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Öz
Güvenli gıda bilgisi ve uygulamalarının eksikliği, evde hazırlanan yemeklerden
kaynaklanan gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilmektedir. Yemek hazırlama sırasında
tüketiciler bu konuda birçok kaynaktan bilgi almaktadır. Bu kaynaklardan biri olan
televizyon tüketim kalıplarının şekillenmesine ve var olan kalıpların değişmesine olanak
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk televizyonlarında yayınlanan yemek pişirme
programlarında yer alan şef ya da diğer bireylerin gıda güvenli ile ilgili ifade ve davranışları
incelemektir. Bu kapsamda Türkiye’ de 2020-2021 yılları arasında yayınlanan üç yemek
programı izlenme oranlarının yüksekliği doğrultusunda seçilmiştir. Yemek programlarının
bölümleri toplam 2.441 dakikadan oluşmaktadır. Seçilen programların bölümleri
araştırmacılar tarafından hazırlanan forma uygun olarak takip edilmiş, gıda güvenliği ile
ilgili bulgular gruplandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre her üç
programda da yapılan gıda güvenliği hataları tespit edilmiştir.
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Lack of safe food knowledge and practices can lead to foodborne illnesses caused by meals
prepared at home. During meal preparation, consumers get information on this subject from
many sources. Television, which is one of these sources, allows the shaping of consumption
patterns and the change of existing patterns. The aim of this study is to examine the
expressions and behaviors of chefs or other individuals about food safety in cooking
programs broadcast on Turkish television. In this context, three food programs broadcast
in Turkey between the years 2020-2021 were selected in line with the high viewing rates.
The sections of the cooking programs consist of a total of 2,441 minutes. The sections of
the selected programs were followed in accordance with the form prepared by the
researchers, and the findings related to food safety were grouped and analyzed. According
to the findings, food safety mistakes made in all three programs were determined.
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