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Bu çalışmanın ana amacı, kadınların mutfakta ne derece yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım tarzı
içerisinde olduklarının belirlenmesidir. Ayrıca kadınların mutfaktaki rol ve sorumluluklarına ilişkin
algıları ile erkeklerden mutfakta yardım ve destek noktasındaki beklentileri araştırmada konu
edilmektedir. Ev hanımı ya da çalışan olma, çocuk sahibi olup olmama ya da evli olup olmamanın
kadının mutfaktaki rol ve sorumluluk algısına ne düzeyde etki ettiği çalışmada ele alınmaktadır.
Benzer şekilde çocuk sahibi olmanın ya da çalışan konumunda bulunmanın ka-dınların mutfakta
erkeklerden yardım ve destek beklentilerini artırıp artırmadığı da araştırma-da ele alınmaktadır.
Ayrıca medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim düzeyi, ev hanımı ya da çalışan konumunda olma
gibi değişkenlerin kadınların mutfaktaki yenilik ve yaratıcılık girişim-lerine ne derece etki ettiği de
irdelenmektedir. Bu amaçla Muğla İli Menteşe ilçesinde ikamet eden kadınlara yönelik bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplam 367 anket değerlendir-meye alınmıştır. Anket verilerinin (ttest ve Anova) analizi sonucunda kadınların araştırma değişkenlerine ilişkin düşünce ve
yaklaşımlarının eğitim düzeyi, medeni durum, gelir düzeyi, konum ve çocuk sahibi olup olmama
gibi demografik değişkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bekâr kadınlar, evli
kadınlara oranla erkeklerin mutfakta daha aktif yer almalarını istemektedir. Evli kadınlar ise
bekârların aksine, mutfakta kadınların daha fazla rol ve sorumluluk almaları gerektiğine
inanmaktadırlar. Ayrıca bekâr kadınların, evli kadınlara oranla mutfakta daha fazla yenilikçi bir
girişim ve deneyim içerisinde oldukları belirlenmiştir. Diğer yandan çocuk sahibi olan kadınların
mutfaktaki rol ve sorumluluk algıları ile yenilikçi girişim ve özgünlük çabalarının, çocuk sahibi
olmayanlara göre daha yüksek olduğu olduğu belirlenmiştir. Ev hanımı konumunda olan kadınların
mutfaktaki rol ve sorumluluk algılarının da çalışan kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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The main purpose of this study is to determine how innovative and creative approach women have
in the kitchen. In addition, perceptions of women towards their roles and responsibilities and their
expectations from men’s support in the kitchen are being studied. In the study, it was investigated
whether being a housewife or worker, single or married, and having children have effect on
women's role and responsibility in the kitchen. Similarly, whether or not having children or being
employed increases the likelihood of women to expect support from men in the kitchen. It also
examines the extent to which variables such as marital status, child owner-ship, education level,
housewife or employee influence women's innovation and creativity initiatives in the kitchen. For
this purpose, a survey study was conducted for women living in the Menteşe, a district of Muğla
province. A total of 367 questionnaires were taken into con-sideration. Analysis of the
questionnaire data (t-test and Anova) showed that women's thoughts and attitudes towards the
research variables differed according to demographic vari-ables such as education level, marital
status, income level, location, and whether they had children. Single women, when compared to
married, want men to be more active in the kitch-en. Married women, on the contrary to the single,
believe that women in the kitchen should take more roles and responsibilities. Furthermore, it was
found out that single women have more innovative initiatives and experiences than married women
in the kitchen. On the other hand, it was determined that women who have children have higher
perceptions of role and responsibility in the kitchen and innovative initiative and originality efforts
than women with-out children. Finally, it was concluded that perception of woman towards their
role and re-sponsibility in the kitchen is higher than working women.
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