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Hızlı yemek (fast food) türü beslenme günümüzde kısa sürede, hızlı ve kolay bir şekilde yemeye hazır hale
gelen, seri üretim yoluyla üretilip, ticari amaçlı satılan, gıdanın özeliliğinden ziyade hizmet hızına
odaklanılan bir beslenme pratiği ve besin biçimidir. Tüketiminin aşırı derecede yapılması insan sağlığına
zarar vermektedir. Son yıllarda zararları bilinmesine rağmen beslenme açısından fast food tarzı beslenme
oldukça yaygın bir hal almaktadır. Mersin’de bulunan büyük bir alışveriş merkezinde yabancı kaynaklı fast
food (hızlı yemek) ürünleri tüketen tüketicilerin, ürünlerin sağlıklı olup olmadığı, üretim ortamının hijyenik
(sağlıklı) olup olmadığına dair algıları ile ürünleri tercih nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Fast food
ürünlerin sağlık açısından zararlı olmasına rağmen son yıllarda tüketiminin artması ve tüketicilerin sağlık
ve hijyen algısına yönelik çok fazla çalışmaya rastlanmamış olması araştırmayı önemli kılmaktadır.
Araştırmada, öncelikle ilgili literatür taranmış, konuyla ilgili ön görüşmeler yapılmış daha sonra on iki
sorudan oluşan soru formu oluşturulmuştur. Mersin’de büyük bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan
farklı yiyecek – içecek ürünleri üreten işletmelerin bulunduğu yerdeki sadece uluslararası fast food hizmeti
veren (McDonald, Burger Hot vb.) işletmelerden faydalanan kırk bir kişiyle gönüllük esasına göre görüşme
yapılmış, sorular sorulmuş, cevaplar not edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan literatür araştırması
sonucunda fast food tarzı yiyeceklerin birçok hastalığa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Görüşme sorularına
verilen cevaplara göre ise uluslararası fast food işletmelerinden hizmet alan tüketicilerin genel olarak
hamburger ve pizzayı tercih etmelerine rağmen, Türk tarzı fast food (döner vb.) yiyecekleri de tercih
ettikleri, Mersin’e özel tantuniyi ise çok fazla tercih etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların
fast food tarzı yiyecek ve içeceklerin sağlığa zararlı olduğu, bu işletmelerde hijyen kurallarına uyulmadığı
algısına sahip oldukları, fakat lezzetli ve pratik olduğunu düşündüklerinden dolayı fast food ürünlerini tercih
ettikleri sonucuna da ulaşılmıştır.
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Abstract
Today, fast food type nutrition is a nutrition practice and food form that becomes ready to be eaten
quickly and easily in a short time, is produced through mass production and sold for commercial
purposes, focuses on the speed of service rather than the specificity of food, and excessive
consumption harms human health. Although its harms have been known in recent years, fast foodstyle nutrition in terms of nutrition has become quite common. It is aimed to investigate the
perceptions of consumers consuming foreign-sourced fast food products in a large shopping center in
Mersin, whether the products are healthy or not, and the reasons for their preference. Despite the fact
that fast food products are harmful to health, the increase in consumption in recent years and the fact
that there are not many studies on the health perception of consumers makes the research important.
First of all, the relevant literature was reviewed, preliminary interviews were conducted on the topic,
and then a question form consisting of twelve questions was created. forty–one people who benefit
from only international fast food service enterprises (McDonald's, Burger Hot, etc.) located in a large
shopping center in Mersin, where there are enterprises producing different food and beverage
products, were interviewed on a voluntary basis, questions were asked, answers were noted and
evaluated. As a result of the research, it was concluded that fast food-style foods lead to many
diseases. According to the answers given to the interview questions, it was concluded that although
consumers receiving services from international fast food enterprises generally prefer hamburgers
and pizza, they prefer Turkish-style fast food foods (döner, etc) and do not prefer tantuni which is a
kind of fast food specific to Mersin. In addition, it was concluded that the participants have the
perception that fast food-style food and drinks are harmful to health, hygiene rules are not followed
in these businesses, but they prefer fast food products because they think it is tasty and practical.
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