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A-AMAÇ VE KAPSAM 

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu çalışma, 

Bayburt Üniversitesi Külliyelerinde faaliyet gösteren yemekhane hizmetlerini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışma ile üniversite genelinde faaliyet gösteren yemekhanede sunulan 

yemek çeşitlerine ilişkin öğrencilerin isteklerini tespit edilerek, mevcut durumu görmek, bu 

hizmetleri geliştirmek ve varsa sorunlu hizmet alanlarını iyileştirmek imkânı doğacaktır.  Bu 

araştırma Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanelerde sunulan yemekler 

konusunda öğrencinin taleplerini kapsamaktadır. 

 

B-ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu araştırmanın ana kütlesini Bayburt Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yoluna gidilmemiş, talep edilen yemekleri tespit 

etmeye yönelik 11 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Ana kütleyi oluşturan tüm birimlere 

ulaşılmak amaçlanmıştır.  Araştırmaya katılım gönüllü tutulmuş ve veri toplama süreci sonunda 

390 katılımcı sayısına ulaşılmıştır. 

 

C-ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ İSTATİSKLER 

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan öğrencilerin 

yemek menüsünü belirleme anketi 22 Ocak-15 Şubat 2019 tarihlerinde yapılmıştır. 

Öğrencilere yönelik yapılan ankete 390 kişi katılmıştır. 

 

D-ARAŞTIRMA SORULARI VE CEVAPLAR 

 

Araştırmanın ilk bölümünde menülerle öğrencilerin yemek menüsünde görmek istedikleri 

çorba adı açık uçlu soru şeklinde sorulmuştur. İkinci bölümde yemek menüsünde görmek 

istedikleri sebze yemekleri adları sorulmuştur. Üçüncü bölümde yemek menüsünde görmek 

istedikleri köfte yemekleri adları sorulmuştur. Dördüncü bölümde yemek menüsünde görmek 

istedikleri etli yemeklerin adları sorulmuştur. Beşinci bölümde yemek menüsünde görmek 

istedikleri tavuk yemekleri adları sorulmuştur. Altıncı bölümde yemek menüsünde görmek 

istedikleri etli kurubaklagil yemekleri adları sorulmuştur. Yedinci bölümde yemek menüsünde 

görmek istedikleri pilav/makarna adları sorulmuştur. Sekizinci bölümde yemek menüsünde 

görmek istedikleri tatlı, meyve ve komposto adları sorulmuştur. Dokuzuncu bölümde yemek 

menüsünde görmek istedikleri salata çeşitleri adları sorulmuştur. Onuncu bölümde öğrenci 

yemek menüsünde görmek istediğiniz yemek adlarını bir menü olarak yazınız (Çorba - ana 

yemek-yardımcı yemek - salata/yoğurt/meyve/tatlı grubu olarak) açık uçlu sorusu sorulmuştur. 

On birinci bölümde ise öğrencilere yemek menüsünde görmek istemedikleri yemek (varsa) 

adları sorulmuştur.  

 

 



 

 

1.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz çorba adlarını yazınız. 

 

 

Mercimek Çorbası ;%45

Domates Çorbası ; %10

Ezogelin Çorbası ; %16

Yayla Çorbası ; %7

Sebze Çorbası ; %5

Kellepaça Çorbası ; %3

Tavuk Suyu Çorbası; %3

Tarhana; %2

Diğer; %9
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2.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz sebze yemeklerini yazınız 

 

Bamya; %4

Bezelye; %8

Ispanak; %16

Dolma; %7

Karnabahar; %6

Brokoli; %8

Taze Fasulye; %15

Türlü; %6

Patates; %12

Karnıyarık; %13

Diğer; %5
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3.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz köfte yemeklerini yazınız. 

 

Akçaabat Köfte; %10

İnegöl Köfte; %9

İzmir Köfte; %25

Rosto Köfte; %6

Sulu Köfte; %16

Fırın Köfte; %4

Kadınbudu Köfte; %8

Izgara Köfte; %7

İçli Köfte; %8

Diğer; %7
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4.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz etli yemekleri yazınız. 

 

Kebap Çeşitleri; %13

Bayburt Tava; %8

Et Haşlama; %6

Etli Yemek (Fasulye,Nohut 

vb.); %25

Güveç; %7

Kavurma; %18

Et Sote; %12

Döner; %4

Diğer; %7
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5.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz tavuk yemeklerini yazınız. 

 

Tavuk Sote; %38

Fırında Tavuk; %20

Tavuk Pirzola; %6

Tavuk Haşlama; %10

Tavuk Döner; %6

Tavuk Kızartma; %10

Diğer; %10

0

20

40

60

80

100

120

140

160



 

6.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz etli kurubaklagil (kuru fasulye, nohut vb.) yemek adlarını yazınız. 

 

Kuru Fasülte; %44

Nohut; %37

Mercimek; %3

Barbunya; %9

Bezelye; %3
Diğer; %4
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7.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz pilav/makarna türlerini yazınız. 

 

Bulgur Pilavı; %26

Pirinç Piavı; %24

Sebzeli Pilav; %9

Makarna; %33

Diğer; %8
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8.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz tatlı, meyve, komposto adlarını yazınız. 

 

Meyve (Portakal-Elma-

Mandalina); %27

Komposto (Kızılcık-Erik-

Elma-Kayısı-Vişne-Üzüm); 

%11

Kazandibi; %4

Şekerpare; %5

Sütlaç; %12

Baklava; %14

Puding; %10

Muhallebi; %4

Revani; %6

Tavuk Göğsü; %2

Diğer; %3
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9.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz salata çeşitlerinin adlarını yazınız 

 

Çoban Salata; %43

Mevsim Salata; %34

Karışık Salata; %3

Rus Salatası; %7

Akdeniz Salata; %2

Havuç-Turp Salatası; %4

Diğer; %7
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10.Öğrenci yemek menüsünde görmek istediğiniz yemek adlarını bir menü 

olarak yazınız (Çorba - ana yemek-yardımcı yemek - 

salata/yoğurt/meyve/tatlı grubu olarak) 

1 Mercimek,  kuru fasulye,  pirinç pilavı  ,salata ,yoğurt,  

baklava  

2 Mercimek, köfte, makarna, yoğurt, baklava 

3 Yayla çorbası ,karnıyarık, makarna ,havuç salatası ,çikolatalı 

pasta  

4 Mercimek çorbası karnabahar. Balık mevsim Salata kadayıf 

tatlısı  

5 Pirinç pilavı et kavurma tulumba tatlısı yayla çorba 

6 Domates çorbası, fellah köfte, tavuklu salata, elmalı pasta 

7 Mercimek ,kuru fasulye ,pilav ,yoğurt 

8 Yayla çorbası ,kağıt kebabı ,pirinç pilavı ,mevsim salata, ıslak 

kek 

9 Mercimek çorbası, Şehriyeli pilav, Tavuk sote, Taze tulumba 

tatlısı 

10 Fırında but / pilav / yoğurt çorbası / sütlaç / portakal / cacık 

11 Ezogelin çorbası - sac tava - nohut- çoban salata 

12 Ezogelin çorbası, sac kavurma, tavuk pirzola, kadayıf tatlısı 

13 Mantar çorbası - rosto köfte - burgu makarna , ayran 

14 Yayla çorba -et sote-pirinç pilavı-ayran 

15 Tavuk suyu -Pirinç pilavı-Bayburt tava -muz 

16 Mercimek çorbası püreli rosto köfte yoğurtlu mantı tulumba 

17 Mercimek-tas kebabı-tavuk sote-çoban salata-cacık-elma 

18 Köri soslu tavuk mantar çorbası pilav mevsim salatası kazandibi 

19 Pirinç pilavı ,tavuk sote ,salata, muz 

20 Mercimek Çorbası, Akçaabat Köfte, Pirinç pilavı, Ayran 

21 Mercimek— etli köfte — peynirli tepsi böreği —çoban salatası— 

mandalina — herhangi bir tatlı  

22 Mercimek, biber dolması ,pirinç pilavı, çoban salata, kadayıf 

dolması 

23 Kelle paça pilav kavurma yoğurt 

24 Domates çorbası - mantarlı tavuk sote - içli köfte - muska tatlısı 

25 mercimek çorbası-mantar sote-pirinç pilavı-cacık-tavuk göğsü 

26 Mercimek çorbası, balık , spagetti, rus salatası, yoğurt, baklava 

27 Kremalı  mantar çorbası/ İzmir köfte +patates/Pirinç  

pilavı/yoğurt 

28 Mercimek çorbası kuru fasulye pilav soğan salatası ayran+turşu 

29 Mercimek çorbası, lahmacun etli patates yoğurt  



 

30 Yayla çorbası, İzmir köfte , mevsim salata, sufle 

31 Ezogelin çorbası, püreli rosto köfte, fırında makarna, ayran, 

puding 

32 Çorba, pirinç pilavı, yoğurt, sulu köfte  

33 Çorba- ana yemek- pilav- yoğurt 

34 Kelle paça, güveç, pirinç pilavı, yoğurt 

35 Domates çorbası - kıymalı türlü - pirinç pilavı - yoğurt 

36 Kavurma pirinç pilavı cacık baklava 

37 Yayla çorbası, dalyan köfte,  cacık, tulumba 

38 Mercimek Çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı, kadayıf 

39 Domates çorbası , musakka, pirinç pilavı , salata  

40 Mercimek çorbası, pirinç pilavı, köfte veya fırında tavuk ve 

supangle  

41 Mercimek çorbası tavuk sote salata portakal yoğurt 

42 Mantar nohut bulgur pilavı çoban salata yoğurt mandalina 

43 Kremalı mantar çorbası, etli bir yemek, pilav, sütlaç 

44 Mercimek çorbası, saç kavurma, bezelyeli pilav  

45 Yayla Çorbası - Bol Etli Türlü - Sebzeli Bulgur Pilavı - Turp 

Havuç Lahana salatası - Kalburabastı Tatlısı 

46 Mercimek - Rosto köfte püre ile - pilav pirinç - İrmik helvası 

47 Mercimek, börek ,tas kebabı ,salata  

48 Tarhana çorbası, Kuru fasulye ,bulgur pilavı, Kıymalı makarna 

,otoban salatası ,portakal, puding 

49 Tarhana, karnıyarık, tavuklu pilav, çoban salata, yoğurt 

50 Ezogelin, makarna, bezelye yemeği, kazandibi   

51 Mercimek çorbası tavuklu pilav kuru fasulye kuşburnu hoşafı  

52 yoğurt çorbası-karnıyarık-mevsim salata-cacık-mandalina-

çikolatalı pasta  

53 Mercimek çorbası, Pilav, Karnıyarık, Cacık 

54 Mercimek çorbası-patates-pirinç pilavı-elma-sütlaç 

55 İrmik tatlısı tavuk göğsü baklava tulumba tatlısı yoğurt  

56 Mercimek et sote bulgur pilavı kadayıf 

57 Ezogelin, sac kavurma ,pilav, çoban salata. sütlaç 

58 yayla çorbası fırın köfte pirinç pilavı mevsim salata cacık 

portakal şekerpare 

59 Patates Yemeği. Domates Çorbası. Çoban Salatası. Mandalina. 

Puding. 

60 Düğün çorba, haşlama, yoğurtlu brokoli, keşkül 

61 Ezogelin-tavuk but-puding-mevsim meyve 

62 Mercimek çorbası, kuru fasulye, mevsim salata, muz, puding 

63 Kuru fasulye-pirinç pilavı-cacık-şekerpare 



 

64 Yayla çorbası , ızgara köfte patates kızartması, su böreği , 

mevsim salata , fırın sütlaç 

65 Yayla-tavuk sote-pirinç-baklava  

66 Mercimek çorbası - tavuk sote - şehriyeli pilav -çoban salatası 

67 Tavuk çorbası-Karnıyarık-Pirinç pilavı-ayran(Cacık). 

68 Mercimek çorbası, patatesli sulu köfte, pilav, mevsim salata, 

muz, pasta 

69 Karnıyarık, pirinç pilavı, ezogelin, cacık 

70 Ezogelin tavuk pilav kuru fasulye muz 

71 Mercimek çorbası. Sarma. Pilav, etli nohut. Baklava 

72 Mercimek çorbası , pirinç pilavı, tavuk şiş 

73 Ezogelin çorbası-tavuk göğüslü sulu patates-pilav-mor lahana 

salatası 

74 Domates çorbası. Kavurma. Patates püre. Mevsim Salata. 

Baklava 

75 Kremalı Mantar Çorbası-Bayburt Tava-Pirinç Pilavı-Çoban 

Salatası-Yoğurt-Fıstık Sarma- 

Kızılcık Kompostosu-Yeşil Elma 

76 Mercimek Çorbası/ Et Sote/ Pirinç pilavı/ Çoban Salatası 

77 Mercimek Çorbası. Rosto. Patates püresi. Meyve suyu. Puding 

78 Tarhana çorbası, sulu köfte, pilav ,yoğurt, elma, sütlaç 

79 Ezogelin-tavuk sote-pilav-yoğurt 

80 Mercimek - et sote - pilav - çoban salata 

81 Mercimek ,İskender, Pilav, mevsim salatası, armut, lokma tatlısı 

82 Mercimek çorbası etli yemek salata  baklava 

83 Mercimek çorbası, patates tavası yoğurt 

84 Yayla çorbası, püreli Dalyan köfte, salata, baklava 

85 Mercimek çorbası tas kebabı pilav salata portakal 

86 Mercimek çorbası, rosto köfte, şehriyeli pirinç pilavı, marullu 

sebzeli salata 

87 Domates Çorbası, Karnıyarık, Karışık kızartma, çoban salata, 

yoğurt, muz, sütlaç, meyve suyu 

88 Yayla çorbası, patates yemeği, tavuk kızartma, arpa şehriyeli 

pirinç pilavı, sütlaç, armut 

89 Mercimek çorbası-fırında tavuk(patates kızartması ile)-pirinç 

pilavı-mevsim salata 

90 Mercimek çorbası Bayburt tava pirinç pilavı salata sütlaç  

91 Çorba ,ana yemek, pilav ,tatlı, içecek  

92 Tarhana. İslim kebabı  soslu makarna sütlaç 

93 Mercimek çorbası, fırında tavuk, pirinç pilav, salata, yoğurt, 

mandalina, tulumba 

94 Mercimek et güveç pirinç pilavı cacık 



 

95 Mercimek çorba-tavuk sote-pirinç pilavı-karışık salata - puding-

elma 

96 Mercimek, rosto köfte, pirinç pilavı, sütlaç 

97 Yayla çorbası, püreli Dalyan köfte, salata, baklava 

98 İşkembe çorbası , tas kebabı , tavuk bonfile, çoban salata ,tatlı. 

99 Mercimek çorbası Bayburt kebabı salata sütlaç 

100 Mercimek çorbası,  karnı yarık, çoban salatası, ayran, şan tatlısı 

elma 

101 Mercimek-et köfte-kızartma-mevsim salata-halka tatlı  

102 Mercimek çorbası ,etli köfte, pilav, marul salatası, yoğurt, 

portakal elma ,baklava puding ,ayran. 

103 Yayla çorbası, patlıcan musakka, bulgur pilavı, yoğurtlu 

karalahana, mandalina, puding 

104 Mercimek çorbası , püreli rosto köfte , pirinç pilavı, yoğurt , 

komposto 

105 Tarhana çorbası- patatesli köfte- pirinç pilavı- lahana salatası- 

keçi yoğurdu- elma- baklava 

106 Ezogelin İzmir köfte çoban salatası  

107 Yoğurt çorbası fırında tavuk patates pirinç pilavı sütlaç 

108 Mercimek çorbası bulgur pilavı tavuk sote salata 

109 Mercimek Bayburt tava sütlaç pirinç pilavı çoban salata 

110 Pirinç pilavı , taze fasulye , sütlaç  

111 Çorba, pilav, kavurma, salata 

112 Sebze çorbası , kol böreği(kıymalı), cacık, sütlaç  

113 Mercimek çorbası, İzmir köfte, pirinç pilavı, tulumba tatlısı  

114 Yayla çorbası-et bonfile-pirinç pilavı - künefe  

115 Tarhana çorbası, sulu köfte, pilav yoğurt, elma, sütlaç 

116 Şehriye Çorbası Fırında Tavuk Pirinç Pilavı Marul Salatası Ayran 

Künefe  

117 Mercimek çorbası, patates oturtma, şehriyeli bulgur, mevsim 

salata, yoğurt, portakal, bisküvili pasta 

118 Mercimek çorbası tas kebabı pilav salata portakal 

119 Mercimek çorbası etli türlü pirinç pilavı yoğurt 

120 Mercimek, Hasanpaşa köftesi, pirinç pilavı, şekerpare 

121 Düğün çorbası- et kavurma- pilav- tulumba- ayran  

122 Mercimek çorbası-kavurma-bulgur pilavı- piyaz- ayran-portakal-

sütlaç 

123 Yayla çorbası, rosto, patates püresi, mevsim salata, armut, 

supangle  

124 Mercimek çorbası-fırında tavuk-pirinç pilavı-yoğurt 

125 Yoğurt çorbası - ızgara köfte, pirinç pilavı -su böreği/  

havuç salatası / tatlı yoğurt / portakal / kadayıf sarma  



 

126 Lahmacun  cacık  yeşillik limon salata ayran profiterol  

127 Domates çorbası, Bayburt tava, yoğurt, mevsim salata, pirinç 

pilavı, keşkül 

128 mercimek çorbası, pirinç pilavı, fırında tavuk patates, ayran  

129 Mercimek çorbası, karnıyarık, pilav, salata, yoğurt, baklava. 

130 mercimek çorbası, bulgur pilavı, haşlama, cacık  

131 Mercimek çorba güveç çoban salata baklava  

132 Mercimek çorbası tavuk sote pilav çoban salata 

133 Mercimek çorbası kuru fasulye salata portakal baklava  

134 Mercimek çorbası- pilav-kuru fasulye-yoğurt-su-tulumba tatlısı 

135 Mercimek patlıcan kebabı karışık kızartma gavurdağı salata muz 

ve trileçe 

136 Mercimek çorbası-pirinç pilavı-et sote-yoğurt 

137 Yayla çorbası fırında patatesli köfte pilav yoğurt mandalina 

şekerpare 

138 Yayla-İzmir köfte-pirinç keki-İtalyan salatası-mango-sufle 

139 Mercimek çorbası, karnıyarık, pilav, salata, muhallebi, elma 

140 Şehriye çorbası-tavuk şiş-karnıyarık, sarma-çoban salatası-sütlaç 

yoğurt-kiraz-kazandibi 

141 Düğün çorbası, Bezelye, pirinç pilavı, mevsim salatası, yoğurt, 

muz, Şekerpare 

142 Mercimek çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı, salata, lokma tatlısı 

143 Mercimek çorbası pirinç pilavı etli türlü mevsim salatası yoğurt 

portakal baklava 

144 Yoğurt Çorbası-et sote-bulgur pilavı-cacık-mandalina 

145 Süzme mercimek-güveç-pirinç pilavı-mevsim salatası-fırın sütlaç 

146 Yayla çorbası, Adana kebabı, yoğurtlu makarna, mevsim salata, 

tulumba tatlısı. 

147 Tavuk çorbası, pirinç pilavı, kuru fasulye, çoban salata, yeşil 

elma veya sakızlı muhallebi. 

148 Yayla çorbası, şehriyeli pilav, fırında tavuk, çoban salatası, elma, 

kadayıflı muhallebi 

149 Mercimek çorbası , pilav ve kızarmış tavuk, börek, bisküvili 

pasta 

150 Ezogelin çorbası, etli ekmek, musakka, künefe, 

151 Ezogelin , tavuk sote, bulgur pilavı, yoğurtlu semiz otu ve revani 

152 Mercimek çorbası/ kavurma /çoban salatası /turşu/ yoğurt 

/kadayıf 

153 Mercimek çorbası, karnıyarık , mevsim salatası , yoğurt , kadayıf 

dolması  

154 Mercimek çorbası, Mantı, İzmir köfte, bulgur pilavı, salata 



 

155 Mercimek çorbası, rus salatası, tavuk kanat ızgara, fırın sütlaç 

(hamsiköy sütlaç)  

156 Tavuk Çorbası, Akçaabat Köfte, Pirinç Pilavı, Aşure 

157 Tavuk Çorbası, Akçaabat Köfte, Pirinç Pilavı, Aşure 

158 Yayla çorbası-tavuk sote-meyhane pilavı-salata 

159 Mercimek patatesli tavuk pilav cacık şekerpare 

160 Pilav fırında tavuk meyveli yoğurt puding fırın sütlaç  

161 Mantar çorbası- karnıyarık-şehriyeli pirinç pilavı- sütlü tatlı 

162 Mercimek çorbası, et sote, pilav, çoban salata, ayran, muz, 

puding 

163 Ezogelin, kuru fasulye, pirinç pilavı, kadayıf  tatlısı 

164 Hünkar çorbası, köfte ve garnitür, şehriyeli pilav,  baklava ❤️❤️ 

165 Mercimek çorbası  kızartma tava  lahmacun kaşık salata yoğurt 

muz  baklava halka tatlı irmik tatlısı  

166 Tavuk suyuna şehriye çorbası pilav üstü kuru mercimek köftesi 

mevsim Salata ayran elma şekerpare  

167 Mercimek - yaren kebabı - mantı - çoban salata - çilek 

168 mercimek çorbası, fırında tavuk, pilav, çoban salatası 

169 Ayran çorbası islim kebabı tavuk  cacık elma kadayıf  

170 Mercimek, Tepsi Köfte, Bulgur Pilavı Ayran Kayısı Hoşafı 

171 Yoğurt çorbası/Taş kebabı/Pirinç pilavı/Çoban salatası 

172 Ayranlı çorba-Mantarlı et sote-salçalı domatesli bulgur pilavı-

sütlaç 

173 Mercimek çorbası kuru fasulye pilav çoban salata süzme yoğurt 

elma revani  

174 Mantar çorbası-sulu köfte-patates-pilav-yoğurt-sütlaç-çoban 

salata 

175 Mercimek/ güveç/pilav/çoban salatası/ revani 

176 Mercimek çorbası, kuru fasulye, pirinç pilavı, çoban salatası, 

sütlaç 

177 mercimek çorbası-köfte-peynirli su böreği-makarna salatası-

kazandibi 

178 Kelle paça, bayburt tava, sebzeli bulgur pilavı, acılı ezme 

179 Mercimek çorbası, fırında etli güveç, şehriyeli pirinç pilavı, 

mevsim Salata  

180 Mercimek çorbası, tavuk sote, tulumba tatlısı, elma, yoğurt 

181 Mercimek çorbası-güveç-ıspanak-çoban salata-kazandibi 

182 Şehriyeli çorba fırında tavuk patates tel şehriyeli pilav çoban 

salata kabak tatlısı 

183 mercimek çorbası, ıspanak yemeği,  kadınbudu köfte , semizotu 

salatası,  şekerpare   



 

184 Tarhana-pilav üstü kavurma-peynirli börek-künefe/mercimek 

çorbası-etli kuru fasulye-pirinç pilavı- 

kadayıf dolması/ domates çorbası - ızgara köfte (püreli)- bulgur 

pilavı- havuçlu revani  

185 Patlıcan kebabı, pirinç pilavı, mevsim salata, ezogelin çorba 

186 Şehriye çorbası bulgur pilavı fırında tavuk mevsim salata erik 

komposto  

187 Mantar nohut bulgur pilavı çoban salata yoğurt mandalina 

188 Mercimek çorbası-tavuk sote - bulgur pilavı- Ayran-şekerpare 

189 Ezogelin-sarma-sütlaç-elma 

190 Mercimek çorbası , et sote ,pilav , yoğurt  

191 Mercimek, tas kebabı , pirinç pilavı, portakal 

192 Mercimek, güveç, musakka, cacık, mandalina, aşure 

193 Çorba, Ana yemek, salata, yoğurt, meyve, tatlı 

194 Mercimek, dana kavurma, rus salatası, börek, muz, tulumba 

195 Ezogelin-türlü-meze-pirinç pilavı-künefe 

196 Mercimek çorbası,  inegöl köfte, pirinç pilavı, salata ayran 

197 Mercimek çorbası -fırınlanmış tavuk bol soslu -pilav-mevsim 

salata -rulo pasta - portakal  

198 Mercimek - İzmir köfte-pilav - meyve salatası - tiriliçe 

199 Yayla çorbası , ızgara köfte patates kızartması, su böreği , 

mevsim salata , fırın sütlaç 

200 Mercimek-Karni yarık-yoğurt-tulumba 

201 Kavurma, pirinç pilavı , salata, revani  

202 Şehriye çorbası etli taze fasulye şeker pare kasık salatası kivi  

203 Mercimek çorbası etli patatesli sulu bulgur pilavı  salata elma 

muhallebi  

204 Çorba, ana yemek, tatlı meyve  

205 ayran çorbası, sebzeli bulgur pilavı ve tavuk sote, fasulye 

kavurma, çoban salatası, hoşaf  

206 Yoğurt çorbası karnıyarık pirinç pilavı cacık mandalina puding  

207 Mercimek çorbası-fırın tavuk -bulgur pilavı-yoğurt 

208 Pide, lahmacun, tavuk döner  

209 Mercimek . rosto köfte bulgur pilavı. komposto 

210 Yayla çorbası Karnıyarık cacık tavuk göğsü  

211 mercimek çorbası , pirinç pilavı, karnıyarık, Amerikan  salatası, 

cacık, triliçe 

212 Kremalı mantar çorbası- karışık kızartma patatesli börek mevsim 

salata Kemal paşa tatlısı 

213 Yayla çorbası-tavuk yemeği-pilav- mandalina 

214 Tavuk göğüslü yoğurtlu mantılı çorba/ pirinç pilavı üstü 

kavurma/ salata/ lokma tatlı 



 

215 Mercimek karnıyarık bulgur pilav muz kazandibi 

216 Yoğurt(Yayla) Çorbası, Etli Patates, Pirinç Pilavı, Çoban Salata, 

Yoğurt, Mandalina, Şekerpare 

217 Tas kebabı. salata. Ayran .mercimek çorbası ,tulumba tatlısı. 

218 Tavuk çorbası, İzmir köfte, pirinç pilavı, yoğurt, supangle 

219 Şehriye - bezelye - pilav tavuklu yoğurt  

220 İşkembe , tas kebabı , soslu makarna 

221 Çorba/Döner/pilav /Muz/baklava 

222 Tarhana pirinç pilavı tepsi kebabı çoban salata 

223 Kuru fasulye cacık pirinç pilavı 

224 Yayla çorbası.  İçli köfte.  Ayran . Portakal  

225 Mercimek çorbası - Hasanpaşa köftesi - patates püresi - pirinç 

pilavı - puding -  

226 Mercimek çorbası, pirinç pilavı , tavuk sote , sütlaç 

227 Yoğurt çorbası soslu makarna fırında tavuk cacık 

228 Mercimek çorbası-Sulu köfte Patates-Domatesli Bulgur pilavı-

Yoğurt  

229 Tarhana çorbası, zeytinyağlı yemek, bulgur pilavı, salata, mevsim 

meyvesi 

230 Yoğurt çorbası  karnıyarık havuç salatası şeftali  

231 Domates Çorba-Pilav-Güveç-Yoğurt-Portakal-Ayva Tatlısı 

232 Mercimek pilav köfteli patates çoban salatası yoğurt mandalina 

puding 

233 Yayla çorbası kıyma tava domatesli makarna mevsim salatası 

mandalina 

234 Tavuk çorba, kuşbaşı pide, ayran, salata 

235 Ezogelin çorba-çoban kavurma-pirinç pilavı-kadayıf 

236 ezogelin çorba et köfte patates kızartması mandalina baklava  

237 domates çorbası - kuru fasulye - pilav - yoğurt 

238 Mercimek çorbası/sulu köfte/pirinç pilavı/cacık/elma 

239 Yayla çorbası-lahmacun-makarna-mevsim salatası-tulumba 

tatlısı-elma 

240 Mercimek, Yahni, pirinç pilavı, mevsim salata, revani 

241 Yoğurt çorbası tas kebabı pilav şekerpare 

242 Mercimek çorbası, güveç, pirinç pilavı kaşık salata  baklava 

243 Mercimek Çorbası-Et döner-Bulgur pilavı-Salata 

244 Yoğurt çorbası-lahmacun-çiğ  köfte- ezme- çoban salatası - 

baklava 

245 Mercimek çorbası kuru fasulye pilav çoban salata şekerpare  

246 Yayla çorbası-köfte patates-şehriyesiz pilav-yoğurt-puding 

247 Pilav Fırın Köfte Revani Yoğurt Salata Elma Mandalina 

248 Domates çorbası-tepsi kebabı-pirinç pilavı-yoğurt 



 

249 Yayla çorbası, kuru fasulye, pilav, çoban salatası (1 YILLIK 

MARUL OLMASIN)   

250 Mercimek biftek pilav çoban salata tulumba 

251 Pilav çorba mevsim salata meyve 

252 yayla çorbası et kavurma pirinç pilavı mevsim salata cacık 

mandalina sütlaç  

253 Tavuk çorbası-tavuklu patates-mantarlı pilav-akdeniz salata-

elma-şekerpare 

254 Karnıyarık, Balık, Kızartma  

255 yayla çorba, kağıt kebabı, nohutlu pilav,  kazandibi 

256 Tavuk pilav yoğurt mercimek çorbası puding  

257 Yayla çorbası, sebzeli pirinç pilavı, sac kavurma, tulumba tatlısı 

258 Terbiyeli tavuk çorbası, sebzeli türlü, pilav, çoban salata, baklava 

259 Yayla çorbası fırında tavuk pirinç pilavı mevsim salata 

kalburabastı tatlısı 

260 Terbiyeli tavuk çorbası, sebzeli türlü, pilav, çoban salata, baklava 

261 Mercimek, taze fasulye, pirinç pilavı, çoban salata, elma, puding 

262 Ezogelin, etli yemek, pirinç pilav, mevsim salata, tulumba, 

portakal 

263 Mercimek çorbası et sote pilav çoban salata sütlaç 

264 Kadın budu mercimek çorba sütlaç kanat  

265 Yayla çorbası, biber dolması, yoğurt, baklava 

266 mercimek çorbası, pirinç pilavı, döner ,ayran 

267 Mercimek kıyma pilav kek 

268 Mercimek çorbası - tavuk sote / et sote - pirinç pilavı - ayran - 

çoban salatası  

269 Mercimek çorbası-ızgara köfte-pirinç pilavı-çoban salatası-

tulumba tatlısı 

270 Domates çorbası,  yeşil mercimek yemeği, sebzeli pilav ,  vişneli 

komposto 

271 yoğurt çorbası, tavuk sote, etsiz bezelye yemeği, bulgur pilavı, 

çoban salata, tulumba tatlı 

272 Yayla çorbası etsiz kutu fasulye bulgur pilavı çoban salata yaş 

pasta 

273 Tavuklu mantarlı çorba , Adana kebap,  salata çesitleri , kuşbaşı 

kebap , 

 ( sabah kahvaltıda cigere bayılırım) içecek olarak şalgam. Tatlı 

olarak halka tatlı 

274 Mercimek çorbası , etli kuru fasulye , pilav izmir köfte , çoban 

salata , yoğurt ,elma  

275 ezogelin , etli güveç , fırında peynirli makarna , çoban salata , 

şekerpare 



 

276 Kıyma yemeğe mercimek çorbası çoban salatası ayran kaymaklı 

kadayıf kivi 

277 Mercimek fırında köfte pirinç pilavı yoğurt 

278 Mercimek çorbası, ton balıklı salata, cağ kebap, lavaş ekmek, 

kadayıf dolması, muz 

279 Mercimek çorba , rosto köfte, pirinç pilavı, baklava 

280 Karnıyarık pilav yoğurt tulumba 

281 Domates çorbası,  yeşil mercimek yemeği, sebzeli pilav ,  vişneli 

komposto 

282 Şehriye Çorbası Fırında Tavuk Pirinç Pilavı Marul Salatası Ayran 

Künefe  

283 Mercimek çorbası etli turlu yoğurt  

284 Mercimek çorbası akçaabat köfte ve patates kızartması pirinç 

pilavı piyaz ayran 

285 Mercimek kuru fasulye pirinç pilavı kuru uzum kompostosu 

286 Tavuk çorbası etli nohut bulgur pilavı mevsim salata halka tatlı 

287 Ezogelin-karnı yarık pirinç pilavı cacık bisküvi pastası  

288 Mercimek fırında rosto köfte pilav yoğurt 

289 Kremalı mantar, kuzu saç kavurma, şehriyeli pirinç pilavı, çoban 

salata, cevizli baklava 

290 Mercimek çorbası patlıcan kebabı pirinç pilavı cacık 

291 Yayla çorbası, sebzeli pirinç pilavı, sac kavurma, tulumba tatlısı 

292 Tavuk suyu çorba, lahmacun, turp salatası, tulumba 

293 Domates çorbası-rosto köfte-pilav-mevsim salata-kazandibi 

294 Mercimek çorbası, Karnıyarık, şehriyeli pilav, Mevsim salata, 

şambali  (Elma) 

295 şehriye çorba-tavuk pirzola-pirinç pilavı-kazandibi 

296 Ezogelin çorbası etli nohut pilav yoğurt ve kadayıf 

297 Tavuk çorbası- yeşil fasulye-mevsim salata-yoğurt-irmik tatlısı-

mevsim meyveleri 

298 Karnıyarık pirinç pilavı, mercimek çorbası, cacık  

299 Mercimek çorba mantarlı sote bulgur pilavı yoğurt mandalina 

tavuk göğsü 

300 Tarhana çorbası- patatesli köfte- pirinç pilavı- lahana salatası- 

keçi yoğurdu- elma- baklava 

301 Mercimek- tavuk sote-cacık-supangle 

302 Orman kebabı, pirinç pilav, çoban salata, sütlaç 

303 Mercimek etli turlü pirinc pilavı  şekerpare 

304 Tavuk çorbası  patates kızartması köfte pirinç pilavı  baklava 

elma  

305 Ayran çorbası fasulye tavuk kızartma baklava turşu meyve muz  



 

306 Tarhana çorbası/etli nohut/ pirinç pilavı/ salata /ayran / portakal / 

kabak tatlısı  

307 Mercimek çorbası- Bayburt tava- Pirinç pilavı- Yoğurt 

308 Yayla çorbası , karnıyarık, ıspanak mevsim salatası, şerbetli tatlı 

309 Mercimek çorbası, köfte, pilav, mevsim salatası, ayran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.Öğrenci yemek menüsünde özellikle görmek İSTEMEDİĞİNİZ yemek türlerini (varsa) yazınız. 

 

Etli Yemekler; %8

Çorba; %12

Pırasalı Yemekler; %11

Ispanaklı Yemekler; %9

Sebzzeli Yemekelr; %4

Makarna-Pilav; %21

Kurubaklagil Yemekler; 

%16

Patlıcanlı Yemekler; %14

Patatesli Yemekler; %4
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E-GENEL SONUÇ 

Başkanlığımız tarafından hazırlanan 2019 Yılı Öğrenci Yemek Menüsü Belirleme Anketinde 

sonuç olarak aşağıda belirtilen konular dikkat çekicidir. 

Katılımcıların tercihlerine baktığımızda genel anlamda yazılan yemek adları yemek 

menülerimizde yer alan yemekleri kapsamaktadır. 

Çorba isteklerinde mercimek çorbası %45 ile birinci sırada, ezogelin çorbası %16 ile ikinci 

sıradadır. Bu çorbalar her hafta menülerimizde yer verdiğimiz çorbalardır. 

Sebze yemeği isteklerinde ıspanak %16 ile birinci sırada, taze fasulye %15 ile ikinci sırada, 

karnıyarık %13 ile üçüncü sıradadır. Bu yemekler de mevsimine göre menülerimizde sık yer 

verdiğimiz yemeklerdendir. 

Köfte yemeği isteklerinde İzmir köfte %25 ile birinci sırada, sulu köfte %16 ile ikinci sırada, 

Akçaabat köfte %10 ile üçüncü sıradadır. 

Etli yemek çeşitlerinde etli yemek (fasulye, nohut vb.) %25, kavurma %18, kebap çeşitleri %13, 

et sote %12 oranında talep edilmiştir. 

 

Tavuk yemeği isteklerinde tavuk sote %38 ile ilk sırada, fırında tavuk %20 ile ikinci sırada ve 

tavuk haşlama %10 ile üçüncü sıradadır. 

Etli kuru baklagil yemeği taleplerinde etli kuru fasulye %44 ile ilk sırada, etli nohut %37 ile 

ikinci sırada ve etli barbunya %9 ile üçüncü sıradadır. 

Makarna/pilav taleplerinde makarna %33 ile ilk sıradadır ve bunu %26 ile bulgur , %24 ile 

pirinç takip etmektedir. 

Meyve, tatlı, komposto taleplerinde meyve (portakal-elma-mandalina) %27 oranında, baklava 

%14, sütlaç %12, komposto çeşitleri %11, puding %10, revani %6 oranındadır. 

Salata taleplerinde çoban salata %43 oranı ile ilk sırada, mevsim salata %34 ile ikinci sırada, 

havuç-turp salatası %4 ile üçüncü sıradadır. 

Yemek menüsünde görmek istemediğiniz yemek adları (varsa) sorusuna, makarna-pilav  %21, 

kurubaklagil %16, patlıcanlı yemekler %14, çorba %12, pırasalı yemekler %11 oranında çeşitli 

yanıtlar verilmiştir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


