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BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİLİM: 
FAST  FOOD  YEMEK TERCİHLERİ
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ÖZET
Bu araştırma, Kocaeli ili İzmit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağ-

lı lise ve dengi okullarda öğrenim gören 180 erkek, 180 kız olmak üzere 
toplam 360 öğrencinin fast food yemek tercihlerini incelemek amacıyla 
planlanıp yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere 
göre; erkek öğrencilerin % 53.3’ünün, kız öğrencilerin % 50.6’sının günde 
üç öğün yemek tükettikleri; erkek öğrencilerin % 17.2’sinin, kız öğrenci-
lerin % 23.3’ünün sabah kahvaltısını, erkek öğrencilerin % 16.1’inin, kız 
öğrencilerin % 21.1’inin öğle yemeğini atladığı tespit edilmiştir. Erkek öğ-
rencilerin % 84.2’sinin, kız öğrencilerin % 88.5’inin fast food restoranlara 
arkadaşlarıyla, erkek öğrencilerin % 52.1’inin, kız öğrencilerin % 52.6’sı-
nın hafta sonu gitmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin fast 
food restoranları yiyecekler lezzetli olduğu için, fast food servisi yapan 
restoranlardan hamburger restoranını, fast food ürünlerden en çok ham-
burgeri, içeceklerden kolalı içecekleri, seyyar olarak satılan köfte ekmeği 
ve simit-poğaçayı; geleneksel mutfaktaki yiyeceklerden en çok mantıyı; 
tatlılardan baklavayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme kültürü, fast food tercihleri, öğrenci.

ABSTRACT
This research has been planned and conducted to clarify the fast food 

preferences of the 360 high school students, 180 girls and 180 boys, in 
Izmit, Kocaeli. Depends on this research, it has been determined that 53.3% 
of the male students, 50.6% of the female students eat three meals a day, 

*  Bilim Uzmanı         
   ** Prof. Dr. ; Uzm. Araş. Gör.: Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Bilimleri 
Bölümü



1212

but on the other hand 17.2% of male students, 23.3% female students omit 
breakfast, 16.1% of male students, 21.1% female students omit lunch. It 
has been determined that 84.2% of the male students, 88.5% of the female 
students prefer to go to fast food restaurants with their friends and 52.1% 
of the male students, 52.6% of the female students prefer to go there at the 
weekends. Following these results, it has been determined that students 
prefer to go to fast food restaurants because of having delicious food; next, 
they prefer to go to the restaurants who sell hamburger among the other fast 
food restaurants; they also prefer to eat hamburger among the fast food; to 
drink coke among the drinks, to eat meatball with bread and simit (savoury 
roll covered with sesame seeds), poğaça (savoury pastry) ; they mostly 
prefer to eat “manti” (a ravioli-like dish served with yoghurt) among our 
traditional food; to eat “baklava” (sweet pastry generally cut into diamond 
shaped pieces) among the deserts.

Key Words: Nutrition culture, fast food  preferences, student.

Giriş
Dünyaya gelen her canlı, yaşamak ve yaşamını devam ettirebilmek 

için her şeyden önce beslenme, barınma ve üreme gibi temel içgüdüsel 
gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Bunlar, bütün canlıların ortak 
özelliklerindendir (Soylu, 1978). Yemek yeme, biyolojik ihtiyaçların kar-
şılanmasının yanında, insanların birbiriyle kaynaştıkları, sohbet ettikleri, 
eğlendikleri, sevinç ve üzüntülerini paylaştıkları, kutlamalar yaptıkları ve 
böylece sosyal gereksinmelerini karşıladıkları bir olgudur (Ciğerim, 2001). 
Yaşamın devamını sağlamak amacıyla tüketilen besinlerin hazırlanış şe-
killeri her toplumda farklıdır. Günümüzde hızlı kentleşme, sanayileşme, 
batı kültürüne açılma, yemek hazırlama zamanın azalması, kitle iletişim 
araçlarının etkisi, reklamlar, gıda sanayinin gelişmesi gibi birçok etmen 
doğal olarak fast food (hızlı hazır yemek) beslenme sisteminin gelişmesine 
yol açmıştır. Bu gelişme insanların yaşam biçimlerinde ve yemek yeme/
beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapma ve çok sayıda insanın da 
ev dışında beslenmelerine yol açmıştır. Fast food sistemindeki restoranlar 
çok sayıda ürünü standart mönülerle tüketicilere sunmaktadır. Özellikle 
fast food türü yemek servis eden restoranların sundukları yiyeceklerin in-
san sağlığı açısından herhangi bir risk taşımaması gerekir (Özçelik et al., 
2007). Fast food beslenme biçimi, ayaküstü beslenmeyi ifade etmektedir. 
Başka bir deyimle, hızlı ve hazır beslenme anlamındadır (Merdol, 1994). 
Hızlı hazır beslenme, insanın zamanla yarışması sonucunda ortaya çıkmış 
bir sistemdir ve kentsel yemek kültürünün bir tanımı olmuştur. Türkiye’de 
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ilk fast food restoranı 1986’da İstanbul Taksim Meydanında açılmıştır 
(Anonim, 1998). Daha sonraki yıllarda, hipermarketlerde, şehir merkez-
lerinde fast food restoranları giderek çoğalmıştır. Özellikle okul çağındaki 
çocuklar ve üniversitede okuyan gençler arasında bu beslenme tarzı çok 
rağbet görmektedir. Hamburger, pizza, sandviç, patates kızartması, kola 
en çok tercih edilen besinlerdir. Gençlerin fast food restoranları tercih et-
melerinde dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, kolay ulaşabilme, servis hızı, 
menüdeki çeşitlilik, özel ürünlerin olması gibi faktörler önemli rol oyna-
maktadır (Bayraktar vd.,1995). Fast food yiyecekler, bugün ve gelecekte 
de gıda endüstrisi için hızla gelişen bir sektör, insanlar için de vazgeçilmez 
bir tüketim biçimi olmaya devam edecektir (Boğaz, 2003). 

Bu araştırma, öğrencilerin fast food türü yiyecek ve içecek tercihlerini 
belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

Materyal ve Yöntem
Araştırma bölgesi Kocaeli ili İzmit ilçesidir. Kocaeli İzmit ilçesinde 

Milli Eğitim Bakanlığı’na (M.E.B) bağlı lise ve dengi okullarda öğre-
nim gören ve  tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 360 öğrenci 
(180 kız, 180 erkek) araştırma kapsamına alınmıştır. İzmit merkez ilçede 
M.E.B.’na  bağlı 13 lise, 9 meslek lisesi ve biri çok programlı lise olmak 
üzere toplam 23 adet lise bulunmaktadır. Bu liselerden Mimar Sinan Lisesi 
ve 24 Kasım Anadolu Lisesi olmak üzere iki lise, İzmit Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek Lisesi ve Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere iki 
meslek lisesi araştırma kapsamına alınmış, araştırma gerekli izinler alın-
dıktan sonra yürütülmüştür. Her okuldan toplam doksan öğrenci (45 erkek, 
45 kız öğrenci) alınmıştır. Dağılımın uygun olması için lise 1. sınıftan (30 
x 4) 120 öğrenci, 2. sınıftan (30 x 4) 120 öğrenci ve 3. sınıftan (30 x 4) 120 
öğrenci olmak üzere toplam 360 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. 
Araştırma verileri  anket formları yardımı ile karşılıklı görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır.  Anket formu; öğrencilere ilişkin genel bilgile-
ri, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını ve fast food yemek tercihlerini 
belirleyen sorulardan oluşmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veri-
ler SPSS Windows 11.0 (Statistical Package for Social Sciences)  progra-
mında değerlendirilmiştir. Araştırma verileri mutlak ve yüzde değerler ile 
çizelgeler halinde gösterilmiştir. Gerekli yerlerde aritmetik ortalamalar ( 
X ± S X) alınmış, istatistiksel analiz olarak Khi Kare Önemlilik Testi (X2) 
ile İki Ortalama Arasında Önemlilik Testi (Student T testi) kullanılmış-
tır. Öğrencilerin besin tercihlerinin değerlendirilmesinde karşılaştırmanın 
daha belirgin olması için T= 3T1 + 2T2 + T3 puanlama formülü kullanıl-
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mıştır. Formülde T: toplam puan, T1: birinci tercih, T2: ikinci tercih, T3: 
üçüncü tercihi ifade etmektedir. Bu tercih formülü birçok araştırıcı tarafın-
dan kullanılmış; geçerlilik ve güvenirliliği saptanmıştır. Öğrencilerden yi-
yecek ve içecekleri en çok tercih ettiğinden en aza doğru 1., 2. ve 3. olarak 
numaralandırmaları istenmiştir. Puanlama sisteminde öğrencilerin belirt-
tikleri birinci tercihlere 3 puan, ikinci tercihlere 2 puan, üçüncü tercihlere 
ise 1 puan verilmiştir. Her öğrencinin her bir yiyecek ve içecek için ver-
diği puanlar SPSS programına yüklenmiştir. Bu şekilde belirtilen yiyecek 
ve içeceklerin aldıkları puanlar toplanarak her bir öğrencinin yiyecek ve 
içecek ortalama tercih puanları belirlenmiş, yiyecek ve içeceklerin aldık-
ları ortalama tercih puanları hesaplanarak değerlendirilmiştir (Şahinkaya, 
1983; Özgen ve Gönen, 1989; Sürücüoğlu ve Çakıroğlu, 2000). 

 Bulgular ve Tartışma
Öğrenciler Hakkında Genel Bilgiler
Araştırma kapsamına alınan erkek öğrencilerin % 32.8’i 14-15, % 

61.2’si 16-17, % 6.0’sı 18-19 yaş grubunda; kız öğrencilerin %32.8’i 14-
15, % 62.2’si 16-17, % 5.0’i 18-19 yaş grubundadır. Ailesinin yanında 
kalan erkek öğrencilerin oranı % 96.2, kız öğrencilerin oranı % 98.3’dür. 
Bir yakınının yanında kalarak öğrenimine devam eden erkek öğrencilerin 
oranı (% 7.8), kız öğrencilerin oranından (% 1.7) yüksektir. 

Öğrencilerin ailelerindeki birey sayısı incelendiğinde; erkek öğrencile-
rin % 55.0’inin, kız öğrencilerin % 54.4’ünün ailesinin 2-4 kişiden oluş-
tuğu bulunmuştur. Ailesinde 5 ve üzeri birey bulunanların oranı erkek öğ-
rencilerde %45.0, kız öğrencilerde  % 45.6’dır.  Erkek öğrencilerin ailele-
rindeki ortalama birey sayısı  4.61 ±1.19 kişi, kız öğrencilerin ailelerindeki 
ortalama birey sayısı 4.58±1.12 kişi olarak bulunmuştur.  

Araştırmaya alınan erkek öğrencilerin annelerinin % 36.7’sinin ilkokul, 
% 25.5’inin ortaokul, % 16.1’inin lise, % 10.6’sının yüksekokul mezunu 
olduğu, % 8.9’unun okur-yazar olmadığı belirlenmiştir. Kız öğrencilerin 
annelerinin % 53.4’ü ilkokul, % 22.8’i lise, % 15.0’i ortaokul, % 54.4’ü 
yüksekokul  mezunu iken, % 3.3’ü okur-yazar değilidir. Erkek öğrencile-
rin babalarının % 32.8’inin lise, % 25.6’sının ortaokul, %21.1’inin ilkokul, 
% 17.2’sinin yüksekokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin 
babalarının % 31.6’sının ilkokul, % 30.6’sının lise, % 20.6’sının ortaokul 
mezunu olduğu, % 0.5’inin ise okuryazar  olmadığı belirlenmiştir. Erkek 
ve kız öğrencilerinin  annelerinin eğitim durumları arasındaki farklılık-
lar istatistiksel açıdan önemli (x2:22.25, sd:5, p<0.01), babalarının eğitim 
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durumları arasındaki farklılıklar ise önemsiz bulunmuştur (x2:5.65, sd:4, 
p>0.05).

Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları
Adölesan döneminde artan besin gereksiniminin karşılanması, doğru 

beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına bağlıdır. Bunların başında gün-
lük alınacak besinlerin 3 öğüne dengeli dağıtılması gelmektedir (Eser 
vd., 2000).  İnsanın günde bir veya iki öğünde beslenmesi, alınacak olan 
toplam enerjiyi de etkileyecektir. Bireyin ihtiyacı olan enerjiyi eşit olarak 
almaması psikolojik ve metabolik rahatsızlıklara neden olacaktır. Öğün 
sayısı azaldıkça vücutta azotun kullanılabilirliği azalır, glikoz emilimi ve 
glikojen sentezi artar. Yağ depolarında ve yağ sentezinde artış olur. Bu 
da metabolizma bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle yemeklerin en 
az üç öğünde tüketilmesi önerilmektedir (Sürücüoğlu, 1986; Sağlam ve 
Yürükçü, 1996). 

Araştırma verileri değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerin % 17.2’sinin 
günde iki öğün, % 53.3’ünün günde üç öğün, % 29.5’inin günde dört ve 
daha fazla öğünde  yemek yedikleri bulunmuştur. Günde iki öğün yemek 
tüketen kız öğrencilerin oranı % 28.9, üç öğün yemek tüketenlerin oranı 
% 50.6, dört ve daha fazla öğün yemek tüketenlerin oranı ise % 20.5 ola-
rak tespit edilmiştir. Öğrencilerin günlük ana öğün dağılımları arasındaki 
farklılıklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (x2:8.29, sd:2, p<0.05).  
Araştırma kapsamına alınan erkek öğrencilerin % 17.2’sinin sabah kah-
valtısını, % 16.1’inin öğle öğününü, % 7.2’sinin akşam öğününü yemediği 
belirlenmiştir. Sabah kahvaltısını atlayan kız öğrencilerin oranı % 23.3, 
öğle öğününü atlayanların oranı % 21.1, akşam öğününü atlayanların oranı 
ise % 7.8’dir. Bu sonuçlardan görüldüğü gibi en çok atlanan öğün sabah 
kahvaltısıdır. Vakitsizlik, alışkanlık olmaması ve iştahsızlık erkek ve kız 
öğrenciler tarafından belirtilen ilk üç öğün atlama nedenlerindendir. 

Sağlıklı beslenmede öğünlerin düzenli tüketilmesinin önemi büyüktür 
(Eser vd., 2000). Çocukların ise büyüdükçe daha çok öğün atladığı saptan-
mıştır (Nu et al., 1996). Öğün atlama alışkanlık haline dönüştürüldüğünde, 
kişinin yeterince beslenmesi engellenmekte ve yetersiz beslenmeye bağlı 
sorunlar oluşmaktadır (Sağlam ve Yürükçü, 1996; Kızıltan, 2000). 

Yücecan vd. (1994), yaz okullarına devam eden çocuk ve gençlerin 
beslenme alışkanlıklarını incelediklerinde; öğrencilerin % 65.4’ ünün dü-
zenli öğün alışkanlığı olduğu halde % 9.5’ inin düzenli öğün alışkanlığının 
olmadığını tespit etmişlerdir.
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Çetinarslan (2002),  öğrencilerin % 54.6’sının okul nedeniyle düzensiz 
yediğini (öğün atlama, öğün dışında atıştırma gibi), % 36.6’sının düzenli 
olarak üç öğün yemeye çalıştığını, % 6.0’sının kilosunu korumak için za-
man zaman düzensiz yediğini (öğün atlama, iki öğünü birleştirmek gibi) 
bulmuştur. 

Geçkil (2002), öğrencilerin sağlık davranışlarının ve sorunlarının ta-
nımlanması, beslenme ve stresle baş etme eğitiminin sağlığı geliştirmeye 
etkisi üzerine yaptığı bir çalışmada, eğitim öncesinde öğrencilerin gün-
lük ortalama öğün sayısını 2.67±1.05,  eğitim sonrasında ise ortalama 
2.91±0.97 olarak bulmuştur.  

Öğrencilerin Fast Food Restoranlara Gitme Durumları 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi, hızlı kentleşme, eğitim düzeyinin 

yükselmesi, batı kültürüne açılma, yalnız yaşama, sık seyahat etme ve iş 
temposunun yoğunluğuna bağlı olarak yaşam biçiminin değişmesiyle ül-
kemizdeki geleneksel beslenme alışkanlığı da değişmeye başlamış ve in-
sanları ev dışında yemek yemeye itmiştir (Toygar, 1994; Sürücüoğlu ve 
Özçelik, 1998; Boğaz, 2003). Sınırlı menü ile çalışan restoranların mi-
nimum zamanda maksimum sayıda müşteriye hizmet verdiği ve standart 
yöntemlerle hazırlanmış yiyeceklerin servisinin yapıldığı sistem olarak 
tanımlanabilen “hızlı hazır yemek (fast food)” sistemi de bu değişimde-
ki yerini almıştır (Akşit vd., 1997). Öğrenciler de hızlı ketleşme, ulaşım 
sorunları, günlük okul programlarının getirdiği zorunluluklar gibi birçok 
sosyal nedenle akşam öğünü dışındaki hemen hemen tüm besin gereksi-
nimlerini dışarıdan sağlamaktadırlar. Öğrenciler için bu yerler okul kantini 
ya da okul çevresindeki fast food işletmeleridir (Kolaç ve Berk, 1997).

Öğrencilerin fast food yemek restoranlarına gitme durumlarına ait bil-
giler çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1.  Öğrencilerin fast food restoranlara gitme durumları

Gitme durumu
Erkek Kız

İstatistik
S % S %

Gider 165 91.7 173 96.1
X2: 3.09

SD:1
p>0.05

Gitmez 15 8.3 7 3.9

Toplam 180 100.0 180 100.0

Kiminle  gittikleri

Yalnız 15 9.1 3 1.7

X2: 9.77
SD:2

p<0.01

Arkadaşlarıyla 139 84.2 153 88.5

Ailesiyle 11 6.7 17 9.8

Toplam 165 100.0 173 100.0

Ne zaman  gittikleri

Hafta içi 39 23.7 38 22.0

X2: 0.15
SD:2

p>0.05

Hafta sonu 86 52.1 91 52.6

Hem hafta içi hem 
hafta sonu

40 24.2 44 25.4

Toplam 165 100.0 173 100.0

Çizelge 1’den öğrencilerin fast food restoranlarına gidip-gitmedikleri 
incelendiğinde; öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu restoranlara gittik-
leri görülmektedir. Erkek öğrencilerin % 91.7’sinin, kız öğrencilerin % 
96.1’nin bu restoranlara gittiği; erkek öğrencilerin % 8.3’ünün, kız öğren-
cilerin % 3.9’unun gitmediği belirlenmiştir. Öğrenciler arasında hızlı hazır 
yemek restoranlarına gitme durumları istatistiksel açıdan anlamlı bulun-
mamıştır (p>0.05). 

Çizelgeden fast food hazır yemek restoranlarına giden öğrencilerin ki-
minle gittikleri incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 84.2’sinin,  kız öğren-
cilerin % 88.5’inin arkadaşlarıyla gittikleri saptanmıştır. Bu restoranlara 
giden öğrencilerin birlikte gittikleri kişilerin cinsiyetle ilişkisi istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Öğrencilerin fast food restoranları-
na gittikleri zaman dilimi incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 52.1’nin, 
kız öğrencilerin %52.6’sının hafta sonu gittikleri saptanmıştır. Fast food 
restoranlarına giden öğrencilerin gittikleri zamanın cinsiyetle ilişkisi an-
lamsız bulunmuştur (p>0.05).
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Bayraktar vd. (1995)’nın tüketiciler üzerinde yaptığı bir çalışmada ka-
dın tüketicilerin % 85.04’ünün, erkek tüketicilerin ise % 79.66’sının fast 
food restoranlara arkadaşları ile gitmeyi tercih ettiklerini bulmuşlardır. 

Boğaz (2003) tüketicilerin fast food tercihlerini belirlemek için yaptığı 
bir çalışmada; tüketicilerin fast food restoranlara alışveriş yapanların eş-
leri ve çocukları ile, gençlerin arkadaşları ile,  zamanı kısıtlı kişilerin de 
hızlı bir şekilde yemek yeme için geldiklerini belirlemiştir. Bu restoranlara 
tüketicilerin % 48.25’i hem hafta içi, hem de hafta sonu, % 39.75’i sadece 
hafta sonu, % 12.00’si ise hafta içi geldiklerini belirtmişlerdir. 

Yabancı (2004), öğrencilerin anne ve babalarının çocuklarını fast food 
restoranlara götürmelerini değerlendirdiği çalışmasında; araştırmaya ka-
tılan çocukların anne ve babalarının % 61.4’ünün çocuklarını bazen fast 
food türü yemek yemeye götürdüğünü, % 29.0’unun hiç götürmediğini, % 
9.6’sının sıklıkla götürdüğünü saptamıştır. 

Öğrencilerin Fast Food Restoran Tercihleri
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin en çok tercih ettikleri fast food 

servisi yapan restoranlar çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Öğrencilerin fast food servisi yapan restoranların ortalama 

tercih puanları

Restoranlar
n

Erkek Kız

t  testiX ± SD S X X ± SD S X 

Hamburger restoranı 180  1.13 ± 1.362 0.102 1.75 ± 1.228 0.092
4.553 

(p<0.01)

Pizza restoranı 180 0.79 ± 1.083 0.081 1.30 ± 1.228 0.092
4.188 

(p<0.01)

Tavuk ürünleri 
restoranı

180 0.91 ± 1.202 0.090 0.51 ± 0.994 0.074
3.488 

(p<0.01)

Pide restoranı 180 1.02 ± 1.054 0.079 0.63 ± 0.921 0.067
3.674 

(p<0.01)

Lahmacun restoranı 180 0.64 ± 0.889 0.066 0.57 ± 0.934 0.070
0.694 

(p>0.05)

Sandviç restoranı 180 0.28 ± 0.702 0.052 0.42 ± 0.791 0.059
1.833 

(p>0.05)

Kebapçı + köfteci 
restoranı

180 0.98 ± 1.177 0.088 0.64 ± 1.002 0.075
2.942 

(p<0.01)
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Çizelge 2’den öğrencilerin tercih puan ortalamalarına göre fast food 
servisi yapan restoranlar incelendiğinde; erkek ve kız öğrenciler tara-
fından en çok tercih edilenin hamburger restoranı olduğu görülmektedir 
(Erkek: 1.13 ± 1.362; Kız: 1.75 ± 1.228). İkinci sırada en çok tercih edilen 
restoran erkek öğrencilerde pide restoranı (1.02 ± 1.054), kız öğrencilerde 
pizza restoranıdır (1.30 ± 1.228). Çizelge cinsiyete göre istatistiksel olarak 
ele alındığında; hamburger, pizza, tavuk ürünleri, pide ve kebapçı+köfteci 
restoranının tercih edilmesi önemli (p<0.01), sandviç ve lahmacun resto-
ranı açısından önemsiz bulunmuştur. 

Bayraktar vd. (1995),  gençlerin hızlı hazır (fast-food) restoranları ter-
cih etmelerinde rol oynayan faktörlerin; dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, 
kolay ulaşabilme, servisin hızlı olması, menülerdeki çeşitlilik gibi sebep-
ler olduğunu belirtmektedirler.

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000), hamburger restoranına erkek öğren-
cilerin % 57.2’ sinin, kız öğrencilerin % 40.5’inin; pizza restoranına erkek 
öğrencilerin % 65.0’inin, kız öğrencilerin % 58.9’unun; pide restoranına 
erkek öğrencilerin % 30.4’ünün, kız öğrencilerin % 35.4’ünün seyrek ola-
rak gittiğini tespit etmişlerdir. 

Özçelik et al. (2007) yaptıkları bir çalışmada erkek ve kadın tüketici-
lerin en çok tercih ettikleri restoranların hamburger ve pizza restoranları 
olduğunu belirlemişlerdir.

Öğrencilerin Fast Food Restoranları Tercih Etme Nedenleri
Öğrencilerin fast food servisi yapan restoranları tercih etme nedenleri-

nin ortalama tercih puanları çizelge 3’ de verilmiştir.

Çizelge 3’ten öğrencilerin tercih nedenlerinin ortalama puanları ince-
lendiğinde; erkek öğrencilerin fast food restoranları en çok; sevdiği için 
(1.69 ± 1.313), lezzetli olduğu için (1.44 ± 1.238) ve fiyatları uygun oldu-
ğu için (0.84 ± 1.061) tercih ettikleri; kız öğrencilerin sevdiği için (1.93 ± 
1.217), lezzetli olduğu için (1.59 ± 1.157) ve fiyatları uygun olduğu için 
(0.70 ± 0.985) tercih ettikleri saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde 
erkek ve kız öğrencilerin hızlı hazır restoranları tercih etmesindeki neden-
lerin puan ortalamaları arasındaki farklılıkların hiç birisinin önemli olma-
dığı tespit edilmiştir (p > 0.05).

Özçelik et al. (2007) yaptıkları bir çalışmada erkek ve kadın tüketici-
lerin fast food restoranları en çok sevdikleri için, lezzetli olduğu için ve 



1220

alışkanlık olduğu için tercih ettiklerini saptamışlardır. 

Çizelge 3. Öğrencilerin fast food servisi yapan restoranları tercih etme 
nedenlerinin ortalama tercih puanları

Nedenler
n

Erkek Kız

t  testi
X ± SD S X X ± SD SX

Sevdiği için 180 1.69 ± 1.313 0.098 1.93 ± 1.217 0.091
1.832 

(p>0.05)

Lezzetli olması 180 1.44 ± 1.238 0.092 1.59 ± 1.157 0.086
1.144 

(p>0.05)

Alışkanlık 180 0.72 ± 1.026 0.077 0.53 ± 0.924 0.069
1.835 

(p>0.05)

Fiyatları uygun 180 0.84 ± 1.061 0.079 0.70 ± 0.985 0.073
1.338 

(p>0.05)

Menüleri çeşitli 180 0.44 ± 0.786 0.059 0.36 ± 0.715 0.053
1.053 

(p>0.05)

Hızlı olması 180 0.48 ± 0.801 0.060 0.38 ± 0.719 0.054
1.177 

(p>0.05)
Diğer 
yemeklerden 
sıkıldım

180 0.21 ± 0.623 0.046 0.27 ± 0.674 0.050
0.894 

(p>0.05)

Alışveriş yerlerine 
yakın

180 0.08 ± 0.349 0.030 0.14 ± 0.530 0.040
1.293 

(p>0.05)

Öğrencilerin Fast Food Türü Yiyecek Tercihleri
Öğrencilerin fast food restoranlarına gittiklerinde en çok tercih ettikleri 

yiyeceklerin ortalama tercih puanları çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Öğrencilerin tercih ettikleri fast food türü yiyeceklerin orta-
lama tercih puanları 

Yiyecekler
n

Erkek Kız

t  testiX  ± SD S X X ± SD S X  

Hamburger 180 1.19 ± 1.391 0.104 1.40 ± 1.373 0.102 1.411 (p>0.05)

Bigburger 180 0.29 ± 0.738 0.055 0.08 ± 0.434 0.032   3.309 (p<0.01)

Soğuk sandviç 180 0.08 ± 0.364 0.027 0.07 ± 0.410 0.030 0.272 (p>0.05)

Paylar 180 0.07 ± 0.375 0.028 0.01 ± 0.105 0.008 1.913 (p>0.05)

Et döner 180 1.17 ± 1.272 0.095 0.72 ± 1.053 0.079   3.701 (p<0.01) 
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Izgara et-köfte 180 0.37 ± 0.763 0.057 0.19 ± 0.580 0.043 2.490 (p<0.05)

Cheese burger 180 0.14 ± 0.486 0.036 0.06 ± 0.353 0.026 1.861 (p>0.05)

Tavuk burger 180 0.08 ± 0.349 0.026 0.14 ± 0.530 0.040 1.293 (p>0.05)

Sosisli sandviç 180 0.12 ± 0.399 0.030 0.16 ± 0.530 0.040 0.898 (p>0.05)

Tavuk döner 180 0.68 ± 1.065 0.079 0.59 ± 1.051 0.078 0.847 (p>0.05)

Patates 
kızartması

180 0.24 ± 0.611 0.046 0.51 ± 0.795 0.059 3.571 (p<0.01) 

Big mac 180 0.07 ± 0.367 0.027 0.14 ± 0.608 0.045 1.364  (p>0.05)

Balık fileto 180 0.01 ± 0.105 0.008 0.00 ± 0.000 0.000 1.418 (p>0.05)

Salata bar 180 0.03 ± 0.223 0.017 0.08 ± 0.429 0.032 1.389 (p>0.05)

Kebaplar 180 0.31 ± 0.801 0.060 0.14 ± 0.547 0.041 2.384 (p<0.05)

Lahmacun 180 0.13 ± 0.477 0.036 0.21 ± 0.652 0.049 1.292 (p>0.05)

Pizza 180 0.28 ± 0.763 0.057 0.77 ± 1.143 0.085 4.829 (p<0.01) 

Nugget 180 0.04 ± 0.306 0.023 0.09 ± 0.462 0.035 1.207 (p>0.05)

Kumpir 180 0.03 ± 0.196 0.015 0.19 ± 0.580 0.043 3.653 (p<0.01) 

Pideler 180 0.21 ± 0.595 0.044 0.14 ± 0.515 0.038 1.136 (p>0.05)

Çizelge 4’den öğrencilerin en çok tercih ettikleri yiyeceklerin aldığı 
ortalama tercih puanları incelendiğinde; erkek ve kız öğrencilerin en çok 
tercih ettikleri yiyeceğin hamburger olduğu görülmektedir (Erkek: 1.19 ± 
1.391; Kız: 1.40 ± 1.373). İkinci sırada en çok tercih puanı alan yiyecek 
erkek öğrencilerde et döner (1.17 ± 1.272), kız öğrencilerde ise pizzadır 
(0.77 ± 1.143). Bu iki yiyecekten sonra en çok tercih puanı alan yiye-
cekler erkek öğrencilerde tavuk döner (0.68 ± 1.065); kız öğrencilerde et 
dönerdir (0.72 ± 1.053). Erkek ve kız öğrencilerin bigburger (p<0.01), et 
döner (p<0.01), ızgara et+ köfte (p<0.05), patates kızartması (p<0.01), ke-
bap (p<0.05), pizza (p<0.01), kumpir (p<0.01) tercih puan ortalamaları 
arasındaki farklılıklar önemli, diğerleri arasındaki farklılıklar önemsiz bu-
lunmuştur (p>0.05).

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000), yaptıkları bir çalışmada; erkek öğren-
cilerin sırasıyla etli pide, et döner,  hamburger, patates kızartması, lahma-
cun ve pizza; kız öğrencilerin sırasıyla etli pide, patates kızartması, ham-
burger, lahmacun, pizza ve et döner tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. 

Özçelik ve Sürücüoğlu (1998)’nun yaptıkları bir çalışmada batı tarzı fast 
food ürünleri içinde tüketicilerin en fazla tercih ettikleri ürünlerin sırasıyla; 
hamburger, patates kızartması ve tavuk burger olduğunu belirlemişlerdir. 

Pastore et al. (1996) Amerika’da lise öğrencileri üzerinde yaptıkları ça-
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lışmada öğrencilerin % 28.0’inin fast food türü yiyecek tükettiğini tespit 
etmişlerdir. 

Öğrencilerin Fast Food Türü Yiyecekleri Tercih Etme Nedenleri
Öğrencilerin fast food türü yiyecekleri tercih etme nedenlerine göre or-

talama tercih puanları çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5. Öğrencilerin fast food türü yiyecek tercih nedenlerinin orta-
lama tercih puanları

Nedenler
n

Erkek Kız

t  testi
 X ± SD S X  X ± SD S X

Servis hızlı 180 1.07 ± 1.290 0.096 0.71 ± 1.097 0.082 2.905 (p<0.01)

Fiyatları uygun 180 0.84 ± 1.144 0.085 0.73 ± 1.050 0.078 0.912 (p>0.05)

Doyurucu 180 0.96 ± 1.064 0.079 1.02 ± 1.088 0.081 0.539 (p>0.05)

Menüler çeşitli 180 0.61 ± 0.924 0.069 0.78 ± 0.993 0.074 1.703 (p>0.05)

Reklamların etkisi 180 0.17 ± 0.554 0.041 0.17 ± 0.537 0.040 0.097 (p>0.05)

Lezzetli 180 1.31 ± 1.238 0.092 1.66 ± 1.243 0.093 2.720 (p<0.01)

Okuluma yakın 180 0.76 ± 1.059 0.079 0.86 ± 1.181 0.088 0.846 (p>0.05)

Besin değeri 
yüksek

180 0.10 ± 0.411 0.031 0.04 ± 0.232 0.017 1.580 (p>0.05)

Temiz 180 0.03 ± 0.315 0.024 0.01 ± 0.075 0.006 1.150 (p>0.05)

Ortamını sevdiğim 
için

180 0.02 ± 0.166 0.012 0.00 ± 0.000 0.000

Çizelge 5’den öğrencilerin tükettikleri fast-food tercih etme neden-
lerinin tercih puan ortalamalarına göz atıldığında; erkek öğrencilerin tü-
kettikleri fast food türü yiyecekleri en çok lezzetli olduğu için (1.31 ± 
1.238), servisi hızlı olduğu için (1.07 ±1.290) ve doyurucu olduğu için 
(0.96±1.064); kız öğrencilerin tükettikleri fast food türü yiyecekleri en çok 
lezzetli olduğu için (1.66 ± 1.243), doyurucu olduğu için (1.02 ± 1.088) ve 
okullarına yakın olduğu için (0.86 ± 1.181) tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
Çizelge cinsiyete göre istatistiki açıdan incelendiğinde; fast food türü yi-
yeceklerin tercih edilmesinde; servisi hızlı olduğu için ve lezzetli olduğu 
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için tercih edilmesi istatistiki açıdan önemli (p<0.01), diğerleri ile önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05). 

Öğrencilerin İçecek Tercihleri
İnsanların yiyecek ve içecek tercihinde yaşadığı çevre, sosyo-ekonomik 

faktörler, demografik değişkenler, eğitim seviyesi gibi birçok faktör önemli 
rol oynamaktadır. Fast food sisteminde en çok tercih edilen içecek koladır. 
Kolalı içecekler bu sistemin tamamlayıcısı durumundadır (Boğaz, 2003). 

Öğrencilerin içecek ortalama tercih puanları çizelge 6’da verilmiştir.

Çizelge  6. Öğrencilerin içecek ortalama tercih puanları

İçecekler
n

Erkek Kız

t  testi
X ± SD S X X ± SD S X

Kolalı içecekler 180 2.23 ± 1.215 0.091 2.03 ± 1.305 0.097 1.547 (p > 0.05)

Tropikal 
içecekler

180 0.20 ± 0.646 0.048 0.16 ± 0.587 0.044 0.683 (p > 0.05)

Sade gazozlar 180 0.38 ± 0.741 0.055 0.33 ± 0.776 0.058 0.625 (p > 0.05)

Sütlü kakaolu 
içecekler

180 0.31 ± 0.727 0.054 0.36 ± 0.796 0.059 0.622 (p > 0.05)

Renkli 
meşrubatlar

180 0.28 ± 0.694 0.052 0.13 ± 0.522 0.039 2.232 (p < 0.05)

Hazır meyve 
suları

180 0.33 ± 0.762 0.057 0.45 ± 0.847 0.063 1.373 (p > 0.05)

Sıcak çikolata 180 0.28 ± 0.677 0.051 0.67 ± 0.969 0.072 4.414 (p < 0.01)

Taze meyve 
suları

180 0.39 ± 0.815 0.061 0.31 ± 0.719 0.054 0.960 (p > 0.05)

Ice tea 180 0.19 ± 0.557 0.042 0.16 ± 0.561 0.042 0.471 (p > 0.05)

Ayran 180 0.62 ± 0.905 0.067 0.59 ± 0.932 0.070 0.287 (p > 0.05)

Turşu suları 180 0.06 ± 0.353 0.026 0.02 ± 0.148 0.011 1.363 (p > 0.05)

Soda 180 0.05 ± 0.285 0.021 0.04 ± 0.287 0.021 0.369 (p > 0.05)

Nescafe 180 0.29 ± 0.691 0.052 0.45 ± 0.793 0.059 1.985 (p < 0.05)

Süt 180 0.29 ± 0.745 0.056 0.26 ± 0.712 0.053 0.434 (p > 0.05)
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Çay 180 0.07 ± 0.404 0.030 0.02 ± 0.166 0.012 1.536 (p > 0.05)

Şalgam suyu 180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p > 0.05)

Çizelge 6’dan öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler incelendi-
ğinde; en yüksek tercih puanı alan içecekler sırasıyla erkek öğrencilerde 
kolalı içecekler (2.23 ± 1.215), ayran (0.62 ± 0.905) ve taze meyve sula-
rı (0.39 ± 0.815); kız öğrencilerde kolalı içecekler (2.03 ± 1.305),  sıcak 
çikolata (0.67 ± 0.969) ve ayran (0.59 ± 0.932) gelmektedir.  Çizelgeden 
görüldüğü gibi her iki öğrenci grubunda da en çok tercih edilen içecek 
koladır. Gençler arasında kolalı ve gazlı renkli-renksiz içecek tüketimi ol-
dukça yaygındır. Bu tür içecekler beslenme uzmanlarınca boş enerji kay-
nağı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle içecek olarak ayran, süt ve taze 
sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tüketiminin yaygınlaştırılması için 
çocuk ve gençlere yeterli eğitim verilmelidir. Yapılan istatistiksel analiz 
sonucunda kız ve erkek öğrenciler açısından renkli meşrubat (p<0.05), sı-
cak çikolata (p<0.01) ve neskafe (p<0.05) tercih puanları arasında önemli 
bir ilişki varken, diğerleri arasındaki farklılıklar önemsizdir (p>0.05). 

Özgen (1998), öğrencilerin % 68.0’inin kolalı içecekleri, % 31.2’sinin 
meyve suyunu, % 41.1’inin ayran-sütü, % 61.9’unun çayı, % 46.9’unun 
neskafeyi, % 17.2’sinin sıcak çikolatayı tükettiğini belirlemiştir. 

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000),  erkek öğrencilerde tercih puan orta-
laması en yüksek olan içecekleri sırasıyla kola, ayran, hazır meyve suyu; 
kız öğrencilerde sırasıyla kola, ayran, hazır meyve suyu olarak belirlemiş-
lerdir. 

Yılmaz (2002), öğün dışında öğrencilerin % 58.0’inin çayı, % 14.0’ünün 
kolalı içecekleri,  % 7.2’sinin süt-ayranı, % 6.8’inin kahveyi, % 5.1’inin 
sodayı, % 5.0’inin suyu, % 4.9’unun meyve suyunu tükettiklerini bulmuş-
tur.

Öğrencilerin Tercih Ettikleri Ayaküstü (Seyyar) Satılan Yiyecekler 
Öğrencilerin ayaküstü  (seyyar) olarak satılan yiyeceklerden tercih et-

tikleri besinlerin ortalama tercih puanları çizelge 7’de verilmiştir.

Çizelge 7. Öğrencilerin ayaküstü satılan yiyeceklerin ortalama tercih 
puanları 
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Yiyecekler
n

Erkek Kız

t  testi
X ± SD S X X ± SD S X

Balık ekmek 180 0.60 ± 1.112 0.083 0.16 ± 0.568 0.042 4.777 (p<0.01)

Kokoreç 180 0.67 ± 1.139 0.085 0.35 ± 0.881 0.065 2.951 (p<0.01)

Midye tava 180 0.17 ± 0.554 0.041 0.10 ± 0.437 0.033 1.267 (p>0.05)

Kumpir 180 0.49 ± 0.960 0.072 0.87 ± 1.196 0.089 3.353 (p<0.01)

Gözleme 180 0.33 ± 0.731 0.055 0.44 ± 0.880 0.066 1.369 (p>0.05)

Ciğer ekmek 180 0.39 ± 0.772 0.058 0.19 ± 0.530 0.040 2.786 (p<0.01)

Saç kavurma 180 0.23 ± 0.653 0.049 0.07 ± 0.300 0.022 3.011 (p<0.01)

Simit-poğaça 180 1.00 ± 1.214 0.091 1.50 ± 1.348 0.100 3.698 (p<0.01)

Köfte ekmek 180 1.24 ± 1.208 0.090 1.22 ± 1.085 0.081 0.230 (p>0.05)

Mantı 180 0.17 ± 0.558 0.042 0.21 ± 0.549 0.041 0.667 (p>0.05)

İçli köfte 180 0.08 ± 0.421 0.031 0.07 ± 0.310 0.023 0.428 (p>0.05)

Midye dolma 180 0.21 ± 0.569 0.042 0.08 ± 0.364 0.027 2.537 (p<0.05)

Tost 180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Döner 180 0.01 ± 0.150 0.011 0.03 ± 0.246 0.018 0.777 (p>0.05)

Çizelge 7’den öğrencilerin ayaküstü satılan yiyeceklerden en çok tercih 
ettikleri yiyecekler incelendiğinde; erkek öğrencilerin en çok köfte ekme-
ği (1.24±1.208), simit-poğaçayı (1.00 ±1.214) ve kokoreçi (0.67±1.139); 
kız öğrencilerin en çok simit-poğaçayı (1.50±1.348), köfte ekmeği 
(1.22±1.085) ve kumpiri (0.87±1.196) tercih ettikleri bulunmuştur. Yapılan 
istatistiksel analizde kız ve erkek öğrenciler arasında balık ekmek, koko-
reç, simit-poğaça, kumpir, ciğer ekmek, saç kavurma (p<0.01) ve midye 
dolmanın (p<0.05) tercih puanları açısından farklılıklar anlamlı, diğerleri 
ile anlamsız (p>0.05) bulunmuştur. 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 72.7’sinin ekmek-simidi sabah kahval-
tısında, % 15.0’inin öğle yemeğinde, % 5.1’inin akşam yemeğinde; % 
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21.5’inin tost-sandviçi sabah kahvaltısında, % 28.3’ünün öğle yemeğinde, 
% 3.1’inin akşam yemeğinde tükettiğini; % 21.8’inin börek-poğaçayı öğle 
yemeğinde, % 15.4’ünün akşam yemeğinde tükettiğini tespit etmiştir. 

Öğrencilerin Geleneksel Yemek Tercihleri 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin tercih ettikleri Türk mutfağın-

daki geleneksel yiyeceklerin ortalama tercih puanları çizelge 8’de veril-
miştir. 

Çizelge 8. Öğrencilerin tercih ettikleri geleneksel yiyeceklerin ortala-
ma tercih puanları 

Yiyecekler
n

Erkek Kız

t  testi
X ± SD S X X ± SD S X

Su böreği 180 0.73 ± 1.213 0.090 0.71 ± 1.170 0.087 0.177 (p>0.05)

Gözleme 180 0.57 ± 0.992 0.074 0.44 ± 0.911 0.068 1.218 (p>0.05)

Çiğ köfte 180 0.53 ± 1.005 0.075 0.28 ± 0.748 0.056 2.737 (p<0.01)

Mantı 180 1.21 ± 1.276 0.095 1.41 ± 1.293 0.096 1.477 (p>0.05)

Erişte makarnası 180 0.29 ± 0.736 0.055 0.18 ± 0.534 0.040 1.558 (p>0.05)

Kadayıf 180 0.53 ± 0.930 0.069 0.31 ± 0.718 0.054 2.538 (p<0.05)

Tarhana çorbası 180 0.53 ± 0.930 0.069 0.31 ± 0.718 0.054 2.538 (p<0.05)

İçli köfte 180 0.37 ± 0.776 0.058 0.33 ± 0.768 0.057 0.478 (p>0.05)

Aşure 180 0.26 ± 0.696 0.052 0.39 ± 0.842 0.063 1.637 (p>0.05)

Zeytinyağlı 
sarmalar

180 0.45 ± 0.867 0.065 0.95 ± 1.154 0.086 4.646 (p<0.01)

Kısır 180 0.33 ± 0.725 0.054 0.46 ± 0.855 0.064 1.530 (p>0.05)

Kokoreç 180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Pide 180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Kuru fasulye ve 
pilav

180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Makarna 180 0.02 ± 0.210 0.016 0.00 ± 0.000 0.000 1.418 (p>0.05)

Çizelge 8 incelendiğinde; erkek ve kız öğrencilerden en çok tercih pu-
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anı alan yemeğin mantı olduğu belirlenmiştir. Buna göre ilk üç içinde en 
çok tercih edilen yiyecek erkek öğrencilerde mantı (1.21 ± 1.276), su böre-
ği (0.73 ± 1.213) ve gözleme (0.57 ± 0.992); kız öğrencilerde mantı (1.41 
± 1.293), zeytinyağlı sarma (0.95 ± 1.154) ve su böreği (0.71 ± 1.170) ol-
duğu tespit edilmiştir. Erkek ve kız öğrenciler arasında geleneksel mutfak-
taki yiyeceklerin ortalama puanlarının dağılımları açısından farklılıklar; 
çiğ köfte (p<0.01), kadayıf (p<0.05), tarhana çorbası (p<0.05), zeytinyağlı 
sarmalar önemli (p<0.01), diğerleri ile önemsiz bulunmuştur (p>0.05).

Akan (2005), Safranbolulu aileler üzerinde yaptığı bir araştırmada, ka-
dınların geleneksel Türk mutfağındaki yemeklerden en çok zeytinyağlı 
yaprak sarmasını pişirdiklerini belirlemiştir. 

Öğrencilerin Tatlı Tercihleri
Tatlılar, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. 

Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar çeşitlenerek gelen tatlılar, 
Türk mutfak kültürünün zenginliğini ve geleneklerini ifade etmektedir 
(Demircioğlu ve Bulduk, 2001). Türk mutfağında şeker, bal ve pekmez ile 
unlu, hamurlu, sütlü ve meyveli çok sayıda tatlı yapılmaktadır. Baklava, 
kadayıf, revani, tulumba, vezirparmağı, hanımgöbeği, şekerpare, künefe, 
kazandibi, keşkül, sütlaç, aşure, ayva ve kabak tatlısı gibi çok sayıda tatlı 
üretilmektedir. Bunun yanında batı tarzı yaş pasta, profiterol, sup, puding 
gibi pastane ürünleri de yapılmaktadır. Bu tatlılar hem evlerde hem de ti-
cari olarak pastanelerde ve özel tatlı işletmelerinde üretilerek satışa sunul-
maktadır (Boğaz, 2003).

Öğrencilerin tercih ettikleri geleneksel ve batı tarzı tatlıların ortalama 
tercih puanları çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge  9. Öğrencilerin tercih ettikleri tatlıların ortalama tercih puan-
ları 

Tatlı çeşitleri
n

Erkek Kız

t  testi
X ± SD S X X ± SD S X

Baklava 180 1.79 ± 1.344 0.100 1.62 ± 1.342 0.100 1.256 (p>0.05)

Kadayıf 180 0.79 ± 1.050 0.078 0.49 ± 0.925 0.069 2.930 (p<0.01)

Şöbiyet 180 0.18 ± 0.584 0.044 0.13 ± 0.423 0.032 1.034 (p>0.05)
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Revani 180 0.33 ± 0.084 0.063 0.12 ± 0.418 0.031 2.945 (p<0.01)

Sütlaç 180 0.69 ± 0.988 0.074 0.63 ± 0.963 0.072 0.594 (p>0.05)

Kazandibi 180 0.28 ± 0.702 0.052 0.37 ± 0.852 0.064 1.148 (p>0.05)

Tulumba 180 0.65 ± 0.972 0.072 0.66 ± 0.905 0.068 0.056 (p>0.05)

Keşkül 180 0.11± 0.403 0.030 0.05 ± 0.265 0.020 1.547 (p>0.05)

Şekerpare 180 0.32 ± 0.681 0.051 0.38 ± 0.772 0.058 0.869 (p>0.05)

Yaş Pasta 180 0.72 ± 1.047 0.078 1.49 ± 1.239 0.092 6.340 (p>0.05)

Krem 
karamel

180 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Güllaç 180 0.00 ± 0.000 0.000 0.01 ± 0.075 0.006 1.000 (p>0.05)

Profiterol 180 0.03 ± 0.315 0.024 0.02 ± 0.224 0.017 1.267 (p>0.05)

Tavuk göğsü 180 0.02 ± 0.224 0.017 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05)

Geleneksel tatlı çeşitleri içinde en çok tercih edilenin baklava olduğu 
belirlenmiştir. Baklavadan sonra en çok tercih puanı alan tatlılar; erkek öğ-
rencilerde kadayıf (0.79 ± 1.050), yaş pasta (0.72 ± 1.047) ve sütlaç (0.69 
± 0.988); kız öğrencilerde yaş pasta (1.49 ± 1.239), tulumba tatlısı (0.66 ± 
0.905) ve sütlaç (0.63 ± 0.963)’tır. Öğrencilerin kadayıf ve revani tercih-
leri açısından farklılıklar istatistiksel olarak önemli (p<0.01), diğerleri ile 
önemsiz bulunmuştur (p>0.05).

Boğaz (2003) yaptığı bir çalışmada tüketicilerin en çok baklava, kada-
yıf ve kakaolu sütlü tatlıları tercih ettiklerini ortaya çıkarmıştır.

Ahsen (1994) öğrencilerin % 17.1’inin pasta-hamur tatlıları öğle ye-
meğinde, % 15.7’sinin akşam yemeğinde;  % 11.6’sının sütlü tatlıları öğle 
yemeğinde, % 20.8’inin akşam yemeğinde tükettiği; % 1.7’sinin pasta-
bisküviyi sabah kahvaltısında tükettiğini saptamıştır. 

Sonuç ve Öneriler
Küreselleşme sürecine girdiğimiz son yıllarda insanlar, yazılı ve görsel 

basının da etkisiyle farklı kültürleri tanımak ve yaşamak istemektedirler. 
Bununla birlikte yaşanan hızlı sanayileşme ve kentleşme, ev dışında daha 
çok zaman harcanması, besin sektörünün gelişmesi, iş yaşamının temposu, 
çalışma hayatı gibi daha birçok etmen kısa zamanda ayaküstü yenebilen 
restoranlara ilgiyi artırmıştır. Bu ilgi ve talep hızlı hazır beslenme sistemi-
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nin gelişmesine yol açmıştır. Türkiye’de de çok sayıda yabancı kaynaklı 
fast food restoranı bu sistemde yerini almıştır. Bu restoranlara en çok ilgi 
gösteren gruplar çocuklar ve gençlerdir. Bu araştırmada gençlerin büyük 
çoğunluğunun fast food restoranlara gittiği belirlenmiştir. Öğrencilerden 
en çok tercih puanı alan yiyecek hamburger, içecek ise koladır. Batı tarzı 
fast food yiyeceklerin sembol besinleri hamburger, patates kızartması ve 
koladır. Türk beslenme sisteminde tüketilen döner ve kebabın yerine ham-
burger, pide ve lahmacunun yerine pizza, sütlü tatlıların yerine pasta, ay-
ranın yerine kola gelmiştir. Günümüzün yaşam biçiminde bu yemeklerden 
kaçmak mümkün olmadığından, bireylerin beslenme konusunda bilinçlen-
dirilmesi gerekmektedir. Beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını önlemek için, 
kolalı-gazlı içecekler ile doymuş yağ, kolesterol ve tuz oranları yüksek fast 
food türü  yiyecekler yerine besleyici değeri yüksek Türk mutfağına özgü 
yiyecek ve içeceklerin tercih edilmesi sağlanmalıdır. Beslenme ilkelerine 
uygun olmayan besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi kısa ve uzun dönem-
de insan sağlığını etkilemektedir. Özellikle bu restoranlara büyük rağbet 
gösteren çocuk ve gençlerin yiyecek ve içeceklerden doğru tercihleri ya-
pabilmeleri için beslenme eğitiminin verilmesi gerekmektedir.
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