bir aileyi büyütme ve 
aileye bakma hakkımız ile gastronomi konusundaki 
yeteneğimizi ve tutkumuzu geliştirme hakkımız arasında 
karar vermek zorunda kalmadan, kadın ve meslek çalışanları 
olarak mutlu olma hakkını savunuyoruz. 



Kapsayıcılık araçları… 

 
 
 
 

 

 

          TOPLUM 

• Kadınlara erkeklerle eşit muamele edilmesi. 

• Gastronomide liderlik modellerinin yenilenmesi. 

 
 

DEVLET 

• Doğum izninin eşitlikçi paylaşımının sağlanması. 

• Altyapıların ve gerekli mevzuatın sağlanması. 

 
 

KADINLAR 

• Zorluklarla mücadeleye cesaret etme. 

• Kendi konfor alanlarından ayrılmaya kendilerini mecbur etme. 

• Görünürlükleri ile ilgilenme. 

 

 
 ERKEKLER 

• Kadın yetenekleri desteklemek için uzlaşma. 

• Erdeme dayalı yetenekleri savunma   

 

 

… herkesin refahı için … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomide Kadınlar 
Derneği’ne verdiğiniz 
destek için teşekkür 

ederiz.  
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