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Üniversite eğitiminde bazı bölümler iş yaşamına geçişte bireye avantaj sağlarken bazı
bölümler gerek iş fırsatlarının kısıtlı olması gerekse mezun sayısının fazla olması nedeniyle
bireyi dezavantajlı bir konuma sürükleyebilmektedir. Diğer yandan genç işsizlik oranının
yüksek olduğu toplumlarda üniversite öğreniminde mezun durumunda olup kısa sürede iş
hayatına adım atarak yaşamını sürdürecek olan gençlerin gelir elde edecekleri işi seçmede
kararsızlık, tutarsızlık, umutsuzluk ve kaygı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, lisans
düzeyinde öğrenim görmekte olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin iş
kaygı durumlarını incelemektir. Çalışmada anket tekniği kullanılarak, Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim
görmekte olan 239 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma analizlerinin elde edilmesinde
korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre işsizlik kaygısı ile cinsiyet
değişkeni arasında herhangi bir ilişki bulunmazken, işsizlik kaygısı ile iş bulmayı ümit etme
ve üniversite eğitiminin iş yaşamına iyi bir başlangıç yapmak için yeterliliği arasında negatif
yönlü ve düşük bir ilişki belirlenirken, işsizlik kaygısı ile mesleki eğitim ve beceri altında
bir işte çalışma arasında pozitif yönlü ve düşük bir ilişki belirlenmiştir.
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While some departments in university education provide an advantage to the individual in
the transition to business life, some departments can lead the individual to a disadvantaged
position due to the limited job opportunities and the large number of graduates. On the other
hand, in societies with high youth unemployment rates, indecision, inconsistency, despair,
and anxiety are seen in choosing the job where young people who will graduate from
university education and will continue their lives by entering the business life in a short
time will gain income. This study aims to determine the work anxiety levels of gastronomy
and culinary arts department students studying at the undergraduate level. In the study, it
was applied to 239 students studying in the gastronomy and culinary arts department of
Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism using survey technique from
quantitative research methods. Correlation analysis was used to obtain research analyses.
According to the results of the analysis, while there was no relationship between
unemployment anxiety and gender variable, a negative and low relationship was
determined between unemployment anxiety and hope to find a job and the affability of
university education to get a good start in business life, while a positive and low relationship
was found between unemployment anxiety and working in a job under vocational education
and skills.
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