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Özet: Van ili Merkez ilçedeki kırmızı et tüketim alışkanlığını ortaya koymak amacıyla 316 örnek üzerinde anket 
yapılmıştır. Anket çalışmasına katılanların %38’inin kırmızı eti tercih ettiği, %1.6’sının ise kırmızı et tüketmediği 
anlaşılmıştır. En çok tercih edilen kırmızı et türünün sırasıyla koyun (%51), sığır (%40.5) ve keçi (%1.9) olduğu 
görülmüştür. Tüketim şekli olarak %28.5 oranında sebzeli, %19 oranında ızgara, %15.5 oranında haşlama tercih 
edilmekte, %34.5 oranında ise “fark etmez” denilerek bir tercih ortaya konmamıştır. Kırmızı et tüketen ailelerin 
%34.5’inin ayda 3 kg’dan az kırmızı et tükettikleri bulunmuştur. Anket çalışmasının sonucuna göre, tüketilen kırmızı eti 
lezzetli bulanların oranı %76.3, lezzetli bulmayanların oranı ise %21.8 olmuştur. Ayrıca %52.2 oranında aile, satın 
aldıkları kırmızı eti güvenilir bulmamışlardır. 
Anahtar kelimeler: Kırmızı et, tüketim alışkanlığı, Merkez ilçe, Van. 
 

Consumption Habit of Meat in Centre Town of Van Province 
 
Abstract: A survey has been done on 316 samples to determine consumption habits of meat in centre town of Van 
Province. 38% of the samples preferred meat while 1.6 % didn’t consume meat. The most preferred types of meat were 
mutton (51%), beef (40.5%) and goat meat (1.9%). Consumption habits of meat were found to be with vegetable 
(28.5%), grilled (19%) and boiled (15.5%). 34.5% of the samples did not indicate any preferences for the type of meat 
consumption choice. 34.5% of the meat consumers have consumed less than 3 kg of meat in a month. While 76.3% of 
the samples found meat as delicious, the ratio of which they didn’t find it delicious was 21.8%. In addition, 52.2% of the 
samples indicated that the meat they bought was not safe. 
Key words: Meat, consumption habit, centre town, Van. 
 
Giriş 
Ülkemizde et üretimini artırmaya yönelik çabaların 
yanında et tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi 
büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz nüfusu hızlı bir 
şekilde artarken, beslenmede kullanılan 
kaynakların daha verimli bir seviyeye çıkarılması ve 
değerlendirilmesi zorunludur. Sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin en önemli koşullarından biri de 
tüketilmesi gereken günlük proteinin % 40-50’sinin 
hayvansal kaynaklı proteinlerden karşılanmasıdır 
(Gökalp, 1984; Göğüş, 1986; Odabaşıoğlu ve ark., 
1995). Dengeli bir beslenme, insan sağlığı ve 
verimliliği bakımından oldukça önemlidir. Dengeli 
beslenme, besin maddelerinin çeşitlilik, kalite ve 
miktar bakımından bir denge içerisinde alınması ile 
olasıdır. Bu açıdan kişilerin tüketim alışkanlıklarının 
ortaya koyulması ile bir fikir edinilebilir. 
Van ili, bölgedeki önemli yerleşim merkezlerinden 
birisidir. Bununla birlikte, son yıllarda bazı 
nedenlere bağlı olarak köylerdeki nüfusun şehirlere 
göç etmesi, Van’ın önemini daha da artırmış; buna 
bağlı olarak birçok ekonomik ve sosyal sorunlar da 
ortaya çıkmıştır. Özellikle bölgenin geçim kaynağı 
durumundaki hayvancılığın son yıllarda hızlı bir 
çöküş içine girmesi, ekonomik açıdan zaten dar 
boğazda olan bölgenin sorunlarını daha da 
artırmıştır. Burada hem küçükbaş hem de 
büyükbaş hayvan varlığının giderek azalmasına 
bağlı olarak hayvansal protein açığının artması, bu 
sorunların belki de en önemlisi haline gelmiştir 
(Sarı ve ark., 2000). Bu nedenle, nüfusun dengeli 
ve yeterli bir şekilde beslenmesi açısından, 
hayvancılığın bu bölgede geliştirilmesi ayrıca önem 
taşımaktadır. 

Bu nedenle bölgede en önemli geçim kaynağı olan 
hayvancılıktan elde edilen ürünlerden kırmızı etin 
tüketim alışkanlıkları bakımından değerlendirilmesi, 
bu araştırma ile belirlenmeye çalışılmıştır. 
Materyal ve Yöntem 
Van ili Merkez ilçedeki kırmızı et tüketim 
alışkanlığının belirlenmesi amacıyla toplam 29 
soruyu içeren anket formları hazırlanmıştır. Anket 
çalışması, 2003 yılı Aralık ayında toplam 316 kişiye 
şahsen gidilerek yapılmış ve formlar 
doldurulmuştur. Anket formlarındaki bilgiler daha 
sonra SAS (1998) Paket Programı yardımıyla 
istatistik olarak analiz edilmiştir. Karşılaştırmalar 
Khi-Kare istatistik analiz yöntemine göre 
bilgisayarda yapılmıştır. 
Bulgular 
Van ili Merkez ilçede kırmızı et tüketim 
alışkanlığının belirlenmesine yönelik olarak 
hazırlanan anket sorularına, katılımcıların verdiği 
cevaplara ilişkin bulgular Çizelge 1’de 
özetlenmiştir. 
Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı %26 
bayan, %74 bay olarak şekillenmiş ve deneklerin 
%72’sini 24-40 yaş arasındaki kişiler oluşturmuştur. 
Öğrenim durumu bakımından dağılım ise 
üniversite, lise ve ilköğretim olmak üzere sırasıyla 
%45.6, 32.3 ve 18.4 şeklinde olup %2.8’i sadece 
okur-yazar, %0.9’u ise okuma-yazma 
bilmemektedir. Ankete katılanların, meslek dağılımı 
bakımından, yarısından fazlası (%55.4) memur, 
%25.3’ü esnaf ve geriye kalan kısmı diğer meslek 
gruplarından oluşmuştur. 
Çizelge 1’de görüldüğü gibi ankete katılanların 
sırasıyla, %38.3’ünün kırmızı eti, %23.4’ünün tavuk 
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etini ve %16.5’inin balık etini severek tükettikleri, 
%1.6’sının ise et tüketmedikleri (vejetaryen) 
anlaşılmaktadır. Kırmızı et tüketenlerin %29.8’inin 
bay, %8.5’inin bayan olduğu; memleketine göre 
bakıldığında ise %27.2’sinin Van, %11.1’inin ise 
diğer illerden olduğu; %19.6’sının 200-500 milyon, 
%11.7’sinin 500 milyondan fazla ve %7’sinin 200 
milyondan az gelire sahip oldukları anlaşılmaktadır. 
Kırmızı eti tercih edenlerin %35.1’i lezzetli 
buldukları için, %31.9’u alışkanlıktan dolayı ve 
%19’u besleyici olduğuna inandıkları için 
tükettiklerini belirtmişlerdir. En çok tercih edilen 
kırmızı et türü sırasıyla, koyun (%51), sığır (%40.5) 
ve keçi (%1.9) şeklinde olup kırmızı et tüketenlerin 
%4.1’i ise herhangi bir tercih belirtmeyerek hepsini 
tükettiklerini bildirmişlerdir. Bayların %38’i koyun, 
%29.4’ü sığır etini; bayanların ise %13’ü koyun, 
%11.1’i sığır etini tercih etmektedir. Gelir durumu 
200-500 milyon arasında olanların tercihi koyun eti 
(%27.2); gelir durumu 500 milyondan fazla 
olanların tercihi ise sığır eti (%15.8) yönünde 
olmuştur. 
Kırmızı etin satın alındığı yer ile ilgili soruya, ankete 
katılanların %47.8’i süper market, %40.5’i kasap, 
%2.5’i canlı hayvan, %1.9’u kombina, %4.7’si ise 
“fark etmez” cevabını vermişlerdir. Kırmızı et satın 
alırken bayların çoğunluğu (%33.2) kasabı tercih 
ederken, bayanların çoğunluğu (%15.5) süper 
marketi tercih etmektedir (P<0.01). 
Ankete katılanların yarısından fazlası (%51.3), 
kırmızı et satın almada öncelikli olarak tazelik 
kriterini dikkate almışlardır. Kırmızı eti satın alma 
şekli içerisinde porsiyonluk et tüketiminin yerini 
belirlemek amacıyla sorulan soruya, katılımcıların 
%50’si porsiyonluk et, %35.1’i kemikli et ve %12’si 
karkas şeklinde satın aldıklarını bildirmişlerdir. 
Doğu illerinde yaşayan insanların kırmızı eti çok 
tükettikleri yaklaşımını az da olsa açıklığa 
kavuşturmak amacıyla “satın alınan kırmızı et 
miktarı” ve “kırmızı et tüketim sıklığı” soruları 
yöneltilmiştir. Satın alınan kırmızı et miktarı ile ilgili 
seçeneklerin oranı birbirlerine yakın olmuştur. 
Ankete katılanların %34.5’i ayda 3 kg’dan az, 
%31.3’ü ayda 5 kg’dan fazla ve %31’i ayda 4-5 kg 
kırmızı et tükettiklerini, %1.6’sı ise kırmızı eti hiç 
tüketmediklerini belirtmişlerdir. Kırmızı et tüketim 
sıklığı bakımından ise yine ilgi çekici sonuçlar 
ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yarısından fazlasının 
(%53.2) haftada en az 1-3 defa, %16.5’inin her 
gün, yine %16.5’inin ayda 1-5 defa kırmızı et 
tükettikleri, %1.6’sının ise yılda ancak 1-5 defa 
kırmızı et tüketebildikleri ortaya çıkmıştır. Anket 
sonuçlarına göre, memleket bakımından ilgi çekici 
sonuçlar bulunmuştur. Ankete katılan Vanlı kişilerin 
%22.8’i ayda 5 kg’dan fazla ve %34.2’si haftada en 
az 1-3 defa kırmızı et tükettiklerini ifade etmişlerdir. 
Aynı oranlar diğer illerden gelenler için %8.5 ve 
%19 olarak gerçekleşmiştir (P<0.05). 
Kırmızı et tüketim şekli ile ilgili soruya ankete 
katılanlar, %34.5 fark etmez, %28.5 sebzeli, %19 

ızgara ve % 15.5 oranında haşlama cevabını 
vermişlerdir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi bayların 
%28.5’i, bayanların %6’sı fark etmez diyerek 
herhangi bir tercih belirtmemişlerdir. Ancak, 
bayların %20’sinin ve bayanların %8.5’inin kırmızı 
eti sebzeli olarak tükettikleri anlaşılmıştır. 
Ankete katılanlara hangi ette daha fazla kolesterol 
bulunduğu yönünde sorulan soruya %78.8’i kırmızı 
et, %6.3’ü beyaz et ve %13.9’u fikrim yok şeklinde 
cevap vermişlerdir. Cinsiyet, memleket ve aylık 
gelir durumu grupları (P<0.01) içerisinde de 
çoğunluk, kırmızı ette daha fazla kolesterol 
bulunduğunu belirtmişlerdir. 
Bu çalışmada, “kırmızı etten yapılan salam, sucuk, 
sosis, pastırma gibi et ürünlerinden tüketir misiniz?” 
sorusuna katılımcıların %61.4’ü ara sıra, %27.8’i 
hiç tüketmediklerini ve %8.9’u ise düzenli olarak 
tükettiklerini ifade etmişlerdir. 
Ankete katılanların %76.3’ünün Van’da üretilen 
kırmızı eti lezzetli ve %21.8’inin lezzetli 
bulmadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca, önemli ve 
düşündürücü başka bir sonuç da, piyasada satılan 
kırmızı eti güvenilir bulmayanların oranının %52.2 
olmasıdır. Bununla birlikte, Vanlı olanların %33.9’u 
Van’da satılan kırmızı etin güvenilir olduğunu, 
%30.4’ü ise güvenilir olmadığını belirtmişlerdir. 
Tartışma ve Sonuç 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli yerleşim 
merkezlerinden biri olan Van ilinde, kırmızı eti 
severek tüketenlerin oranının %38.3 bulunması 
oldukça önemlidir. Nitekim Van ili, topoğrafik ve 
engebeli arazi yapısı nedeniyle hayvancılığa, 
özellikle de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 
uygundur. Bu yönüyle ülkemizde küçükbaş 
hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı illerden 
biridir. 
Tüketim alışkanlıklarının bölgeden bölgeye 
değiştiği bilinen bir gerçektir. Aydın ili Çine 
ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlığının 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada (Atay ve 
ark., 2004), ankete katılan ailelerin öncelikli olarak 
tavuk etini (%46.3), ikinci olarak kırmızı eti (%33.1) 
tercih ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Van ili 
kökenlilerin kırmızı et tüketim alışkanlığının 
(%27.2) diğer illerden gelenlere oranla (%11.1) 
daha yüksek bulunmasının, ailelerin eğitim, kültür 
ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılıktan 
kaynaklandığı düşünülebilir. Anket sonuçlarının en 
çarpıcı yanlarından birisi de Van’da yaşayan 
bayların (%29.8), bayanlara (%8.5) oranla kırmızı 
eti daha çok tercih etmeleridir. Katılımcıların et 
tüketim alışkanlıklarına, gelir durumlarının da etkili 
olduğu belirlenmiştir. Yıldırım ve ark.’nın (1998) 
yapmış oldukları bir araştırmada Van’da yaşayan 
ailelerin ortalama yıllık gelirlerinin %6’sını kırmızı et 
tüketimine ayırdıkları tespit edilmiştir. Başka bir 
çalışmada (Yıldırım ve Yalçınkaya, 1999) ise Van ili 
Erciş ilçesindeki ailelerin ortalama yıllık gelirlerinin 
%3.1’ini tavuk eti tüketimine ayırdıkları bildirilmiştir. 
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Çizelge 1. Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıklarına İlişkin Bazı Sonuçlar. 

Cinsiyeti Memleketi Aylık Gelir (Milyon TL) Sorular Seçenekler Oran 
(%) Bay Bayan Van Diğer <200 200-500 >500

Kırmızı Et 38.3 29.8 8.5 27.2 11.1 7.0 19.6 11.7 
Tavuk 23.4 17.7 5.7 13.9 9.5 6.3 11.1 6.0 
Balık 16.5 10.5 6.0 8.6 7.9 2.2 9.2 5.1 
Hepsini 20.2 15.8 4.4 14.2 6.0 4.8 7.5 7.9 

 
Hangi eti severek 
tüketirsiniz? 

Et Tüketmiyorum 1.6 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.0 
Lezzetli 35.1 27.5 7.6 23.4 11.7 6.3 17.1 11.7 
Besleyici 19.0 13.3 5.7 12.7 6.3 3.8 9.8 5.4 
Alışkanlık 31.9 23.7 8.2 20.9 11.0 6.6 15.8 9.5 
Kolay Bulunabilme 6.0 4.4 1.6 3.8 2.2 2.5 2.5 1.0 

 
Kırmızı eti tercih 
sebebi 

Diğer 1.0 1.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.3 0.7 
Sığır 40.5 29.4 11.1 26.9 13.6 7.3 17.4 15.8 
Koyun 51.0 38.0 13.0 34.5 16.5 11.1 27.2 12.7 
Keçi 1.9 1.6 0.3 0.9 1.0 0.6 1.0 0.3 

 
En çok tercih 
edilen kırmızı et 

Hepsi 4.1 4.1 0.0 1.9 2.2 0.9 1.6 1.6 
Hayvan Alır Keserim 2.5 2.5 0.0 2.2 0.3 0.9 1.0 0.6 
Kasap 40.5 33.2 7.3 29.4 11.1 12.0 19.6 8.9 
Süper Market 47.8 32.3 15.5 28.5 19.3 5.4 23.1 19.3 
Kombina 1.9 1.0 0.9 1.3 0.6 0.0 0.3 1.6 

 
Kırmızı etin satın 
alındığı yer 

Fark Etmez 4.7 4.1 0.6 2.8 1.9 1.6 3.1 0.0 
Tür 13.0 9.8 3.2 6.3 6.7 3.2 6.3 3.5 
Tazelik 51.3 36.1 15.2 35.8 15.5 7.6 24.1 19.6 
Yağsız Oluşu 26.3 20.6 5.7 16.5 9.8 5.1 14.9 6.3 
Ucuzluk 6.3 6.0 0.3 5.7 0.6 4.1 1.6 0.6 

 
Kırmızı et satın 
almada öncelikli 
kriterler 

Diğer 0.6 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.3 
Karkas 12.0 8.8 3.2 8.2 3.8 1.9 5.7 4.4 
Porsiyonluk  50.0 35.8 14.2 30.1 19.9 9.2 24.7 16.1 

Kırmızı et satın 
alma şekli 

Kemikli  35.1 28.1 7.0 25.6 9.5 8.8 16.8 9.5 
Ayda 3 kg’dan az 34.5 23.4 11.1 20.6 13.9 11.4 13.0 10.1 
Ayda 4-5 kg 31.0 23.1 7.9 19.9 11.1 5.7 16.5 8.8 
Ayda 5 kg’dan fazla 31.3 25.6 5.7 22.8 8.5 2.9 17.4 11.0 

Satın alınan 
kırmızı et miktarı 

Hiç 1.6 1.0 0.6 1.0 0.6 0.3 1.0 0.3 
Her gün 16.5 13.0 3.5 10.8 5.7 1.6 7.6 7.3 
Haftada 1-3 defa 53.2 38.0 15.2 34.2 19.0 11.1 25.3 16.8 
Haftada 4-6 defa 8.9 6.0 2.9 6.3 2.6 0.7 6.0 2.2 
Ayda 1-5 defa 16.5 14.0 2.5 10.5 6.0 6.0 6.7 3.8 
Ayda 6-10 defa 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.7 0.3 

 
 
Kırmızı eti tüketim 
sıklığı 

Yılda 1-5 defa 1.6 1.3 0.3 1.6 0.0 0.6 1.0 0.0 
Haşlama 15.5 11.4 4.1 12.0 3.5 2.8 7.0 5.7 
Izgara 19.0 13.3 5.7 10.5 8.5 2.5 9.5 7.0 
Sebzeli 28.5 20.0 8.5 18.0 10.5 5.4 12.7 10.4 

 
Kırmızı eti tüketim 
şekli 

Fark etmez 34.5 28.5 6.0 23.7 10.8 9.2 18.0 7.3 
Evet  76.3 58.9 17.4 51.3 25.0 15.5 36.4 24.4 Kırmızı eti lezzetli 

buluyor 
musunuz? 

Hayır 21.8 14.2 7.6 13.0 8.8 4.7 11.1 6.0 

Kırmızı Et 78.8 58.5 20.3 50.3 28.5 10.8 40.8 27.2 
Beyaz Et 6.3 4.1 2.2 3.5 2.8 3.5 1.5 1.3 

Kolesterol hangi 
ette daha 
fazladır? Fikrim Yok 13.9 11.0 2.9 10.4 3.5 6.0 5.7 2.2 

Evet 46.5 36.4 10.1 33.9 12.6 10.1 22.8 13.6 Satın aldığınız 
kırmızı eti 
güvenilir buluyor 
musunuz? 

Hayır 52.2 37.0 15.2 30.4 21.8 10.1 25.3 16.8 

 
 
Gıda maddelerindeki proteinler beslenmenin 
temelini oluşturmaktadır. Genetik yapının, zekanın, 
somatik çatının oluşumu ve tüm biyolojik 
fonksiyonların yerine getirilmesi proteinler 
tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle, günlük 
beslenmede belirli bir miktar protein alınması 
gerekmektedir. Bu proteinin önemli bir kısmının da 
(%42) hayvansal protein olarak alınması, ruhsal ve 
bedensel gelişme ile sağlıklı bir yaşam bakımından 
önem taşımaktadır (Nal, 1997). Oysa bu 

çalışmada, kırmızı eti besleyici olduğu için tercih 
edenlerin oranı sadece %19 olarak bulunmuştur. 

Ankete katılanların yarısından fazlasının (%51) 
koyun etini tercih ettiği görülmüştür. Benzer şekilde 
Yıldırım ve ark. (1998) tarafından Van ili Merkez 
ilçede yapılan çalışmada da koyun eti %49.1’lik 
oranla birinci tercih olmuştur. Başka bir bölgede 
yapılan çalışmada (Atay ve ark., 2004) ise, 
incelenen ailelerin kırmızı et tercihi öncelikli olarak 
sığır eti (%80) olmuştur. Van ili çayır-mera 
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alanlarının oldukça engebeli yapısı nedeniyle 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha elverişli 
olması, koyun etinin öncelikli olarak tercih 
edilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Keçi 
etini tercih edenlerin oranı  oldukça düşük (%1.9) 
bulunmuştur. Bunun nedeni olarak, katılımcılar keçi 
etinin kokusu ve sindirim bozukluklarına yol açması 
gibi olumsuzlukları öne sürmüşlerdir. Ayrıca, daha 
az yağlı olan keçi etinin tercih edilmemesinin halkın 
damak tadına uygun olmamasından kaynaklandığı 
düşünülebilir. 

Van’da kırmızı etin satın alındığı yer olarak süper 
marketlerin daha çok tercih edildiği görülmektedir. 
Bunda süper marketlerin daha güvenli ve istenilen 
türde et bulunabiliyor olmasının yanı sıra toplu alış 
veriş ve çoğunlukla kredi kartı kolaylığı 
sağlamasının en büyük etkenler olduğu 
düşünülebilir. Yıldırım ve ark. (1998), ailelerin 
%82.5’nin kasaplardan kırmızı et satın aldığını 
ancak ortalama gelirin artmasıyla birlikte süper 
marketlere doğru bir eğilimin ortaya çıktığını 
bildirmiştir. 

Ankete katılanların %34.5’i 3 kg’dan az kırmızı et 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Satın alınan kırmızı et 
miktarı ile aylık gelir durumu arasında önemli 
ilişkiler saptanmıştır. Bununla birlikte, ankete 
katılanların yarısından fazlasının (%53.2) haftada 
en az 1-3 defa kırmızı et tükettikleri belirlenmiştir. 
Atay ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışmada 
ise, ayda 3 kg’dan az kırmızı et tüketenlerin oranı 
%63.4 bulunmuştur. 

Kırmızı et tüketim şekilleri arasında sebzeli tüketim, 
%28.5 oranı ile ilk sırada yer almaktadır. Ancak 
ankete katılanların %34.5’i “fark etmez” diyerek 
herhangi bir tercih belirtmemişlerdir. Bu durum 
bölge halkının hemen tüm yemeklerinde kırmızı eti 
kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca “fark etmez” 
seçeneğini belirtenlerin orta gelir düzeyindeki 
katılımcılarda daha yüksek (%18) olduğu 
görülmüştür. 

Anket çalışmasında ortaya çıkan çarpıcı başka bir 
sonuç da, katılımcıların %78.8’inin kırmızı ette 
daha fazla kolesterol bulunduğunu bilmelerine 
karşılık öncelikli olarak kırmızı eti tercih etmeleridir. 
Dolayısıyla Van ilinde bilinçli bir tüketici 
topluluğunun olmadığı düşünülebilir. 

“Satın aldığınız kırmızı eti güvenilir buluyor 
musunuz?” sorusuna katılımcıların yarısından 
fazlası (%52.2) “Hayır” diyerek, satın aldıkları etin 
hijyenik koşullarda ve yetkili kişilerce kesilip 
denetlendiğine inanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Üretimin düzeyini belirleyen etmenlerden en 
önemlisi taleptir. Ülkemizde kırmızı et talebinin 
istenilen seviyeye ulaşamamasının iki nedeni 
vardır. Birincisi et fiyatlarının tüketicinin gelirlerine 
göre yüksek olması ikincisi ise tüketicinin tüketim 
eğilimlerinin dayanıklı tüketim mallarına 

yönlendirilmesidir. Sağlıklı bir toplum olmanın temel 
koşullarından birisi sağlıklı bir beslenmedir. Bu 
nedenle etkili bir eğitim ve yayım programı aracılığı 
ile tüketicinin sağlıklı ve bilinçli beslenmeye 
yönlendirilmesi sağlanmalıdır (Alpan ve ark., 1993). 
Van ili, Doğu Anadolu’da yoğun göç alan illerden 
birisidir. Bu durum tüketim alışkanlıklarında da 
birtakım değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda et 
tüketim alışkanlıklarında eskiye göre değişmeler 
olmuş ve eskiden etin yağlı olması istenirken 
bugün yağsız et tercih edilmektedir. Hatta eskiden 
sığır eti halkın büyük çoğunluğu tarafından 
tüketilmezken bugün daha az yağlı olduğu için 
daha fazla tüketilmektedir. Ancak, günümüzde 
koyun eti denildiğinde daha az yağlı ve biyolojik 
değerliliği fazla olan kuzu eti akla gelmektedir 
(Akçapınar ve ark., 1996). Van’da koyun 
yetiştiriciliği daha yaygın olarak yapıldığı ve bu 
anket çalışmasında koyun etinin daha fazla tercih 
edildiği sonucu ortaya çıktığı da dikkate alınarak, 
yağsız koyun ve kuzu eti üretimi teşvik edilmeli ve 
üreticiler bu konuda bilgilendirilmelidir. 
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