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Bu araştırmada Ankara ili merkez ilçelerdeki keçi eti tüketim alışkanlığını belirlemek 

amacıyla 2019 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde 269 tüketici ile yüz yüze anket 

yapılmıştır. Anket çalışması Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, 

Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere toplam 9 ilçesinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları ki kare istatistik yöntemi ve çapraz tablo ile 

analiz edilmiştir. Tüketicilerin aylık ortalama tüketim miktarı keçi kıyması için 0,17 kg, 

keçi kuşbaşı için 0,20 kg, keçi haşlamalık et için 0,10 kg, keçi tandır için 0,07 kg ve 

keçi pirzola için 0,06 kg olarak bulunmuştur. Ankete katılan tüketicilerden %82,2’si 

keçi eti ve et ürünlerini tüketmediğini belirtmiştir. Tüketicilerin keçi etini tüketme 

nedeni yüksek oranda tüketim alışkanlığının olmasından kaynaklanmaktadır (%33,3). 

Tüketicilerin %27,8’i ise tüketim alışkanlığı olmadığı için keçi etini tüketmediklerini 

belirtmişlerdir. Yapılan ki kare analizi sonucunda gruplar arasında tüketicilerin kurban 

kesim durumları ile keçi eti tüketimi arasındaki ilişki önemli (p<0,05) bulunmuştur. 

Bununla birlikte tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri satın alma ve tüketme davranışları, 

tüketim tipi ve değerlendirmeleri incelenmiştir. 

 

Ağustos 2019, 89 sayfa 

Anahtar kelimeler: Ankara, keçi eti ürünleri, tüketici algısı, tüketim  
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In this research, 269 consumers were interviewed face-to-face in April-May 2019 in 

order to determine the consumption habits of goat meat in the central districts of 

Ankara. The survey was conducted in 9 districts of Ankara including Altındağ, 

Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan and Yenimahalle. 

The findings of the research were analyzed with chi-square statistical method and cross table. 

The average monthly consumption of consumers was 0,17 kg for goat mince, 0,20 kg for goat 

flaked, 0,10 kg for goat boiled meat, 0,07 kg for goat tandoori and 0,06 kg for goat rib. 82,2 % 

of the participants have mentioned that they do not consume goat’s meat. It is noted that he 

participants who consume goat’s meat prefer it due to eating habits. The remaining 27,2 % doea 

not prefer goat’s meat as they lack the consumption habits. As a result of the chi-square 

analysis, the relationship between sacrificial slaughter status and goat’s meat 

consumption of the participants were found to be important (p<0.05). In addition, 

consumers' buying and consuming behaviors of goat meat and meat products, 

consumption type and evaluations were examined.  
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1. GİRİŞ 

1.1 Keçi Etinin Bileşimi ve Önemi 

Genellikle kas dokusu olmak üzere yapısında kemik, kan, epitel, sinir, yağ ve bağ 

dokularını da içeren hayvansal kaynaklı bir gıda maddesi olan et; her yaştaki insanın 

beslenmesi ve sağlığı için gerekli olan proteinleri, esansiyel aminoasitleri, demir, fosfor, 

sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller ile A ve B grubu 

vitaminleri (Riboflavin, B6, B12, Niasin) içermektedir (Anonim 2018a).  

Sığır, koyun, keçi, domuz gibi memeli çiftlik hayvanlarından elde edilen kırmızı etlerle, 

tavuk, hindi gibi kanatlı hayvanlar ile balık, ıstakoz gibi deniz canlılarından elde edilen 

beyaz etlerden endüstriyel ve kırsal alanda yararlanılmaktadır. Keçiler diğer memeli 

çiftlik hayvanlarından farklı olarak otların, küçük ağaçların ve makilerin en uç 

noktasındaki taze otları tüketerek bunları en sağlıklı ete dönüştürmektedir. (Anonim 

2019a). 

Keçi etinin yağ oranı sığır ve koyun etine göre %55 oranında daha düşük olup besleyici 

değeri yüksektir. Oğlak etinde, deri altı ve kas içi yağ oranı da oldukça düşüktür. Keçi 

etinde bulunan yağlar, insan sağlığının korunması, büyüme ve vücuttaki birçok faaliyet 

için gereklidir. Keçi eti, düşük kalori özelliğinin yanında kalp damar rahatsızlığı olan 

kişilerin tüketimi için ve hasta bireylerin günlük diyetlerinin belirlenmesinde önemli bir 

besin kaynağı olarak kullanılabilmektedir (Kurşun ve Yalçın, 2014).  

Keçi eti, koyun ve sığır eti ile benzer oranda protein içeriğine (20,6 g) sahip olmasına 

karşın, bu oran türlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Avustralya Cabretto 

keçisinde protein oranı % 18,9 iken Güney Afrika keçisinde % 24,8’dir. Kül oranı 

türlere göre %0,95- 1,10 arasında değişmekte, yağ oranı ise Avustralya Cabretto 

keçisinde %3,2 iken Etiyopya keçisinde % 12,6’dır (Kurşun ve Yalçın 2014). 

 Keçi eti içerisinde yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K) ile linoleik asit gibi esansiyel yağ 
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asitlerini (%61-%80) bulundurmaktadır. Keçi etinin B1, B2 ve B3 vitamin değerleri 

sığır etine göre daha yüksektir. Sinir sistemi için gerekli vitamin oranları, keçi etinde 

yeterli miktarda bulunmaktadır. Bu vitaminler karbonhidrat ve yağ yakımını sağlayarak, 

enerji metabolizmasını hızlandırır; bu durum saç, deri ve tırnak yapısının güçlenmesine 

yardımcı olmaktadır  (Kurşun ve Yalçın (2014). 

Demir (%1,7) ve potasyum (263 mg) içeriği bakımından keçi eti sığır etine oranla daha 

zengindir. Demir oranı keçi etinde oldukça yüksektir; dolayısıyla kanı asidik yapmaz ve 

hastalıklara zemin hazırlamaz. Keçi eti; sığır, koyun ve tavuk etine göre daha düşük kaloriye 

(143 kcal)sahiptir.  (Parmaksız vd. 2012). 

Oğlak etinde sığır etine oranla konjuge linoleik asit (KLA) oranı daha yüksektir (>5,6 

mg). Konjuge linoleik asitler bağışıklık sistemini güçlendirerek büyümeyi 

hızlandırmakta ve vücuttaki kas miktarını artırarak diyabet ve hipertansiyonu 

önlemektedir. KLA’ların kanseri önleyici etkisinin de olduğu bilinmektedir (Anonim 

2019a) .  KLA’nın kanseri önleme mekanizması apoptosisi (doğal büyümesi ve gelişimini 

sürdüren bir organın hücrelerinin kontrollü ölümü) teşvikinden ve hücre çoğalmasını 

azaltmasından ileri gelmektedir. Diğer taraftan eikosanoidlerin aktivitesinin sitokinlerin 

aktivitesindeki gibi KLA tarafından düzenlendiği düşünülmektedir (Kelly, 2001). KLA, et ve 

süt ürünlerinde oldukça zengindir. Süt ürünlerinde bulunan KLA konsantrasyonu, işlenmemiş 

sütteki KLA konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Kırmızı etin KLA konsantrasyonu 

ise kanatlı ve balık etiyle kıyaslandığında oldukça yüksek düzeydedir. Ruminantlara oranla tek 

midelilerin dokularındaki KLA düzeyi oldukça düşüktür. 

Keçi eti kendine has koku ve aromasından dolayı koyun etinden ayrılmakta, hayvanın 

yaşı ile birlikte bu koku artmaktadır. Bu durum genelde idiş (kısırlaştırılmış erkek) 

hayvandan ya da erkek hayvandan elde edilen etlerde görülmektedir (Parmaksız vd. 

2012). 

Keçi etinin özellikle yaz aylarında yanlış muhafaza edilmesi sonucunda ishal vakaları 

görülebilmektedir. Keçilerin vücudunda bulunan kıllar ete yapışarak sindirim sistemini 

etkileyebilmektedir, bu açıdan et üzerindeki kıllar temizlendikten sonra tüketilmesi ile 
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bu durumun önüne geçilebilir (Parmaksız vd. 2012).  

Keçi etinin kalitesini etteki mermerleşme oranı, ilaç kalıntısı, renk, su tutma kapasitesi, 

hassaslık, sululuk, koku ve aroma yoğunluğu ile genel kabul edilebilirlik (lezzetlilik) 

gibi kriterler belirlemektedir. Keçi etinin lezzetini belirleyen en önemli etkeni cinsiyet 

oluşturmaktadır. Erkek keçilerde salgılanan kötü kokunun dişilerde olmaması tüketici 

açısından dişi keçi etini daha fazla tercih edilebilir kılmaktadır. Bunun yanında keçi 

etinin niteliği ve duyusal özellikleri, besleme koşulları, iklim, ırk özellikleri ve barınak 

şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. (Kurşun ve Yalçın 2014). 

Keçi eti ve et ürünleri dünyanın birçok ülkesinde severek tüketilmektedir. Londra’da 

tüketicilerin keçi etine büyük ilgi göstermelerinden dolayı lüks ve popüler restoranlarda keçi 

etine menülerde yer verilmektedir. Deneysel mutfakla buluşan keçi eti gastronomide büyük yol 

kat etmektedir (Anonim 2013).  

Meksika ve İspanya’da 5-12 kg canlı ağırlığındaki genç oğlak karkaslarından hazırlanan 

capretto
1
 (cabritos) ile Fransa’da 16-20 kg ağırlığındaki keçi karkaslarından hazırlanan 

chevon
2
 halk tarafından severek tüketilen et çeşitleridir. Avrupa ülkelerinde ve 

Amerika’da keçi eti ve keçi eti ürünleri kullanılarak imal edilen bazı ürünler yine 

oldukça yüksek fiyatta satılabilen lüks tüketim maddeleri arasında yer almaktadır. 

Paketlenmiş ve işlenmiş olarak satılan farklı ürünler internet üzerinden de 

pazarlanabilmektedir (Koluman vd. 2015). 

Yunanistan'da tüketiciler şükran günlerinde hindi eti yerine keçi etini tercih etmektedir. 

Son dönemlerde ABD'de kilo vermek isteyen bireylerin diyetlerinde keçi etine yer 

vermeleri ile çok daha hızlı kilo verecekleri yönünde araştırmalar mevcuttur (Anonim 

2014). 

                                                           
 
1
 Meksika ve İspanya’da 5-12 kg canlı ağırlığındaki genç oğlak karkaslarına verilen isim. 

 
2
 Fransa’da 16-20 kg ağırlığındaki keçi karkaslarına verilen isim.  
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Asya ülkelerinden Çin, Hindistan ve Pakistan gibi birçok ülkede keçi eti 

tüketilmektedir. Endonezya’da ise kızartma ve haşlaması yapılan Açe noodle isimli 

yöresel yemeği, keçi etinin yanı sıra dana, yengeç ve karides gibi deniz ürünlerinden 

hazırlamaktadırlar. Hindistan’da bireylerin dini sebeplerden dolayı (Hinduizm) inek ve 

dana eti tüketmemeleri, tüketicilerin gelir seviyelerin düşük olması keçi etine olan talebi 

artırmıştır (Anonim 2019b). 

Gelişmiş ülkelerde 2019 yılında oğlak eti tüketim miktarının daha da artarak  “iyi gıda” 

indeksinde yükselen değer olarak yerini alacağı düşünülmektedir. Almanya’da 

düzenlenen Goatober festivalinde daha fazla keçi eti tüketimini özendirmek amacıyla  

keçi ve oğlak etinden hazırlanmış sucuk, sosis, köfte gibi ürünlerin tat araştırmaları 

market zincirleri tarafından yapılmaktadır (Anonim 2019a). 

Keçi eti ve et ürünlerinin gelişmiş olan ülkelerde talep görmesi; daha çok bu ürünlerin 

insan sağlığına olan faydaları, oganik ürün niteliğinde olması ve ekonomik öneminden 

kaynaklanmaktadır. Gelişmekte ve Nijerya, Endonezya geri kalmış ülkelerde ise 

tüketiciler daha çok ekonomik nedenlerden dolayı keçi etini tercih etmektedirler. 

Bununla birlikte keçinin çevre koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde yetiştirilebilmesi 

bakım ve beslemesinin kolay olması da keçi yetiştiriciliğine yönelimi arttırmaktadır 

(Şentürklü ve Arslanbaş 2010). 

1.2 Dünyada, AB’de ve Türkiye’de Toplam, Kesilen Keçisi Sayısı ve Keçi Eti 

Üretimi 

FAO 2017 verilerine göre dünyada keçi sayısı en fazla olan ülkeler sırasıyla Çin, 

Hindistan ve Nijerya’dır. Türkiye dünya keçi popülasyonu sıralamasında 22.sıradadır 

(Anonymous 2019a). 

Çizelge 1.1’de dünyada son 20 yılda (1997-2017) toplam ve kesilen keçi varlığı ile  

birlikte keçi eti üretimine ait değişim değerleri gösterilmiştir. FAO verilerine göre, 1997 

yılında dünya toplam, kesilen keçisi sayısı ve keçi eti üretimi sırasıyla 693.592 milyon 

baş, 281.564 milyon baş ve 3.374 milyon ton olup,  bu değerler 2017 yılında 1.034 
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milyar baş, 464.598 milyon baş ve 5.853 milyon tona yükselmiştir ( Anonymous 2019b, 

2019c). Çizelgeye göre, dünyada 1997-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017 ve 

1997-2017 döneminde toplam keçi sayısı, kesilen keçi sayısı ve et üretim miktarındaki 

değişimler sırasıyla; %11.8 ,%15.9 ,%14.2 ; %8.4, %20.1, %22.6; %9.0, %10.1, %10.5;  

%12.9 ,%7.7, %12.2; %49.1, %65.0, %73.5 şeklinde gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi 

son 20 yılda toplam keçi sayısı, kesilen keçi sayısı ve et üretimi bakımından sürekli 

olarak bir artış yaşanmıştır ( Anonymous 2019b, 2019c). 

Çizelge 1.1 Dünyada son 20 yılda (1997-2017) toplam ve kesilen keçi varlığı, et üretim 

ve değişim değerleri (Anonymous 2019b, 2019c) 

 
Yıllar Keçi 

sayısı(baş) 

Kesilen keçi 

sayısı(baş) 

Elde edilen 

et miktarı 

(ton) 

Keçi 

sayısı 

(baş) 

 Kesilen 

keçi 

sayısı 

(baş) 

 Elde 

edilen et 

miktarı 

(ton) 

 Yıllara 

göre 

değişim 

% 

 

1997 693.592.671 281.564.488 3.374.078 %11.79  %15.88  %14.19  
1997-

2002 

 

2002 775.355.664 326.287.457 3.852.856 %8.39  %20.10  %22.62  
2002-

2007 
 

2007 840.371.292 391.883.301 4.724.291 %9.04  %10,10  %10.46  
2007-

2012 
 

2012 916.364.960 431.462.593 5.218.552 %12.88  %7.68  %12.16  
2012-

2017 

 

2017 1.034.406.504 464.598.299 5.853.336 %49.14  %65.01  %73.48  
1997-

2017 
 

Çizelge 1.2’de AB’de son 20 yılda (1997-2017) toplam ve kesilen keçi varlığı, et 

üretimi ve değişim değerleri yer almaktadır. FAO verilerine göre 1997 yılında AB ‘de 

toplam ve kesilen keçisi sayısı ile keçi eti üretimi sırasıyla 14.445 milyon baş, 10.635 

milyon baş ve 103.911 bin ton olup, bu değerler 2017 yılında 15.157 milyon baş, 8.118 

milyon baş ve et üretim miktarı 82.855 bin ton olduğu görülmektedir (Anonymous 

2019b, c). Çizelgeye göre AB’de 1997-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017 ve 

1997-2017 döneminde toplam keçi sayısı, kesilen keçi sayısı ve et üretim miktarındaki 

değişimler sırasıyla; %-1.9, %3.0, %6.7; %-3.0, %-8.1, %-9.4; %-3.5, %-5.5, %-3.6; 

%14.4, %-14.7, %-14.5; ve %4.9, %-23.7, %-20.3 şeklinde gerçekleşmiştir. Görüldüğü 

gibi, 1997-2012 yılları arasında sürekli olarak keçi sayısında azalma gözlenirken, 2012-

2017 yılları arasında keçi sayısında bir artış görülmektedir. Son 20 yıla bakıldığında, 

keçi sayısında artış gözlenirken, kesilen keçi sayısı ve elde edilen et miktarında düşüş 
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olduğu görülmüştür ( Anonymous 2019b, 2019c). 

Çizelge 1.2 AB’de son 20 yılda (1997-2017) toplam ve kesilen keçi varlığı, et üretim ve 

değişim değerleri (Anonymous 2019b, c)  

Yıllar Keçi sayısı 

(baş) 

Kesilen 

keçi sayısı 

(baş) 

Elde 

edilen et 

miktarı 

(ton) 

Keçi 

sayısı 

(baş) 

 Kesilen 

keçi 

sayısı 

(baş) 

 Elde edilen 

et miktarı 

(ton) 

 Yıllara göre 

değişim % 

1997 14.445.610 10.635.263 103.911 %-1.97  %3.02  %6.74  
1997-

2002 

2002 14.160.701 10.956.402 110.918 %-3.05  %-8.06  %-9.39  
2002-

2007 

2007 13.728.739 10.073.413 100.508 %-3.51  %-5.48  %-3.58  
2007- 

2012 

2012 13.247.193 9.520.968 96.911 %14.42  %-14.73  %-14.50  
2012-

2017 

2017 15.157.721 8.118.473 82.855 %4.93  %-23.66  %-20.26  
1997-

2017 

Çizelge 1.3’te Türkiye’de son 20 yılda (1998-2018) toplam, kesilen keçi varlığı, et 

üretimi ve değişim değerleri yer almaktadır. Tüik verilerine göre 1998 yılında 

Türkiye’de toplam ve kesilen keçisi sayısı ile keçi eti üretimi sırasıyla 8.057 milyon baş, 

1.342 milyon baş ve 23.429 bin ton olup, bu değerler 2018 yılı itibariyle toplam keçi 

sayısı 10.922 milyon başa ulaşarak artış göstermesine karşın,  kesilen keçi sayısı ve et 

üretimi 693.405 bin baş ve 13.603 bin tona gerilediği görülmektedir (Anonim 2019c). 

Buna göre Türkiye’de 1998-2003, 2003-2008, 2008-2013, 2013-2018 ve 1998-2018 

döneminde toplam keçi sayısı, kesilen keçi sayısı ve et üretim miktarındaki değişimlerin 

sırasıyla; %-15.9, %-54.8, %-50.9; %-17.4, %26.4, %19.7; %64.9, %74.7, %71.3; 

%18.4, %-48.3, %-42.2; %35.6, %-48.3, %-41.9 şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Görüldüğü gibi son 20 yılda keçi sayısı sürekli olarak artmış fakat kesilen keçi sayısı ve 

üretilen et miktarı önemli ölçüde azalmıştır (Anonim 2019c). 
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Çizelge 1.3 Türkiye’de son 20 yılda (1998-2018) toplam ve kesilen keçi varlığı, et 

üretim ve değişim değerleri (Anonim 2019c) 

Yıllar 
Keçi sayısı 

(baş) 

Kesilen 

keçi sayısı 

(baş) 

Elde edilen 

et miktarı 

(ton) 

Keçi 

sayısı(baş) 

 Kesilen 

keçi 

sayısı 

(baş) 

 Elde 

edilen et 

miktarı 

(ton) 

 Yıllara 

göre 

değişim 

% 

 

1998 8.057.000 1.342.083 23.429 %-15.95  %-54.77  %-50.97  
1998-

2003 

 

2003 6.771.675 607.006 11.487 %-17.40  %26.44  %19.72  
2003-

2008 

 

2008 5.593.561 767.522 13.752 %64.93  %74.71  %71.28  
2008- 

2013 

 

2013 9.225.548 1.340.909 23.554 %18.39  %-48.29  %-42.25  
2013-

2018 

 

2018 10.922.427 693.405 13.603 %35.56  %-48.33  %-41.94  
1998-

2018 

 

1.3 Türkiye Keçi Irkları 

Türkiye’de Kıl keçisi yaygın olarak yetiştirilen bir ırk olup, Ankara, Kilis, Honamlı, 

Halep, Norduz, Türk Saaneni gibi keçi ırklarının yetiştirildiği de görülmektedir. 

Türkiye’de 1998-2018 yılları arasında Kıl keçisi ve Ankara keçisinin sayıları ve yıllara 

göre değişim oranları Çizelge 1.4’de yer almaktadır. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 

1998 yılındaki Kıl ve Ankara keçisi popülasyonu 7.523 milyon baş ve 534.000 bin baş 

olup, bu değerler 2018 yılı itibariyle Kıl keçisinde 10.698 milyon başa yükselmiş, 

Ankara keçisinde ise 223.874 bin başa düşmüştür (Anonim 2019d). Çizelgeye göre 

1998-2018 yılları arasında Kıl keçisi sayısında % 42.21 düzeyinde bir artış 

gerçekleşirken, Ankara keçisi sayısında  % 58.07 düzeyinde bir azalış yaşanmıştır 

(Anonim 2019d). 

Çizelge 1.4 Türkiye’de 1998 - 2018 döneminde Kıl Keçisi ve Ankara Keçisi sayıları ve 

değişim değerleri (Anonim 2019d). 

Yıllar Kıl Keçisi Ankara Keçisi Değişim(%) 

(Kıl Keçisi) 

Değişim(%) 

(Ankara 

Keçisi) 

Yıllara göre 

değişim % 

1998 7.523.000 534.000 %-13.38 %-52.13 1998-2003 

2003 6.516.088 255.587 %-16.58 %-38.11 2003-2008 

2008 5.435.393 158.168 %66.67 %5.13 2008-2013 

2013 9.059.259 166.289 %18.09 %34.62 2013-2018 

2018 10.698.553 223.874 %42.21 %-58.07 1998-2018 
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Bu çalışmada Türkiye’de Ankara ilinde kentsel alanlarda yaşayan tüketicilerin keçi eti 

ve et ürünlerine karşı olan algıları ve bu ürünlerin tüketiminde etkili olan faktörlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulguların Türkiye’de keçi eti ve et ürünleri 

tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Tıpkı diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi keçi eti ve et ürünlerinin tüketiminin 

artırılmasında da esas faktör tüketici tercihleridir. Bu nedenle keçi eti ve et ürünleri ile 

ilgili tüketici algısının analizine yönelik bazı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Dünyada 

bu alanda çok sayıda araştırma mevcut olmasına karşın Türkiye’de oldukça az sayıda 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların bazılarının özetleri aşağıda verilmeye 

çalışılmıştır.  

Smith vd. (1978), 12-20 aylık Ankara keçilerinden elde edilen etlerin 3-5 aylık 

oğlaklardan elde edilen etlere oranla daha sulu pirzola ve kuşbaşı ürettiğini ve keçi eti 

tüketim şekli bakımından tüketicilerin en fazla taze eti daha sonra dondurulmuş eti 

tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, gelişmekte olan ülkelerde 

keçi eti ve et ürünlerinin tüketimini artırmak için keçi etinin besin değeri ve faydaları 

hakkında tüketiciyi bilgilendirmenin faydalı olacağını saptamışlardır. 

Devendra (1981), keçi etinin gelişmekte olan ülkelerde tüketim durumunu ve tüketim 

şekillerini belirlemek için yaptığı çalışmada ve 1- 2 yaş aralığındaki ve ağırlığı 11-25 

kg’a ulaşmış keçilerin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiğini saptamıştır. 

Ayrıca araştırıcı Latin Amerika, Karayipler, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Güneydoğu 

Asya'da bulunan tüketicilerin özellikle 6-8 kg ağırlığındaki oğlakları tercih ettiğini 

belirtmiştir. 

Degner ve Locascio (1988), Florida'da keçi eti tüketici algısını belirlemek için yaptıkları 

araştırmada keçi eti hazırlama yöntemleri ile ilgili bilgilerin yetersiz olduğunu tespit 

etmişlerdir.  Davis ve Willard (1999), keçi eti tüketici tercihlerini belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmada ise Teksas'taki keçi eti hazırlama yöntemleri ile ilgili bilgilerin de 

yaygın olmadığını ve yetersiz bilginin tüketici tercihini olumsuz yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir.  

Babiker vd. (1990), keçi etinin kimyasal bileşimi ve kalite özelliklerini saptamak 
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maksadıyla yapılan araştımada Avrupa’da bulunan tüketicilerin çoğunlukla keçi etini 

tercih etmediklerini belirtmişler, tüketicilere keçi etinin pozitif duyusal özellikleri ile 

düşük yağ ve kolesterol içeriği hakkında bilgiler verilmesi sonucunda katılımcıların 

algılarının değiştiğini saptamışlardır.  

Zachery ve Nelson (1992), Gürcistan’da keçi eti tüketici tercihlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları araştırmada keçi eti tüketen bireyler arasında pişirme yöntemi olarak 

en fazla mangalda pişirme yönteminin tercih edildiğini ve diğer hazırlama yöntemleri 

konusunda bilgilerin yetersiz olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Sowden vd. (1993), Ankara ve Boer keçisinden elde edilen etler ile koyun etinden elde 

edilen etlerin kalite ve duyusal niteliklerine olan etkilerini araştırmışlardır. Araştırmanın 

sonucunda Ankara ve Boer keçi etinin koyun etine oranla daha kuru ve yağsız bir 

yapıya sahip olduğunu, keçiler arasında ise Ankara keçi etinin Boer keçi etine göre daha 

sulu bir yapıda olduğunu saptamışlardır. Araştırıcılar etin su oranının hayvanın yaşı ile 

ters orantılı olduğunu ve genç hayvanlardan elde edilen etlerin yaşlı hayvanlara göre 

daha yumuşak ve sulu bir yapıda olduğunu belirlemişlerdir.  

Carlucci vd. (1998), 12 genç keçiyi 4 farklı şekilde gruplandırarak duyusal özelliklerine 

olan etkilerini araştırmışlardır. Araştırmanın sonucuna göre, ekstansif
3
sistemde 

yetiştirilen kastre edilmemiş keçiler ile ekstansif sistemde yetiştirilen ve kastre edilmiş 

keçilerin numunelerinin daha yumuşak ve sulu, entansif
4
 yetiştirilen ve kastre edilmiş 

keçilerin etlerinin ise daha yapışkan bir dokuya sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca araştırıcılar Yetiştirme sistemi etin yapısını koku ve tadından daha fazla 

etkilerken, cinsiyetin koku, tat ve yapısal özellikler üzerinde önemli bir etkisinin 

olmadığını saptamışlardır. 

Nelson vd. (1999), Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicilerin keçi eti tüketimini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada keçi eti tüketimi üzerine 

                                                           
3
  İlkel yöntemlerle yapılan kuru tarım yöntemi. 

4  Modern yöntemlerle yapılan sulu tarım yöntemi. 
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demografik faktörlerin etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda yaşlı 

kişilerin, erkeklerin ve eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin daha fazla keçi eti tüketme 

eğiliminde olduğunu bildirmişlerdir. 

Madruga vd. (2000), mestiço
5
 keçi etinin tat bileşiklerine kesim ve kastrasyonun 

etkilerini araştırmışlardır. Kastre edilmiş erkek ve mestiço keçiler sırasıyla 175, 220, 

265 ve 310. günlerde kesilerek etleri pişirilmiş ve panelistler tarafından 

değerlendirilmiştir. Araştıma sonucunda kesim yaşının keçilerin organoleptik
6
 

özellikleri üzerinde etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. 175. günde kesilen keçilerden 

elde edilen etler panelistler tarafından daha lezzetli ve aroma bakımından tercih 

edilebilir nitelikte bulunmuştur. 

Babji vd. (2000), keçi kıymasının vakumda ve aerobik ortamda depolanarak hazırlanmış 

şekillerinin mikrobiyal ve duyusal analizlerini değerlendirmişlerdir. Çalışmanın 

sonucunda aerobik olarak muhafaza edilmiş keçi kıymalarının vakum ile hazırlanmış 

keçi kıymalarına göre bozulma oranının daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Raf 

ömrünün vakum ile paketlenmiş kıymalar için 28 gün, aerobik ambalajlar için ise 3 gün 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

Rhee vd. (2000), tüketicilerin keçi etine olan yaklaşım, algı ve keçi eti tüketimini 

etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Tüketicilerin %60’ının keçi etinin düşük yağ içeriği 

ve faydalarını öğrenmesi halinde deneyeceklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucuna 

göre bireylerin keçi eti tüketiminin arttırılması için, keçi etinin satış noktalarında pişmiş 

ürün olarak sunulmasının, satış yapılan yerlerde keçi eti hazırlama tekniklerinin 

belirtilmesinin ve diğer kırmızı etlerle rekabete girecek şekilde fiyatlandırma 

yapılmasının etkili olacağını saptamışlardır. 

Tshabalalaa vd. (2003), Yerli ve Boer keçileri ile Damara ve Dorper koyun türlerinin 

merada otlatılarak karkas, yağ asidi ve et kompozisyonu bakımından duyusal 

özelliklerini analiz etmişlerdir. Araştırma sonucunda; keçilerin koyunlara oranla daha az 

                                                           
5
 Pardo Alpine x SPRD (tanımlanmamış ırk) melezinden elde edilen keçi ırkı 

6
 Gıda ürünlerinin insanın duyu organlarını uyaran özellikleri. 
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karkas ağırlığında olduğunu, koyun ırklarında ise keçi ırklarına oranla daha fazla yağ ve 

daha az sayıda kemik dokusu olduğunu belirtmişlerdir. Bu hayvanların etlerinden 

hazırlanan köftenin yapıları kıyaslandığında, koyun etinden yapılan köftenin daha sulu, 

yumuşak, yağlı ve kolay çiğnenebilir olduğunu tespit etmişlerdir. 

Nelson ve Liu (2005), 11 Güneydoğu eyaletinde tüketicilerin cinsiyet, yaş, ırk gibi 

demografik özelliklerini ele alarak bireylerin keçi eti tercih durumlarını incelemişlerdir. 

Araştırma sonucuna göre; erkek, 55-74 yaş arası, beyaz ırka mensup ve gelir seviyesi 

düşük bireylerin daha fazla keçi eti tükettiklerini belirtmişlerdir.   

Webb vd. (2005), Güney Afrika’da yaptıkları çalışmada 2-6 yaştaki koyun eti ile keçi 

eti lezzeti kıyaslandığında, keçi etinin tüketiciler tarafından (%55) koyun eti kadar 

(%64,3)  tercih edildiğini saptamışlardır Araştırma sonucunda; tüketiciler keçi etini 

koyun etine kıyasla daha sert ve kuru bulduklarını belirtmişlerdir. Keçi etini tercih 

etmeyen katılımcılar tüketmeme nedeni olarak keçi etinin farklı bir aromaya ve tada 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Keçi eti renginin tüketiciler açısından uygun görülmesi 

için kesim öncesi stres faktörlerinin ve kesim sonrası karkas soğutma tekniklerinin 

dikkate alınması gerektiğini saptamışlardır. 

Coffey (2006), Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptıkları araştırmada keçi etinin 

tüketiciler tarafından tercih edilmesinde en büyük etkenin bu bölgede yaşayan ve keçi 

etini benimseyen büyük bir etnik grubun olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca araştırıcı bu etnik grupların Hispanik, Müslüman ve Karayipliler olduklarını ve 

keçi etlerine chevon, cabritto gibi isimler verdiklerini bildirmiştir.  

Karakuş vd. (2006), Gaziantep ilinde tüketicilerin kırmızı et tüketim alışkanlığını 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; en fazla tüketilen kırmızı etin koyun (%77,9), 

sığır (%6,2) ve keçi (%2,3) olduğunu belirtmişlerdir. Tüketicilerin %56,2’si kırmızı eti 

porsiyon şeklinde, %14,5’i kemikli, %9,7’si karkas ve %9,3’ünün kıyma olarak tercih 

ettiklerini açıklamışlardır. Araştırma sonucunda, tüketicilerin keçi etini pek fazla tercih 

etmediklerini ve bunun nedeni olarak; kokusunun rahatsız etmesi, mideyi bozması, etin 

kuru ve lezzetsiz olması ile tüketim alışkanlıklarının olmamasından kaynaklandığını 
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belirtmişlerdir. 

Knıght vd. (2006), Güney eyaletinde yaptıkları araştırmada keçi eti tüketimini etkileyen 

faktörleri incelemişler; keçi eti endüstrisinin geliştirilmesi ve iyi pazarlama stratejileri 

ile tüketicilerin keçi etinin faydaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak 

tüketimin artırılabileceğini saptamışlardır. Endüstri çalışmaları hedef kitle olarak 24 yaş 

ve üzerindeki tüketicileri baz alarak yapıldığında başarı oranının artacağını 

belirtmişlerdir. Ayrıca Katılımcıların tavuk, balık ve domuz eti tüketim sıklıklarının 

keçi eti tüketimini etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Alcalde vd. (2008), tüketicilerin İspanya’da özel olarak hazırlanan oğlak/kuzu etine olan 

yaklaşımlarını incelemişlerdir. Tüketiciler oğlak/kuzu etinin sağlık açısından iyi bir gıda 

olduğunu belirtirken, fiyatını çok yüksek buldukları için yalnızca özel günlerde 

tüketebildiklerini belirtmişlerdir. 

Simela vd. (2008), Yerli Güney Afrika keçilerinden hazırlanan chevonun tüketiciler 

tarafından kabul edilebilirliğini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin 

erkeklere oranla chevonı daha az tercih ettikleri fakat, aroma, lezzet ve genel kabul 

edilebilirlik açısından aralarında önemli bir fark olmadığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca 

araştırıcı genç yaştaki tüketiciler ile orta dereceli eğitim düzeyine sahip tüketicilerin 

chevonı daha fazla tercih ettiklerini saptamışlardır. Tüketicilerin iki yaş ve altındaki 

keçilerden elde edilen chevonın koyun eti kadar tercih edildiğini tespit etmişlerdir. 

Teixeira ve Rodrigues (2009), 4-9 kg karkas ağırlığındaki cabrittodan hazırlanan 

transmontana
7
’nın keçi etinin duyusal analizini değerlendirmişlerdir. Buna göre, erkek 

keçilerden üretilen etin, dişilerden üretilen ete oranla daha sulu, lezzet kalitesinin daha 

iyi ve genel kabul edilebilirlik oranının daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Karkas 

ağırlığı fazla olan keçilerin düşük ağırlıktaki keçilere göre daha lezzetli olduklarını ve 

koku yoğunluğunun daha az olduğunu belirtmişlerdir. 

                                                           
7
 Keçi etinden hazırlanan Portekiz’in en popüler geleneksel yemeklerinden biri. 
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Kaur (2010), Malezya’da bir yemek şirketindeki tüketicilerin keçi/koyun eti tüketimini 

belirlemek için yaptığı çalışmada, tüketicilerin çoğunluğu daha önce bu etleri 

denemelerine rağmen yalnızca %46’ sının satın aldığını tespit etmiştir. Keçi/koyun etini 

tercih eden tüketicilerin %89’u taze olarak satın alırken, %8,6’sı canlı alarak kesim 

yaptırdıklarını belirtmiştir. Tüketicilerin en fazla mezbaha daha sonra süpermarketler ve 

toptan satış pazarlarını tercih ettiklerini açıklamışlardır. Bireylerin keçi/koyun eti 

tüketmeme nedeni olarak ağır bir kokusu olması ve bu etlerin zararlı olduğu 

düşüncesinden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Cetin vd. (2012), yaptıkları araştırmada 3 ile 5 yaşları arasındaki koyun ve keçiler 

üzerinde farklı elektrik stimülasyon voltajının et kalitesi üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Karkasların yarısına 50 hz frekans ile sırasıyla 50, 100 ve 250 V 90 sn 

süre ile elektrik stimülasyon uygulanarak keçi ve koyun etlerinin yapısal duyusal 

niteliklerine göre analiz etmişlerdir. Panelistler, elektrik stimülasyonunun keçi ve koyun 

etinin pH değeri ile nem miktarını azalttığını ancak rigor mortisi
8
 hızlandırdığını 

saptamışlardır. Elektrik stimülasyonun 4 ° C'de koyun ve keçi et renginde değişikliğe 

neden olduğunu fakat et kalitesini pozitif açıdan etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Argüello vd. (2012), oğlak etindeki yağ asitlerini minimum seviyeye getirerek, etin 

kalitesini artırmak amacıyla besin ve docosaheksoaenoik asit
9
  (DHA) ilavesi ile 

hazırlanan rasyonların oğlak eti üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Oğlaklara 

uygulanmak üzere omega-3 PUFA’nın (çoklu doymamış yağ asidi bileşimleri) yanısıra 

keçi sütü, tam yağlı inek sütü, tam yağlı süt tozu, docosaheksoaenoik asit (DHA), süt 

ikame yemi, süt ikame yemi ve DHA olmak üzere 6 farklı besleme yöntemi 

belirlemişlerdir. Araştırma sonucuna göre; aşırı dozda verilen omega-3 PUFA ette hoş 

olmayan koku ve tada neden olurken, az miktarda verilen DHA miktarı etin lezzetine 

olumlu yönde katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Dellal vd. (2013), Türkiye’nin yedi bölgesinde koyun ve keçi eti tüketimini etkileyen 

demografik özellikler üzerine bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada koyun eti 

                                                           
8
 Ölüm sertliği 

9
 Omega 3 yağ asidi 
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tüketiminin en fazla Güneydoğu Anadolu (%75,8) olmak üzere, Akdeniz (%72,9), Ege 

(%51,7), İç Anadolu (%40,9), Marmara (%42,5), Doğu Anadolu (%45,3) ve Karadeniz 

bölgelerinde (%29,5) olduğunu belirtmişlerdir. Keçi eti tüketiminin ise en fazla sırasıyla 

Akdeniz (%17,4), Ege (%12,1), Marmara (%9), Doğu Anadolu (%8,7), İç Anadolu 

(%8,2), Güneydoğu Anadolu (%8,1) ve Karadeniz Bölgeleri’nde (%4,1) olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Yine aynı çalışmada tüketicilerin koyun eti tüketimi üzerinde yaş, cinsiyet, meslek, 

yaşadıkları bölge, doğum yeri, gelir düzeyi ve kuyruk yağı tüketiminin belirleyici 

olduğunu, kurban kesme durumu ve medeni durumun tüketim üzerinde etkisi 

olmadığını açıklamışlardır. Keçi eti tüketimi üzerinde ise, tüketicilerin yaşı, cinsiyeti, 

meslekleri, yaşadıkları bölge, doğum yeri, gelir düzeyi, kuyruk yağı tüketimi ve kurban 

kesme davranışı etkili olurken medeni durumun tüketim üzerinde herhangi bir etkisi 

olmadığını saptamışlardır.  

Tüketicilerin koyun etini tercih etmeme nedenlerini ise tadının beğenilmemesi, fiyatının 

yüksek olması, sağlık durumu ve tüketim alışkanlığının olmamasıyla 

ilişkilendirmişlerdir. Tüketicilerin keçi etini tüketmeme nedenleri olarak, tadının ve 

kokusunun beğenilmemesi, temin etmede yaşanılan zorluklar, tüketim alışkanlığının 

olmaması, sağlık sorunları ve fiyatının yüksek olması olarak sıralamışlardır.  

Araştırmada 18-30, 31-40, 41-50, 51-60 ve 61 ve üzeri yaşta olan tüketicilerin koyun ve 

keçi eti tüketim oranları sırasıyla %30,8 %29,6 %20,8 %12,6 %6,1 ve %34,1 %24,5 

%22 %12,9 %6,5 olarak tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda tüketiciler genel olarak 

koyun ve keçi etini tadını ve kokusunu beğendiği için tercih ettiklerini belirtmişlerdir.   

 Cinsiyetin keçi eti ve et ürünleri tüketimi üzerindeki etkisini araştırmışlar; erkek 

tüketicilerin (%54,8) kadınlara oranla (%45,2) keçi eti tüketimine daha yatkın 

olduklarını belirtmişlerdir. Her iki cinsiyetin de tercih etmesinin esas nedeni tadını ve 

kokusunu beğenmelerinden kaynaklanmaktadır. 
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 Tüketicilerin eğitim seviyeleri ile koyun ve keçi eti tüketimi arasındaki ilişkisini 

araştırmışlar buna göre; koyun eti tüketiminin lisans, okuryazar olmayan, lise, ortaokul, 

yüksek lisans/doktora, okur-yazar ve ilkokul mezunu eğitim gruplarında sırasıyla % 58 

% 54,2 % 49,1 % 47,6 %46,9 %43,5 ve % 43,2 olduğu belirlenmiştir. Keçi eti 

tüketiminin ise en fazla yüksek lisans / doktora, üniversite, lise, okur-yazar olmayan, 

ortaokul, ilkokul mezunu ve okur-yazar eğitim grubunda sırasıyla % 10,9  % 10  % 9,2  

% 9  % 8,8  % 8,3  % 8,8 ve % 6,5 olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yine aynı araştırmada tüketicilerin koyun ve keçi eti tüketimi ile doğum yerleri 

arasındaki ilişkiyi ele almışlar; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi doğumlu olan 

tüketiciler koyun etini daha fazla tercih ederken, Akdeniz ve Ege Bölgesi doğumlu 

olanların en fazla keçi eti tüketen bireyler olduğunu belirtmişlerdir. Akdeniz 

Bölgesi’nde doğan tüketicilerin %72,9’u koyun eti, %17,4’ünün keçi eti, Karadeniz 

Bölgesi doğumlu olan tüketicilerin ise %29,5’inin koyun, %4,1’inin ise keçi eti 

tükettiklerini tespit etmişlerdir. 

Tüketicilerin meslekleri ile koyun ve keçi eti tüketimi arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmişler; (çiftçi, kamu, özel sektör, öğrenci, emekli, ev hanımı ve 

çalışmayanlar) tüm meslek gruplarındaki bireylerin koyun eti tüketim nedenlerinin 

tadını beğenmeleri ve tüketim alışkanlığının olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Tüketmeme nedeni olarak ise, tadının ve kokusunun beğenilmemesi ile fiyatının yüksek 

olması ile ilişkilendirmişlerdir. 

Çalışmada tüketicilerin gelir seviyeleri ile koyun ve keçi eti tüketim durumlarını 

değerlendirmişler; bireylerin gelir seviyeleri yükseldikçe koyun eti tüketim miktarının 

da arttığını belirtmişlerdir. En fazla koyun eti tüketenlerin 5.000 TL ve üzerinde gelire 

sahip olduklarını saptamışlardır (%63,8). Koyun eti tüketiminin aksine gelir düzeyi ile 

keçi eti tüketimi arasında pozitif bir ilişkinin olmamasına karşın, 5.000TL ve üzerinde 

gelire sahip tüketiciler arasında keçi eti tüketenlerin oranının artış gösterdiği 

saptanmıştır. Koyun eti tüketiminde gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan 

artışın keçi etinde görülmemesinin; Türkiye’de tüm bölgelerde pazar kanallarında keçi 

etinin yeterince bulunmaması nedeniyle tüketicilerin bu etin tüketimi ile ilgili 
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davranışlarının açık olarak ortaya çıkmamasından kaynaklandığını gözlemlemişlerdir. 

Bireylerin keçi ve koyun eti tüketimi ile medeni durum arasındaki ilişkiyi incelemişler;  

keçi etini tüketen evli ve bekar bireyler tadını beğendikleri (%64,3) ve sağlıklı 

olmasından dolayı (%24,2), koyun etini tüketen bireyler ise tadını beğendikleri (%64,2) 

ve tüketim alışkanlığından (%17,9) dolayı tercih ettiklerini saptamışlardır. Medeni 

grupların tümünün koyun etini tüketmeme nedenleri tadını ve kokusunu beğenmeme ile 

fiyatının yüksek bulunması iken, keçi etinin tüketilmeme nedeni olarak tadının ve 

kokusunun beğenilmemesi ile keçi etine istenilen düzeyde ulaşılamamasından 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

 Yine aynı araştırmada keçi ve koyun eti tüketen bireylerin tüketim şekillerini ele 

almışlar, keçi eti tüketenlerin %35,3’ü kuşbaşı, %30,5’i kıyma şeklinde tercih ederken 

koyun eti tüketenlerin %35,9’u kuşbaşı, %47,4’ü ise kıyma şeklinde tercih etmektedir. 

Cinsiyete göre keçi eti tüketim şeklinin erkeklerde pirzola (%82,8), kadınlarda ise 

kıyma (%57) şeklinde tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

 Bireylerin kurban kesim durumları ile tercih ettikleri hayvan türlerini araştırmışlardır. 

Buna göre, bireylerin %66,2’si kurban bayramında kurban kestiklerini, bunlar 

içerisinden %35’inin dana, % 27’sinin koyun ve %2,1’inin keçi tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Özellikle keçi eti tüketenlerin kurban bayramında kıyma ve kuşbaşı 

şeklinde tükettikleri ve bu bireylerin önemli bir kısmının Akdeniz ve Ege Bölgesi 

doğumlu olduklarını tespit etmişlerdir. 

Koyun ve keçi eti tercih etmeyen tüketicilerin tüketime dair görüş ve düşüncelerini 

değerlendirmişler; koyun eti tercih etmeyen bireylerin %52’sinin koyun etine yapılacak 

her türlü değişikliğe rağmen tüketmeyeceklerini belirtmişlerdir. Koyun eti tüketmeyen 

bireylerden %32’sinin koyun eti fiyatlarının azalması halinde tüketeceklerini belirtirken, 

%11’i tat ve kokunun iyileştirilmesi, %4,9’u ise etin yağ oranının düşürülmesi halinde 

tercih edeceklerini açıklamışlardır. Keçi etini tüketmeyen tüketicilerin önemli bir kısmı 

(%17) bu eti pazar kanallarında bulmaları halinde tüketeceklerini bildirmişlerdir. Bu 

grubu önem sırasına göre keçi fiyatının düşük, tat ve kokusunun iyi olması ve bu et 
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hakkında bilgi sahibi olunması durumunda tüketeceklerini bildiren grupların 

oluşturduğunu saptamışlardır.  

Atik (2013), Pamukkale Üniversitesi’nde sığır eti ve keçi etinden üretilen sucuğun 6 

günlük olgunlaştırma ve 90 günlük bekletme süresi boyunca fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini incelemiştir. Fizikokimyasal analiz sonuçlarına 

göre numunelerin pH değerlerinin olgunlaştırma evresinde azaldığı ve 4.8 -4.9 

aralığında olduğunu belirtmiştir. Duyusal analiz verilerine göre çiğ numunelerde en 

fazla beğeni puanını %100 sığır etinden yapılmış sucuk, pişirilerek servis edilen 

numunelerde ise %25 keçi eti- %75 sığır etinden yapılmış sucuğun aldığını saptamıştır. 

Kurşun ve Yalçın (2014), Kocaeli’de yaptıkları çalışmada tüketicilerin %1,49’unun 

oğlak eti %2,69’unun ise keçi eti tükettiğini belirtmişlerdir. Tüketicilerin keçi etini 

ağırlıklı olarak market ve süpermarketlerden temin ettiklerini, bunun yanında kasaptan 

ve köyden de satın aldıklarını saptamışlardır. Tüketicilerin tüketim şekli olarak 15-25 kg 

canlı ağırlıktaki oğlakların mangalda, 50-60 kg ağırlığında olan keçilerin ise yemeklerde 

ve değişik şekillerde tüketildiğini açıklamışlardır. 

Kurşun ve Yalçın (2014), Endonezya, Vietnam ve Arjantin gibi ülkelerde tüketicilerin 

keçi etini koyun etine göre daha fazla tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Özellikle oğlak 

etinin İtalya, Yunanistan, Portekiz, Fas gibi Akdeniz ülkelerinde talep gören bir besin 

kaynağı olduğunu, bu ülkelerde ve bazı gelişmiş ülkelerde yalnız keçi etinden 

hazırlanmış yemekleri sunan restoranlar olduğunu bildirmişlerdir. Keçi etinin tüketim 

şekillerine alternatif olarak kürlenerek, kurutularak, tuzlanarak ve füme edilerek 

hazırlanan çeşitlerinin de olduğunu ve dünyada son dönemlerde yaşlı sığır etinden 

hazırlanan sucukların, genç keçi etinden hazırlanan sucuklara göre daha fazla talep 

gördüğünü açıklamışlardır.  

Kurşun ve Yalçın (2014) Türkiye’de yaptıkları araştırmada keçi etlerinin duyusal analizi 

üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.  Araştırmanın sonucuna göre; aroma, koku, 

hassaslık ve genel kabul edilebilirlik yönünden kastre edilmiş erkek keçi etlerinin dişi 

keçilerden elde edilenlere oranla daha kaliteli olduğunu bildirmişlerdir. Son zamanlarda 
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keçi etine fonksiyonel özellik kazandırmak amacıyla alfa-karoten, beta-karoten, lutein, 

likopen ve zeaksantin ilave edilerek keçi etinin besleyici değerinin artırılması, sağlık ve 

et sektörü açısından yenilikçi yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.  

Koluman vd. (2015), keçi eti ve et ürünlerinden farklı ve özel restoran ürünleri 

hazırlanarak satışa sunulmasının keçi etinin pazarlanmasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. Boer ırkına dayalı yapılacak melezleme çalışmalarının ülkemizin 

gelecekte ihtiyacı olan kırmızı et miktarını karşılayacağı ve dış satıma dayalı keçi eti 

üretiminin artırılmasında büyük katkı sağlayacağını düşünmektedirler.  

Paulos vd. (2015), keçi ve koyun etinden hazırlanmış taze ve acılı sosislerin tüketiciler 

açısından lezzetini ve duyusal analizini değerlendirmişlerdir. Keçi ve koyun etinden 

hazırlanmış sosislerin katılımcılar tarafından net bir şekilde ayırt edildiğini belirtmişler; 

tüketicilerin keçi etinden hazırlanan sosisleri koyun etinden hazırlanan sosislere göre 

daha sert, lifli ve kuru olarak nitelendirdiklerini açıklamışlardır. Araştırmaya göre, 

panelistler keçi ve koyun etinden elde edilen sosisler arasında bir fark olmadığını,  her 

iki ürünün de satışa sunulabileceğini bildirmişlerdir. 

Borgogno vd. (2015), tüketicilerin capretto ve chevon eti tercih durumları ile tüketim 

tercihlerini etkileyen faktörleri ele almışlardır. Beş farklı et üretim yöntemi belirlenerek 

tüketiciye sunulmuştur: geleneksel süt capretto, ağır yaz capretto, yazlık chevon, 

sonbahar chevon ve geç sonbaharda chevon olarak sınıflandırmışlardır. Araştırma 

sonucunda panelistlerin geleneksel süt cabrettosunun yaş ile beraber aromasını ve tadını 

kaybettiğini, ağır yaz cabrettosunun ise yaşla beraber aromasının arttığını ve ette 

yapışkan bir doku bıraktığını belirtmişlerdir..  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Araştırma Ankara ili merkez ilçelerde yer alan küçük ölçekli (tek M) Migros 

mağazalarında ve farklı marketlerde yapılmıştır. Araştırmanın materyalini keçi eti ve et 

ürünlerine olan tüketici algısını ve bu algıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

toplam 53 soruyu içeren anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Bu amaçla anket 

formlarından elde edilen birincil veriler önem taşımaktadır. Konu ile ilgili kaynak 

özetleri, internet, kurum, kuruluş sayfaları ve saha gözlemlerinden ikincil veri olarak 

faydalanılmıştır. 

3.2 Yöntem 

Bu araştırmada Ankara’nın merkez ilçelerinde yaşayan 269 katılımcıyla küçük ölçekli 

marketlerde karşılıklı olarak anket yapılmıştır. Yapılan anketin amacı, tüketicilerin 

cinsiyet, medeni durum, gelir durumu gibi demografik özellikler ile birlikte keçi eti ve 

et ürünlerinin tercih edilme ve edilmeme nedenleri, tüketim miktarları ve sıklıkları gibi 

verileri elde etmek amacıyla yapılmıştır. 

3.2.1 Anket sorularının hazırlanması 

Anket çalışmasına başlamadan önce yaklaşık 2 ay süre ile soru hazırlama çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber dünyada ve Türkiye’de keçi eti ve et ürünleriyle 

ilgili yapılan tez, makale ve anket çalışmaları araştırılmış, danışman hoca ile birlikte 

gerekli değerlendirmeler yapılarak sorular hazırlanmıştır. 

3.2.2 Anketlerin yapıldığı bölgelerin belirlenmesi 

Anket çalışmaları Ankara’nın merkez ilçeleri ve merkeze yakın Çankaya, Yenimahalle, 

Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut ve Altındağ olmak üzere 9 
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ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmalarının gerçekleştirileceği ilçelerde yer alan 

küçük, orta ve büyük ölçekli avmler ve marketlerin konumu, sayısı ve kapasitesi 

hakkında araştırmalar yapılmıştır. Anket çalışmasının en uygun olarak yapılabileceği 

marketler belirlenerek, izinlerin alınması için gerekli işlemler yerine getirilmiştir. 

Yapılan işlemleri takiben küçük ölçekli Migroslarda (Tek M’li) her ilçe için belirlenen 

tüketici sayısına göre yüz yüze anket görüşmeleri yapılmıştır. İzin alınamayan bazı 

ilçelerde ise diğer market çıkışlarında tüketicilerle anketler yapılmıştır. 

3.2.3 Anket sayısının belirlenmesi 

Anket yapılacak tüketici sayısının belirlenmesinde aşağıdaki oransal örnek hacmi 

formülü kullanılmıştır (Aksoy 2012). 

 

 n=  Örnek hacim  

N= Araştırma kapsamına giren bölgedeki nüfus sayısı , 

2

ˆ xp
= Varyans  

  P ve q= Erkek ve kadınların oranı  

Ankara ilinde 15-75 yaş aralığında olan 3.706.304 kişinin olduğu belirlenmiştir 

(Anonim 2018b). Belirlenen kişilerin 1.830.656’sı erkek, 1.875.648’i de kadın 

tüketicidir. Oransal örnek hacim formülünde p ve q değerleri erkek ve kadın 

katılımcılara göre belirlenmiştir. P=0,51, q=0,49 olarak hesaplanmıştır.    

N= 3.706.304 olarak alınıp, %90 güven aralığı, %5 hata payı için örnek hacmi 269 
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olarak hesaplanmıştır. Buna göre araştırma bölgesinde 269 tüketicile yüz yüze anket 

çalışması yapılmıştır. Örnek sayısı Ankara ilindeki ilçe nüfuslarına göre oransal olarak 

dağılımı yapılarak her ilçede yapılacak olan anket sayısı hesaplanmıştır. 

 Çizelge 3.1 15-75 yaş arası ilçe nüfusları ve yapılacak anket sayıları 

 3.2.4 Verilerin analizinde kullanılan yöntem 

 Anket çalışmaları sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programı (SPSS) 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin frekans dağılımlarından yararlanılarak Ki Kare 

testi ve çapraz tablo kullanılmıştır (Düzgüneş 1996). 

𝜒ℎ
2 = ∑ =𝑘

𝑖=1
(𝐺𝑖−𝐵𝑖)

𝐵𝑖

2
  

Gi = Gözlenen frekans 

Bi = Beklenen frekans 

 

 

 

İLÇELER ERKEK KADIN TOPLAM 

Anket 

Yapılacak 

Erkek Tüketici 

Anket 

Yapılacak 

Kadın Tüketici 

Toplam 

Anket 

Sayısı 

Altındağ 139.883 136.193 276.076 10 10 20 

Çankaya 355.632 384.469 740.101 25 29 54 

Etimesgut 213.747 213.158 426.905 15 16 31 

Gölbaşı 49.312 48.898 98.210 4 3 7 

Keçiören 338.203 352.171 690.374 25 25 50 

Mamak 239.239 240.577 479.816 17 18 35 

Pursaklar 50.811 51.192 102.003 3 4 7 

Sincan 197.430 187.954 385.384 14 14 28 

Yenimahalle 246.399 261.036 507.435 18 19 37 

TOPLAM 1.830.656 1.875.648 3.706.304 131 138 269 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1 Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri 

Araştırmanın bu kısmında anket yapılan 269 tüketicinin cinsiyet, medeni durum, yaş, 

eğitim düzeyi, aile bireyi sayısı, gelir durumu, çalışma durumu, bölgesel orijin, 

Ankara’ya gelinen yerleşim yeri ve Ankara’da yaşanan yıl sayısı gibi sosyo-ekonomik 

ve demografik özelliklerine ait bulgular ve analiz sonuçları verilmiştir. 

4.1.1 Cinsiyet 

Ankete katılan tüketicilerin cinsiyetlere göre oransal dağılımı çizelge 4.1’de yer 

almaktadır. Çizelgeden görüleceği gibi ankete katılan tüketicilerin %48,7’si erkek, 

%51,3’ü ise kadın olup, keçi eti ve et ürünlerini tüketen erkeklerin oranının (%60,4), 

kadınlardan (%39,6) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu durum bakımından 

her iki cinsiyet grubu arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli değildir ( (P>0,05).  

Araştırma bulguları yapılan benzer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Nelson vd. 

(1999), Amerika Birleşik Devletleri’nde yapmış olduğu çalışmada erkeklerin kadınlara 

oranla daha fazla keçi eti ve et ürünleri tüketimine yatkın olduklarını tespit etmişlerdir. 

Dellal vd. (2013) yaptıkları araştırmada da erkek tüketicilerin (%54,8)  kadın 

tüketicilere (%45,2) oranla daha fazla keçi eti tükettiklerini belirtmişlerdir. Araştırıcılar 

ayrıca keçi eti tüketen kadın bireylerin bu eti daha çok kıyma (%57), erkek bireylerin 

ise pirzola (%82,8) şeklinde tükettiklerini; bunun yanında her iki cinsiyette de keçi eti 

tüketim tercihlerinde esas olarak bu etlerin tat ve kokusunun beğenilmesinden 

kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Bu bulgulara göre keçi eti ve et ürünleri algısını 

artırmaya yönelik yapılacak çalışmalarda erkekler üzerinde daha fazla durulmasının 

keçi eti ve et ürünlerinin tüketimini artırma açısından daha olumlu tesir gösterebileceği 

söylenebilir. 
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Çizelge 4.1 Tüketicilerin cinsiyeti 

p>0,05  p=0,73 istatistiksel olarak anlamsız 

4.1.2 Medeni durum 

Çizelge 4.2’de ankete katılan tüketicilerin medeni durumuna göre oransal dağılımı yer 

almaktadır. Çizelgeden görüleceği gibi, evli olanların oranı %65,8, bekar olanların oranı 

ise %34,2 olarak belirlenmiştir. Aralarındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli 

olmamasına karşın, evli tüketicilerin (%72,9) bekar olanlara (%27,1) oranla keçi eti ve 

et ürünleri tüketiminin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Araştırma bulgularından farklı olarak Dellal vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada 

bekarların (%25,1) evli olanlara (%8,8) kıyasla daha fazla keçi eti ve et ürünleri 

tükettiklerini tespit etmişlerdir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, 

keçi eti ve et ürünlerinin tüketimini artırmaya yönelik çalışmalarda, evli olan bireylerin 

hedef kitle olarak belirlenmesinin pozitif katkı sağlayacağı kabul edilebilir. 

Çizelge 4.2 Tüketicilerin medeni durumu 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Medeni 

Durum 

Evli 
Sayı 35 142 177 

Oran  72,9 64,3 65,8 

Bekar 
Sayı 13 79 92 

Oran  27,1 35,7 34,2 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100,0 100,0 

p>0,05, p=0,251 istatistiksel olarak anlamsız 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Cinsiyet 

Erkek 
Sayı 29 102 131 

Oran 60,4 46,2 48,7 

Kadın 
Sayı 19 119 138 

Oran 39,6 53,8 51,3 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran 100,0 100,0 100,0 
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4.1.3 Yaş durumu 

Ankete katılan tüketicilerin yaş aralığına göre dağılımı çizelge 4.3’te verilmiştir. 

Çizelgeden görülebileceği gibi tüketicilerin %61,7’lik kısmı 18-45 yaş arasındaki genç 

ve orta yaşlı kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılımın en çok %31,2 lik oran ile 25-35 

yaş aralığında olduğu, keçi eti ve et ürünleri tüketen tüketicilerin en fazla (%41,7) yine 

bu yaş grubunda olduğu görülmektedir.  

Yapılan istatiksel analizler sonucunda yaş dağılımıyla keçi eti ve et ürünü tüketimi 

arasındaki ilişki önemli bulunmamıştır (P>0,05). Araştırma bulgularından farklı olarak, 

Nelson vd. (1999), tarafından ABD’de yapılan araştırmada tüketicilerin keçi eti ve et 

ürünlerini tercih etmelerinde yaşın önemli bir faktör olduğunu; 20 yaş ve altındakiler 

(%9,2), 20-30 yaş arası (%11,6), 31-40 yaş arası (%19,1) ve 41 yaş ve üzerindekiler 

(%59,4) olarak gruplandırmışlardır. Dellal vd. (2013) keçi eti tüketen bireylerin 

çoğunluğunun (%61,1) 18-30 yaş aralığındaki genç bireylerden oluştuğunu tespit 

etmişlerdir. Fakat Rhee vd. (2000) yaş dağılımı ile keçi eti tüketimi arasındaki ilişkiyi 

önemsiz bulmuşlar; keçi eti tüketen tüketicilerin yaşları ve tüketim oranlarını sırasıyla; 

21-30 31-40  41-50 ve> 51; % 22  % 20  % 26 ve % 21 olarak belirtmişlerdir. Araştırma 

bulgularına göre, genç ve orta yaştaki bireyler hedef alınarak tanıtım çalışmalarının 

yapılması keçi eti ve et ürünlerinin artırılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Çizelge 4.3 Tüketicilerin yaş durumu 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Yaş 

Aralığı 

18-24 
Sayı 4 19 23 

Oran  8,3 8,6 8,6 

25-35 
Sayı 20 64 84 

Oran  41,7 29,0 31,2 

36-45 
Sayı 5 54 59 

Oran  10,4 24,4 21,9 

46-55 
Sayı 11 37 48 

Oran  22,9 16,7 17,8 

55+ 
Sayı 8 47 55 

Oran  16,7 21,3 20,4 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100,0 100,0 

p>0,05 p=0,145 istatistiksel olarak anlamsız 
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4.1.4 Eğitim düzeyi 

Çizelge 4.4’ de ankete katılan tüketicilerin eğitim seviyelerine göre oransal dağılımı yer 

almaktadır. Çizelgeye göre, tüketicilerin en fazla katılım gösterdiği eğitim grubunun 

%35,3’lük oran ile lisans mezunlarından oluştuğunu ve sırasıyla %29,7’sinin lise, 

%11,5’inin lisansüstü, %11,2’sinin ilkokul, %6,3’ünün ön lisans ve %5,9’unun ortaokul 

mezunu olduğu görülmektedir. Keçi eti tüketenlerin  %35,4’ünün lise mezunu, % 

31,2’sinin ise lisans mezunu olduğu belirlenmiş olup; yapılan istatistiksel analizler 

sonucunda eğitim durumu ile keçi eti ve et ürünü tüketim durumu arasındaki ilişki 

önemli bulunmamıştır (P>0,05). Fakat eğitim düzeyi arttıkça keçi eti ve et ürünleri 

tüketiminde bir artış yaşandığı tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına paralel olarak Nelson vd. (1999),  ABD’de yaptıkları çalışmada 

eğitim düzeyi yüksek olan tüketicilerin daha fazla keçi eti tükettiklerini; Dellal vd. 

(2013), keçi eti tüketiminin eğitim seviyesine paralel olarak arttığını tespit etmişlerdir. 

Bu durumu olumlu olarak etkileyen nedenlerin bu etin tadını beğenmeleri ve sağlıklı 

bulmalarından dolayı olduğunu; yüksek eğitim düzeyindeki bireylerin sağlıklı beslenme 

konusunda bilgi düzeylerinin yüksek olması nedeniyle yağsız olan keçi etini tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Fakat Simela vd. (2008) Güney Afrika’da yaptıkları çalışmada 

ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüketicilerin (%34) üniversite mezunlarına (%67) göre 

tüm duyusal özellikleri kabul edebilme oranının daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Buna karşın araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde, keçi eti ve et ürünlerine 

karşı olan talep ve algıyı artırma yönünde yapılacak çalışmaların, eğitim düzeyi yüksek 

tüketicilere yönelik yapılmasıyla olumlu sonuçlar elde edileceği söylenebilir. 
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Çizelge 4.4 Tüketicilerin eğitim düzeyi 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Eğitim 

Seviyesi 

İlkokul 
Sayı 9 21 30 

Oran  18,8 9,5 11,2 

Ortaokul 
Sayı 3 13 16 

Oran  6,2 5,9 5,9 

Lise 
Sayı 17 63 80 

Oran  35,4 28,5 29,7 

Ön Lisans 
Sayı 2 15 17 

Oran  4,2 6,8 6,3 

Lisans 
Sayı 15 80 95 

Oran  31,2 36,2 35,3 

Lisansüstü 
Sayı 2 29 31 

Oran  4,2 13,1 11,5 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100,0 100,0 

p>0,05  p=0,212 istatistiksel olarak anlamsız 

4.1.5 Aile bireyi sayısı 

Ankete katılan tüketicilerin aile birey sayısına göre dağılımı çizelge 4.5’de yer 

almaktadır. Çizelgeye göre ankete katılan hanelerin %22,7’sinin 2, %60,2’sinin 3-4, 

%12,3’ünün 5 ve daha fazla kişiden oluştuğu ve %4,8’inin ise tek yaşadığı 

görülmektedir. Keçi eti ve et ürünü tüketenlerin %50’lik kısmını çekirdek, %18,8’lik 

kısmını geniş ailelerin oluşturduğu ve tek yaşayan bireylerde hiç tüketim olmadığı 

görülmektedir. 

 Araştırma bulgularına göre keçi eti ve et ürünleri konusunda yapılacak olan 

çalışmalarda çekirdek ailelerin dikkate alınması, bu ürünlerin tüketiminin 

yaygınlaştırılmasında olumlu etki sağlayabileceği söylenebilir.  
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Çizelge 4.5 Tüketicilerin aile bireyi sayısı 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Aile Birey 

Sayısı 

1 
Sayı 0 13 13 

Oran  0,0 5,9 4,8 

2 
Sayı 15 46 61 

Oran  31,2 20,8 22,7 

3-4 
Sayı 24 138 162 

Oran  50,0 62,4 60,2 

5+ 
Sayı 9 24 33 

Oran  18,8 10,9 12,3 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100, 100,0 

p>0,05, p=0,052 istatistiksel olarak anlamsız  

4.1.6 Çalışma durumu 

Ankete katılan tüketicilerin çalışma durumuna göre oransal dağılımı çizelge 4.6’de 

verilmiştir. Çizelgede görüleceği gibi tüketicilerin %61’inin çalıştığı, %39’unun ise 

çalışmadığı belirtilmiştir. Araştırma sonucuna göre çalışan bireylerin çalışmayanlara 

oranla keçi eti tüketim oranının daha yüksek olduğu görülmektedir (%68,8). Fakat 

tüketicilerin keçi eti ve et ürünü tüketimi ile çalışma durumları arasındaki ilişki 

istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır (P>0,05).  

Çizelge 4.6 Tüketicilerin çalışma durumu 

 

 
KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 
Sayı 33 131 164 

Oran  68,8 59,3 61,0 

Çalışmıyor 
Sayı 15 90 105 

Oran  31,2 40,7 39,0 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100,0 100,0 

p>0,05, p=0,223 istatistiksel olarak anlamsız 
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4.1.7 Gelir  

Çizelge 4.7’de ankete katılan tüketicilerin gelir durumuna ait oransal dağılımı 

verilmiştir. Çizelgeye göre tüketicilerin %13’ünün çok düşük, %38,6’sının düşük veya 

orta, %48,3’ünün orta veya iyi gelir durumunda olduğu görülmektedir. Tüketicilerin 

gelir düzeyi ile keçi eti ve et ürünü tüketimi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamasına rağmen (P>0,05), 3000 TL ve üzeri gelire sahip tüketicilerin 

diğer gelir seviyelerindeki tüketicilere göre daha fazla keçi eti ve et ürünleri tükettikleri 

belirlenmiştir. Tüketiciler gelir seviyeleri arttıkça keçi etini daha çok pirzola ve tandır 

şeklinde tükettiklerini belirtmişlerdir. Bu durumun esas olarak pirzola ve tandırın pazar 

fiyatının yüksek olması nedeni ile daha çok gelir düzeyi yüksek tüketiciler tarafından 

tercih edildiği ileri sürülebilir. 

Araştırma bulgularına paralel olarak Dellal vd. (2013), tarafından yapılan araştırmada 

tüketicilerin gelir düzeyi arttıkça keçi eti tüketiminin de oransal olarak arttığını 

belirtmişlerdir. 3.000 TL ve üzerinde gelire sahip olan bireylerin (%9,2), 710 -1.000 TL 

arasında düşük gelire sahip (%7,9) olan tüketicilere göre keçi eti tüketiminin daha 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Tüketicilerin gelir seviyeleri arttıkça keçi etini 

haşlamalık (%15,2) ve pirzola (%3,4) olarak tüketen bireylerin de arttığını 

saptamışlardır.  

Ancak, ABD’de Georgia Üniversitesi’nde yaptıkları araştırmada sosyoekonomik olarak 

gelir seviyesi yüksek olan kişilerin düşük gelir seviyesindeki kişilere göre daha az keçi 

eti ve et ürünleri tükettiklerini açıklamışlardır (Nelson ve Liu 2005). Araştırma bulguları 

genel olarak değerlendirildiğinde keçi eti ve et ürünleri algısını arttırmaya yönelik 

çalışmalarda gelir seviyesi yüksek bireylerin/ailelerin yanında gelir seviyesi düşük veya 

orta olan bireylerin hedef alınmasının olumlu etki yaratacağı söylenebilir. 
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Çizelge 4.7 Tüketicilerin gelir durumu 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Gelir 

Durumu 

1600-2000 
Sayı 9 26 35 

Oran  18,8 11,8 13,0 

2001-2500 
Sayı 13 43 56 

Oran  27,1 19,5 20,8 

2501-3000 
Sayı 10 38 48 

Oran  20,8 17,2 17,8 

3000+ 
Sayı 16 114 130 

Oran  33,3 51,0 48,3 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran  100,0 100,0 100,0 

p>0,05, p=0,133 istatistiksel olarak anlamsız 

4.1.8 Tüketici orijini 

Çizelge 4.8’da ankete katılan tüketicilerin doğdukları bölgeye göre oransal dağılımı 

verilmiştir. Çizelgede görüleceği gibi, en fazla katılımın %62,8’lik oran ile İç Anadolu 

Bölgesi orijinlilerden oluştuğu ve bunu %17,8 ile Karadeniz, %5,9 ile Güney Doğu 

Anadolu, %3,3 ile Ege, yine %3,3 Doğu Anadolu, %3 Akdeniz bölgeleri takip 

etmektedir. Analiz sonucuna göre keçi eti ve et ürünlerinin İç Anadolu Bölgesi’nde en 

yüksek oranda (%45,8) olmasının esas nedeni ankete katılan bireylerin çoğunun İç 

Anadolu bölgesi orijinli olmalarından kaynaklandığı kabul edilebilir. Dellal vd. (2013) 

Türkiye’nin 7 bölgesinde yaptıkları çalışmada İç Anadolu Bölgesi (Ankara ve Konya) 

için keçi eti tüketim oranını %6,1 olarak belirlemişlerdir. 
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Çizelge 4.8 Tüketicilerin bölgesel orjini 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Doğum 

Yeri 

Marmara Bölgesi 
Sayı 1 9 10 

Oran 2,1 4,1 3,7 

Ege Bölgesi 
Sayı 2 7 9 

Oran 4,2 3,2 3,3 

Akdeniz Bölgesi 
Sayı 0 8 8 

Oran 0,0 3,6 3,0 

İç Anadolu 

Bölgesi 

Sayı 22 147 169 

Oran 45,8 66,5 62,8 

Karadeniz 

Bölgesi 

Sayı 13 35 48 

Oran 27,1 15,8 17,8 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

Sayı 4 5 9 

Oran 8,3 2,3 3,3 

Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi 

Sayı 6 10 16 

Oran 12,5 4,5 5,9 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran 100,0 100,0 100,0 

4.1.9 Ankara’ya gelinen yerleşim yeri 

Çizelge 4.9’da ankete katılan tüketicilerin Ankara’ya geldikleri yerleşim yerlerine göre 

oransal dağılımı verilmiştir. Çizelgede Ankara’ya en fazla gelinen yerleşim yerinin 

%51,3 ile büyük şehir olduğu belirtilmiş, bunu sırasıyla %34,9 ile il + ilçe merkezi, 

%13,8 ile kasaba ve köy takip etmektedir.  Keçi eti ve et ürünlerinin tüketimi en fazla 

%50’lik oran ile büyükşehirden gelen ve burada doğup büyüyen kişiler tarafından daha 

sonra %27,1 ile köyden gelen bireylerde olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre 

keçi eti ve et ürünlerini büyükşehirde yaşayanlar ve büyükşehire göç edenlerin tüketim 

düzeyleri daha yüksektir. 

 

 



32  

Çizelge 4.9 Tüketicilerin Ankara’ya geldikleri yerleşim yeri 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Ankara’ya 

Gelinen 

Yerleşim 

Yerleri 

Büyükşehir 
Sayı 24 114 138 

Oran 50,0 51,6 51,3 

İl ve ilçe 

merkezi 

Sayı 11 83 94 

Oran 22,9 37,6 34,9 

Kasaba 
Sayı 0 1 1 

Oran 0,0 0,5 0,4 

Köy 
Sayı 13 23 36 

Oran 27,1 10,4 13,4 

ToToplam 
Sayı 48 221 269 

Oran 100,0 100,0 100,0 

4.1.10 Ankara’da yaşanan yıl sayısı 

Çizelge 4.10’de ankete katılan tüketicilerin Ankara’da yaşadıkları toplam yıl sayısına 

göre oransal dağılımları verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, tüketicilerin %65,8’i 20 yıl 

ve daha uzun süredir Ankara’da yaşamakta ve bunların  % 66,7’si keçi eti ve et 

ürünlerini tüketmektedir. 1-19 yıl arasında Ankara’da yaşayan tüketicilerin keçi eti ve 

ürünlerini tüketme oranı %33,4’dür. Yapılan istatiksel analiz sonucunda keçi eti ve et 

ürünü tüketimi bakımından Ankara’da yaşanan toplam yıl sayısı arasındaki farklılık 

önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Buna göre büyük şehirde daha uzun süre ikamet eden 

bireylerin, keçi eti ve et ürünlerine dair daha fazla bilgi birikimine sahip oldukları 

söylenebilir.  

 

Çizelge 4.10 Tüketicilerin Ankara’da yaşadıkları yıl sayısı 

 KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU Toplam 

Keçi eti tüketiyor Keçi eti tüketmiyor 

Yaşanılan 

Yıl Sayısı 

1-9 Yıl 
Sayı 7 36 43 

Oran 14,6 16,3 16,0 

10-19 Yıl 
Sayı 9 40 49 

Oran 18,8 18,1 18,2 

20 Yıl ve 

üzeri 

Sayı 32 145 177 

Oran 66,7 65,6 65,8 

Toplam 
Sayı 48 221 269 

Oran 100,0 100,0 100,0 

p>0,05, p=0,957 istatistiksel olarak anlamsız 
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4.2 Keçi Eti ve Et Ürünleri Tüketmeye Yönelik Davranışlar 

Çalışmanın bu bölümünde, ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünü tüketim 

durumları, tüketme ve tüketmeme nedenleri, tüketim miktarları ve sıklıklarına ilişkin 

bulgu ve analiz sonuçları yer almaktadır. 

4.2.1 Keçi eti ve et ürünü tüketim durumu 

Şekil 4.1 ’de ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri tüketim durumları, 

Çizelge 4.11’de ise keçi eti ve et ürünleri tüketen tüketicilerin tüketim şekillerine dair 

oransal veriler yer almaktadır.  

Araştırma sonucuna göre keçi eti ve et ürünü tüketen tüketicilerin oranı %17,8; 

tüketmeyen tüketicilerin oranı ise % 82,2 olduğu görülmektedir. Keçi eti ve et ürünleri 

tüketen tüketicilerin en fazla tükettikleri ürün tipleri sırasıyla kuşbaşı (%16,7),  kıyma 

(%13,8), haşlamalık et (%10,4), pirzola (%5,9), tandır (%5,9), sucuk (%2,6) ve pastırma 

(%0,7) olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına paralel olarak Dellal vd. (2013), 

tüketicilerin en fazla tercih ettikleri keçi eti tüketim şekillerini sırasıyla kuşbaşı (%35,3), 

kıyma (%30,5), haşlamalık et (%17,3), pirzola (%6,4) olarak saptamışlardır.  

Araştırıcılar ayrıca keçi kıymasını tüketen tüketicilerin çoğunlukla kadın (%55,5), 18-30 

yaş aralığında (%34,8); keçi kuşbaşı tüketen tüketicilerin erkek(%54), 18-30 yaş 

aralığında (%31,8); haşlamalık et olarak tüketenlerin erkek (%52,1), 41-50 yaş 

aralığında (%26) ve pirzola olarak tüketenlerin erkek (%60,5), 31-40 yaş aralığında 

(%38,4) olduğunu belirlemişlerdir. 



34  

 

Şekil 4.1 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri tüketim durumu 

Çizelge 4.11 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri tüketim tercihleri 

  

  
TÜKETEN TÜKETMEYEN TOPLAM 

Keçi kıyma 
Sayı 37 232 269 

Oran 13,8 86,2 100 

Keçi kuşbaşı 
Sayı 45 224 269 

Oran 16,7 83,3 100 

Keçi pirzola 
Sayı 16 253 269 

Oran 5,9 94,1 100 

Keçi haşlamalık et 
Sayı 28 241 269 

Oran 10,4 89,6 100 

Keçi tandır 
Sayı 16 253 269 

Oran 5,9 94,1 100 

Keçi sucuk 
Sayı 7 262 269 

Oran 2,6 97,4 100 

Keçi pastırma 
Sayı 2 267 269 

Oran 0,7 99,3 100 

4.2.2 Keçi kıyması tüketme ve tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.12’te ve Şekil 4.2’te, ankete katılan tüketicilerin keçi kıyması tüketenlerin 

tüketme nedenlerinin oransal dağılımı verilmektedir. Grafik ve çizelge incelendiğinde 
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tüketiciler keçi kıymasını en çok (%29,7) tüketim alışkanlığından dolayı tercih ettikleri 

görülmektedir. Bunu sırasıyla; tadını beğenmeleri (%21,6), yemeklerde kullanılması 

(%16,2), sağlık nedenleri (%10,8), yüksek besleyici değeri (%8,1) nedeniyle tercih eden 

tüketiciler izlemektedir. Keçi yetiştiriciği yaptığı için keçi kıyması tüketenlerin oranı ise 

%5,4’tür. Yaşlı beslenmesindeki öneminden dolayı tüketenler (%8,1) genellikle kalp-

damar rahatsızlığı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Araştırma bulgularından farklı olarak 

Dellal vd. (2013) Türkiye’nin 7 bölgesinde yaptıkları çalışmada tüketicilerin keçi eti 

tüketme nedenlerini tadını ve kokusunu beğenme (%61,1), sağlık nedeni (%23,9) ve 

alışkanlık olmasından (%13,3)  dolayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Çizelge 4.13’te ve Şekil 4.3’te, ankete katılan tüketicilerin keçi kıymasını tüketmeme 

nedenlerinin oransal dağılımı verilmiştir. Bu dağılıma göre, tüketiciler en fazla (%28,4) 

tüketim alışkanlığının olmaması nedeniyle keçi kıymasını tüketmediklerini belirtirken, 

bunu sırasıyla market ve kasaplardan temin edememe (%24,6), tadını ve kokusunu 

beğenmeme (%17,2), fiyatının yüksek olması (%11,2), mideyi rahatsız etmesi (%11,2), 

faydaları hakkında bilgi sahibi olunmaması (%7,3)  izlemektedir. 

Keçi kıyması tüketme ve tüketmeme nedeniyle ilgili yapılan başka bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu konuda yapılan benzer çalışmalar keçi eti üzerine yoğunlaşmıştır. 

Babiker vd. (1990), Avrupa’da bulunan tüketicilerin keçi etinin düşük yağ ve kolesterol 

içeriği hakkında bilgi sahibi olunması halinde tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Webb 

vd. (2005), tüketicilerin keçi etini farklı bir aromaya sahip olması ve tadının değişik 

bulunmasından dolayı tercih etmediklerini tespit etmişlerdir. Karakuş vd. (2006), keçi 

etini tercih edenlerin oranının oldukça düşük olduğunu (%2,3) ve tercih etmeme nedeni 

olarak kokusunun rahatsız etmesi, mideyi bozması, etin kuru ve lezzetsiz olması ile 

tüketim alışkanlığının olmamasından kaynaklandığını belirtmiştir. Dellal vd. (2013) 

keçi etini tüketmeme nedenlerini erkek bireyler için yine önem sırasına göre tat ve koku 

(%47,4), kolay bulunamama (%19,4), alışkın olmama (%11,3), bilgi eksikliği (%10,5), 

yüksek fiyat (%9,7) ve sağlık sorunları (%1,7) oluştururken, kadın bireyler için sırasıyla 

tat ve koku (%47,7), kolay bulunamama (%15,6) bilgi eksikliği (%14), alışkın olmama 

(%11,5), fiyat yüksekliği (%10,1) ve sağlık sorunu (%1,1) olarak belirtmişlerdir. 



36  

Şekil 4.2 Tüketicilerin keçi kıyması tüketme nedenleri 

Çizelge 4.12 Tüketicilerin keçi kıyması tüketme nedenleri 

Tüketme Nedenleri  

Tadının beğenilmesi Sayı 8 

Oran 21,6 

Yüksek besleyici değeri Sayı 3 

Oran 8,1 

Tüketim alışkanlığının 

olması 
Sayı 11 

Oran 29,7 

Sağlık açısından uygun 

olması 
Sayı 4 

Oran 10,8 

Yaşlı beslenmesindeki 

önemi 
Sayı 3 

Oran 8,1 

Keçi yetiştiriciliği 

yapmasından dolayı 
Sayı 2 

Oran 5,4 

Yemeklerde kullanılması Sayı 6 

Oran 16,2 

TOPLAM 
Sayı 37 

Oran 100 
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Şekil 4.3 Tüketicilerin keçi kıyması tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.13 Tüketicilerin keçi kıyması tüketmeme nedenleri 

Tüketmeme Nedenleri 

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 

Sayı 40 

Oran 17,24 

Fiyatının yüksek olması 
Sayı 26 

Oran 11,2 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 

Sayı 66 

Oran 28,4 

Faydalarının bilinmemesi 
Sayı 17 

Oran 7,3 

Mideyi rahatsız etmesi 
Sayı 26 

Oran 11,2 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 57 

Oran 24,6 

TOPLAM 
Sayı 232 

Oran 100 
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4.2.3 Keçi kuşbaşı tüketme ve tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.14 ve Şekil 4.4’te ankete katılan tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketme 

nedenlerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Grafik ve çizelgeye göre tüketiciler keçi 

kuşbaşını; %31,1’i tüketim alışkanlıklarının olması, %22,2’si tadının beğenilmesi, 

%17,7’si yemeklerde kullanılması (kavurma, sote gibi), %8,9’u yüksek besleyici değeri, 

%8,9’u sağlıklı bir besin kaynağı olması, %11,1’i ise diğer (yaşlı beslenmesindeki 

önemi ve kendisinin yetiştiriyor olması) sebeplerden dolayı tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Çizelge 4.15 ve Şekil 4.5’te ankete katılan tüketicilerin keçi kuşbaşı 

tüketmeme nedenleri görülmektedir. Çizelge ve şekile göre tüketicilerin tüketim 

alışkanlıklarının olmaması (%27,7), temin edememe (%22,8), tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi (%17,9), fiyatının yüksek bulunması (%12,1), mideyi rahatsız etmesi 

(%11,6) ve faydaları hakkında bilgi sahibi olunmaması (%8) nedeniyle tercih 

etmedikleri belirlenmiştir. 

Keçi kuşbaşı tüketme ve tüketmeme nedenini araştıran başka bir çalışma bulunmamakla 

beraber; Alcalde vd. (2008), İspanya’da yaptığı araştırmada tüketicilerin oğlak eti 

fiyatlarını yüksek buldukları için yalnızca özel günlerde tükettiklerini açıklamışlardır 

(pahalılık 10 üzerinden 6.8 olarak puanlanmıştır). Araştırma bulgularına paralel olarak 

Alexandre vd. (2000), Fransız Batı Hint adası olan Guadeloupe’da tüketicilerin %42’si 

piyasada bulunmaması %32’si yüksek fiyattan dolayı keçi kuşbaşını tercih etmediğini 

belirtmişlerdir.  
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Şekil 4.4 Tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketme nedenleri 

Çizelge 4.14 Tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketme nedenleri 

Tüketme Nedenleri 

Tadının beğenilmesi 
Sayı 10 

Oran 22,2 

Yüksek besleyici değeri 
Sayı 4 

Oran 8,9 

Tüketim alışkanlığının 

olması 

Sayı 14 

Oran 31,1 

Sağlık nedenleri 
Sayı 4 

Oran 8,9 

Yaşlı beslenmesindeki 

önemi 

Sayı 3 

Oran 6,7 

Keçi yetiştiriciliği 

yapmasından dolayı 

Sayı 2 

Oran 4,4 

Yemeklerde kullanılması 
Sayı 8 

Oran 17,8 

TOPLAM 
Sayı 45 

Oran 100 
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Şekil 4.5 Tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.15 Tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketmeme nedenleri 

Tüketmeme Nedenleri 

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 

Sayı 40 

Oran 17,9 

Fiyatının yüksek olması 
Sayı 27 

Oran 12,1 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 

Sayı 62 

Oran 27,7 

Faydalarının bilinmemesi 
Sayı 18 

Oran 8 

Mideyi rahatsız etmesi 
Sayı 26 

Oran 11,6 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 51 

Oran 22,8 

TOPLAM 
Sayı 224 

Oran 100 
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4.2.4 Keçi pirzola tüketme ve tüketmeme nedenleri  

Çizelge 4.16 ve Şekil 4.6’ da ankete katılan tüketicilerin keçi pirzola tüketme 

nedenlerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Çizelgeye göre tüketiciler keçi pirzolasını 

%31,2’si tadının beğenilmesi, %25’i tüketim alışkanlığının olması, %18,7’si sağlıklı 

olması, %12,5 yüksek besleyici değeri ve  %12,5’i diğer (kendisi yetiştiricilik yapanlar, 

yemeklerde kullananlar) sebeplerden dolayı tükettiklerini belirlenmiştir.  

Çizelge 4.17 ve Şekil 4.7’de ankete katılan tüketicilerin keçi pirzola tüketmeme 

nedenlerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Çizelge ve grafik incelendiğinde 

tüketicilerin keçi pirzolasını; tüketim alışkanlığının olmaması (%27,7), marketlerde ve 

kasaplarda bulunmaması (%25,3), tadının ve kokusunun beğenilmemesi (%16,2), 

fiyatının yüksek olması (%13,4), mideyi bozması (%10,3), yetersiz tanıtım ve faydaları 

hakkında bilgi sahibi olunmaması (%7,1) nedeniyle tüketmedikleri belirlenmiştir. Keçi 

pirzolası tüketme ve tüketmeme nedenini araştıran başka bir çalışma bulunmamaktadır. 
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Şekil 4.6 Tüketicilerin keçi pirzola tüketme nedenleri 

Çizelge 4.16 Tüketicilerin keçi pirzola tüketme nedenleri 

Tüketme Nedenleri 

Tadının beğenilmesi 
Sayı 5 

Oran 31,2 

Yüksek besleyici değeri 
Sayı 2 

Oran 12,5 

Tüketim alışkanlığının 

olması 

Sayı 4 

Oran 25 

Sağlık açısından uygun 

olması 

Sayı 3 

Oran 18,7 

Keçi yetiştiriciliği 

yapmasından dolayı 

Sayı 1 

Oran 6,2 

Yemeklerde kullanılması 
Sayı 1 

Oran 6,2 

TOPLAM 
Sayı 16 

Oran 100 
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Şekil 4.7 Tüketicilerin keçi pirzola tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.17 Tüketicilerin keçi pirzola tüketmeme nedenleri 

Tüketmeme Nedenleri 

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 

Sayı 41 

Oran 16,2 

Fiyatının yüksek olması 
Sayı 34 

Oran 13,4 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 

Sayı 70 

Oran 27,7 

Faydalarının bilinmemesi 
Sayı 18 

Oran 7,1 

Mideyi rahatsız etmesi 
Sayı 26 

Oran 10,3 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 64 

Oran 25,3 

TOPLAM 
Sayı 253 

Oran 100 
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4.2.5 Keçi haşlamalık et tüketme ve tüketmeme nedenleri 

Ankete katılan tüketicilerin keçi haşlamalık et tüketme nedenleri oransal dağılımı 

Çizelge 4.18 ve Şekil 4.8’ de yer almaktadır. Grafik ve çizelgede görüleceği gibi 

tüketicilerin haşlamalık eti en fazla alışkanlığın olması (%39,3) sebebiyle tükettikleri 

belirtilmiştir. Bunu sırasıyla tadını beğenme (%21,4), sağlık açısından (%10,7), 

yemeklerde kullanım (%10,7) ve %17,9 diğer (yüksek besleyici değeri, yaşlı 

beslenmesindeki önemi, kendisinin yetiştiricilik yapıyor olması) nedenlerden dolayı 

tercih ettikleri görülmektedir. Çizelge 4.19 ve Şekil 4.9’da ankete katılan tüketicilerin 

keçi haşlamalık et tüketmeme nedenlerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Bu dağılıma 

göre tüketiciler sırasıyla; tüketim alışkanlığının olmaması (%27,4), marketlerde ve 

kasaplarda satışının yapılmaması (%24,9), tadının ve kokusunun rahatsız etmesi 

(%16,6), fiyatının yüksek olması (%12,9), mideyi bozması (%10,8) ve faydalarının 

bilinmemesi (%7,5) nedeniyle keçi haşlamalık et tüketmeyi tercih etmedikleri 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.8 Tüketicilerin keçi haşlamalık et tüketme nedenleri 
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Çizelge 4.18 Tüketicilerin keçi haşlamalık et tüketme nedenleri 

Tüketme Nedenleri  

Tadının beğenilmesi 
Sayı 6 

Oran 21,4 

Yüksek besleyici değeri 
Sayı 2 

Oran 7,1 

Tüketim alışkanlığının 

olması 

Sayı 11 

Oran 39,3 

Sağlık nedenleri 
Sayı 3 

Oran 10,7 

Yaşlı beslenmesindeki 

önemi 

Sayı 1 

Oran 3,6 

Keçi yetiştiriciliği 

yapmasından dolayı 

Sayı 2 

Oran 7,1 

Yemeklerde kullanılması 
Sayı 3 

Oran 10,7 

TOPLAM 
Sayı 28 

Oran 100 

 

 

Şekil 4.9 Tüketicilerin keçi haşlamalık et tüketmeme nedenleri 
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Çizelge 4.19 Tüketicilerin keçi haşlamalık et tüketmeme nedenleri 

 

Tüketmeme Nedenleri 

  

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 

Sayı 40 

Oran 16,6 

Fiyatının yüksek olması 
Sayı 31 

Oran 12,9 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 

Sayı 66 

Oran 27,4 

Faydalarının 

bilinmemesi 

Sayı 18 

Oran 7,5 

Mideyi rahatsız etmesi 
Sayı 26 

Oran 10,8 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 60 

Oran 24,9 

TOPLAM 
Sayı 241 

Oran 100 

4.2.6 Keçi tandır tüketme ve tüketmeme nedenleri   

Tandır hayvanın arka kol kısmından elde edilen bölümüdür. Çizelge 4.20 ve Şekil 4.10’da 

ankete katılan tüketicilerin keçi tandır tüketme nedenleri yer almaktadır. Grafik ve 

çizelge incelendiğinde tüketicilerin %31,2’si tadını beğenmesi, %18,7’si yüksek 

besleyici değeri, %18,7’si tüketim alışkanlığı olması, %12,5 yemeklerde kullanılması, 

%12,5 sağlık nedenleri, %6,2 kendisinin üretim yapmasından dolayı tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir.  

Çizelge 4.21 ve Şekil 4.11’de ankete katılan tüketicilerin keçi tandır tüketmeme 

nedenlerinin oransal dağılımı verilmektedir. Bu dağılıma göre tüketiciler keçi tandırı 

sırasıyla; tüketim alışkanlığının olmaması (%28,1), temin edememe (%25,3),  tadını ve 

kokusunu beğenmeme (%16,2),  fiyatının yüksek olması (%13),  mideyi bozması 

(%10,3), diğer (%7,1) (bilgi eksikliği ve vegeteryan olmaları) nedeniyle tercih 

etmedikleri görülmektedir. Keçi tandırı tüketme ve tüketmeme nedenini araştıran başka 

bir çalışma bulunmamaktadır. Keçi tandırı yemeklerde kullanan tüketiciler oğlağın kol 

kısmını marine ederek fırında ya da güveçte pişirerek tükettiklerini belirtmişlerdir. 
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Şekil 4.10 Tüketicilerin keçi tandır tüketme nedenleri 

Çizelge 4.20 Tüketicilerin keçi tandır tüketme nedenleri 

 

Tüketme Nedenleri  

Tadının beğenilmesi 
Sayı 5 

Oran 31,2 

Yüksek besleyici değeri 
Sayı 3 

Oran 18,7 

Tüketim alışkanlığının 

olması 

Sayı 3 

Oran 18,7 

Sağlık nedenleri 
Sayı 2 

Oran 12,5 

Kendisinin üretiyor olması 
Sayı 1 

Oran 6,2 

Yemeklerde kullanılması 
Sayı 2 

Oran 12,5 

TOPLAM 
Sayı 16 

Oran 100 
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Şekil 4.11 Tüketicilerin keçi tandır tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.21 Tüketicilerin keçi tandır tüketmeme nedenleri 

 

Tüketmeme Nedenleri  

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 
Sayı 41 

Oran 16,2 

Fiyatının yüksek olması Sayı 33 

Oran 13 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 
Sayı 71 

Oran 28,1 

Faydalarının bilinmemesi Sayı 18 

Oran 7,1 

Mideyi rahatsız etmesi Sayı 26 

Oran 10,3 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 64 

Oran 25,3 

TOPLAM 
Sayı 253 

Oran 100 
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4.2.7 Keçi sucuğu ve pastırması tüketme ve tüketmeme nedenleri 

Çizelge 4.22 ve Şekil 4.12’de ankete katılan tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması 

tüketme nedenleri yer almaktadır. Grafik ve çizelge incelendiğinde; keçi sucuğu tüketen 

tüketicilerin %42,8’i tüketim alışkanlığının olması ve diğer %14,3‘lük dilimler sırasıyla 

tadını beğenme, yüksek besleyici değeri, sağlıklı olması ve yaşlı beslenmesindeki 

öneminden dolayı tercih ettikleri görülmektedir.  Keçi pastırması tüketen 2 kişi 

bulunmakta olup, bunların tüketme nedenleri tadını beğendikleri ve sağlıklı olmasından  

dolayıdır. 100 gram pastırmada ortalama yağ oranı 5 gram, karbonhidrat 2 gram ve 

yaklaşık protein miktarı 23 gramdır. Pastırma A vitamini, kalsiyum ve C vitamini 

içermez ancak 100 gram pastırmada yaklaşık %4 oranında demir bulunur ve yüksek 

oranda kolesterol bulunur. Keçi sucuğu tüketen tüketicilerin çoğunluğu (%57,1) 

Mado’dan (Maraş Dondurması) temin ettiğini belirtmiştir. 

Çizelge 4.23 ve Şekil 4.13’de ankete katılan tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması 

tüketmeme nedenlerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Bu dağılıma göre tüketicilerin 

sırasıyla; alışkanlıklarının olmaması (ortalama %28,2), piyasada bulunmaması 

(ortalama %26,6), tadının ve kokusunun beğenilmemesi (ortalama %15,5), fiyatının 

yüksek olması (ortalama %12,8), mideyi rahatsız etmesi (ortalama %9,8), faydalarının 

bilinmemesi (ortalama %7) nedeniyle keçi sucuğu ve pastırması tüketmedikleri 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.12 Tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması tüketme nedenleri 
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Çizelge 4.22 Tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması tüketme nedenleri 

 

 

Tüketme Nedenleri                  

  

                   Sucuk  

                   Tüketen 

 

Pastırma 

Tüketen 

Tadının beğenilmesi 
Sayı 1 1 

Oran 14,3 50 

Yüksek besleyici değeri 
Sayı 1 - 

Oran 14,3 - 

Tüketim alışkanlığının 

olması 

Sayı 3 - 

Oran 42,9 - 

Sağlık nedenleri 
Sayı 1 1 

Oran 14,3 50 

Yaşlı beslenmesindeki 

önemi 

Sayı 1 - 

Oran 14,3 - 

TOPLAM 
Sayı 7 2 

Oran 100 100 

 

 

Şekil 4.13 Tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması tüketmeme nedenleri 
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Çizelge 4.23 Tüketicilerin keçi sucuğu ve pastırması tüketmeme nedenleri 

 

Tüketmeme Nedenleri                  
                   Sucuk  

                   Tüketmeyen 

Pastırma 

Tüketmeyen 

Tadının ve kokusunun 

beğenilmemesi 

Sayı 41 41 

Oran 15,6 15,4 

Fiyatının yüksek olması 
Sayı 34 34 

Oran 12,9 12,7 

Tüketim alışkanlığının 

olmaması 

Sayı 73 76 

Oran 27,9 28,5 

Faydalarının bilinmemesi 
Sayı 18 19 

Oran 6,9 7,1 

Mideyi rahatsız etmesi 
Sayı 26 26 

Oran 9,9 9,7 

Piyasada bulunmaması 
Sayı 70 71 

Oran 26,7 26,6 

TOPLAM 
Sayı 262 267 

Oran 100 100 

 

4.2.8 Keçi eti ve et ürünleri faydaları hakkındaki bilgi düzeyi 

Çizelge 4.24 ve Şekil 4.14’te ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerinin 

faydaları hakkındaki bilgi düzeylerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Grafik ve 

çizelge incelendiğinde; tüketicilerin %51,7’si keçi eti ve et ürünlerinin faydaları 

hakkında bilgi sahibi değilken, tüketicilerin %48,3’ünün ise bu konuda bilgisi vardır.  

Çizelge 4.25’de ankete katılan tüketicilerin keçi ürünleri faydaları hakkında bilgiye 

ulaştıkları kaynakların oransal dağılımı görülmektedir. Çizelgede görüleceği gibi;  

tüketicilerin sırasıyla %41,5’si aile ve arkadaş, %17,7’si internet, %26,1’i kitap, gazete, 

dergi, %10’u eğitim kurumlarından (Üniversite, sivil toplum örgütleri, halk eğitim 

merkezleri), %4,6’sı Tarım Bakanlığı aracılığıyla keçi eti ve et ürünlerinin faydalarına 

ulaştıkları tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.14 Keçi eti ve et ürünleri faydaları hakkındaki bilgi düzeyi 

 

Çizelge 4.24 Keçi eti ve et ürünleri faydaları hakkındaki bilgi düzeyi 

Faydaları Hakkında 

Bilgi 

        BAĞIMLI DEĞİŞKEN TOPLAM 

                                         Tüketen Tüketmeyen 

Bilgim var Sayı 44 86 130 

Oran 91,7 38,9 48,32 

Bilgim yok Sayı 4 135 139 

Oran 8,3 61,1 51,67 

TOPLAM Sayı 48 221 269 

Oran 100 100 100 
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Çizelge 4.25 Keçi eti ve et ürünleri faydalarına ilişkin kaynaklar 

 

Faydalarına Ulaşılan Kaynaklar 

İnternet 
Sayı 23 

Oran 17,7 

Tarım Bakanlığı 
Sayı 6 

Oran 4,6 

Gazete ve dergi 
Sayı 15 

Oran 11,5 

Kitap 
Sayı 19 

Oran 14,6 

Aile, arkadaş 
Sayı 54 

Oran 41,5 

Sivil toplum örgütleri 
Sayı 6 

Oran 4,6 

Eğitim kurumları 
Sayı 7 

Oran 5,4 

TOPLAM 
Sayı 130 

Oran 100 

4.3 Keçi Eti ve Et Ürünlerini Satın Almaya Yönelik Davranışlar  

 Araştırmanın bu bölümünde tüketicilerin keçi kıyma, kuşbaşı, pirzola, haşlamalık et, 

tandır, sucuk ve pastırma tüketim sıklıkları, aylık harcamaları ve aylık tüketim 

miktarlarına ilişkin bulgu ve analiz sonuçları yer almaktadır. Keçi eti ve et ürünleri için 

harcanan fiyat aralıkları ve tüketim miktarı piyasadaki mevcut duruma göre 

düzenlenmiştir. 

4.3.1 Keçi kıyması satın almaya yönelik davranışlar  

 Anket kapsamında keçi kıyması tüketenlerin oranı %13,8 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Tüketicilerin keçi kıyması satın almaya yönelik davranışlarına ait 

oransal bulgular Çizelge 4.26’de görülmektedir. Çizelgeye göre tüketicilerin keçi 

kıymasını haftada bir, ayda bir, yılda bir ve kurban bayramında tüketenlerin oranları 

sırasıyla; %5,41 %24,32 %48,65 %10,81 olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
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çizelgeye göre keçi kıymasının tadını merak ettiği için hayatında bir veya birkaç defa 

tüketenlerin oranı  %10,81 olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları bu konuda yapılan 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Tüketicilerin aylık ortalama kişi başı keçi 

kıyması tüketim miktarlarını araştıran başka bir çalışma bulunmamakla beraber Dellal 

vd. (2013) Türkiyenin 7 bölgesinde yaptıkları çalışmada keçi eti tüketim miktarını aylık 

ortalama 0,05 kg olarak tespit etmişlerdir. Ankete katılan tüketicilerin aylık kişi başı 

keçi kıyma tüketim miktarı ortalama 0,17 kg olarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.26 Tüketicilerin keçi kıyması satın alma davranışları  

 Sayı Oran 

Keçi Kıyması 

Tüketim Sıklığı 

 

 

Haftada bir tüketiyor 

 

2 

 

5,41 

Ayda bir tüketiyor 9 24,32 

Yılda bir tüketiyor 18 48,65 

Kurban bayramında 

tüketiyor 
4 10,81 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
4 10,81 

TOPLAM  37 100 

 Sayı Oran 

Keçi Kıyması  

Aylık Harcaması 

 

 

0-65 TL harcıyor 
22 59,46 

70-100 TL harcıyor 9 24,32 

101-200 TL harcıyor 6 16,22 

TOPLAM  37 100 

                                                   Sayı Oran 

Keçi Kıyması  

Aylık Tüketim 

Miktarı 

0-2kg/ay 34 91,89 

2,1-4 kg/ay 2 5,41 

4,1-6 kg ve üzeri/ay 1 2,70 

TOPLAM  37 100 

 

4.3.2 Keçi kuşbaşı satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi kuşbaşı tüketenlerin oranı %16,7 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Tüketicilerin keçi kuşbaşı satın almaya yönelik davranışlarına ait oransal 
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bulgular çizelge 4.27’de yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde tüketicilerin keçi 

kuşbaşı tüketim sıklıkları sırasıyla; haftada bir kez (%4,4), ayda bir (%22,2), yılda bir 

(%42,2), kurban bayramında (%11,1) ve nadiren (%20) olduğu görülmektedir. 

Araştırma bulguları bu konuda yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Dellal vd. 

(2013) tüketicilerin keçi kuşbaşı tüketim sıklıkları ve oranlarını haftada bir (%7,4), ayda 

bir (%34,7), yılda bir (%22,3), kurban bayramında (%19,9) ve nadiren (%15,8) 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Tüketicilerin aylık keçi kuşbaşı harcamaları %66,7 oranında 0-65 TL, %22,2 oranında 

70-100 TL ve %11,1 oranında 101-200 TL arasındadır. (Çizelge 4.28) . Keçi kuşbaşını 

aylık 0-2 kg ve 2,1-4 kgve üzerinde tüketenlerin oranı sırasıyla; %91,1, %8,9 olarak 

tespit edilmiştir. Tüketicilerin aylık kişi başı keçi kuşbaşı tüketim miktarı ortalama 0,20 

kg olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.27 Tüketicilerin keçi kuşbaşı satın alma davranışları  

 

                                                         Sayı Oran 

Keçi Kuşbaşı 

Tüketim Sıklığı 

Haftada bir tüketiyor 2 4,4 

Ayda bir tüketiyor 10 22,2 

Yılda bir tüketiyor 19 42,2 

Kurban bayramında 

tüketiyor 
5 11,1 

Nadiren 9 20 

TOPLAM  45 100 

                                                       Sayı Oran 

Keçi Kuşbaşı 

Aylık Harcaması 

0-65 TL harcıyor 30 66,7 

70-100 TL harcıyor 10 22,2 

101-200 TL harcıyor 5 11,1 

TOPLAM  45 100 

                                                       Sayı Oran 

Keçi Kuşbaşı  

Aylık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/ay 41 91,1 

2,1-4 kg/ay 4 8,9 

TOPLAM                                          
   

45                   

                                             

100 
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4.3.3 Keçi pirzola satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi pirzola tüketenlerin oranı %5,9 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 

4.12).  Çizelge 4.28’da ankete katılan tüketicilerin keçi pirzola satın almaya yönelik 

davranışlarına ait oransal bulgular yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde tüketicilerin 

keçi pirzolayı en çok (%37,5) ayda bir defa tükettikleri görülmektedir. Bunu sırasıyla; 

yılda bir (%31,2), haftada bir kez (%12,5), hayatında birkaç kez (%12,5) tüketenler 

izlemektedir. Keçi pirzolayı kurban bayramında tüketen 1 kişi bulunmaktadır. Araştırma 

bulguları araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermekte olup; Dellal vd. (2013) 

tüketicilerin keçi pirzola tüketim sıklıkları;  haftada bir %13,8, ayda bir %44,8, yılda bir 

%17,2, kurban bayramında %10,3 ve nadiren %13,8 olduğunu tespit etmişlerdir. 

Tüketicilerin aylık keçi pirzola harcaması çoğunlukla 0-75 TL (%56,2)  arasında olduğu 

bunu sırasıyla; %31,2 ile 80-100 TL, %12,5 ile 101-180 TL izlemektedir. Keçi pirzola 

tüketen 16 kişinin tamamı 0-2 kg arasında tükettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin aylık 

kişi başı keçi pirzola tüketim miktarı ortalama 0,06 kg olarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.28 Tüketicilerin keçi pirzola satın alma davranışları  

 

                                            Sayı Oran 

Keçi Pirzola 

Tüketim Sıklığı 

 

Haftada bir tüketiyor 
2 12,5 

Ayda bir tüketiyor 6 37,5 

Yılda bir tüketiyor 5 31,2 

Kurban bayramında 

tüketiyor 
1 6,3 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
2 12,5 

TOPLAM  16 100 

                                                         Sayı Oran 

Keçi Pirzola 

Aylık Harcaması 

 

0-75 TL harcıyor 
9 56,2 

80-100 TL harcıyor 5 31,3 

101-180 TL harcıyor 2 12,5 

TOPLAM  16 100 
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Çizelge 4.28 Tüketicilerin keçi pirzola satın alma davranışları (devam) 
 

                                                     Sayı Oran 

Keçi Pirzola  

Aylık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/ay 16 100 

TOPLAM  16 100 

4.3.4 Keçi haşlamalık et satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi haşlamalık et tüketenlerin oranı %10,4 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Ankete katılan tüketicilerin keçi haşlamalık et satın almaya yönelik 

davranışlarına ait oransal bulgular çizelge 4.29’da yer almaktadır. Çizelgeden 

görülebileceği gibi tüketiciler keçi haşlamalık eti çoğunlukla yılda bir defa (%35,7)  

tüketmektedir. Keçi haşlamalık eti ayda bir, haftada bir, kurban bayramında ve 

hayatında birkaç kez tüketenlerin toplam oranı ise (%25 %7,1 %14,3 %17,9); 

%39,3’tür. Araştırma bulgularından farklı olarak Dellal vd. (2013) tüketicilerin keçi 

haşlamalık eti hergün, haftada bir, ayda bir, yılda bir, kurban bayramında ve nadiren  

tüketim oranları sırasıyla ; %1,3 %5,1 %39,5 %22,8 %6,3 ve  %25,1 olarak tespit 

etmişlerdir. 

Yine aynı çizelge incelendiğinde tüketicilerin aylık keçi haşlamalık et harcaması %53,6 

ile 0-65 TL, %32,1 ile 70-100 TL ve %14,3 ile 101-170 TL üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Keçi haşlamalık eti tüketen kişilerin tamamı (28 kişi) aylık 0-2 kg 

arasında tüketmektedirler. Tüketicilerin aylık kişi başı keçi haşlamalık et tüketim 

miktarı ortalama 0,10 kg olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.29 Tüketicilerin keçi haşmalık et satın alma davranışları  

 

 Sayı Oran 

Keçi Haşlamalık 

Et Tüketim 

Sıklığı 

 

Haftada bir tüketiyor 
2 7,1 

Ayda bir tüketiyor 7 25 

Yılda bir tüketiyor 10 35,7 

Kurban bayramında 

tüketiyor 
4 14,3 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
5 17,9 

TOPLAM  28 100 

 Sayı Oran 

Keçi Haşlamalık 

Et Aylık 

Harcaması 

 

0-65 TL harcıyor 
15 53,6 

70-100 TL harcıyor 9 32,1 

101-170 TL harcıyor 4 14,3 

TOPLAM  28 100 

 Sayı Oran 

Keçi Haşlamalık 

Et Aylık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/ay 28 100 

TOPLAM  28 100 

4.3.5 Keçi tandırlık et satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi tandırlık et tüketenlerin oranı %5,9 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Ankete katılan tüketicilerin keçi tandırlık et satın almaya yönelik 

davranışlarına ait oransal bulgular çizelge 4.30’de yer almaktadır. Çizelgeden 

görülebileceği gibi tüketiciler keçi tandırlık eti çoğunlukla ayda bir defa (%31,2)  

tüketmekte ve bunu sırasıyla yılda bir (%25), hayatında birkaç defa (%18,7), kurban 

bayramında (%12,5) tüketenler izlemektedir. Keçi tandırlık eti neredeyse hergün ve 

haftada bir tüketen kişilerin oranı aynı olup %6,3’tür. Tüketicilerin aylık keçi tandırlık 

et harcamasının 0-65 TL arasında (%56,2), 70-100 TL arasında  (%31,2) ve 101-170 TL 

arasında (%12,5) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.31). Tüketicilerin aylık keçi tandırlık 

et tüketim miktarları  %93,7 ile 0-2 kg ve  %6,2 ile 2,1-4 kg’dır. Tüketicilerin aylık kişi 

başı keçi tandırlık et tüketim miktarı ortalama 0,07 kg olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.30 Tüketicilerin keçi tandırlık et satın alma davranışları  

 

 Sayı Oran 

Keçi Tandırlık Et 

Tüketim Sıklığı 

Hemen hemen her gün 1 6,3 

 

Haftada bir tüketiyor 
1 6,3 

Ayda bir tüketiyor 5 31,2 

Yılda bir tüketiyor 4 25 

Kurban bayramında 

tüketiyor 
2 12,5 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
3 18,7 

TOPLAM  16 100 

 Sayı Oran 

Keçi Tandırlık Et 

Aylık Harcaması 

 

0-65 TL harcıyor 
9 56,2 

70-100 TL harcıyor 5 31,2 

101-170 TL harcıyor 2 12,6 

TOPLAM  16 100 

 Sayı Oran 

Keçi Tandırlık Et  

Aylık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/ay 15 93,7 

2,1-4 kg/ay  1 6,3 

TOPLAM  16 100 

4.3.6 Keçi sucuğu satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi sucuğu tüketenlerin oranı %2,6 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 

4.12). Ankete katılan tüketicilerin keçi sucuğu satın almaya yönelik davranışları çizelge 

4.31’de yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde, keçi sucuğu tüketen 7 kişi olduğu 

görülmektedir. Keçi sucuğu tüketenlerin tamamı yıllık 0-65 TL arasında harcama 

yaptıkları tespit edilmiştir. Yine çizelgeden görüleceği gibi keçi sucuğu tüketenlerin 

tamamının yıllık 0-2 kg arasında tükettiği belirlenmiştir. Tüketicilerin aylık kişi başı 

keçi sucuğu tüketim miktarı ortalama 0,03 kg olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.31 Tüketicilerin keçi sucuğu satın alma davranışları  

 

 Sayı Oran 

Keçi Sucuğu 

Tüketim Sıklığı 

 

Yılda bir tüketiyor 1 14,3 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
6 85,7 

TOPLAM 
                                                         

                                                                           
7 100 

 Sayı             Oran 

Keçi Sucuğu 

Yıllık Harcaması 

 

0-65 TL harcıyor 
7 100 

TOPLAM  7 100 

 Sayı Oran 

Keçi Sucuğu 

Yıllık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/yıl 7 100 

TOPLAM  7 100 

4.3.7 Keçi pastırması satın almaya yönelik davranışlar 

Çalışma sahasında keçi pastırması tüketenlerin oranı %0,7 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Ankete katılan tüketicilerin keçi pastırması satın almaya yönelik 

davranışları çizelge 4.32’de yer almaktadır. Çizelgeden görülebileceği gibi, keçi 

pastırması tüketen 2 kişi bulunmaktadır. Tüketiciler keçi pastırmasına yıllık 0-50 TL 

arasında harcama yaparak, yıllık 0-2 kg arasında keçi pastırması tükettikleri 

saptanmıştır. Tüketicilerin aylık kişi başı keçi pastırması tüketim miktarı ortalama 0,01 

kg olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.32 Tüketicilerin keçi pastırması satın alma davranışları  

 

 Sayı Oran 

Keçi Pastırması 

Tüketim Sıklığı 

Yılda bir tüketiyor 1 50 

Hayatında birkaç kez 

tüketmiş 
1 50 

TOPLAM 
                                                         

                                                                           
2 100 

 Sayı             Oran 

Keçi Pastırması 

Yıllık Harcaması 

 

 

0-50 TL harcıyor 
2 100 

TOPLAM  2 100 

 Sayı Oran 

Keçi Pastırması 

Yıllık Tüketim 

Miktarı 

0-2 kg/yıl 2 100 

TOPLAM  2 100 

4.4 Keçi Eti ve Et Ürünleri Hakkında Tüketici Görüşleri 

Araştırmanın bu bölümünde keçi eti ve et ürünü tüketmeyen bireylerin bu etleri 

tüketmelerine yönelik görüşleri ile bu ürünleri tüketen tüketicilerin fiyat 

değerlendirmeleri, bilgi kaynakları, satın aldıkları yer, satın alırken dikkat ettikleri 

unsurlar, keçi etinin restoranlarda sunulması halinde tercih durumlarına ait bulgu ve 

analiz sonuçları yer almaktadır.   

4.4.1 Keçi eti ve et ürünleri hakkındaki görüşleri 

Çizelge 4.33’de keçi eti ve et ürünleri tüketmeyen bireylerin bu etleri tüketmelerine 

yönelik görüşlerine ait oransal dağılımı yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde 

tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerini faydalarının bilinmesi durumunda (%4,5), fiyatının 

düşük (%11,3), tat ve kokusunun iyi olması (%10), tanıtım iyi yapılması (%4,5), temin 

edilebilmesi (%35,3), mideyi rahatsız etmemesi, yağsız ve yumuşak olması durumunda 
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(% 1,4) tüketeceklerini bildiren gruplar izlemiştir. Keçi eti ve et ürünlerinin tercih 

edilmesini artırma konusunda yapılacak uygulamalar ne olursa olsun bu eti 

tüketmeyeceğini bildirenlerin oranı ise %33’tür.  

Araştırma bulgularına benzer olarak Dellal vd. (2013) keçi eti ve ürünlerini tüketmeyen 

tüketiciler hiçbir şekilde tüketmem (%55,9), tat ve kokusu iyileştirilirse (%8,7), fiyatı 

uygun olursa (%9,6), kolay bulunursa (%16,5) ve bilgi sahibi olunması (%7,2) halinde 

deneyeceklerini belirtmişlerdir. Fakat Ozawa vd. (2005), Japonya'da, tüketicilerin keçi 

etinin rahatsız edici kokusunun giderilmesi ve keçi eti satışı yapan yerlerin pişirme 

önerileriyle sunmaları halinde keçi eti tüketiminin artacağını belirtmişlerdir. Knıght vd. 

(2006), keçi eti endüstrisinin geliştirilmesi ve iyi pazarlama stratejileri ile tüketicilerin 

keçi etinin faydaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak keçi eti ve ürünlerinin 

tüketiminin artacağını saptamışlardır.  

Çizelge 4.33 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri hakkındaki önerileri 

 

  Sayı Oran 

Keçi Eti ve Et 

Ürünleri 

 Hakkında 

Önerileri 

Faydaları bilinirse 10 4,5 

Fiyatı uygun olursa 25 11,3 

Kokusuz olursa 22 10 

Mideyi rahatsız etmezse 1 0,5 

Tanıtım yapılırsa 10 4,5 

Temin edilebilirse 78 35,3 

Yağsız ve yumuşak olursa 2 0,9 

Hiçbir şekilde tüketmem 73 33 

TOPLAM  221 100 

4.4.2 Keçi eti ve et ürünlerinin fiyatı  

Çizelge 4.34 ve Şekil 4.15’de ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri fiyatları 

hakkındaki değerlendirmelerine ait oransal dağılımları yer almaktadır. Grafik ve çizelge 

incelendiğinde, tüketicilerin çoğunlukla (%49,8)  keçi eti ve et ürünleri hakkında fikir 

sahibi olmadıkları görülmektedir. Keçi eti ve et ürünlerinin fiyatını değerinin altında, 

ekonomik ve pahalı bulan tüketicilerin oranı sırasıyla; %4,8, %20,1 ve %25,3’tür. 
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Ürünlerin fiyatlarını ekonomik bulan grubu; gelir seviyesi yüksek ya da daha önce 

hayvancılık geçmişi olan bireyler oluşturmaktadır. Benzer olarak; Beauville (2002), 

Hindistan’da tüketicilerin %32’sinin  keçi eti ve  karkas fiyatlarının çok 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Şekil 4.15 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri fiyatları hakkındaki görüşleri 

Çizelge 4.34 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri fiyatları hakkındaki görüşleri 

 

Keçi Eti Ürünleri Fiyatı      BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
  

TOPLAM 

                                             Tüketen Tüketmeyen  

Değerinin altında 
Sayı 5 8 13 

Oran 10,4 3,6 4,8 

Ekonomik 
Sayı 17 37 54 

Oran 35,4 16,7 20,1 

Pahalı 
Sayı 19 49 68 

Oran 39,6 22,2 25,3 

Fikir sahibi değilim 
Sayı 7 127 134 

Oran 14,6 57,5 49,8 

TOPLAM 
Sayı 48 221 269 

Oran 100 100 100 
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4.4.3 Keçi eti ve et ürünlerinin tanıtımı 

Çizelge 4.35, çizelge 4.36 ve Şekil 4.16’da ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et 

ürünleri tanıtımı hakkındaki görüşlerine ait oransal dağılımı yer almaktadır. Grafik ve 

çizelgede görülebileceği gibi tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerininn tanıtımını %92,57 

oranında yeterli bulmadıkları görülmektedir.  Çizelge 4.36’da görüleceği gibi tüketiciler 

keçi eti ve et ürünleri bilgi kaynaklarını sırasıyla; sosyal medya (%4,2), reklam (%6,3), 

aile (%64,6), arkadaş (%14,6) olarak belirtmişlerdir. Mesleği dolayısıyla (kasap, çiftçi, 

aşçı vb.) keçi eti ve et ürünleri tüketenlerin oranı ise %10,3’tür. 

 
Şekil 4.16 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri tanıtımı hakkındaki görüşleri 

 

Çizelge 4.35 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri tanıtımı hakkındaki görüşleri 

 

Tanıtım Durumu BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
 

TOPLAM 

 Tüketen Tüketmeyen  

Tanıtımı yeterli 
Sayı 10 11 21 

Oran 20,8 5 7,4 

Tanıtımı yeterli değil 
Sayı 38 210 248 

Oran 79,2 95 92,6 

TOPLAM 
Sayı 48 221 269 

Oran 100 100 100 
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Çizelge 4.36 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri bilgi kaynakları 

Bilgi Kaynakları                                                 Toplam 

Sosyal medya 
Sayı 2 

Oran 4,2 

Reklam 
Sayı 3 

Oran 6,3 

Aile 
Sayı 31 

Oran 64,6 

Arkadaş 
Sayı 7 

Oran 14,6 

Meslek 
Sayı 5 

Oran 10,3 

TOPLAM 
Sayı 48 

Oran 100 

4.4.4 Keçi eti ve et ürünleri satın alınan yerler 

Çizelge 4.37’de ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerini satın aldıkları 

yerlerin oransal dağılımı yer almaktadır. Çizelgede görüleceği gibi tüketicilerin keçi eti 

ve et ürünlerini en çok kasap (%37,5) ve mandıralardan(%37,5) aldıkları 

belirtilmektedir. Bunu sırasıyla; hayvancılıkla uğraştığı için keçi etini kendisi (%14,6) 

ve süpermarketten temin edenler (%10,4) takip etmektedir. 

Araştırma bulguları yapılan çalışmalarla farklılık göstermektedir. Kaur (2010),  

Malezya’da keçi eti tüketen tüketicilerin keçi etini tüketicilerin en fazla mezbaha 

(%43,3) daha sonra süpermarketler (%15,5) ve toptan satış pazarlarını (14,4) tercih 

ettiklerini tespit etmiştir. Kurşun ve Yalçın (2014) Kocaeli’de keçi eti tüketen kişilerin 

keçi etini ağırlıklı olarak market ve süpermarketlerden satın aldığını diğer yandan ara 

sıra kasaptan ve köyden satın aldıklarını belirtmişlerdir.  
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Çizelge 4.37 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerini satın aldıkları yerler 

Satın Alınan Yerler                                             Toplam 

Kasap 
Sayı 18 

Oran 37,5 

Süpermarket 
Sayı 5 

Oran 10,4 

Mandıra 
Sayı 18 

Oran 37,5 

Kendisi üretiyor 
Sayı 7 

Oran 14,6 

TOPLAM 
Sayı 48 

Oran 100 

4.4.5 Keçi eti ve et ürünü alırken dikkat edilen unsurlar 

Çizelge 4.38 ve Şekil 4.17 ’de ankete katılan tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri alırken 

dikkat ettikleri unsurlara ait oransal bulgular yer yer almaktadır. Grafik ve çizelge 

incelendiğinde tüketiciler keçi eti ve et ürünü alırken en çok fiyata (%39,6) dikkat 

ettikleri görülmektedir. Tazelik, hijyen, satın alınan yer ve güvenilirliğe dikkat eden 

tüketicilerin oranı ise sırasıyla; %22,9  %16,7  %14,6 ve %6,3’tür. 

Çizelge 4.38 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri alırken dikkat ettiği unsurlar 

Dikkat Edilen Unsurlar                                   Toplam 

Tazelik  
Sayı 11 

Oran 22,9 

Fiyat 
Sayı 19 

Oran 39,6 

Satın Alınan Yer 
Sayı 7 

Oran 14,6 

Hijyen 
Sayı 8 

Oran 16,7 

Güvenilirlik 
Sayı 3 

Oran 6,3 

TOPLAM 
Sayı 48 

Oran 100 
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Şekil 4.17 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri alırken dikkat ettiği unsurlar 
 

4.4.6 Keçi eti ve et ürünlerinin restoranlarda satışa sunulması halinde tercih 

durumu 

Çizelge 4.39’da tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerini restoranlarda sunulması halinde 

tercih durumları görülmektedir. Çizelge incelendiğinde tüketicilerin %85,4’ü tercih 

edeceğini, %14,6’sı ise tercih etmeyeceğini belirtmiştir. 

Çizelge 4.39 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri restoranlarda tüketim durumu  
 

Restoranlarda Tüketim Durumu                        Toplam 

Evet, tercih ederim 
Sayı 41 

Oran 85,4 

Hayır, tercih etmem 
Sayı 7 

Oran 14,6 

TOPLAM 
Sayı 48 

Oran 100 
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4.5 Aylık Kırmızı ve Beyaz Et Tüketim Miktarları 

Araştırmanın bu bölümünde tüketicilerin et tüketim miktarları ve elde edilen sonuçlar 

Çizelge 4.40 ve Şekil 4.18’de yer almaktadır. Anket yapılan bölgelerde kişi başına 

hesaplanan aylık ortalama toplam et tüketim miktarları çizelge ve şekilde görüleceği 

gibi; tavuk için 2,1 kg, balık için 1,5 kg, dana için 1,3 kg, koyun/kuzu için 0,4 kg, hindi 

için 0,08 kg hesaplanmıştır. Kişi başı aylık ortalama et tüketim miktarının en az keçi 

etinde olduğu belirlenmiştir (0,04). Tüketicilerin et tüketim miktarlarını vejeteryan 

olmaları, et fiyatlarının yüksek olması gibi faktörler etkilemektedir. 

 Araştırma bulguları yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Şeker vd. (2010), 

Elazığ’da tüketicilerin %58,4’ünün kırmızı eti tercih ettiği ve tüketilen kırmızı et türü ve 

oranlarını sırasıyla sığır (%55,3), koyun (%15,3), keçi (%11,7) olduğunu tespit 

etmişlerdir. Dellal vd. (2013) Türkiye’de Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Marmara, 

Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketicilerin ortalama aylık et 

tüketim miktarlarının sırasıyla; dana (0,48 kg), koyun (0,35 kg), keçi (0,05 kg), tavuk 

(1,15 kg), hindi (0,01 kg) ve balık (0,65 kg) olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çizelge 4.40 Tüketicilerin kişi başı aylık et tüketimi 

Et Türleri                                      Kişi Başı (kg) 

Keçi/oğlak 0,04 

Koyun/kuzu 0,4 

Dana 1,3 

Tavuk 2,1 

Hindi 0,08 

Balık 1,5 

TOPLAM 5,42 
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4.6 Kurban Bayramında Kurbanlık Hayvan Tercih Durumları 

Araştırmanın bu bölümünde tüketicilerin kurban bayramında kurban kesim durumları, 

kurbanlık hayvan tercihleri, kurban bayramı nedeniyle tükettikleri et miktarı, tüketim 

şekilleri, kurban kesim durumu ile keçi eti tüketimi arasındaki ilişkiye dair bulgu ve 

analiz sonuçları yer almaktadır.  

Şekil 4.18’da görüleceği gibi tüketicilerin %62,8’nin kurban bayramında kurban 

kestikleri belirlenmiş olup; bunlarında kurbanlık olarak %51,5’inin dana, %42’sinin 

koyun ve %6,5’inin keçiyi tercih ettiği saptanmıştır. Araştırma bulgularına benzer 

olarak; Dellal vd. (2013), tüketicilerin %66,2’sinin kurban bayramında kurban 

kestikleri, bunlarında kurbanlık olarak %35’inin dana, %27’sinin koyun ve % 2,1’inin 

keçiyi tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. 

 
Şekil 4.18 Tüketicilerin kurban bayramında kurbanlık hayvan tercihleri 
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4.6.1 Kurban bayramı nedeniyle tüketilen et miktarı ve etin şekli 

Şekil 4.19’de tüketicilerin kurban bayramı nedeniyle tükettikleri et miktarlarının oransal 

dağılımı yer almaktadır. Şekilde görüleceği gibi tüketicilerin kurban bayramı dolayısıyla 

en fazla 6 kg ve üzerinde et tükettikleri belirtilmiştir (%46,9). Yine aynı çizelgede 2,1-4 

kg arasında tüketenler ile 4,1-6 kg arasında tüketenlerin oranı aynı olup %23,1’dir. 0-2 

kg arasında kurban eti tüketenlerin oranı ise %7’dir. Kurban bayramında kurbanlık 

olarak keçiyi tercih edenlerin ortalama 3,7 kg keçi eti tükettikleri belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.21’de tüketicilerin kurban bayramında tükettikleri et tüketim şekillerine ait 

oransal dağılımı yer almaktadır. Şekil incelendiğinde tüketicilerin tüketim şekli; en fazla 

kuşbaşı (%37,4), daha sonra kıyma (%33,6), haşlamalık et (%18,2) ve pirzola (%10,8) 

şeklinde olduğu görülmektedir. Yine şekilden görülebileceği gibi kurban bayramında 

keçi eti tüketenlerin önemli bir kısmının kıyma ve kuşbaşı şeklinde tüketmektedir. 

Araştırma bulgularına paralel olarak Dellal vd. (2013) kurban bayramında keçi eti 

tüketenlerin en fazla kıyma (%19) ve kuşbaşı (%19,9) şeklinde tercih ettiklerini; bu 

bireylerin önemli bir kısmının Akdeniz (%6,9) ve Ege Bölgesi (%3,3) doğumlu 

olduklarını saptamışlardır. 

 

 
Şekil 4.19 Kurban bayramı nedeniyle tüketilen et miktarı 
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Şekil 4.20 Kurban bayramı nedeniyle tüketilen etin şekli 

4.6.2 Tüketicilerin kurban kesim durumu ile keçi eti tüketimi arasındaki ilişkisi 

Çizelge 4.41’de görüleceği gibi tüketicilerin kurban kesim durumları ile keçi eti 

tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmaktadır (p<0,05).  Kurban 

kesen tüketicilerin %23,1’inin keçi eti tükettiği; kurban kesmeyen tüketicilerin %9’unun 

keçi eti tükettiği görülmektedir. Araştırma bulguları yapılan çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. Dellal vd. (2013) kurban kesen tüketicilerin, kurban kesmeyen 

tüketicilere göre keçi eti tüketme olasılıkların 1,19 (%19) kat daha fazla olduğunu 

belirtmişlerdir. Çizelgede belirtildiği gibi kurban bayramında kurban kesen bireylerin 

keçi eti tüketimine daha eğimli olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.41 Tüketicilerin kurban kesim durumu ile keçi eti tüketimi arasındaki ilişkisi 

KEÇİ ETİ TÜKETİM DURUMU 

 Kurban kesim durumu Toplam 

Kurban 

kesiyor 

Kurban 

kesmiyor 

Keçi Eti Tüketim 

Durumu 

Keçi eti 

tüketiyor 

Sayı 39 9 48 

 

Oran 
23,1 9,0 17,8 

Keçi eti 

tüketmiyor 

Sayı 130 91 221 

 

Oran 
76,9 91,0 82,2 

Toplam 

Sayı 169 100 269 

 

Oran 
100,0 100,0 100,0 

  p<0,05, p=0,04 istatistiksel olarak anlamlı 
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5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Ankara ili merkez ve merkeze yakın ilçelerde yaşayan tüketicilerin keçi 

eti ve et ürünleri tüketmeye ve satın almaya yönelik tutum ve davranışları, keçi ürünleri 

tüketim düzeyleri ve bu ürünlere karşı tüketicilerin yaklaşımları incelenerek, elde edilen 

araştırma bulguları aşağıda özetlenmiştir:  

Yapılan analizler sonucunda keçi eti ve et ürünlerini tercih eden tüketicilerin genellikle 

erkek (%60,4), evli (%72,9), 25-35 yaş arasında (%41,7), 3-4 kişilik ailede yaşayan 

(%50), gelir seviyesi yüksek (%33,3), çalışan(%68,8) ve Ankara’da uzun yıllardır 

yaşayan (%66,7) bireyler olduğu belirlenmiştir. Keçi eti ve et ürünlerine ilişkin tüketici 

algısının artırılmasında,  bu özeliklere sahip tüketicilere yönelik tanıtım çalışmalarının 

yapılmasının katkısı olacaktır.  

Tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ele alındığında; cinsiyet, yaş, 

medeni durum, eğitim ve gelir düzeyi, ikamet edilen bölge, Ankara’da yaşanılan yıl 

sayısı, Ankara’ya gelinen yerleşim yeri, çalışma durumu ve doğum yeri incelenmiştir. 

Ki-kare testinin sonucuna göre keçi eti ve et ürünleri tüketim durumu arasındaki 

cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir seviyesi, eğitim durumu farklılığının istatistiki olarak 

anlamsız olduğu tespit edilmesine karşın bireylerin gelir durumu ve eğitim seviyesi 

arttıkça keçi eti ve ürünlerine olan talebin arttığı saptanmıştır. 

Ankete katılan tüketicilerin %17,8’inin keçi eti ve et ürünlerinden en az birini tercih 

ettiği belirlenmiş olup; en çok tüketilen ürünlerin kuşbaşı (%16,7) ve kıyma (%13,8) 

olduğu görülmüştür. Tüketicilerin en az tükettikleri ürünler ise %2,6 ile sucuk ve %0,7 

ile pastırmadır. Bu sonuçlar kıyma ve kuşbaşının ağırlıklı olarak yemeklerde 

kullanılmasından dolayı daha çok tercih edildiğini göstermekte iken sucuk ve 

pastırmanın az tüketilmesinin nedeni, piyasada bulunmaması ve insanların bu ürünü 

tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Keçi sucuğu tüketen tüketicilerin ağırlıklı olarak 

Mado’dan (Maraş Dondurmaları) temin ettikleri belirlenmiştir (%57,1).  

Erkeç pastırması Ankara’nın merkeze uzak olan ilçelerinde (Nallıhan, Polatlı, 
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Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Çubuk, Kızılcahamam, Sincan, Bala vb.) satışa 

sunulmasına karşın en fazla Ayaş ilçesinde satışının yapıldığı fakat; ulaşım sorunu ve 

tanıtım yetersizliğinden dolayı tüketimin çok az olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılan tüketicilerin en fazla alışkanlık sebebiyle keçi eti ve et ürünleri 

tükettikleri belirlenmiştir. Tüketiciler tarafından kıyma, kuşbaşı, haşlamalık et, tüketme 

nedeni olarak en çok tüketim alışkanlığının (%33,3) olması gösterilmiştir. Tüketicilerin 

keçi pirzola ve tandırlık et tüketme nedeni olarak ise en fazla tadını beğenmelerinden 

(%31,2) kaynaklandığı görülmektedir. Bu ürünleri diğer nedenlerden dolayı tüketenlerin 

kendilerinin hayvancılıkla uğraştığı veya meslekten dolayı (kasap, aşçı, ziraat 

mühendisi) tercih ettikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar arasında yaşlı olan kişilerin (51-

65) kolesterolü olması veya diyetlerinde yağsız et tercih etmeleri gerektiğinden keçi 

etine yöneldikleri saptanmıştır.  

Keçi eti ve et ürünlerinin tüketmeme nedeni olarak en fazla tüketim alışkanlığının 

olmaması (%27,8) gösterilmiştir. Tüketicilerin deneyerek veya önyargıdan dolayı tadını 

ve kokusunu beğenmemeleri, market ve kasapların çoğunda keçi/oğlak eti satışının 

yapılmaması, bazı marketlerde ise dönemsel olarak belirli zamanlarda satışa sunulması 

diğer önemli tüketmeme nedenleridir. Tüketiciler keçi kuşbaşı ve kıyma gibi ürünlerin 

piyasada bulunması halinde tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 

Tüketicilerin %48,3’ü,   keçi eti ve et ürünlerininn faydaları hakkında bilgi sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir.  Bilgi kaynağı olarak en fazla aile, arkadaş çevresi ve sosyal 

medya gösterilmiştir (%59,2). 

Keçi kuşbaşının tüketiciler tarafından daha çok ayda bir tüketildiği (%27,03) 

saptanmıştır. Bu etin tadının ve kokusunun beğenilmesi, yemeklerde kullanılması diğer 

keçi ürünlerine göre tüketim miktarını artırmaktadır. Piyasada bulunmaması nedeniyle 

keçi sucuğu ve pastırması tüketenlerin sayısı ve miktarı oldukça azdır.  

Tüketicilerin keçi kıyma, kuşbaşı, tandırlık et ve haşlamalık et aylık tüketim miktarı 
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sırasıyla; 0,17 kg 0,20 kg 0,07 kg ve 0,10 kg olarak bulunmuştur. Daha önceki 

araştırmalara ait bulgular incelendiğinde tüketicilerin doğdukları veya geldikleri 

bölgeye ait alışkanlıkların keçi eti ve et ürünleri tüketim miktarlarını etkilediğini 

göstermektedir.  

Keçi eti ve et ürünleri tüketmeyen bireylerin %35,3’ü piyasada olması halinde 

deneyeceğini, %10’u ise etteki rahatsız edici kokunun giderildiği taktirde tüketeceğini 

belirtmiştir. Keçi etine pişirilme esnasında defne yaprağı, tarçın, limon kabuğu ve 

baharat karışımları ilave edilmesi bu istenmeyen kokunun nispeten azalmasına, süt, 

kekik, biberiye ve zeytinyağı ile marine edilerek bekletilmesi ise etin daha yumuşak bir 

form alarak daha rahat tüketilmesini sağlayabilir. 

Keçi eti ve et ürünlerini daha önce tatmamış fakat başkasından duyduğu olumsuz 

görüşlerden dolayı tat ve kokusuna karşı önyargılı olan tüketiciler (%15,1) olduğu 

belirlenmiştir. Bu algının değiştirilmesi için keçi eti ve et ürünlerinin reklamve tanıtım 

çalışmalarının artırılmasının yanında, şarküteri reyonunda çalışanlara keçi eti hakkında 

gerekli eğitimlerin verilmesi, bu çalışanların keçi eti için uygun pişirme teknikleri 

hakkında tüketicileri bilgilendirmeleri, keçi eti ve et ürünlerinin satıldığı reyonlarda 

fiyatının diğer kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olduğu ve faydalarının belirtildiği 

açıklayıcı etiketlerin bulunması keçi eti ve et ürünleri satışını olumlu yönde etkileyeceği 

söylenebilir. 

Tüketiciler keçi eti ve et ürünlerinin fiyatlarından çoğunlukla bilgi sahibi olmadıklarını 

(%49,8) ve fiyatını pahalı bulduklarını (%25,3)  ifade etmişlerdir. Keçi eti fiyatının 

bilinmemesi ve diğer kırmızı et fiyatları kadar yüksek olduğunun düşünülmesi keçi eti 

ve et ürünlerinin tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Keçi eti ve et ürünlerinin 

fiyatı konusunda yapılacak reklam ve tanıtım çalışmalarının bu ürünlerin tüketimini 

olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. 

Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri satışından haberdar oldukları fakat bu ürünlerin 

tanıtımını kesinlikle yetersiz buldukları (%92,6) saptanmıştır. Bu konuda fikir sahibi 

olan tüketicilerin en fazla keçi eti ve et ürünlerini ailelerinden (%64,6) ve 
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arkadaşlarından (%14,6) duyduklarını belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına göre keçi 

eti ve et ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması için farklı yöntem ve stratejilerin 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Tüketicilerin keçi eti ve et ürünlerine genellikle kasap (%37,5) ve mandıralardan 

(%37,5) ulaştıkları belirlenmiştir. Düzenli olarak satış yapmayan kasap dükkanlarında, 

bazı tüketicilerin önceden sipariş usulü ile keçi etini temin ettikleri belirtilmiştir. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak market ve süpermarketlerde keçi eti ve et 

ürünlerinin yer alması, bu ürünlerin tüketimini artırmaya katkı sağlayacaktır. 

 Tüketicilerin keçi eti ve et ürünleri alırken en çok fiyatına (%39,6), tazeliğine (%22,9) 

ve hijyene (%16,7) dikkat ettiği görülmektedir. 

Tüketicilerin aylık ortalama et tüketim miktarları; tavuk 2,1 kg, balık 1,5 kg, dana 1,3 

kg, koyun/kuzu 0,4 kg, hindi 0,08 kg ve keçi/oğlak 0,04 kg olarak belirlenmiştir. Bu 

bulgulara göre tüketicilerin en az tercih ettiği kırmızı et çeşidinin keçi eti olduğu 

görülmektedir. Tüketicilerin et tüketim miktarları gelir durumu, vejeteryan olmaları gibi 

unsurlardan etkilenmektedir.  Tüketicilerin balığı daha çok mevsiminde tercih ettikleri, 

hindi etini ise 100 g’lık paketler halinde (jambon, füme et vb.) tükettikleri 

belirlenmiştir. 

Tüketicilerin %62,8’inin kurban bayramında kurban kestiği görülmektedir. Kurban 

bayramında kurbanlık için en az tercih edilen tür keçidir (%6,5). Anket yapılan 

bölgelerde tüketicilerin keçi eti tüketme alışkanlıklarının olmaması kurbanlıkta keçinin 

tercih edilmemesine neden olmaktadır. Kurbanlık için en fazla tercih edilen türlerin ise 

dana (%51,5) ve koyun (%42) olduğu belirtilmektedir. Tüketicilerin kurban kesim 

durumları büyük oranda maddi imkan ve tüketicilerin dini inançları tarafından 

belirlenmektedir.   

 Tarım ve Orman Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve ilgili kuruluşların keçi eti ve et 

ürünleri ile ilgili tanıtım çalışmaları yapması, paneller ve festivaller düzenlenmesi keçi 
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yetiştirilmesinin özendirilmesi vetüketicilerin bilinçlendirilmeleri açısından önem 

taşımaktadır. Bu tür çalışmalar keçi eti ve et ürünleri tüketiminin artırılmasına olumlu 

katkı sağlayacaktır. Bununla beraber internet, görsel-işitsel ve yazılı medya organları 

aracılığıyla kamu spotları şeklinde keçi etinin faydaları ile ilgili zorunlu yayın kuşağı 

oluşturulmasının bireylerde farkındalık yaratacağı düşünülmektedir. 
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EK 1 Anket Formu 

 

A-Demografik Özellikler 

 

B. TÜKETİM  

 

B1.Keçi/oğlak eti tüketiyor musunuz? 

 

    1-Evet 2-Hayır 

B2. Kaç yıldır keçi eti tüketiyorsunuz? 

      1-Kendimi bildiğimden beri        2-Son yıllarda       3-

Diğer............................. 

B3. Keçi etini hangi şekilde tüketiyorsunuz? 

     1-Kıyma     2-Kuşbaşı     3-Haşlamalık et     4-Pirzola      5-Tandır      6-

Diğer…………… 

 

B4.Keçi kıyması tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

 

B5.Keçi kıyması tüketiyorsanız nedenleri? 

     1-Tadının beğenilmesi 

     2-Kokusunun beğenilmesi  

     3-Yüksek besleyici değeri 

     4-Tüketim alışkanlığının olması 

     5-Daha sağlıklı olduğu için     Neden sağlıklı   :............................................... 

     6-Yaşlı beslenmesindeki önemi 

     7-Kendisinin üretiyor olması 

     8-Yemeklerde kullanılması     Hangi yemeklerde :........................................... 

       

A1-Cinsiyetiniz (  ) Erkek       (  ) Kadın 

A2-Medeni Durumunuz (  ) Evli          (  ) Bekâr 

A3-Yaşınız (  ) 18-24  (  ) 25-35  (  ) 36-45  (  ) 46-55(  ) 55+ 

A4-Eğitim Durumunuz (  ) Okur yazar değil   (  )İlkokul  (  ) Ortaokul  (  ) Lise   

(  ) Önlisans  (  ) Lisans(  ) Lisansüstü 

A5-Gelir Seviyeniz (  ) 1600-2000  (  ) 2001-2500  (  ) 2501-3000  (  ) 

3000+ 

A6- Hanenizde siz dahil kaç 

kişi ikamet ediyor? 

(  ) 1  (  ) 2   (  ) 3-4  (  ) 5+ 

A7-Çalışma Durumunuz (  ) Çalışıyor   (  ) Çalışmıyor 

A8-Doğum yeriniz  

A9-Bulunduğunuz şehirde 

kaç yıldır yaşıyorsunuz? 

 

A10-Ankara’ya geldiğiniz 

yer  

( ) Büyükşehir ( ) İl ve ilçe merkezi ( ) Kasaba  

( ) Köy 
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B6.Keçi kuşbaşı tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

 

B7. Keçi kuşbaşı tüketiyorsanız nedenleri? 

 

.............................................................................................. 

 

B8.Keçi pirzolası tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

 

 

B9. Keçi pirzolası tüketiyorsanız nedenleri? 

 

.............................................................................................. 

 

B10.Keçi etinden hazırlanmış haşlanmış et tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

B11.Keçi etinden hazırlanmış haşlanmış et tüketiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................ 

B12.Keçi etinden hazırlanmış tandır tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

B13.Keçi etinden hazırlanmış tandır tüketiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................ 

B14.Keçi sucuğu tüketim durumunuz? 

    1- Evet 2- Hayır 

B15.Keçi sucuğu tüketiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................. 

 

B16.Keçi pastırması tüketim durumunuz? 

 

    1- Evet 2- Hayır 

 

B17.Keçi pastırması tüketiyorsanız nedenleri? 

 

................................................................................................... 

 

B18.Keçi kıyması tüketmiyorsanız nedenleri? 

     1-Tadının ve kokusunun beğenilmemesi 

     2-Fiyatının yüksek olması 

     3-Tüketim alışkanlığının olmaması 

     4-Faydaları hakkında bilgi sahibi olunmaması 

     5-Mideyi bozması 
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     6-Marketlerde ve kasaplarda rastlanamaması 

      

 

B19.Keçi kuşbaşı tüketmiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................................. 

B120.Keçi pirzolası tüketmiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................................... 

B21.Keçi etinden hazırlanmış haşlanmış et tüketmiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................................... 

B22.Keçi etinden hazırlanmış tandırlık et tüketmiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................................... 

 

B23.Keçi sucuğu tüketmiyorsanız nedenleri? 

.................................................................................................................. 

B24.Keçi pastırması tüketmiyorsanız nedenleri? 

................................................................................................................ 

 

B25.Hangi sıklıkta keçi kıyması tüketiyorsunuz? 

      

     1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

     2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

     3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

     4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

     5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

     6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

     7-Tüketmiyor 

 

B26.Keçi  kıyması için aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

      1- 0-65 TL  2-70-100 TL  3-100-200  

 

B27.Hangi sıklıkta keçi kuşbaşı tüketiyorsunuz? 

      

     1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

     2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

     3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

     4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

     5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

     6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

     7-Tüketmiyor 

B28.Keçi  kuşbaşı için aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

      1- 0-65 TL  2-70-100 TL  3-100-200   

 

B29.Hangi sıklıkta keçi pirzolası tüketiyorsunuz? 

     1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

     2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

     3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

     4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

     5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 
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     6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

     7-Tüketmiyor 

 

B30-Keçi pirzolasına aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

      1- 0-75 TL  2-80-100 TL  3-100 -180 TL   

 

B31- Hangi sıklıkta keçi haşlamalık et tüketiyorsunuz? 

      1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

      2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

      3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

      4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

      5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

      6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

      7-Tüketmiyor 

 

B32- Keçi haşlamalık et için aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

      1- 0-65 TL  2-70-100 TL  3-100 -170 TL   

 

B33- Hangi sıklıkta keçi etinden hazırlanmış tandır tüketiyorsunuz? 

      1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

      2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

      3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

      4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

      5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

      6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

      7-Tüketmiyor 

B34- Keçi  tandır için aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

      1- 0-65 TL  2-70-100 TL  3-100 -170 TL   

 

B35.Hangi sıklıkta keçi sucuğu tüketiyorsunuz? 

      1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

      2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

      3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

      4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

      5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

      6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 

      7-Tüketmiyor 

B36.Keçi sucuğuna aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

 

      1- 0-65 TL  2-70-100 TL  3-100-170 TL   

 

B37.Hangi sıklıkta keçi pastırması tüketiyorsunuz? 

      1- Hemen hemen hergün miktar/kg ( ) 

      2- Haftada bir miktar/kg ( ) 

      3- Ayda bir miktar/kg ( ) 

      4- Yılda bir miktar/kg ( ) 

      5- Kurban bayramında miktar/kg ( ) 

      6- Hayatımda birkaç defa miktar/kg ( ) 
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      7-Tüketmiyor 

B38.Keçi pastırmasına aylık ne kadar harcıyorsunuz? 

 

      1- 0-50 TL   2-55-70 TL    3-75-95 TL    

B39.Keçi/oğlak etini nereden temin ediyorsunuz? 

     1-Kasaptan     2-Süpermarketlerden     3-Mandıra     4-Kendim yetiştiriyorum      

B40.Keçi etinden hangi ürünlerin üretimi yapılsa tercih edersiniz?  

 

     1-Sosis           2-Salam 3-Jambon 4-Füme et  

 

B41.Her ay ortalama kaç kg et satın alıyorsunuz? 

     Keçi/oğlak:…………...............Koyun/kuzu:………………Dana:……………… 

kg……] 

     Tavuk eti: ………………….....Hindi eti:………... .............Balık:……………… 

kg……] 

 

B42.Kurban kesiyor musunuz? 

 

      1-Evet 2-Hayır 

 

B43.Evet ise hangi şekilde kesiyorsunuz? 

 

      1.Kendim kesiyorum ya da kestiriyorum       2.Bağış yoluyla 

 

B44.Kendiniz kesiyor iseniz hangi türü tercih ediyorsunuz? 

 

      1-Keçi 2-Koyun 3-Dana 

 

B45. Kurban bayramı nedeniyle tükettiğiniz miktar ne kadardır?.............................kg 

 

B46.Tüketim şekliniz nasıldır? 

      

      1-Haşlamalık      2-Kıyma çektiriyorum      3-Kuşbaşı      4-Pirzola       

 

B47. Keçi eti ile ilgili nasıl bir değişiklik olsa tüketirsiniz? 

 

      1- Hiçbir şekilde tüketmem      2- Yazınız......................................... 

 

B48. Keçi eti ve et ürünlerinin fiyatlarını nasıl buluyorsunuz?  

 

1- Değerinin altında 2- Ekonomik   3- Pahalı 4-Fikir sahibi değilim 

 

 

B49.Keçi eti ve et ürünlerinin tanıtımını yeterli buluyor musunuz? 

 

       1- Evet 2- Hayır 
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B50.Keçi eti ve et ürünlerinin satışından nasıl haberdar oluyorsunuz?  

 

1-Sosyal medya 2-Tanıtım       3-Aile 4-Arkadaş 5-Meslek        

 

B51.Keçi eti restoranlarda satışa sunulsa tercih eder misiniz? 

 

      1-Evet 2-Hayır 

 

B52. Keçi eti ve et ürünlerini alırken nelere dikkat ediyorsunuz? 

 

      1-Tazelik  2-Fiyat  3-Satın alınan yer 4-Hijyen 5-Güvenilirlik 

 

B53.Keçi eti ve et ürünlerinin faydaları hakkında bilgilere nereden ulaştınız?  

1-İnternet  2-Tarım Bakanlığı 3-Gazete ve dergi 4-Kitap 

5-Bilgim yok 6-Aile   7-Sivil toplum örgütleri 

      8- Eğitim kurumu( hangileri:) 
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