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Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı Aydın ili Çine ilçesi kentsel alanında kırmızı et tüketim alışkanlıklarını incelemektir. 
Anket çalışması 2004 yılı mart ayı içerisinde 175 örnek üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, anket 
çalışmasına katılanların %33.1’inin öncelikli olarak kırmızı eti tercih ettiği ve en çok tercih edilen kırmızı et türünün 
sırasıyla sığır (% 80.0), koyun (%8.6) ve keçi (%5.7) olduğu anlaşılmıştır. Kırmızı eti öncelikli olarak lezzetli olduğu için 
tercih edenlerin oranı % 40.0 iken, bunu besleyici olduğu için (%26.3), alışkanlıktan dolayı (%26.3) ve kolay 
bulunabildiği için (%2.9) biçiminde belirtenler izlemektedir. Kırmızı et tüketen ailelerin %46.9’u kırmızı eti kıyma olarak 
satın almayı öncelikli olarak tercih ederken bunu porsiyonluk (%36.0), kemikli (%12.6) ve karkas (%4.6) olarak satın 
alma  takip etmektedir. Tüketim şekli olarak %33.1 oranında sebzeli, %25.7 oranında ızgara, %14.9 oranında haşlama 
tercih edildiği, %20.6 oranında ise bir tercih ortaya koyulmadığı görülmüştür. Kırmızı eti belli bir kasaptan alanların oranı 
%63.4 tür. Etin hijyenik koşullarda kesilip yetkili kişilerce denetlendiğini düşünenlerin oranı % 64.0 tür. Kırmızı et tüketen 
ailelerden %42.9’u koyun eti, %54.9’u ise keçi eti tüketmediklerini belirtmişlerdir. Kırmızı et tüketen ailelerin %63.4’ünün 
ayda 3 kg’ dan az et tükettikleri belirlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Kırmızı et, tüketim alışkanlıkları, Aydın, Çine. 

 
Consumption Habits of Meat in Çine District of Aydın Province 

Abstract: The purpose of this is study to investigate the meat consuming customs in urban area of Çine District of 
Aydın. A survay has been conducted on 175 samples in March, 2004. 33.1% of the samples preferred meat. The most 
preferred meat types were beef (80.0%), mutton (8.6%), and goat meat (5.7%), respectively.  The reasons for the 
preference for  meat were deliciouseness (40%), nutritiveness (26.3%), custom (26.3%), and availability (2.9%). Meat is 
bought as ground meat (46.9%) preferencially, portion (36.0%), with bone (12.6%) or carcass (4.6%) by its consumers. 
Consumption habits of meat was found to be with vegetable (33.1%), grilled (25.7%) and boiled (14.9%). 20.6% of the 
samples did not indicate any preferrences for the type of meat consumption choice. 63.4% of the concumers bought 
their meat from the same saler (butcher or shopping center). The proporrtion of the costumers who believed that meat 
are processed in hygene conditions under the authourized personnel was 64.0%. 42,9% and 54.9% of meat consumers 
indicated that they do not consume mutton and goat meat, respectively. 63.4% of the  meat consumer consume less 
than 3 kg of meat in a month. 
Key words: Meat, Consumption habits,  Aydin, Çine. 
 
 
Giriş 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli 
koşullarından biri kişi başına tüketilmesi gereken 
günlük proteinin %40-50’ sinin  hayvansal kaynaklı 
proteinlerden karşılanmasıdır (Gökalp, 1984; 
Göğüş, 1986). Et önemli bir hayvansal protein 
kaynağı olup büyüme, gelişme ve fizyolojik 
fonksiyonların yerine getirilmesinde gerekli olan bir 
çok bileşeni içeren komple bir gıdadır. Ayrıca 
lezzetli olması, çok çeşitli biçimlerde tüketilebilmesi 
ve hazım olma derecesinin yüksek olması gibi 
özelliklere de sahip olan et, dünyanın hemen her 
yerinde diğer gıdalara oranla pahalıdır. Bu durum 
yeterli et  tüketimini azaltan önemli bir faktördür. 

Özellikle kırmızı et beyaz ete ve balık etine göre 
daha pahalı bir üründür. Türkiye (7.24 kg/yıl) kişi 
başına kırmızı et tüketimi açısından ABD (74.6 
kg/yıl) ve AB (70.3 kg/yıl) ülkelerine göre oldukça 
gerilerdedir (FAO, 2003). Kırmızı et tüketimini 
ekonomik nedenlerin dışında beslenme 
alışkanlıkları, iklim, gelenekler, dini inançlar ve 
sağlık sorunları gibi faktörler etkilemektedir. 
Ülkemizde de kırmızı et tüketiminde bölgelere göre  

hatta bölgeler içinde yörelere göre farklılıklar 
bulunmaktadır.  

Hayvansal gıda tüketiminin yapısının araştırılması, 
hayvansal ürünlere olan tüketici talep eğilimlerinin 
belirlenmesi, çeşitli ürünlerin rakip ürünlere tercih 
edilmesinin nedenlerinin araştırılması ve 
planlamada kullanılmak üzere verilerin elde 
edilmesi açısından önemlidir (Yıldırım ve 
Yalçınkaya, 1999). Bu bağlamda, gelir gruplarına 
göre birey veya hanelerin gıda tüketim yapılarının 
belirlenmesi, fiyat-talep ve gelir-talep esnekliklerinin 
hesaplanması, gıda politikalarının oluşturulmasında 
alternatif fiyat politikalarının refah üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesinde ve gıda yardım 
programlarının daha etkin olarak hedef gruplara 
ulaştırılmasını sağlaması bakımından 
yararlanılacak önemli bilgilerdir (Şengül, 2002). 
Fakat, Türkiye’de kentsel ve kırsal kesimde gelir 
gruplarına göre gıda talebini  ve tüketim 
alışkanlıklarını ayrıntılı olarak inceleyen çalışmalar 
sınırlı sayıda bulunmaktadır. 

Yıldırım ve ark. (1998) tarafından yapılan bir 
çalışmada, Van İli Merkez ilçede 120 aileden 
toplanan verilere göre, ailelerin % 49.1’i koyun 
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etini, % 34.22‘si sığır etini tercih ederken, %16.7’si 
özel bir tercihlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Adı 
geçen çalışmada et alım yerlerinin oransal 
dağılımı, kasaplar % 82.5, süper market %12.5 ve 
et-balık kurumu %5 olarak bildirilmiştir. 

Yıldırım ve Yalçınkaya (1999), Van İli Erciş 
ilçesinde farklı gelir düzeylerinde 140 aile üzerinde   
yaptıkları bir anket çalışmasında, gelir düzeyinin 
artmasıyla tavuk eti tüketiminin de arttığını 
belirlemişlerdir. Ayrıca incelenen ailelerin tavuk eti 
satın alırken, öncelikli olarak %37.1’inin tavuğun 
tazeliğine, %30.1‘inin tavuğun kalitesine, 
%13.6‘sının tavuğun markasına, %10’unun 
tavuğun fiyatına dikkat ettiğini ortaya koymuşlardır. 

Yalçınkaya (1999) tarafından Van ili Erciş Merkez 
ilçesinde 140 aile üzerinde yapılan bir çalışmada, 
ailelerin hayvansal gıda tüketimlerinin %50.87’sini 
kırmızı et tüketiminin oluşturduğu belirlenmiştir. 

Şengül (2002), Türkiye’de kentsel ve kırsal 
kesimde gelir gruplarına göre hanelerin gıda 
taleplerini incelediği çalışmasında orta, yüksek ve 
en yüksek gelir gruplarındaki hanelerin gıda talep 
parametrelerinin fiyatlara, gelire ve sosyo-
demografik değişkenlere, düşük ve en düşük gelir 
gruplarındaki hanelerin gıda talep parametrelerinin 
ise yalnızca fiyatlara ve gelire duyarlı olduğu nu 
belirlemiştir. Ele alınan çalışmada, Türkiye’de gıda 
fiyat ve gelir esnekliklerinin hem kentsel ve kırsal 
yerleşim yerleri arasında hem de gelir gruplarına 
göre değişmesinin önemli bir sonuç olduğu 
bildirilmiştir. 

Çelik ve Şengül (2001) tarafından Şanlıurfa ili 
kentsel alanında, tüketicilerin yumurta tüketim 
düzeyleri ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak 
amacıyla yaptıkları çalışmada gelir düzeyi arttıkça 
yumurta tüketiminin de arttığını saptamışlardır. 

Bu çalışmada, Aydın İli Çine İlçesinde kırmızı et 
tüketim alışkanlıklarının araştırılması ve gelir 
düzeyinin kırmızı et tüketim alışkanlıklarının 
üzerine etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

 Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın materyalini, Aydın İli Çine İlçesi 
kentsel alanında yaşayan ve farklı gelir düzeylerine 
sahip 175 aileden anket yoluyla elde edilen veriler 
oluşturmuştur. Anket çalışması 2004 yılının Mart 
ayı içinde yapılmıştır.Çine’nin 6 mahallesi birer 
tabaka olarak kabul edilmiştir. Bu altı mahallenin 
hane sayısı, nüfus bilgileri  ve sokak sayılarına 
ilişkin bilgiler edinilmiş ve hane sayısının %3 ünde 
anket uygulanmasına karar verilmiştir. Yine anket 
uygulanacak sokaklar ve sokaklardaki haneler 
şansa bağlı olarak belirlenmiş ve anketler bu 
hanelerde uygulanmıştır (Hansen ve ark., 1966; 
Esin, 1975).  

Veriler SAS paket programında chi-square 
analiziyle değerlendirilmiştir (SAS, 1998). 

Bulgular 

Tüketicilerin bazı özellikleri 

İncelenen ailelerdeki aile reislerinin %17.1‘i emekli, 
%24.6‘sı esnaf, %20.0‘si memur, %10.3’ü işçi, 
%17.1’i serbest meslek, %12.0’ı çiftçi, %0.6 sı işsiz 
ve %3.4‘ü diğer meslek gruplarındandır. Aile 
reislerinin % 12’si ek bir iş daha yapmaktadırlar. 

Ankete katılanların %7.4’ü okur yazar değil, %4.6 
sı okur-yazar, %66.2’ü ilköğretim, %14.9’u lise ve 
%6.9’u üniversite mezunudur. 

İncelenen hanelerin %4.6’sı 1 kişi, %14.9’u 2 kişi, 
% 76.0’ı 3-5 kişi, %3.4’ü 6-8 kişi ve %1.1’i 8 kişiden 
oluşmaktadır. 

İncelenen 175 ailenin %16.6’sı gelirlerini 300 
milyondan az, %38.3’ü 300-5000 milyon arası, 
%33.7’si 500 milyon-1 milyar arası ve %11.4’ü 1 
milyardan fazla olarak belirtmişlerdir. Bu ailelerin 
toplam örnek içindeki payı Çizelge 1’de 
gösterilmiştir. 

 
Çizelge 1. İncelenen ailelerin gelir gruplarına göre  
                 dağılımı. 

Aylık gelir grupları Aile 
Sayısı 

Toplam Örnek 
İçindeki Payı 

(%) 
1. Grup 
(300 milyon TL’dan az) 29 16.6 

2. Grup 
(300-500 milyon TL) 67 38.3 

3. Grup 
(500 milyon-1 milyar TL) 59 33.7 

4. Grup 
(1 milyar TL’dan fazla) 20 11.4 

Toplam/ Ortalama 175 100.0 
 
 
Et tüketim yapısı 
 
İncelenen ailelerin öncelikli olarak tükettikleri et 
türleri, öncelikli olarak kırmızı eti tüketmeme 
nedenleri, öncelikli olarak kırmızı eti tüketme 
nedenleri, aylık ortalama et tüketimleri ve bir önceki 
yıla oranla kırmızı et tüketim durumlarına ilişkin 
oransal dağılımlar Çizelge 2’de görülmektedir. 

Tüm gelir gruplarında  tavuk etinin birinci sırada, 
kırmızı etin ikinci sırada ve balık etinin üçüncü 
sırada tercih edildiği belirlenmiştir. Ortalama olarak 
tavuk eti %46.3, kırmızı et %33.1 ve balık %14.9 
oranında tüketilmektedir. 
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Çizelge 2. İncelenen ailelerin kırmızı et  tüketim ve tercihlerine ilişkin oransal   dağılımlar (%)  
Gelir Grupları 

Sorular Seçenekler I 
% 

II 
% 

III. 
% 

IV. 
% 

 
Ort. 
% 

 
P 

Balık 10.3 16.4 15.3 15.0 14.9 
Tavuk 55.2 43.3 45.8 45.0 46.3 

Kırmızı Et 24.2 40.3 28.7 35.0 33.1 
Av etleri 0..0 0.0 1.7 0.0 0.6 

Öncelikli olarak hangi et türünü 
tüketiyorsunuz? 

Hepsi 10.3 0.0 8.5 5.0 5.1 

0.490

Pahalı 42.1 25.0 23.3 0.0 24.8 
Beyaz et 10.5 35.0 56.7 58.3 39.6 
Kokusu 5.2 0.0 3.3 0.0 1,9 

Öncelikli olarak kırmızı eti tercih 
etmeme nedenleriz nelerdir? 

Kollestrol 42.2 40.0 16.7 41.7 36.2 

0.218

Lezzetli 27.6 41.8 44.1 40.8 40.0 
Besleyici 24.2 25.4 25.4 35.0 26.3 

Alışkanlık 37.9 28.4 20.3 20.0 26.3 
Kolay  Bul 3.4 1.4 5.1 0.0 2.9 

Öncelikli olarak kırmızı eti tercih etme 
nedenleriniz nelerdir? 

Diğer 6.9 3.0 5.1 5.0 4.5 

0.815

 3 kg < 86.2 89.6 55.9 35.0 63.4 
3-5 kg 13.8 3.0 39.0 50.0 32.6 Aylık ortalama et tüketiminiz ne 

kadardır? 5 kg > 0.0 7.4 5.1 15.0 4.0 

0.003

Arttı  0 9.0 8.5 15.0 8.0 
Azaldı 44.8 44.7 32.2 40.0 40.0 Bir önceki yıla oranla kırmızı et tüketim 

durumunuz nedir? 
Değişmedi 55.2 46.3 59.3 46.0 52.0 

0.384

 
 
Gelir düzeyi ile öncelikli olarak tüketilen et türü 
arasındaki ilişki saptanmamıştır (P>0.05). 

Ailelerin kırmızı eti öncelikli olarak tercih etmeme 
nedeni olarak birinci sırada beyaz etin tercih 
edilmesi, (%40.1) ikinci olarak da kollestrol 
belirtilmiştir (%36.2). Pahalı seçeneği üçüncü 
sırada yer almıştır (%22.6). Gelir düzeyi ile öncelikli 
olarak kırmızı eti tercih etmeme arasındaki ilişki 
saptanmamıştır (P>0.05) 

Aileler kırmızı eti öncelikli olarak lezzetli olması 
nedeniyle tercih etmektedirler (%40), besleyici 
olması nedeniyle tercih edenler (%26.3) ve 
alışkanlık  (%26.3) nedeniyle tercih edenlerin oranı 
eşit çıkmıştır. Gelir düzeyi ile kırmızı eti tercih etme 
arasında ilişki saptanmamıştır (P>0.05). 

Ailelerin aylık ortalama et tüketimleri incelendiğinde 
3 kg’ dan az et tüketimi, düşük gelir grubundan 
yüksek gelir grubuna doğru azalmaktadır.3-5 kg 
arası et tüketimi ise 2. gelir grubu (300-500 milyon) 
hariç, gelir düzeyi yükseldikçe artmaktadır. 5 kg’ 
dan fazla et tüketimi oranına bakıldığında ise 3. 
gelir grubu hariç artmaktadır. Gelir düzeyi ile aylık 
et tüketimi arasında çok  önemli bir ilişki bulunduğu 
saptanmıştır (P<0.01). Genel ortalamaya 
bakıldığında ailelerin %63.4 ‘ü ayda 3 kg’ dan daha 
az, % 32.6 ‘sı 3-5 kg arasında ve %4’ ü ise ayda 5 
kg’ dan fazla et tüketmektedirler. 

 Bu çalışmada ailelerin bir önceki yıla göre kırmızı 
et tüketimlerindeki değişim de incelenmiştir. Gelir 
düzeyi yükseldikçe “arttı“ seçeneğini 
işaretleyenlerin  oranı yükselmiştir. Tüm gelir 
gruplarında “değişmedi” seçeneğini işaretleyenlerin 
oranı daha yüksek çıkmıştır.Gelir düzeyi ile bir 

önceki yıla oranla kırmızı et tüketim durumu 
arasındaki ilişki saptanmamıştır (P>0.05). 

Kırmızı Et Satın Alımında Tüketici Davranışları 

İncelenen ailelerine kırmızı eti satın alma yerleri, 
satın alma yerini tercih etme nedenleri, kırmızı eti 
satın alırken dikkat ettikleri noktalar, kırmızı et satın 
alma şekilleri ve  porsiyonluk et satın alma 
şekillerine  ilişkin oransal dağılımlar Çizelge 3’de 
görülmektedir. 

Ailelerin ortalama % 63.4 ‘ü belli bir kasaptan, 
%21.1’i ise kasaplar çarşısından  satın aldıklarını 
belirtmişlerdir. İlk iki gelir grubunda,  marketlerden 
kırmızı et satın alan aile bulunmamaktadır. 3. gelir 
grubunda bu oran %5.1 ve 4. gelir grubunda %15’e 
yükselmektedir. Gelir grupları ile etin satın alındığı 
yer arasında  istatistik olarak çok önemli bir ilişki 
saptanmıştır (P<0.01). 

Etin belirtilen yerden alınma nedeni olarak tüm gelir 
gruplarında güvenli olduğu için seçeneği ortalama 
% 54.3 ile ilk sırada yer alırken, istediği türde et 
bulabilme % 24.0 ile ikinci, diğer nedenler %17.7 ile 
üçüncü ve ucuz olduğu için diyenlerin oranı %4 
oranıyla 4. sırada yer almıştır. Gelir gruplarıyla etin 
satın alınma yerini tercih etme nedeni arasında 
istatistik olarak önemli bir ilişki saptanmıştır 
(P<0.05). 

Aileler, tüm gelir gruplarında  kırmızı et satın 
alırken birinci sırada öncelikli olarak etin tazeliğine  
(% 61.1) dikkat etmektedirler.   Yağsız olması 
(%32.6) ve hangi türe ait olduğu da (%5.7) diğer 
dikkat edilen noktalardır. 
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Çizelge 3. İncelenen ailelerin eti satın alma  alışkanlıklarına ilişkin oransal dağılımlar  (%). 

Gelir Grupları 
Sorular Seçenekler I 

% 
II 
% 

III. 
% 

IV. 
% 

 
Ort. 
% 

 
P 

Canlı alır keserim 3.4 3.0 1.7 15.0 4.0 0.001 
Kasaplar çarşısından 37.9 31.3 3.4 15.0 21.1  

Belirli bir kasaptan 48.4 61.2 76.3 55.0 63.4  
Market 0.0 0.0 5.1 15.0 3.4  

Fark etmez 10.3 3.0 10.2 0.0 6.3  

Eti nereden satın alıyorsunuz? 

Diğer 0.0 1.5 3.3 0.0 1.8  
Ucuz 10.3 4.6 1.7 0.0 4.0 0.049 

Güvenli 58.6 47.8 52.5 75.0 54.3  
İstediği türden et bulabilme 6.9 32.8 27.2 10.0 24.0  

Eti satın aldığınız yeri tercih 
etme nedeniniz nedir? 

Diğer 24.2 14.8 18.6 15.0 17.7  
 Hangi türe ait ol. 3.4 1.5 6.8 20.0 5.7 0.110 

Tazelik 58.6 65.7 55.9 65.0 61.1  
Yağsız oluşuna 38.0 31.3 37.3 15.0 32.6  

Kırmızı et satın alırken öncelikli 
olarak nelere dikkat 

ediyorsunuz? Ucuzluk 0.0 1.5 0.0 0.0 0.6  
Karkas 0.0 4.5 5.1 10.0 3.4 0.285 

Porsiyonluk 31.0 40.3 28.8 50.0 36.0  
Kemikli 13.8 16.4 8.5 10.0 12.5  

Kırmızı et satın alma şekliniz 
nedir? 

Kıyma 55.2 38.8 57.6 30.0 46.9  
Bonfile 0.0 3.0 6.8 0.0 3.4 0.537 
Pirzola 3.4 14.9 10.2 10.0 10.9  

Biftek 3.4 1.5 0.0 0.0 1.1  
Kuşbaşı 55.2 53.7 57.6 70.0 57.2  

Porsiyonluk eti ne şekilde 
alıyorsunuz? 

 
Diğer 37.9 26.9 25.4 20.0 27.4  

 
 
Gelir grupları ile kırmızı et satın alınırken dikkat 
edilen özellikler arasında istatistik olarak önemli bir 
ilişki saptanmamıştır (P>0.05)  

Ailelerden kırmızı eti öncelikli olarak kıyma olarak  
tercih edenlerin oranı en yüksektir (%46.9), kıymayı 
porsiyonluk satın alma şekli takip etmektedir (%36), 
ardından kemikli (12.5) ve karkas olarak satın alma 
(%4.6)  gelmektedir. Karkas olarak satın alma en 
düşük gelir grubunda görülmemekte, gelir düzeyi 
yükseldikçe karkas olarak satın alma oranı 
artmaktadır.  Gelir düzeyi ile kırmızı et satın alma 
şekli arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır 
(P>0.05).   

Bu çalışmada, incelenen ailelerin porsiyonluk et 
satın alırken öncelikli olarak tercihlerinin ne olduğu 
sorulmuştur. Ailelerin öncelikli olarak kuşbaşını 
(%57.2) tercih ettikleri, “diğer” seçeneğinin ikinci 
sırayı aldığı ortaya çıkmıştır (%27.4). Ankete 
katılanlar “diğer” seçeneğinden kastettiklerinin 
kemikli et ve kıyma olduğunu belirtmişlerdir. Bonfile 
(%3.4) ve bifteğin (%1.1) çok düşük oranda tercih 
edildiği, pirzolanın (10.9) ise daha yüksek bir 
oranda tercih edildiği görülmektedir. Gelir düzeyi ile 
porsiyonluk et satın alma şekli arasında önemli bir 
ilişki saptanmamıştır (P>0.05). 

Kırmızı et tüketim alışkanlıkları 

İncelenen ailelerin öncelikli olarak kırmızı et 
tercihleri, kırmızı et tüketim şekli, kırmızı etten 
yapılan sucuk, salam, sosis, gibi ürünleri tüketip         
tüketmedikleri, koyun ve keçi eti tüketip 
tüketmediklerine ilişkin oransal dağılımlar Çizelge 
4’te görülmektedir. 

Öncelikli olarak tercih edilen kırmızı et türü olarak 
tüm gelir gruplarında sığır etinin birinci sırada yer 
aldığı belirlenmiştir. 1. ve 2. gelir gruplarında koyun 
eti ikinci sırada, 3. ve 4. gelir gruplarında ise keçi 
eti ikinci sırada tercih edilmiştir. Sığır, koyun ve 
keçi etinin etini öncelikli olarak tercih edenlerin 
ortalama oranı sırasıyla %80, %8.6, %5.7 olarak 
saptanmıştır. Bir tercih bildirmeyenlerin oranı ise 
%5.7’dir. Gelir grupları ile kırmızı et tercihleri 
arasında bir ilişki saptanmamıştır (P>0.05). 

Aileler, tüm gelir gruplarında kırmızı et en çok 
(%33.1) sebzeli olarak diğer bir ifadeyle yemeklere 
katarak değerlendirilmektedir. Izgara (%25.7) en 
çok tercih edilen ikinci tüketim şeklidir. Daha sonra 
sırasıyla,  haşlama (%14.9), fırında ve yağda 
kızartma (%2.9) tercihleri bildirilmiştir. Ankete 
katılan ailelerin %20.6’sı bir tercih belirtmemişlerdir. 
Gelir düzeyi ile kımızı et tüketim şekli arasında 
istatistik olarak önemli bir ilişki saptanmamıştır  
(P>0.05). 

İncelenen ailelere kırmızı etten yapılan sucuk, 
sosis, salam gibi ürünleri tüketip tüketmedikleri 
sorulmuştur. Ankete katılanların %14.0’ü düzenli 
olarak tükettiklerini belirtirken, ara sıra tükettiklerini 
belirtenlerin oranı %61.1 ve tüketmediklerini 
belirtenlerin oranı ise % 22.9 olarak hesaplanmıştır. 
Düzenli olarak tükettiklerini belirtenlerin oranı gelir 
düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Ancak, gelir düzeyi 
ile kımızı et tüketim şekli arasında önemli bir ilişki 
saptanmamıştır  (P>0.05). 
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Çizelge 4. İncelenen ailelerin kırmızı et tüketim alışkanlıklarına ilişkin oransal dağılımlar  (%). 

Gelir Grupları 
Sorular Seçenekler I 

% 
II 
% 

III. 
% 

IV. 
% 

 
Ort. 
% 

 
P 

Sığır eti 79.3 85.1 78.0 70.0 80.0 0.142
Koyun eti 10.3 11.9 5.1 5.0 8.6  

Keçi eti 3.4 0.0 10.2 15.0 5.7  
Öncelikli olarak tercih ettiğiniz kırmızı et 

hangisidir? 
Hepsi 6.9 3.0 6.8 10.0 5.7  

Haşlama 24.1 16.4 8.5 15.0 14.9 0.461
Fırında 3.4 1.5 5.1 0.0 2.9  
Izgara 13.8 23.9 32.2 30.0 25.7  

Yağda kızartma 0.0 1.5 3.4 10.0 2.9  
Sebzeli 41.4 35.8 28.8 25.0 33.1  

Kırmızı et tüketim şekliniz nasıldır? 

Fark etmez 17.2 20.9 22.0 20.0 20.6  
Düzenli 6.9 10.4 23.7 25.0 14.0 0.384
Ara sıra 51.7 67.2 62.7 50.0 61.1  Kırmızı etten yapılan sucuk, sosis, 

salam gibi ürünleri tüketiyor musunuz? Hayır 41.4 22.4 13.6 25.0 22.9  
Evet 72.4 55.2 57.6 40.0 57.1 0.153Koyun eti tüketiyor musunuz? Hayır 27.6 44.8 42.4 60.0 42.9  
Evet 62.1 46.3 40.7 30.0 45.1 0.126Keçi eti tüketiyor musunuz? 

 Hayır 37.9 53.7 59.3 70.0 54.9  
 
 
İncelenen ailelere kırmızı etten yapılan sucuk, 
sosis, salam gibi ürünleri tüketip tüketmedikleri 
sorulmuştur. Ankete katılanların %14.0’ü düzenli 
olarak tükettiklerini belirtirken, ara sıra tükettiklerini 
belirtenlerin oranı %61.1 ve tüketmediklerini 
belirtenlerin oranı ise % 22.9 olarak hesaplanmıştır. 
Düzenli olarak tükettiklerini belirtenlerin oranı gelir 
düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Gelir düzeyi ile  et 
ürünlerinin tüketimi arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır (P<0.05).  

Bu ankette ayrıca, incelenen ailelerin koyun ve keçi 
eti tüketip tüketmedikleri belirlenmiş Buna göre 
koyun eti tüketenlerin ortalama oranı %57.1, 
tüketmeyenlerin oranı %42.9 olarak belirlenmiştir. 
Koyun eti tüketmeme nedeni olarak, yağlılık %58.7, 
damak tadına uygun olmaması %38.6 ve  
alışkanlık olmaması %2.7 oranında etkili olduğu 
belirlenmiştir. Ailelerin %45.1‘inin keçi etini tükettiği, 
%54.9‘unun ise tüketmediği belirlenmiştir. Ailelerin 
keçi eti tüketmeme nedeni olarak, damak tadına 
uygun olmadığı (kokusu, ağır olması vb) (%56.25), 
alışkanlık olmadığı (%16.67), sert olduğu (%5.20) 
ve rahatsızlık yarattığı (%4.16) şeklindeki 
seçenekler belirtilmiştir. Ankete katılanların 
%17.72’si ise bir neden belirtmemiştir. Gelir düzeyi 
ile koyun ve keçi eti tüketimi arasındaki ilişki  
istatistik olarak önemli farklılıkların ortaya 
çıkarmamıştır (P>0.05). 

Ankete katılanların %73.1’i kırmızı etin dengeli bir 
beslenme için gerekli olduğunu  (Şekil 1), %89.1’i 
kırmızı etin beyaz etten daha fazla kollestrol 
içerdiğini (Şekil 2) belirtmişlerdir. Satın alınan etin 
hijyenik koşullarda kesildiğini düşünenlerin oranı 
ise %64’tür (Şekil 3). Kurbanlık tercihleri ve 
kurbanlık satın alma yerleri Şekil 4  ve Şekil 5 ‘de 
gösterilmiştir. 

Şekil 1. Size göre kırmızı et dengeli bir 
         beslenme için gerekli midir?

Hayır
%13,2

Evet
%73,1

Fikrim 
yok

%3,7

 
 

Şekil 2. Size göre kollestrol kırmxzı ette mi 
            beyaz ette mi daha fazladır?

Kırmızı et
%89,1

Beyaz et 
%2,9

Fikrim yok
%8,0
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Şekil 3. Satın aldığınız etin hijyenik                
              koşullarda kesilip, yetkili  kişilerce  
              denetlendiğine inanıyor musunuz?

Hayır
%15,4

Evet
%64,0

Fikrim yok
%20,6

 

Şekil 4. Kurbanlık olarak hangi hayvanı 
             tercih  ediyorsunuz?

Koyun
%45,1

Sığır
%33,7

Kesmiyor
%7,4Keçi

%13,7

 

Şekil 5. Kurbanlık hayvanınızı nereden satın 
            alıyorsunuz?

%41,4

%1,2%12,3

%45,1

Pazardan Yetiştiricilerden

Kendimiz yetiştiriyoruz Diğer
 

 
 

Tartışma ve Sonuç 

Çalışma kapsamında incelenen ailelerin öncelikli et 
tercihlerinin tavuk eti (%46.3) olduğu belirlenmiştir. 
Bunu kırmızı et (%33.1) ve balık (%14.9) takip 
etmektedir. Van İli Merkez ilçede yapılan bir 
çalışmada ise öncelikli tercihin kırmızı et (%38.3) 
olduğu ortaya koyulmuştur (Aygün ve ark.,2004). 
Kırmızı etin, öncelikli olarak tercih edilmeme 
nedenleri olarak, tavuk etinin daha çok sevilmesi, 
kollestrol oranının yüksek olması ve pahalı olması 
gösterilmiştir. Ankete katılanlar “ size göre kırmızı 
ette mi, beyaz ette mi kollestrol daha yüksektir” 
sorusuna %89 oranında kırmızı et” cevabını 
vermişlerdir (Şekil 2). “Kırmızı et dengeli bir 
beslenme için gerekli midir?” sorusuna ise %73 
oranında evet cevabı verilmiştir (Şekil 1). Ankete 
katılanlarda belli bir yaşın üstünde kırmızı etin 
azaltılması fakat çocuklar ve gençlerin kırmızı eti 
yeterince tüketmesi gerektiği düşüncesinin yaygın 
bir görüş olduğu belirlenmiştir. 

Kırmızı etin öncelikli olarak tercih edilme nedenleri 
sırasıyla lezzetli olması (%40), besleyici olması 
(%26.3) ve alışkanlık (%26.3) olarak belirlenmiştir. 

Ailelerin %4’ü ayda 5 kg’dan fazla kırmızı et 
tüketirken, %96’sı 5 kg’dan  ve %63.4’ü 3 kg’dan 
az et tüketmektedirler. Aygün ve ark. (2004) 
tarafından Van İli Merkez İlçede yapılan çalışmada 
4 kg ve üstünde kırmızı et tüketenlerin oranı %62.3 
olarak belirlenmiştir.   Çine ilçesinde yaşlı nüfusun 
oranının yüksek olması, zeytin yağı kullanımının 
çok yaygın olması, sebze ve ota dayalı beslenme 
alışkanlığı, iklimin çok sıcak olması gibi faktörlerin 
kırmızı etin tercih edilmesi ve tüketilen miktarı 
üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Ailelerin büyük çoğunluğu eti kasaplardan (%84.5) 
alma eğilimindedir. Gelir düzeyi yükseldikçe süper 
marketlere yönelim artmaktadır.  Et satın alma 
yerinin tercihinde  güvenli olması (%54.3) en çok 
dikkat edilen noktadır Ankete katılanların %64’ü 
satın aldıkları etin hijyenik koşullarda kesilip yetkili 
kişilerce denetlendiğine inanmaktadırlar (Şekil 3). 
Yıldırım ve ark. (1998), Van merkezde ailelerin 
%82.5’nin kasaplardan kırmızı et satın aldığını 
ancak ortalama gelirin artmasıyla birlikte süper 
marketlere doğru bir eğilimin ortaya çıktığını 
bildirmiştir. Aygün ve ark. (2004) tarafından yapılan 
bir başka çalışmada ise Van merkezde kırmızı etin 
süper marketlerden satın alma  oranı %47.8’e 
yükselirken kasaplardan alanların oranının %40.5’e 
gerilediği belirlenmiştir. Değerlendirmelerde, kent 
merkezleri ile ilçe merkezlerinin sosyal yapı ve 
alışveriş olanakları, ilçelerde esnaf-tüketici 
ilişkisinin boyutu ve süper marketlerin yaygınlığına 
ilişkin farklılıklar dikkate  alınmalıdır. Ailelerin 
kırmızı eti daha çok kıyma olarak satın almayı 
tercih ettikleri (%45.9) belirlenmiştir. Kıymayı, 
porsiyonluk  takip etmektedir. Porsiyonluk 
tercihlerinde ise kuşbaşı ilk sırayı almaktadır. Etin 
satın alma şekilleri arasında gelir grupları arasında 
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istatistiki olarak bir fark gözlenmediği ortaya 
konmuştur. Kırmız et satın alınırken en çok dikkat 
edilen noktalar etin tazeliği ve yağsız oluşu olarak 
belirtilmiştir. 

Ankete katılanların öncelikli kırmızı et tercihlerinin 
sığır eti olduğu (%80), koyun ve keçi etinin  sığır 
etine göre çok daha az tercih edildiği araştırmanın 
bir diğer bulgusudur. “Koyun ve keçi eti  tüketiyor 
musunuz?” sorusuna “evet”  cevabını verenlerin 
oranı sırasıyla %57.1ve %42.9 dur. Koyun eti 
tüketmeme nedeni olarak yağlılık %58.7, damak 
tadına uygun olmaması %38.6 ve  alışkanlık 
olmaması   %2.7 oranında etkili olurken, keçi eti 
tüketmeme nedeni olarak, damak tadına uygun 
olmaması (kokusu, ağır olması vb) %56.25,   
alışkanlık olmadığı için %16.67, sert olduğu için    
% 5.20,  dokunduğu için %4.16 oranında etkili 
olmuştur. Ankete katılanların  %17.72 keçi eti 
tüketmeme nedenlerini belirtmemiştir. İstatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen gelir 
grubu düşük olan ailelerde keçi ve koyun eti 
tüketiminin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Aileler kırmızı eti öncelikli olarak sebzeli olarak 
tüketmeyi tercih ederlerken ızgara ikinci, haşlama 
ise üçüncü sırada tercih edilmektedir. Ailelerin 
çoğunun kırmızı etten yapılan et ürünlerini düzenli 
olarak tüketmedikleri belirlenmiştir (%61.1), düzenli 
olarak tüketenlerin ve hiç tüketmeyenlerin oranı 
sırasıyla %14.0 ve %22.9 olarak belirlenmiştir. 
Kırmızı etin tüketim şekli  ve et ürünlerinin tüketimi 
bakımından sonuçlar Aygün ve ark. (2004)  yaptığı 
çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. 
Ailelerin %52 sinin bir önceki yıla oranla kırmızı et 
tüketimlerinin değişmediği, %40’ ının azaldığı ve 
%8’inin arttığı bu çalışmanın başka bir sonucudur. 

Gelir düzeyi ile  hayvansal ürünlerin satın alınma 
miktarları arasında çok önemli bir ilişki olduğu 
çalışmalarda vurgulanmaktadır (Yıldırım, 1998; 
Yalçınkaya, 1999;Çelik ve Şengül, 2001; Şengül, 
2002, Aygün ve ark. 2004). Fakat bu çalışmada 
ortaya çıkan bir sonuçta gelir düzeyi ile satın alınan 
et miktarı arasında istatistiki olarak çok önemli bir 
ilişki olmasına rağmen etin satın alınma şekli, tercih 
edilen et türü, etin tüketilme şekli ile gelir  grupları 
arasında bir ilişki belirlenmemiştir. Kırmızı et 
tüketim miktarı gelir yükseldikçe artsa da tüketim 
şekli ve alışkanlıkları benzer özellikler 
göstermektedir. 

Kurban bayramı kırmızı et tüketiminin önemli 
ölçüde arttığı bir dönemdir. Bu dönemin et tüketim 
ortalamasının yükselmesinde etkisi vardır. Bu 
anlamda ankete katılanlara kurban bayramında 
hangi hayvanı kurbanlık olarak tercih ettikleri 
sorulmuş ve % 45.2’si koyunu, %33.7’si sığırı, 
%13.7si keçiyi tercih ettiklerini, %7.4’ü hiç kurban 
kesmediklerini belirtmişlerdir. Aileler kurbanlık 
hayvanlarını çoğunlukla direk yetiştiricilerden 
(%45.1) ve hayvan pazarından (%41.4) satın 

almayı tercih ederken, kurbanlık hayvanını kendisi 
yetiştiren ailelerin oranı %12.3 olarak belirlemiştir. 

Çine, Aydın yöresinde hayvansal üretimin en yoğun 
yapıldığı yerlerden birisidir. Süt sığırcılığı ve besi 
sığırcılığı yaygın bir şekilde yapılırken,  koyun ve 
keçi yetiştiriciliği azalma eğiliminde olsa da varlığını 
sürdürmektedir. Çine hayvan pazarı yörenin en 
önemli pazarlarından birisidir. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre bu yoğun hayvansal üretim 
Çine’de halkın kırmızı et tüketimine yansımamıştır. 
Daha önce de değinildiği üzere iklim, zeytinyağının 
yaygın kullanımı ve  sebzeye dayalı beslenme 
alışkanlıkları yanında tavuk ve yumurta gibi diğer 
hayvansal protein kaynaklarının  daha çok tercih 
edilmesi kırmızı ete olan talebi düşürmektedir.   
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