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Öz 

Günümüzde insanların evde yemek pişirmediklerinde veya arkadaş toplantıları ve iş görüşmelerinde 
yiyecek-içecek işletmelerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu nedenle yiyecek-içecek işletmelerinde 
yapılan üretimin insan sağlığına uygunluğu konusunda sorular gündeme gelmektedir. Yiyecek-içecek 
işletmelerinin sunduğu ürünlerin sahip olduğu değerler beslenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı 
ve kişilerin ihtiyaç duyduğu miktarda olmalıdır. Beslenme hakkında sahip olunan bilgi düzeyi 
insanların beslenme alışkanlıkları üzerinde etkilidir ve yiyecek içecek işletmelerinde görev yapan 
aşçıların bu konuda bilgi düzeylerinin yetersiz olması beslenme sorunlarına neden olabilmektedir. Bu 
nedenle yiyecek-içecek işletmelerinde görev yapan aşçıların besin öğeleri hakkında bilgi sahibi olmaları 
insanların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri açısından oldukça önemlidir. Buradan hareketle, çalışmada 
yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilen aşçılarının beslenme bilgi düzeyleri belirlemek 
amaçlanmıştır. Çalışmaya Kayalık Kapadokya olarak bilinen Nevşehir ilinde faaliyet gösteren yiyecek-
içecek işletmelerinde istihdam edilen aşçılar katılmıştır. Çalışmada aşçılara yöneltilen açık uçlu soru 
formundan elde edilen veriler istatistiki bir programda analiz edilmiştir. Veriler tek yönlü varyans 
analizi ve iki örneklem t-testi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre, aşçıların büyük çoğunluğunun beslenme bilgi düzeylerinin (%87) yeterli olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

Today, it is seen that people prefer food and beverage businesses when they do not cook at home or 
meet with their friends and business meetings. For this reason, questions arise about the suitability of 
production in food and beverage businesses for human health. The values of the products offered by 
food and beverage businesses should be prepared in accordance with the nutritional principles and 
should be in the amount that people need. The level of knowledge about nutrition has an effect on the 
nutritional habits of people and the insufficient knowledge of the chefs working in the food and 
beverage businesses may cause nutritional problems. For this reason, it is very important for the chefs 
working in the food and beverage businesses to have information about the nutritional elements in 
terms of healthy and balanced nutrition of people. From this point of view, it was aimed to determine 
the nutritional knowledge levels of the chefs employed in food and beverage businesses. The chefs 
employed in the food and beverage businesses operating in the province of Nevşehir, known as Cliff 
Cappadocia, participated in the study. In the study, the data obtained from the open-ended 
questionnaire directed to the chefs were analyzed in a statistical program. The data were analyzed and 
interpreted by one-way analysis of variance and two-sample t-test. As a result of the study, it was 
observed that the nutritional knowledge level of the majority of the chefs (87%) was sufficient. 
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