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Çocuk sahibi ailelerin dışarıda yemek yeme konusuna bakış açıları ve yiyecek içecek
işletmelerinde eksik gördükleri hizmetleri tespit etmek amacı ile yapılan bu çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme,
analiz yöntemi olarak da içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Veri toplama
aşamasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
araştırmaya katılan ebeveynlerin en hassas olduğu konu, yiyecek ve içeceklerin sağlıklı
olması hususudur. Yiyecek hazırlanırken kullanılan markaların bilinen ve güvenilir
markalar olması, ev yapımı hamburger ve patates kullanılması, ev yapımı limonata ve vişne
suyu sunulması, dondurulmuş gıda kullanılmaması, çocuklara gazlı içecek servis
edilmemesi gibi hususlar katılımcıların sağlıklı yiyecek ve içecek konusunda dile
getirdikleri görüşlerdir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin dile getirdiği diğer bir husus ise
yemek ve oyun alanları ile çocukların kullandığı malzemelerin hijyenik olmasıdır.
Ebeveynlerin beklentileri çocuğun yaşı büyüdükçe oyundan etkinliğe doğru kaymaktadır.
Çocukların daha kolay kullanabileceği boyuttaki masa, sandalye, çatal, kaşık, bıçak, bardak
vs. gibi ekipmanların bulunması gerektiği de ebeveynlerin bildirmiş oldukları görüşler
arasındadır.
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Abstract
The study aiming to identify the perspectives of families with children for eating out and
the services perceived inadequate at dining spaces has used a qualitative research method.
Semi-structured interviews were used as the data collection method, and content analysis
were used as the analysis method. During the data collection, face-to-face interviews were
carried out. According to the results of the study, what parent are most sensitive about has
been the healthiness of food and beverages. Using well-known and reliable brands in food
preparation, using homemade burgers and potatoes, avoiding frozen goods, offering
homemade lemonade and sour cherry juice rather than soda drinks to children are the issues
expressed by the participants in terms of healthy food and beverage. Another issue stated
by the parents included in the study is whether the dining areas and playgrounds as well as
the materials used by children are hygienic. As children grow older, the expectations of the
parents tend to move from games to activities. Providing child-friendly materials like
tables, chairs, forks, knives, cups, etc. are among the opinions of the parents.
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