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Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi
S. Kayışoğlu1
1

A. İçöz1

Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ, Türkiye

Bu a ra ştırmada, Tekirdağ ili merkez orta öğretim okulları ( lise) ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerini ka ps a ya n
900 ki şi ile fast-food tüketim alışkanlıklarını belirlemek i çi n a nket ça l ışma s ı ya pıl mıştır. Öğrenci l ere yönel ti l en
s orularla, fast- food tüketimi üzerine eğitim düzeyinin etkisi araştırılmıştır. Ayrıca , öğrencilerin fa s t-food üreti m ve
s ervi si ya pan işletmelerin hijyen uygulamalarına duydukları güven ile boy-kilo indekslerine ba ğl ı ol a ra k, fa s t-food
tüketi mi ve aşırı kilonun bağlantısı da araştırılmıştır. Anketin s onuçlarına göre; BKI endeksi (boy kilo endeks i ), fa s tfood tercih etme nedenleri, fast- food tercih çeşiti, fast- food yemeği ki mi nl e terci h etme , fa s t- food terci hi nde
ma rka nın önemi, içecek tercihi, öğün tercihi, fast-food kaynaklı zehirlenme kaynakları hakkındaki yorum i l e eği ti m
düzeyi arasında önemli ilişki olduğu s aptanmıştır. Eğitim düzeyi arttıkça fast-food yemekl eri terci h etme ora nının
düşmekte ol duğu görül müştür.
Anahtar Kelimeler: Fa s t- food tüketi mi , Türki ye, Tutum, Sos yo-ekonomi k ve demogra fi k özel l i kl eri

The Effect of Education Level on Fast-Food Consumption
In thi s research, the effect of gender on fa s t-food cons umpti on ha s been s ea rched to determi ne fa s t-food
cons umption habits with a s urvey given to 900 people i ncl udi ng Teki rda g ci ty center hi gh s chool s tudents a nd
Na mık Kemal University s tudents. Also the relationship between fast-food consumption a nd overwei ght ha s been
s earched to s ee, whether the s tudents trus t for hygi ene a ppl i ca ti ons of fa s t - food producti on a nd s ervi ce
enterprises or not. 900 people i n total were involved in this research (459 females and 441 ma les). According to the
res ults of the s urvey, a significant relationship has been found between educa ti ona l l evel a nd BKI, rea s ons for
choosing fast- food, fast-food choice type, choice of friends while having fast- food, the i mportance of the choice of
fa s t- food brands, beverage preference, choice of meals, comments on source of poisoning from fa s t- food. It ha s
s een tha t a s educa ti on l evel i ncrea s es , preference of fa s t-food decrea s es .
Keywords: Fa s t-food cons umpti on, Turkey, Atti tude, Soci o-economi c a nd demogra phi c a ttri butes

Giriş
Türk toplumunda sanayileşme ve kentleşme ile
beraber, aile bireylerinin de yoğun olarak iş
yaşamına katılımı, insanları ev dışında yemek
yemeye itmiştir( Bayraktar ve Erel 1986, Erdem ve
Arslan 1989). Artan fast-food tüketimi belki de
modern yaşamın bir parçasıdır. Üstelik büyük şehir
yaşamının kısa öğle saatlerı için yemek sorununun
yeni ve hızlı çözümüdür (Hanson,2002).Bu durum
fast-food endüstrisinin hızlı gelişimine yol açmıştır.
Dışarıda yemek tüketicilerin açlığını giderir ve
zevk, eğlence, zaman tasarrufu, sosyal aktivite,
psikolojik destek verir(Park,2004).Gençlerin hızlı
hazır yiyecek restoranları tercih etmelerinde
dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, kolay ulaşabilme,
servis hızı, menüdeki çeşitlilik, özel ürünlerin
olması gibi faktörler önemli rol oynamaktadır
(Bayraktar ve ark. 1995). Sağlıklı büyüme ve
gelişmenin ön koşullarından biri, yeterli ve dengeli
beslenmedir. Yaşam olayları ve büyümenin
gerektirdiği enerji ve besin ögeleri yeterli miktarda
16

sağlanmadığında, büyüme yavaşlar, sağlık
bozuklukları artar, çalışanların ve öğrenme
çağında
olanların
verimlilikleri
azalır(Pollitt,1984).Çocuklukta kazandırılan sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının pekiştirilmesinde okul
ortamı büyük önem taşımaktadır.
Kötü beslenme alışkanlıkları obeziteye yol açan
nedenler arasında gelmektir (Zeybek ve Aydın
2002). Fast- food gıdaları öğrencilerin %3.9’unun
her gün 2-3 porsiyon, %9.6’sının her gün bir
porsiyon
tükettiği
görülmüştür.
Gelişmiş
toplumlarda daha sık ancak gelişmekte olan
ülkelerde de sık karşılaşılan çocukluk çağı
obezitesi, ülkemizde de son yıllarda önemli bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır (Hasbay
2004, Bar-OR 1998).
Yüksek öğrenim öğrencilerinin önemli bir bölümü
ailelerinden uzakta öğrenim yapmakta, bu durum
beslenme, barınma, okul masrafları, sosyal durum,
boş zamanlarını değerlendirme ve sağlık
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sorunlarında güçlükler yaratmaktadır. Özellikle
yurtta kalan öğrenciler için beslenme başlı başına
bir sorundur. Gençlerin beslenmesini etkileyen
önemli bir etmen de beslenme bilgisinin
yetersizliğidir (Arslan ve Pekcan,1985; Işıksoluğu,
1986; Sağlam ve Yürükçü, 1996).
Yapılan
araştırmalar
beslenme
eğitim
programlarının beslenme bilgisi üzerine etkisi
olduğu ve eğitim düzeyi yükseldikçe beslenme
bilgisinin de buna paralel olarak arttığını
göstermiştir(Jeffery ve French,1997).
İnsan sağlığını tehdit eden zehirlenme vakalarında
gıda zehirlenmelerinin sayısının oldukça fazla
olması sebebiyle (Sökmen,2005) gıda güvenliği
kavramı günden güne daha fazla önem
kazanmakta olup, insanlar gıda hijyeni konusunda
daha duyarlı olmaya ve beslenme kavramına daha
bilimsel yaklaşmaya başlamıştır. İnsanlar
beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat
etmekte, bunun sonucu olarak yiyecek-içecek
satın alırken göz önünde bulundurulan unsurlar
çoğalmakta ve bu konulara olan hassasiyet
artmaktadır (Sert ve Kapusuz,2010).
Hertzler ve Frary (1992); üniversite öğrencilerinin
beslenme durumlarını ve dışarıda yemek yeme
durumlarını saptamak için yaptıkları bir
araştırmada; erkek öğrencilerin kız öğrencilere
kıyasla daha fazla oranda hızlı hazır yiyecek
restoranlarına
gittiklerini
saptamışlardır.
Öğrencilerin % 11'i yılda birkaç kez, % 35'i ayda bir
ya da iki kez, % 38'i haftada birka ç kez, % 7'si
günde
birkaç
kez
hızlı
hazır
yiyecek
restoranlarında yemek yediklerini belirlemişlerdir.
Bu çalışmada eğitim düzeyinin fast-food tüketim
alışkanlığı üzerine etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem
Eğitim düzeyinin, fast food tüketme alışkanlıkları
üzerine etkisinin araştırıldığı anket, Namık Kemal
Üniversitesinden 568 ve Tekirdağ merkezinde
bulunan liselerde öğrenim gören 332 öğrenciyle
karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir. Ankete
başlamadan
önce
karşılıklı 10 denekle
gerektiğinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere
soruların netliği ve geçerliliği test edilmiştir.
(Badrie ve ark.2004).Ankete katılan deneklerin
boy kilo endeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Bu
endekse göre denekler, BKİ<18.5 ise zayıf,
18.5<BKİ<24.9 ise normal, 25.0<BKİ<29.9 ise
kilolu, BKİ>30.0 ise aşırı kilolu (obez) olarak
değerlendirilmektedir. (Lutz ve Przytulski,2001).
Araştırma verileri SPSS istatistik paket programı
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kullanılarak analiz edildi. Ki-kare (χ2) önem testi
istatistiksel analiz için kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Deneklerin %51’i bayan, % 49’u bay olup, ankete
katılanların %36.9’u lise, %5.8’i yüksekokul,
%29.6’sı meslek yüksekokulu , %27.8’i fakülte
öğrencisidir. Denekler BKİ endeksine göre
değerlendirildiğinde, %16.3’ü zayıf, %71.2’si
normal, %10.8’i aşırı kilolu ve %1.7’si obez olduğu
görülmüştür. Eğitim düzeyinin BKI endeksine etkisi
2
önemli bulunmuştur(χ =26.97; P<0.01). Marmara
ve Işık Üniversitelerinde yapılan bir çalışmada da,
2
kız öğrencilerin ortalama BKI 19.7±1.73 kg/m
olarak saptanırken, %36.0'sının zayıf, %3.0'ünün
şişman olduğu bildirilmiştir (Korkmaz ve ark.,
2004). Cinaz ve ark.(2003) ise 12600 okul
çocuğunu kapsayan geni ş bir saha çalışması
yaparak persentil
değerlerini çıkartmıştır.
Çalışmalarında obezite prevalansını % 7.5, fazla
kilolu çocuk prevalansını ise %6.3 olarak
saptamışlardır.
Eğitim düzeyi arttıkça fast-food yemekleri tercih
etme oranının düşmekte olduğu görülmüştür. Lise
öğrencilerinin %43’i, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu öğrencilerinin %36.5’i, fakülte
öğrencilerinin %29.2’si fast food yiyeceklerini sulu
yemeklere tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Fast-food tercih etme nedeni olarak lise
öğrencilerinin %55.1’i lezzetli bulduklarını
belirtirken, yüksekokul öğrencilerinin % 57.7’si,
meslek yüksekokulu öğrencilerinin %46.2’s i ve
fakülte öğrencilerinin %52.8’i hızlı hazırlanması
olduğunu belirtmişlerdir. Fast- food tercih etme
nedenleri üzerine eğitim düzeyinin etkisi önemli
2
bulunmuştur (χ =121.80; P<0.01).
Fast- food olarak ankete katılanların büyük oranı
hamburger (%31.3)
ve pizza (%22.1) tercih
etmiştir. Lise öğrencilerinin %27.4’ü hamburger,
%26.2’si pizza tercih ederken, yüksekokul
öğrencilerinin %28.8’i döner, % 26.9’u hamburger,
meslek yüksek okulu öğrencilerinin % 28.2’si
hamburger, %21.1’i pizza ve döner, fakülte
öğrencilerinin %40.8’si hamburger, %18.8’i pizza
tercih etmiştir. Eğitim düzeyi ile fast- food tercih
çeşiti arasında önemli ilişki bulunmuştur
2
(χ =51.38; P<0.01). Elmacıoğlu (1996); hızlı hazır
yemek sisteminde önceliklerin belirlenmesi
üzerinde yaptığı bir araştırmada; kişilerin %
10.99'unun hamburger, %10.7'sinin döner ekmek,
% 8.7'sinin köfte ekmek, % 8.1'inin patates
kızartmasını
tercih ettiklerini
saptamıştır.
17
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Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000) çalışmalarında etli
pidenin hem erkekler hem de kadınlar arasında ilk
sırada, hamburgerin erkekler arasında, patates
kızartmasının kadınlar aras ında ikinci sırada tercih
edildiğini belirtmişlerdir.
Anket katılanların % 90.2’i arkadaşlarıyla, % 5.3
ailesiyle, %4.4’ü yalnız fast-food yemeyi tercih
ettiklerini belirtmişlerdir. Ailesiyle fast-food yeme
oranı lise öğrencilerinde % 10.2 iken fakülte
öğrencilerinde bu oran % 1.2’ye düşmüştür. Fastfood yemeği kiminle tercih etme üzerine eğitim
2
düzeyinin etkisi önemli bulunmuştur (χ =27.46;
P<0.01).
Ankete katılanların büyük oranı (%87.7) markadan
etkilenmediğini
belirtmiştir. Ancak eğitim
düzeyinin marka tercihine etkisi önemli
2
bulunmuştur (χ =13.66; P<0.03).
Ankete katılanların % 61.6’sı içecek olarak kolayı
tercih ederken, %21.6’sı ayranı tercih etmiştir.
İçecek tercihi üzerine eğitim düzeyinin etkisi
2
önemli bulunmuştur (χ =36.08; P<0.02).İçecek
olarak lise öğrencilerin % 66.3’ü cola, %21.1’i
ayran, yüksekokul öğrencilerinin %50.0’si cola,
%28.8’i ayran, meslek yüksekokulu öğrencilerinin
%62.4’ü
cola,
%25.6’sı
ayran,
fa külte
öğrencilerinin %56.8’si cola, %20.0’si meyve
suyunu tercih etmişlerdir. Özçelik ve Sürücüoğlu
(1998); yaptıkları bir çalışmada tüketicilerin hızlı
hazır yemek restoranlarında en çok tercih ettikleri
içeceklerin başta kola olmak üzere sırasıyla ayran,
taze meyve suyu, çay, diğer gazlı içecekler,
neskafe,
hazır
meyve
suyu
olduğunu
belirlemişlerdir.
Fast- food öğünü olarak en çok ( %52.7 ile) öğle
tercih edilirken, bunu % 28.0 ile akşam öğünü
takip etmiştir. Öğün tercihinin eğitim düzeyi ile
2
ilişkisi önemli bulunmuştur (χ =37.19; P<0.01).
Fast-food öğünü olarak lise öğrencilerinin % 69.3’ü
öğle, %17.8’i akşam belirtirken, eğitim düzeyi
arttıkça akşamı tercih etme oranı artmıştır.
Yüksekokul öğrencilerinin %34.6’sı, meslek yüksek
öğrencilerinin %33.8’i, fakülte öğrencilerinin
%34.0’ü fast-food öğünü olarak akşamı tercih
etmiştir.
Ankete katılanların %87.8’i fast- food yiyecekler
hazırlanırken gıda katkı maddeleri kullanıldığını,
%12.2’si ise kullanılmadığını belirtmiştir. Gıda
katkı maddeleri hakkında ankete katılanların
%29.8’i yeterli düzeyde bilgi sahibi iken, %15.8’i
hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve %54.4’ü ise
yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadığını
belirtmiştir.
18
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Gıda güvenliği hakkında bilgilendirme şekli olarak
lise öğrencilerinin , %43.1’i radyo televizyon,
%34.9’u internet, yüksekokul öğrencilerinin
%36.5’i radyo televizyon,%26.9’u internet, meslek
yüksekokulu
öğrencilerinin
%35.7’i
internet,%34.2’si radyo televizyon, fakülte
öğrencilerinin %31.6’sı internet, %28.8’i okul
eğitimi sırasında olduğunu belirtmişlerdir. Gıda
güvenliği hakkında bilgilendirme şekli üzerine
eğitim düzeyinin etkisi önemli bulunmuştur
2
(χ =42.07; P<0.01).
Fast- food tercihinde ankete katılanların %56.’sı
reklamdan etkilendiklerini belirtmişlerdir. Eğitim
düzeyi ile reklamdan etkilenme arasındaki ilişki
2
önemli bulunmamıştır(χ =1.39;P>0.05).
Fast- food kaynaklı gıda zehirlenmesi kaynağı
olarak ankete katılanların %24.1’i mikrobiyal
zehirlenme , %13.6’sı kimyasal kontaminasyon,
%27.2’si hijyen eksikliği, %6.6’sı eğitimsiz personel
ve %28.6’sı ise raf ömrü dolmuş ürünler olduğunu
belirtmiştir. Fast-food kaynaklı zehirlenme kaynağı
olarak lise öğrencilerinin %33.4’ü hijyen eksikliği,
yüksekokul öğrencilerinin % 40.4’ü mikrobiyal
bozulma, meslek yüksekokul öğrencilerinin
%35.3’ü raf ömrü dolmuş ürünler, fakülte
öğrencilerinin %35.2’si mikrobiyal bozulma
olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim düzeyi ile fastfood kaynaklı zehirlenme kaynağı olarak neyi
belirttikleri
arasındaki
ilişki
önemli
2
bulunmuştur(χ =48.07; P<0.01).
Gıda güvenliği hakkında bilğilendirilme şekli olarak
lise öğrencilerinin %43.1’i ve yüksekokul
öğrencilerinin %36.5’i radyo televizyon, meslek
yüksekokulu öğrencilerinin %35.7’i ve fakülte
öğrencilerinin
%31.6’ı
internet
olduğunu
belirtmişlerdir.
Okul
eğitimi
esnasında
bilgilendirilme seçeneğini ise en fazla oranda
(%28.8 ile) fakülte öğrencileri belirtmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin %9.3’ü birkez, %2.2’si
ise birkaç kez fast food kaynaklı gıda zehirlenmesi
olayı
yaşadığını
belirtmiştir.
Zehirlenme
durumunda öğrencilerin %32.5’i firmaya şikayet
ederken,%20.9’u il sağlık müdürlüğüne şikayet
edeceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %9.2’si
şikayet
etmezken,
%18.4’ü
fastfood
tüketiminden vazgeçeceğini belirtmiştir.
Fast- food tüketmeyen öğrencilerin
%37.2’i
sağlıksız olduğunu, %6.6’sı pahalı olduğunu,
%6.1’sı
sevmediğini,
%12.1’i
beslenme
alışkanlığına uymadığını belirtmiştir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

Sonuç
Çocuk ve gençler arasında bir aktivite olarak kabul
edilen ve popülaritesi hızla artan bir alışkanlık
haline gelen "fast-food" tarzı beslenmede
menülerde besin öğeleri ya yetersiz, ya da aşırı
miktarda bulunmaktadır. Bu durum obezite,
diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi
kronik
hastalıkların
oluşmasına
zemin
hazırlamaktadır (Sağlam,1991). Gençlere "fastfood" tarzı beslenmeyi tamamen yasaklamak
mümkün olamayacağı için, "fast- food" tüketimini
en aza indirmeye çalışılmalı ve mümkünse kola
yerine ayran, taze meyve suyu gibi içecekler,
hamburgerin yanında yeşil salata tüketme gibi
tercihlerle "fast- food" tüketimi sağlıklı şekle
dönüştürülmelidir.
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Fast- food beslenmeye yöneli k gerekli tedbirlerin
alınması gerekir. Görsel ve yazılı medyada bu
besinlerin reklamlarının yasaklanması ya da yayın
saatinin düzenlenmesi olabilir. Lise ve üniversite,
öğrencilerin
doğru
beslenme
alışkanlığı
kazanmaları için uygun kurumlardır. Sağlık
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu
ortak bir kararla 2011-2012 Eğitim ve Öğretim
yılında okul kantinlerinde fast - food ürünleri olan
hamburger, asitli içecekler ve cips tarzı gıdaların
öğrencilere satışının yasaklanacağı, obeziteyle
mücadele etmek, öğrencileri bilinçli ve sağlıklı
beslenmeye teşvik için yapılacak olan bu
uygulamanın gelecek nesillerimizin sağlıklı bir
şekilde yetişmesi için büyük önem arz etmektedir.
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