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Bu çalışmada ön lisans düzeyinde aşçılık eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründe
çalışmaya yönelik tutumları ile demografik özelliklerinin karşılaştırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada veri toplama aracı olarak anket
kullanılmış ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık programlarında öğrenim gören
294 öğrenciye ulaşılmıştır. Demografik özelliklerin yorumlanmasında frekans ve yüzde
analizlerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin sektörde çalışmaya yönelik tutumlarının
hangi boyutlar altında toplandığını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Elde edilen faktörler ile demografik özelliklerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t
testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
öğrencilerin büyük çoğunluğu aşçılık programını ilk sırada tercih ettiği anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin sektörde çalışmaya yönelik tutumları yedi faktör altında toplanmıştır. Aşçılık
öğrencilerin turizm sektöründe çalışmaya yönelik tutumları demografik özelliklerine göre
farklı düzeylerde farklılık göstermektedir.
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In this study, it is aimed to compare the attitudes and demographic characteristics of the
students who receive culinary education at the associate degree level towards working in
the tourism sector. For this purpose, a survey was used as a data collection tool in the
study and 294 students studying at Muğla Sıtkı Koçman University Cookery programs
were reached. Frequency and percentage analyzes is used in the interpretation of
demographic characteristics. Exploratory factor analysis is applied to determine the
dimensions of students' attitudes towards working in the sector. Independent sample t-test
and one-way analysis of variance (ANOVA) are used to compare factors and
demographic characteristics. According to the results of the research, the majority of the
students preferred the cookery program as a first choice. Students' attitudes towards
working in the sector are grouped under seven factors. The attitudes of cookery students
towards working in the tourism sector differ at different levels according to their
demographic characteristics.
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