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Tüketici memnuniyeti ve bağlılığı açısından önemli olan hijyen ve sanitasyonun çalışanların
iş motivasyonlarıyla ilişkili olduğu savunulmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde hijyen
ve sanitasyonun başlangıç noktasının mutfak olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışmada
mutfak çalışanlarının iş motivasyonu ile hijyen davranışı düzeyleri ve bu iki davranış
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın verileri Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonuna
(TAŞFED) bağlı 12 dernek üyesi 466 mutfak çalışanlarından çevrimiçi anket yoluyla elde
edilmiştir. Çalışmada literatürden uyarlanan 19 soruluk iş motivasyonu ölçeği ile 16 soruluk
hijyen davranışı ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın analiz sonuçlarına göre mutfak
çalışanlarının iş motivasyonu ve hijyen davranışı düzeylerinin yüksek olduğu ve iki
değişken arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yine analiz sonuçlarına
göre mutfak çalışanlarının iş motivasyonları ortalamalarının eğitim ve cinsiyetlerine göre
farklılaşmadığı ancak yaşlarına göre farklılaştığı görülmüştür. Öte yandan mutfak
çalışanlarının hijyen davranışının ise yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak
cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre farklılaştığı ortaya konmuştur. Çalışma doğrudan
mutfak çalışanlarına yönelik yapılması ve COVID-19 sürecinde gerçekleştirilmiş olması
sebebiyle özgünlük bakımından önem arz etmektedir.
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It is argued that hygiene and sanitation, which are important for consumer satisfaction and
loyalty, are related to the work motivation of employees. Based on the fact that the starting
point of hygiene and sanitation in food and beverage establishments is the kitchen, the work
motivation of kitchen workers and their hygiene behaviour levels and the relationship
between these two behaviours were examined in this study. Data gathered from 466 kitchen
staff members of the Turkey Cooks and Chefs Federation (TASFED) via online survey. In
the study, work motivation scale and hygiene behaviour scale that adapted from the
literature were used. According to the analysis results of the study, it was determined that
the work motivation and hygiene behaviour levels of kitchen workers are high and there is
a positive relationship between the two variables. Again, according to the analysis results,
it was seen that the average work motivation of kitchen workers did not differ according to
their education and gender, but they did differ according to their ages. On the other hand,
it has been revealed that the hygiene behaviour of kitchen workers does not differ
significantly according to their age, but varies according to their gender and education level.
The study is important in terms of originality, since it was carried out for kitchen workers
and was carried out during the COVID-19 process.
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