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ÖNSÖZ 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurulduğu 23 Nisan 2015 tarihinden günümüze, gerek eğitim-
öğretim faaliyetleri ve akademik başarıları, gerekse düzenlediği iki yüzden fazla bilimsel toplantı ile, 
bölgesi ve ülkesine en yüksek düzeyde hizmet etmeyi, katkı sağlamayı şiar edinen genç bir üniversitedir. 
Gelişimini hızla sürdüren, akademik birim ve personel sayısı hızla artan üniversitemiz, bilhassa kurulu 
bulunduğu bölgeye yönelik bilimsel faaliyetlere büyük önem vermektedir.   
Bu kapsamda, Bandırma ve yakın çevresi ile ilgili değerlerin bir envanterinin oluşturulması, tarih, 
arkeoloji, kültür, ekonomi, turizm, tarım, denizcilik, sağlık vb. konuların değerlendirilmesi, mevcut 
durumun saptanması, sorunların belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonunda, Bandırma’nın düşman işgalinden 
kurtuluş tarihi olan ve aynı zamanda Üniversitemizin isminde de yer alan 17 Eylül 2018 tarihinde 
başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’18) 
düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun coğrafi kapsamı, Bandırma ve yakın çevresindeki 
Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri ile sınırlı tutulmuştur. Sempozyum; Balıkesir Valiliği, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçelerinin 
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıklarının katılım ve katkılarıyla düzenlenmiştir. Bu sempozyumda 
sunulan bildiriler aracılığı ile, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçeleri ile ilgili değerlerin 
yakından tanınması, ekonomi, tarih, sağlık, denizcilik ve daha pek çok alanda mevcut durum ve 
potansiyelin ortaya konulabilmesi amaçlanmıştır. Diğer bir amaç da, bölgemize ilişkin temel bir başvuru 
eseri ortaya çıkarabilmektir. 
Sempozyumumuzda sunulmak üzere değerlendirilmesi amacıyla toplam 168 bildiri gönderilmiştir. 
Editör ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen 157 bildiri Sempozyum Programı’na 
dahil edilmiştir. 17-19 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Bandırma ve Çevresi 
Sempozyumu’nda (UBS’18) 144 bildiri sunulmuş olup, bunlardan beş tanesi uluslararası katılımla 
gerçekleşmiştir. Sempozyum sonrasında, sempozyumda sunulan ve yazarları tarafından tam metin 
bildiriler kitabında yayınlanması arzu edilen tüm bildirilerden, üç ciltlik bir eser oluşturulmuştur. Birinci 
ciltte; Bandırma ve çevresinin tarih, arkeoloji, göç hareketleri, önemli şahsiyetler, kültür ve folklor ile 
edebiyat-eğitim başlıklarında toplam 45 bildiri bulunmaktadır. İkinci ciltte; Bandırma ve Çevresi ile ilgili; 
ekonomi, işletme, turizm ve tarım alanlarında toplam 44 bildiri yer almaktadır. Üçüncü ve son ciltte ise; 
Ulaştırma-Denizcilik-Su Ürünleri, Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya ve Çevre, Enerji, Jeoloji ve 
Madencilik başlığı altında toplam 44 bildiri yer almaktadır.  
Bandırma ve çevresinin; dünü, bugünü ve yarınına yönelik bildirileri ile sempozyumumuza katkı sunan 
tüm katılımcılara, sempozyumun düzenlenmesi ve başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan 
başta Düzenleme ve Bilim Kurulu olmak üzere tüm kurullarda görev yapan meslektaşlarıma ve çalışma 
arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.  
Bu vesileyle sempozyumumuza ana sponsor olarak katkılarını esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na, ayrıca sosyal programımıza katkı sunan Gönen Belediye Başkanlığı ve 
Kuşcenneti Milli Park Şefliği’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizle ilgili konularda bize 
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Balıkesir Valisi Sn. Ersin YAZICI’ya, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sn. Zekai KAFAOĞLU’na ve Bandırma Kaymakamı Sn. Günhan YAZAR’a özellikle ve içtenlikle 
teşekkür ediyorum.  
Bu eserin bölgemize ve ülkemize faydalı olmasını diliyor, ilgili alanlarda temel başvuru kaynaklarından 
biri olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 
                                             Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü 
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ÖZET: 
 
Ekonomik büyüme ve kalkınma süreciyle hızlandığı kabul edilen çevre sorunlarının ortadan kaldırılması veya 
olumsuz etkilerinin azaltılması temelde siyasi otoritenin görevi olarak görülmektedir. Elbette çevre sorunlarının, 
çevreye verilen zararların ortadan kaldırılmasında mevzuat oluşturma, müdahalede bulunma noktasında kamu 
otoritesinin gücü ve yetkisi gereklidir. Ancak toplumda var olan çevre bilinci ve çevre sorunlarına yönelik tutum-
duyarlılığın yüksek olması, siyasi otoritenin konuya daha ciddi ve etkili yaklaşmasına katkı sağlar. Literatürde 
çevre sorunlarına yönelik tutum ve bu tutumu etkileyen faktörlere ilişkin çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. 
Var olan analizlerde ise, ortak bir görüş ya da uzlaşı sağlandığı pek söylenememektedir. Türkiye’de yaşanan çevre 
sorunları, diğer yükselen piyasa ekonomilerinde gözlendiği gibi, dikkat çekici düzeyde yüksektir. Üniversite 
öğrencileri, aldıkları eğitimin az ya da çok bir parçası olarak, çevreye saygı ve çevre bilinci bakımından önemli bir 
toplumsal grubu temsil etmektedirler.  Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları 
ve bu tutumları etkileyen faktörlerin analizi ele alınmaktadır. Yaşanan çevre sorunları itibariyle, Bandırma İlçe 
sınırlarında ikamet etmekte olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 
öğrencilerinin, çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılıkları, çevre bilinci düzeyleri belirlenmeye çalışılmış, bu 
tutum ve bilinç seviyeleri üzerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Ayrıca, yaşanan çevre sorunları bağlamında, 
bireysel ve toplumsal duyarlılığın arttırılabilmesi için bazı öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Nisan 2018 itibariyle toplam 5.426 öğrencinin 
(evren büyüklüğü) eğitim gördüğü İİBF’de, %5 kabul edilebilir hata, %95 güven seviyesinde en düşük örneklem 
hacmi 360 olarak tespit edilmiş ve kota örnekleme uygun cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf ve program türlerine göre 
dağılımı belirlenen 421 öğrenciye anket uygulanmış, kullanılabilecek durumda olan 387 adedi analize dâhil 
edilmiştir. Belirlenen amaçlar çerçevesinde, çalışma için önerilen hipotezler doğrultusunda hazırlanan ölçek 4 
boyut ve 24 ifadeden oluşmaktadır. Bulgulara göre; lisans eğitimleri esnasında çevre ve çevrenin korunmasına 
yönelik ders sayısı yeterli seviye de olmasa da, öğrencilerin hem ailelerinden almış oldukları hem de kendi 
kazanımları ile çevresel tehditlere karşı elde ettikleri farkındalıklarının yüksek olduğu, gelecekte İİBF’deki çevre 
ve çevrenin korunması konulu teorik ve uygulamalı yeni derslerin müfredata eklenmesi halinde, var olan çevre 
sorunlarının azaltılabileceği, olası çevresel felaketlere karşı da toplumun daha bilinçli hale dönüşeceği 
öngörülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Çevresel sorunlar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tutum, Çevreye duyarlılık 
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ABSTRACT: 
 
Abolition of environmental problems that are considered to accelerate through economic growth and 
development process, or the reduction of adverse effects, which are considered to have accelerated in the 
process, is mainly viewed as the task of the political authority. The power and authority of the state is necessary 
to establish legislation and to intervene in the elimination of environmental problems and damage to the 
environment. However, the high attitude and sensitivity towards environmental awareness and environmental 
problems in the society contribute to the more serious and effective approach of the political authority to the 
issue. There are not many studies in the literature regarding attitudes towards environmental problems and the 
factors affecting this attitude. According to the literatur of environmental attitudes, it can not be said that a 
consensus was reached. Environmental problems experienced in Turkey, as observed in other emerging market 
economies is considerably higher levels. University students represent an important social group in terms of 
respect for the environment and environmental awareness. In this study, the students' attitudes towards 
environmental problems and the factors affecting these attitudes are analyzed in case of Bandırma Onyedi Eylül 
University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS). We try to determine the attitudes and 
sensitivities towards environmental problems and environmental awareness levels, and the factors influencing 
these attitudes and consciousness levels were researched. In addition, some suggestions have been made in 
order to increase the individual and social sensitivity in the context of living environmental problems. In line with 
this purpose, a questionnaire was applied to FEAS students. At the faculty of economic administrative sciences 
where 5426 students were educated, 5% admissible error, 95% confidence, the lowest sample volume was 
determined as 360, and the quota sampling was applied to 421 student questionnaires distributed according to 
gender, age, department, class and program types however 387 data were analyzed in accordance with specified 
conditions of quota sampling as of April 2018. The scale prepared in line with the hypotheses determined for the 
study, consists of 4 dimensions and 24 items. According to findings; eventhough the number of courses for 
environmental and environmental protection during the undergraduate education is not sufficient, the 
awareness that the students have obtained from both their families and their own achievements is high towards 
to environmental threats, If the theoretical and practical lessons about environment and environment protection 
are added to curriculum at FEAS, environmental problems can be reduce and it is foreseen that the society will 
become more conscious towards possible environmental problems. 
 
Keywords: Environmental problems, Bandirma Onyedi Eylül University, Attitude, Sensitivity to the environment. 
Jel Codes: C12, Q51, R11 

 
 
 
 
 
 



 

 4 

GİRİŞ 
 
Son otuz yılda, çevre kirliliğinin toplumların sağlığı üzerindeki negatif etkisi dünya genelinde endişeleri 
arttırmaktadır (Kimani ve Nigindu, 2007: 832). İnsanoğlu günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar 
yoğun bir şekilde çevre kirliliğine maruz kalmaktadır (Schell vd. 2006: 104). Dünya nüfusunun 
beklenmedik bir şekilde artış göstermesi ve doğal kaynakların aşırı kullanımı; kirlilik, ormansızlaşma, 
çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı küresel ısınmaya ve neredeyse kaynaklarımızın tamamen 
tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklardan özellikle, hava ve su kirliliğinin tehlikeli seviyelere 
gelmesi, süregelen ekonomik gelişmeleri negatif etkilemesinin yanı sıra toplumların ciddi sağlık 
problemleri yaşamalarına da sebep olmaktadır (Singh, 2012: 487). 
 
Çevre sorunlarının belirginleşmesinin nedenlerinden bazıları, toplum içerisindeki bireylerin, 
çevrelerinde karşılaştıkları aksaklıkların çözülmesinde üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu 
bilincine sahip olmamalarıdır. Çevresel tutumlar, tehditlerin boyutlarının doğru olarak 
anlaşılabilmesine olanak sağladığı için oldukça önemlidir ve dünya genelinde yaygın olarak tartışılıp, 
sıklıkla analiz edilmesine rağmen yeterince anlaşılamamaktadır. Bireylerin çevresel sorunları 
kavrayabilmeleri için öncelikle çevresel tutum hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. “…Çevresel 
tutumlar, insanların çevresel faaliyetler ve meselelerle ilgili sahip oldukları inançları, duygusal 
tepkilerini ve davranışsal niyetlerini kapsamaktadır…” (Schultz vd. 2004: 38). Çevre tutumunun daha 
geniş hatlarıyla tanımı ise; “…kişilere, fiziksel objelere, fikirlere veya eylemlere olumlu ya da elverişsiz 
yollarla tepki verme eğilimidir…”(Bagozzi, 2002: 170). Toplumların çevresel tutumlarını ve algılarını 
daha iyi anlayabilmek için, onların çevresel sorunlara yönelik ciddiyetine, çevresel sorunlara karşı 
gözlemlenen tepkilerine ve toplum içerisindeki bireylerin doğa ile etkileşimlerindeki sahip oldukları 
bilgi düzeyleri, sahip oldukları çevre bilincinin değerlendirilmesiyle belirlenmelidir (Ziadat, 2010: 136).  
Bu yüzden bireylerin ve toplumların çevre bilinçlerinin ve çevresel tutumlarının artması ancak küçük 
yaşlarından itibaren etkili çevre eğitimi almaları ile mümkün olacaktır(Özer, 199: 318; Soran vd. 2000: 
138; Altın vd. 2002; Şahin vd.  2004: 119). 
 
Öğrenciler, çevre bilincinin gelişmesine yol açan faaliyetlerde daima aktif rol oynamışlardır. Gambro ve 
Switzky’e (1996: 28-29) göre, geleceğin jenerasyonu, çevreye ilişkin bilgi ve anlayış güçlendirmek ve 
dünyanın mevcut durumu hakkında daha bilinçli olmak zorundadır. Harun vd. (2011: 86) yapmış 
oldukları çalışmada, okulda örgün eğitim, özellikle genç nesillerdeki yeterli bilgiyi iletmek ve doğru 
çevresel değerleri aşılamak için en iyi araçlardan biri olduğunu savunmuşlardır. Bu nedenle, 
öğrencilerin çevresel tutum ve davranışlarını anlamak için bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 
odak noktasında öğrenciler vardır çünkü şimdiki ve gelecekteki kaynakları yönetecek ve tüketecek 
olanlar onlardır. Konu ile ilgili araştırmalarda; öğrencilerin çevresel tutumlarında gelişme gözlenmesine 
rağmen, davranışlarının ekonomik kaygılardan oldukça etkilenmekte olduğu ifade edilmektedir 
(Thompson ve Gastiger, 1985: 18; Gigliotti, 1992: 23; Imandoust ve Gagam, 2007: 407; Chien ve Shih, 
2007: 387). Bazı yazarlarda; öğrenciler tarafından geliştirilen çevre bilincinin, davranışlarına aynı 
oranda yansıdığını belirtmektedirler (Shetzer vd. 1991: 15-16; Müderrisoğlu ve Altanlar, 2011: 160). 
Toplumların içerisinde bulundukları çevre hakkındaki bilgi seviyeleri, düşünceleri ve çevresel tehditlere 
karşı tutumlarının hangi seviyede olduğunu belirlemeye hedefleyen araştırmalar, toplum içerisindeki 
bireylerin, çevre konulu kamu programlarına ve politikalara katılımını teşvik etmesi açısından oldukça 
gereklidir (Starr vd. 2000). Çevre konulu araştırmalarda, bireylerin yaşam kalitesi ve çevre sorunlarının 
çözümü sürecindeki sahip oldukları değerlere, düşüncelere ve davranışlara hem bireysel hem de toplu 
olarak danışılmalıdır (Kos vd. 2003:184). Bu yüzden araştırmalara konu olacak toplumların, çevresel 
tehditler ve sorunlar hakkında bilinçlenmesi ve çevre eğitiminin yaygın bir şekilde verilmesi hem 
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yapılan araştırmadaki analizlerin daha doğru sonuçlar vermesini hem de çevrenin daha etkili 
korunabilmesini sağlayabilecektir.   
 
Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda çevre sorunlarında ciddi bir artış olmasına rağmen, konu ile ilgili 
araştırmalarda bulunan yazarların yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde; Türkiye’de, toplumun 
çevre bilinci, çevreye duyarlığı ve çevre kirliliğinin zararları ile ilgili yapılmış araştırmaların oldukça sınırlı 
olduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır(Talay vd. 2003:306-307; Budak vd. 2005:1225; Güler vd. 
2005:168; Müderrisoğlu ve Altanlar, 2011:167; Güven,2013:429). 
 
Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak 
amacıyla planlanan bu çalışma, ülkemizde fazla çalışılmayan bir konuya ışık tutması açısından önemli 
görülmektedir. Çalışmanın amacı, Bandırma sınırları içinde yaşayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin çevre sorunlarına karşı duyarlılık seviyesini ve 
çevresel sorunlara yönelik tutumlarının hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiğinin belirlenmesidir. 
Toplumdaki bireylerin çevre sorunlarına karşı göstermiş oldukları tutumları ve çevresel felaketlere karşı 
sahip oldukları bilgi seviyelerinin öğrenilmesi, doğru politik yaklaşımlar geliştirilebilmesi ve bu 
sorunların ortadan kaldırılması bakımından son derece önemlidir. Nitekim literatürdeki analizler 
incelendiğinde de bu hususu destekleyen sonuçlar görülebilmektedir(Thompson ve Gastiger, 1985: 18; 
Gigliotti, 1992: 24; Talay, 2003: 305; Güler vd. 2005: 152; Chien ve Shih 2007: 384; Kunt, 2013: 254). 
Çalışmanın izleyen bölümünde kapsam yöntem ve uygulama hakkında bilgi verilmiş, daha sonra 
ulaşılan bulgulara değinilerek sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır.  
 
YÖNTEM VE UYGULAMA 
 
Araştırmanın bu bölümünde; kapsam, yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler verilmiştir.   
 
Kapsam: 
Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF 
öğrencilerini kapsamaktadır. 
 
Yöntem: 
 
Çalışma kapsamında anket uygulaması yapılmıştır. Anketin uygulandığı Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi İİBF’nin ilgili bölümlerinde eğitim gören 5.426 (ana kütle) öğrencinin sınıflara göre dağılımı 
Tablo 1’de sunulmuştur. Ana kütleyi temsil yeterliliği olarak örneklem büyüklüğü 387 öğrenci %5 hata 
ve %95 güven seviyesi temel alınarak, kota örneklem yöntemiyle bölüm, sınıf ve program türüne göre  
belirlenmiştir. Anketin demografik (kişisel) bilgiler kısmında; cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, program türü, 
yaşanılan şehir vb. hakkında sorular yöneltilmiştir. Uygulanan anket toplam 33 ifadeden oluşmuştur ve 
bunların 9’u demografik bilgileri içermektedir. Anket, 2018 Nisan ayı içerisinde uygulanmış, dağıtılan 
421 anket formundan, geriye dönen ve kullanılabilecek durumda olan 387 adedi, değerlendirmeye 
alınmıştır.   
 
Uygulama: 
 
Anket beşli Likert formuna uygun olarak oluşturulmuştur. Anketi oluşturulmasında, geçmiş 
dönemlerde çevre sorunlarına yönelik bilinçlilik üzerine yapılan çalışmaların incelenmesiyle, Milfont ve 
Duckitt(2006) tarafından 11 boyut, 118 ifadeden oluşan ölçek, Ak(2008) tarafından 7 boyut, 53 ifade 
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olarak Türkçeye uyarlanan ve Karataş (2013) tarafından da 7 boyut, 53 ifade olarak kullanılan “Çevre 
Bilinci Ölçeği”, araştırmanın belirlenen amaçları çerçevesinde 4 boyut, 24 ifade olarak kullanılmıştır.   
Ankette bulunan ifadelerin hazırlanmasında öğrencilerin dikkatini ölçmek ve katılımcı 
değerlendirmelerinin doğruluğunu belirleyebilmek için ifadelerden bazıları olumsuz cümleler 
içermektedir. Örneklem yöntemi, “kota örneklem”  dir. ”…Kota örneklem; çalışmaya konu olan ana 
kitlenin, araştırmada belirlenen değişkenlere göre gruplandırma yapılarak her gruptan belirli örneklem 
alınmasıyla elde edilen örneklem türüdür…” (Padem vd. 2012:89). 
 
Tablo 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlere ve Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları(2017-2018) 

Bölümler 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 60 0 0 0 60 

İktisat 209 227 346 523 1.305 

İşletme 185 215 341 519 1.260 

Ekonometri 61 50 89 111 311 

Maliye 213 189 272 425 1.099 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 206 190 229 195 820 

Uluslararası İlişkiler 123 92 144 212 571 

TOPLAM 1.057 963 1.421 1.985 5.426 

Kaynak: İİBF (2017) 
 
İİBF bünyesinde bulunan ve çalışmaya konu olan; İşletme, İktisat, SBYK(Siyaset Bilimleri ve Kamu 
Yönetimi), Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ve Maliye ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri olmak 
üzere 7 bölümde öğrenim gören toplam 5.426 öğrencinin bölüm ve sınıflarına göre dağılımı Tablo 1’de 
görülmektedir (İİBF, 2017). 
 

Tablo 2. İİBF Bölüm, Sınıf, Program Türüne Göre Değerlendirmeye Alınan Öğrenci Sayıları 

Bölümler 
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam 

1.Öğr. 2.Öğr. 1.Öğr. 2.Öğr. 1.Öğr. 2.Öğr. 1.Öğr. 2.Öğr. 1.Öğr. 2.Öğr. 

İşletme 6 3 12 12 12 16 16 13 46 44 

İktisat 48 8 4 17 5 6 4 4 61 35 

SBKY 4 9 8 6 10 5 9 6 31 26 

Ekonometri 3 3 4 0 3 3 1 1 11 7 

Ulus. İliş. 18 18 1 0 4 1 1 1 24 20 

Maliye 1 1 9 12 9 20 12 13 31 46 

Çalışma Eko.ve End. İlişkileri 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 

Ara Toplam 81 43 38 47 43 51 43 38 208 179 

            Genel Toplam: 387 

Kaynak: İİBF (2017) 
 
5.426 olan ana kütleyi temsil yeterliliği olarak örneklem büyüklüğü 387 öğrenci %5 hata ve %95 güven 
seviyesi temel alınarak, kota örneklem yöntemiyle bölüm, sınıf ve program türüne göre belirlenmiştir. 
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Bulgular ve Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Tablo 3’te katılımcıların demografik özellikleri görülmektedir. Araştırmaya katılım gösteren 387 
öğrencinin cinsiyet dağılımına bakıldığında  %50,1’i kadın, %49,9’u ise erkek öğrencidir. Yaş dağılımı 
incelendiğinde ise %42,6’si 17-21 yaş aralığında, %51,4’ü 21-24 yaş aralığında, %5,7’si 24-29 yaş 
aralığında ve son olarak  %0,3’ü 34-39 yaş aralığındadır. Katılım gösteren öğrencilerin bölümlerine göre 
dağılımı ise;  %24,8’i İktisat, %22,5’i İşletme, %19,9’u Maliye, %15,2’ si Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
%11,4’ü Uluslararası İlişkiler,  %4,9’u Ekonometri ve son olarak %1,3’ü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümünde öğrenim görmektedir. Katılım gösteren öğrencilerin sınıf bilgilerine göre dağılımına 
bakıldığında; %32,8’i 1. Sınıf, %22’si 2. Sınıf, %24,3’ü 3. sınıf ve  %20,9’u da 4. sınıftır. Program türünde 
ağırlık %53,5 ile birinci öğretimdedir, % 46,5’i ise ikinci öğretim öğrencisidir. 
 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
DEĞİŞKENLER SAYI YÜZDE DEĞİŞKENLER SAYI YÜZDE 
Cinsiyet     Üniversite de Yaşanılan Yer     
Kadın 194 50,1 Devlet Yurdu 109 28,2 
Erkek 193 49,9 Özel Yurt 62 16,0 
Yaş     Apart 32 8,3 

17-21 165 42,6 Kiralık Ev 160 41,3 

21-24 199 51,4 Pansiyon 1 0,3 

24-29 22 5,7 Aile Yanı 19 4,9 

29-34 0 0,0 Diğer 4 1,0 
34-39 1 0,3 Çoğunlukla Yaşanılan Yer     

Bölüm     Köy 40 10,3 

İktisat 96 24,8 Kasaba 8 2,1 

İşletme 87 22,5 İlçe 123 31,8 

Maliye 77 19,9 İl 130 33,6 

SBKY 59 15,2 Metropol 86 22,2 

Uluslararası 
İlişkiler 44 11,4 

Çevre Konulu Ders Alma Durumu 
    

Ekonometri 19 4,9 Evet 127 32,8 

ÇEKO 5 1,3 Hayır 260 67,2 

Sınıf 
    

Çevre Konulu Derslerin Yeterliliği 
    

1. Sınıf 127 32,8 Evet 25 6,7 

2. Sınıf 85 22,0 Kısmen 148 39,6 

3. Sınıf 94 24,3 Hayır 201 53,7 

4. Sınıf 81 20,9 Toplam 387 100 

Program Türü     

Birinci Öğretim 207 53,5 

İkinci Öğretim 180 46,5 

Toplam 387 100 
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Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin “üniversite eğitiminizde nerede yaşadınız?”  sorusuna 
verdikleri cevaplar incelendiğinde, %28,2’si devlet yurdunda, %16’sı özel yurtta, %8,3’ü apartta, 
%41,3’ü kiralık evde, %0,3’ü pansiyonda, %4,9’u ailesinin yanında, %1’i ise farklı yerlerde yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Katılımcılara yöneltilen “yaşamınızın büyük bir bölümünü nerede geçirdiniz?” 
sorusuna verdikleri yanıtlara göre,  %10,3’ü köyde, %2,1’i kasabada, %31,8’i ilçede, %33,6’sı ilde ve son 
olarak da %22,2’si metropolde yaşadıklarını bildirmişlerdir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri 
bölümlerde çevre hakkında ders alıp almadıkları sorusuna 387 öğrencinin verdiği yanıtlara göre, 
%32,5’i çevre konulu ders aldığını, fakat %67,1’i üniversite eğitiminde çevre konulu bir ders almadığını 
belirtmiştir. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca almış oldukları çevre konulu derslerin yeterliliği 
konusundaki soruya,  387 anket formundan 13’ü analiz dışı bırakılmıştır.  
 
373 katılımcıdan edinilen bilgilere göre;   %6,7’si aldığı çevre konulu dersleri yeterli görürken,  %39,6’ 
sı kısmen yeterli, %53,7’si ise tamamen yetersiz bulduğunu belirtmiştir.    
 
Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve farkındalık düzeylerinin 
belirlenmesine dair 4 boyut ve 5’li Likert ölçeğinde 24 soru yöneltilmiştir (1-Kesinlikle Katılıyorum, 5-
Kesinlikle Katılmıyorum). Sorulara verilen cevapların ortalamaları ve standart saplamaları Tablo 4’te 
sunulmuştur.   
 

Tablo 4. Katılımcıların Çevresel Sorunlara Karşı Tutumları    

ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLAR 
Min. Max. Ort. 

Std. 
Sapma 

Çevreci bir gruba katılmak ve aktif olarak yer almak isterim. 1 5 2,12 0,935 
Sık sık çevrenin önemli olduğuna başkalarını inandırmak için çaba sarf 
ederim. 

1 5 2,12 0,882 

Çevreci bir organizasyonun faaliyetlerini gereksiz, zaman kaybı olarak 
görmekteyim. 

1 5 2,53 1,574 

Çevre kirleten mekânlar beni hiç rahatsız etmez. 1 5 2,41 1,68 
Çevrenin temizlenmesine yönelik faaliyetlere katılırım. 1 5 2,26 1,024 

Yaşanabilir bir çevre için gerekirse uzun süre ücretsiz çalışabilirim. 1 5 2,84 1,093 

Arkadaşlarım beni çevreye duyarlı biri olarak bilir. 1 5 2,12 0,839 
Çevremdeki insanları çevre sorunları hakkında sadece uyarmak ile kalmam 
onlara çevrenin temiz tutulmasının gerekliliği hakkında bilgi veririm. 

1 5 2,25 950 

Ozon tabakasındaki incelme tüm insanları tehdit etmektedir. 1 5 1,43 0,787 
Deniz, akarsu, göl, göletlerin vs. kirlendiği haberleri abartılıdır. 1 5 2,71 2,214 
Hava, su, toprak tükenmeyen kaynaklardır. 1 5 2,87 1,837 
Her şey böyle devam ederse, gelecekte çok büyük çevresel felaketlerle karşı 
karşıya kalacağız. 

1 5 
1,42

1 
0,75 

İnsanlar doğaya müdahale ettiğinde çoğunlukla yıkıcı sonuçlar 
ortaya çıkıyor. 

1 5 2,65 1,46 

Doğanın dengesinin çok hassas olduğu ve kolaylıkla bozulabileceği doğru bir 
düşünce değildir. 

1 5 2,76 1,415 

Çevrenin insanlar tarafından büyük oranda tahrip edildiğine 
inanmıyorum. 

1 5 2,59 1,588 

Kimyasal atıklar çevreye kirliliğine abartıldığı 
kadar zarar vermemektedir. 

1 5 2,48 1,727 

Hızlı nüfus artışı, ciddi bir çevresel sorundur. 1 5 2,07 1,104 
Nüfus fazlalığının bir sorun olduğunu düşünenler tamamen 
yanılıyorlar. 

1 5 2,81 1,761 
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İnsanların daha fazla bir ekonomik büyüme için doğaya zarar verme hakları 
yoktur. 

1 5 1,46 0,762 

Doğayı korumak, ekonomik büyümeyi korumaktan daha önemlidir. 1 5 1,80 0,895 
Ekonomik yönden ne kadar faydalı olursa olsun doğal alanların yok olmasına 
karşıyım. 

1 5 1,55 0,82 

Ormanların tarım için yok edilmesini görmek beni üzüyor. 1 5 1,82 0,895 

Nüfus artışının en olumsuz yanı, birçok doğal alanın zarar görüyor 
olmasıdır. 

1 5 1,72 0,93 

Yaşadığım bölgedeki yeşil alanların korunmasına ve genişletilmesine katkı 
sağlarım. 

1 5 2,07 0,853 

 
Güvenilirlik Analizi 
 
Çalışmada yapılan istatiksel analizlerin doğrululuğunun onaylanabilmesi için iç tutarlılık “Cronbach’s 
Alfa” değerleri Tablo 5’te sunulmuştur.  
   

Tablo 5. Araştırma İfadelerinin Güvenilirliği 

Soru Grubu Değişken Sayısı Cronbach's Alfa Değeri 

Çevresel Tutum 14 ,754 
Çevresel Tehdit 10 ,809 

*p<0,05   
 
Analiz yapılmadan önce kontrol ifadeleri olarak belirlenen çevresel tutum soru grubundaki 3 ve 4 
numaralı ifadeler,  çevresel tehdit soru grubundaki 10, 11, 14, 15, 16 ve 18 numaralı ifadeler olumsuzluk 
taşıdığından, güvenilirlik katsayısını düşürmemeleri için ters kodlanmıştır. Soru gruplarının Cronbach’s 
Alfa değerleri incelendiğinde, “çevresel tutum” 0,754 ve “çevresel tehdit” 0,809 olan değerlerin, alt 
eşik olan 0,70’den yukarıda olması nedeniyle, analizin değerlendirme için yeterli içsel tutarlılığa sahip 
olduğu değerlendirilmiştir (Bland ve Altman, 1997:428). 
 
Boyutların Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Faktör Analizi 
 
Faktör analizi; “… birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki maddelerin bir araya getirilerek, birbirileri ile tutarlı 
ve daha az sayıda faktör elde etmeyi ve maddelerin oluşturduğu yapıların örüntüsünü keşfetmeyi 
amaçlayan, çok değişkenli analizlerin genel adıdır…” (Kim ve Mueller, 1978’den aktaran Gürbüz ve 
Şahin, 2016: 309).  
 
Faktör analizi uygulamadan önce hazırlanan ifadelerin analize uygunluğu belirlenmelidir. Bu amaçla  
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett yeterlilik testleri uygulanmıştır. Tablo 6’da gösterilen test 
sonuçları incelendiğinde, KMO(,876) değerinin alt sınır kabul edilen 0,70 değerinden(Hair vd. 1998: 99)  
yüksek bir orana sahip olması ve “Bartlett Küresellik Testi” sonuncunun(p<,05) anlamlı olması, ifadeler 
arası ilişkilerin oluşturduğu matrisin faktör analizine uygunluğunu, yapılan testler aracılığı ile 
sağlanmıştır. Konu ile ilgili yazın taramalarından elde edilen 30 ifadeye, temel bileşenler analizi ve 
“varimax eksen döndürmesi” tekniği ile ölçek ifadelerinin ve boyutlarının istatiksel olarak analiz 
edilebilmesi için “Keşfedici Faktör Analizi (KFA)“ uygulanmıştır. Yapılan analiz ile ifadeler, öz değeri 
1’den büyük olma şartını sağlayan(Jackson, 1993: 2205) 4 faktör tarafından açıklanan varyans 
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miktarları dikkate alınmıştır. Birden fazla faktör altında toplanma eğilimi gösteren, 0,1’den küçük 
binişik ya da çapraz yüklenme eğilimli 6 ifade analizden çıkartılmıştır.  
 

Tablo 6. KMO ve Barlett Test Tablosu 

Çevresel Sorunlara Karşı Tutum Ölçeğinin Faktör Analizine Uygunluğuna İlişkin Veriler 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği ,876 

Barlett Küresellik Testi 

Ki-Kare 3418,95 

Std.Sap. 276 

Sig. ,000 

*p<0,05   
 

Tablo 7. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

ÇEVRESEL ETKİLERE YÖNELİK TUTUMLAR 
FAKTÖR 
AĞIRLIĞI 

FAKTÖR 
VARYANSI 

(%) 

CRONBACH’S 
ALPHA 
DEĞERİ 

FAKTÖR 1/ÇEVRESEL DUYARLILIK 

23,324 ,905 

16. Kimyasal atıklar çevreye kirliliğine abartıldığı kadar zarar vermemektedir ,890 

4. Çevre kirleten mekânlar beni hiç rahatsız etmez. ,865 

3. Çevreci bir organizasyonun faaliyetlerini gereksiz, zaman kaybı olarak 
görmekteyim. 

,855 

13. İnsanlar doğaya müdahale ettiğinde çoğunlukla yıkıcı sonuçlar ortaya 
çıkıyor 

,819 

15. Çevrenin insanlar tarafından büyük oranda tahrip edildiğine 
inanmıyorum. 

,736 

14. Doğanın dengesinin çok hassas olduğu ve kolaylıkla bozulabileceği doğru 
bir düşünce değildir. 

,726 

10. Deniz, akarsu, göl, göletlerin vs. kirlendiği haberleri abartılıdır. ,656 

11. Hava, su, toprak tükenmeyen kaynaklardır. ,602 

18. Nüfus fazlalığının bir sorun olduğunu düşünenler tamamen yanılıyorlar. ,529 

FAKTÖR 2/ ÇEVRESEL EYLEMLER 

17,043 ,811 

1. Çevreci bir gruba katılmak ve aktif olarak yer almak isterim. ,696 

6. Yaşanabilir bir çevre için gerekirse uzun süre ücretsiz çalışabilirim. ,688 

5. Çevrenin temizlenmesine yönelik faaliyetlere katılırım. ,688 
2. Sık sık çevrenin önemli olduğuna başkalarını inandırmak için çaba sarf 
ederim. 

,675 

7. Arkadaşlarım beni çevreye duyarlı biri olarak bilir. ,673 

8. Çevremdeki insanları çevre sorunları hakkında sadece uyarmak ile kalmam 
onlara çevrenin temiz tutulmasının gerekliliği hakkında bilgi veririm. 

,648 

24. Yaşadığım bölgedeki yeşil alanların korunmasına ve genişletilmesine 
katkı sağlarım. 

,623 

FAKTÖR 3/ DOĞANIN ÖNEMİ 
8,429 ,713 21. Ekonomik yönden ne kadar faydalı olursa olsun doğal alanların yok 

olmasına karşıyım. 
,793 
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20. Doğayı korumak, ekonomik büyümeyi korumaktan daha önemlidir. ,729 

19. İnsanların daha fazla bir ekonomik büyüme için doğaya zarar verme 
hakları yoktur. 

,684 

FAKTÖR 4/ ÇEVRESEL SORUNLAR 

5,158 ,597 

17. Hızlı nüfus artışı, ciddi bir çevresel sorundur. ,684 

12. Her şey böyle devam ederse, gelecekte çok büyük çevresel felaketlerle 
karşı karşıya kalacağız. 

,642 

23. Nüfus artışının en olumsuz yanı, birçok doğal alanın zarar görüyor 
olmasıdır. 

,599 

9. Ozon tabakasındaki incelme tüm insanları tehdit etmektedir. ,436 

22. Ormanların tarım için yok edilmesini görmek beni üzüyor. ,404 

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi(%)                              53,954 
*p<0,05 

 
Keşfedici faktör analizine ait sonuçların ve bulguların incelenmesinde Tablo 7’de de bulunan veriler 
esas alınmıştır. Çevre tutumlarına yönelik hem ulusal hem de uluslararası kaynak taraması neticesinde 
oluşturulan faktörler; “çevresel farkındalık”, “çevresel eylemler”, “doğanın önemi” ve “çevresel 
sorunlar” olarak adlandırılmıştır. Tablo 7’ de bulunan veriler incelendiğinde, döndürme işleminden 
sonra ilk oluşan faktör “çevresel farkındalık” %23,324 ikinci faktör olan “çevresel eylemler” %17,043, 
üçüncü faktör “doğanın önemi” %8,429 ve son faktör “çevresel sorunlar” %5,158 oranında olarak 
toplam varyansın %53,954’ünün açıklandığı gösterilmiştir. KFA’ dan elde edilen sonuçlara göre, ölçek  
4 faktör ve 24 ifadeden oluşmaktadır. 
 

Tablo 8. Skewness ve Kurtosis Testi Sonuçları  

Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği 

Skewness Kurtosis 

İst. Std.Sap. ZSkewness İst. Std.Sap. ZKurtosis 

          ,278   ,124   2,241        -,333    ,247 -1,348 

*p<0,01       
 
Parametrik testler olan Anova ve T testi yapılabilmesi için, verilerin normal dağılımı sağlayıp 
sağlamadığına Tablo 8’de gösterilen “skewness”, “kurtosis”, “Zskewness”-ve “Zkurtosis “  değerleri 
aracılığıyla incelenmiştir. Field (2009:139) yapmış olduğu çalışmada, 200 ve üzeri katılımcıdan elde 
edilen verilerin “Zskewness(2,241)” ve “Zkurtosis(-1,348)”  değerlerinin ± 2,58 aralığında gerçekleşmesi, %1 
anlamlılık, %99 güven aralığında verilerin normal dağılım gösterdiğinin kanıtı olduğunu ifade etmiştir.  
Keşfedici faktör analizi sonucu ile öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları üzerine belirlenen 
dört boyutun, demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Gruplar T Testi ve 
Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Testi aracılığı ile incelenmiştir. 
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Tablo 9. Çevre Konulu Ders Alma Değişkeninin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları  

Değişken 
Çevre Konulu 

Ders Alma 
Durumu 

N Ortalama 
Ortalama 
Farklılığı 

Std.Sap. 
İfade  
Sayısı 

Sig. 
Farklılık 

Hipotezleri 

Çevresel Duyarlılık 
Evet 127 2,746 

0,144 
1,362 

9 0,303 Fark Yok 
Hayır 260 2,602 1,255 

Çevresel Eylemler 
Evet 127 2,133 

-0,186 
0,552 

7 0,007 Fark Var 
Hayır 260 2,319 0,666 

Doğanın Önemi 
Evet 127 1,587 

-0,035 
0,727 

3 0,623 Fark Yok 
Hayır 260 1,623 0,625 

Çevresel Sorun 
Evet 127 1,669 

-0,041 
0,594 

5 0,491 Fark Yok 
Hayır 260 1,711 0,543 

*p<0,05        
 

 
Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde çevre konulu ders almaları ile çevre tutumları arasında herhangi 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığı “bağımsız gruplar t testi” aracılığıyla incelenmiştir ve sonuçlar 
Tablo 9’da sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 127’si bölümlerinde çevre 
konulu ders aldığını ifade ederken, 260 katılımcı çevre konulu ders almadıklarını ifade etmiştir.  
 
Değişkenler arasındaki farklılık incelendiğinde, yalnızca çevresel eylemlerde bulunma değişkeninde (p= 
,007<,05) farklılık görülmüştür. Görülen bu farklılık analiz edildiğinde, Üniversitede eğitiminde çevre 
konulu ders alan öğrencilerin (Ort.=2,133,s.s.= ,552) çevrenin korunmasıyla ilgili eylemde bulunma 
niyetinin, ders almayan öğrencilere (Ort.=2,319, s.s.= ,666) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
 
 

Tablo 10. Cinsiyet Değişkeninin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları  

Değişken Cinsiyet N Ortalama 
Ortalama 
Farklılığı 

Std.Sap. 
İfade 
Sayısı 

Sig. 
Faklılık 

Hipotezleri 

Çevresel Duyarlılık 
Kadın 194 2,217 

-,865 
1,137 

9 ,000 Fark Var 
Erkek 193 3,083 1,293 

Çevresel Eylemler 
Kadın 194 2,096 

-,325 
,581 

7 ,000 Fark Var 
Erkek 193 2,422 ,649 

Doğanın Önemi 
Kadın 194 1,549 

-,123 
,640 

3 ,065 Fark Yok 
Erkek 193 1,673 ,675 

Çevresel Sorun 
Kadın 194 1,627 

-,141 
,563 

5 ,013 Fark Var 
Erkek 193 1,768 ,549 

*p<0,05          
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Çevre sorunlarına yönelik tutumlarda cinsiyet değişkenin farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek 
üzere yapılan test sonuçları Tablo 10’da görülmektedir. Öğrencilerin 194’ünü kadın, 193’ünü erkek 
öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler incelendiğinde, “çevresel farkındalık” (Ort.=2,217,s.s.= 1,137), 
“çevresel eylemler” (Ort.=2,096,s.s.= ,581) ve “çevresel sorunlar” (Ort.=1,627,s.s.= ,563)  
değişkenlerinde farklılık gözlenmiş, dolayısıyla çevresel sorunlara yönelik, kadınların erkeklerden daha 
duyarlı olduğu değerlendirilmiştir.  
 
T Testi sonuçlarına göre hipotezlerin red/kabul durumları Tablo 11’de sunulmuştur. %5 anlamlılık, %95 
güven aralığında boş hipotez (H0) reddedilmiş, alternatif hipotezler kabul edilmiştir. 
 

Tablo 11. T Testi Sonuçlarına Göre Hipotezlerin Red/Kabul Durumları 

Tanımlayıcı Özellikler ile Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Hipotezler t Sig. Sonuç 
H0A1:Çevre konulu ders alma durumu ile çevresel farkındalık arasında anlamlı bir fark 
yoktur. 1,032 ,303 Kabul 
H0B1: Çevre konulu ders alma durumu ile çevresel eylemler arasında anlamlı bir fark 
yoktur. -2,722 ,007 Red 

H0C1: Çevre konulu ders alma durumu ile doğanın önemi arasında anlamlı bir fark yoktur. -,491 ,623 Kabul 
H0D1: Çevre konulu ders alma durumu ile çevresel sorunlar arasında anlamlı bir fark 
yoktur. -,690 ,491 Kabul 

H0A2: Cinsiyet durumu ile çevresel farkındalık arasında anlamlı bir fark yoktur. -6,989 ,000 Red 

H0B2: Cinsiyet durumu ile çevresel eylemler arasında anlamlı bir fark yoktur. -5,197 ,000 Red 

H0C2: Cinsiyet durumu ile doğanın önemi arasında anlamlı bir fark yoktur. -1,850 ,065 Kabul 

H0D2: Cinsiyet durumu ile çevresel sorunlar arasında anlamlı bir fark yoktur. -2,508 ,013 Red 

*p<0,05    
 
Sınıf değişkeninin ölçekte yer alan 4 boyuta göre farklılık gösterip göstermediği 387 öğrenciden elde 
edilen verilerin “Homojenlik ve Tek Yönlü Varyans Analizi” sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  
Tanımlayıcı istatiksel veriler incelendiğinde, katılımcı dağılımının 1. sınıf 127, 2. sınıf 85, 3. sınıf 94 ve 
son olarak 4. sınıfta 81 öğrenciden oluştuğu görülmüştür. 
 
 Elde edilen bulguların anlamlılık seviyesi p<0,05 olan ifadeler “fark var” olarak, p>0,05 olan ifadeler ise 
“fark yok” olarak %5 anlamlılık seviyesi, %95 güven aralığında analiz edilmiştir.  
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Tablo 12. Sınıf Değişkenine Göre Homojenlik ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları  

Değişken Sınıf N Ortalama Std.Sap. F 
Homojenlik 

Testi P 
Değeri 

Sig. 
Farklılık 

Hipotezleri 

Çevresel Duyarlılık 

1.Sınıf 127 2,010 ,771 

18,442 ,000 ,000 Fark Var 
2.Sınıf 85 2,857 1,321 

3.Sınıf 94 2,901 1,327 

4.Sınıf 81 3,142 1,787 

Çevresel Eylemler 

1.Sınıf 127 2,289 ,695 

1,060 ,640 ,366 Fark Yok 
2.Sınıf 85 2,276 ,546 

3.Sınıf 94 2,975 ,576 

4.Sınıf 81 2,258 ,691 

Doğanın Önemi 

1.Sınıf 127 1,158 ,671 

0,811 ,319 ,488 Fark Yok 
2.Sınıf 85 1,623 ,601 

3.Sınıf 94 1,691 ,720 

4.Sınıf 81 1,543 ,629 

Çevresel Sorun 

1.Sınıf 127 1,764 ,632 

1,300 ,161 ,274 Fark Yok 
2.Sınıf 85 1,171 ,502 

3.Sınıf 94 1,651 ,549 

4.Sınıf 81 1,625 ,503 

*p<0,05         
 
Farklılığın hangi sınıflar arasında gerçekleştiğini belirleyebilmek için, homojenlik testi sonucunda 
varyansların eşit olmadığı görüldüğünden “Games-Howell” testi uygulanmıştır. 
 

Tablo 13. Games-Howell Test sonuçları 

Sınıf 
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 

Sig. Sig. Sig. Sig. 

1.Sınıf   ,000* ,000* ,000* 

2.Sınıf ,000*   ,996 ,561 

3.Sınıf ,000* ,996   ,675 

4.Sınıf ,000* ,561 ,675   

*p<0,05 

Tablo 13’te gösterilen “Games Howell Testine” göre, 1. sınıf öğrencilerinin çevresel duyarlılığı, diğer 
tüm sınıflardaki öğrencilerden %5 anlamlılık, %95 güven aralığında farklılık göstererek, diğer sınıflara 
ait öğrencilerden öğrencilerinden daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir.  
Bir diğer değişken olan “sınıf durumunun”, katılımcıların çevre sorunlarına yönelik tutumlarındaki 
farklılığın “tek yönlü varyans analizi testi” aracılığıyla incelenmesi sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 
14’te sunulmuştur. Sınıf durumunun, çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkta anlamlı bir farklılık 
oluşturduğu tespit edilmiştir (F=18,442,p<0,05).  
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Tablo 14. Tek Yönlü Varyans Analizi Testi(ANOVA) Kabul-Red Sonuçları 

Tanımlayıcı Özellikler ile Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki hipotezler F Sig. Sonuç 

H0A3: Sınıf durumu ile çevresel farkındalık arasında anlamlı bir fark yoktur. 18,442 0,000 Red 

H0B3: Sınıf durumu ile çevresel eylemler arasında anlamlı bir fark yoktur. 1,060 0,366 Kabul 

H0C3: Sınıf durumu ile doğanın önemi arasında anlamlı bir fark yoktur. 0,811 0,488 Kabul 

H0D3: Sınıf durumu ile çevresel sorunlar arasında anlamlı bir fark yoktur. 1,300 0,274 Kabul 

*p<0,05    
 
 
SONUÇ ve BULGULAR  
 
Türkiye’de yaşanan çevre sorunları, diğer yükselen piyasa ekonomilerinde gözlendiği gibi, dikkat çekici 
düzeyde yüksektir. Toplumsal bir sorun olan çevre sorunlarının önlenebilmesi veya zararların en aza 
indirilebilmesi için, her şeyden önce toplumda bir çevre bilinci ve duyarlılığın oluşması gereklidir. Çoğu 
kez yaşanan çevre sorunları görmezden gelinirken, toplum bu tür sorunlara duyarsız kalıyor gibi bir 
izlenim edinilmektedir. Üniversite öğrencileri ise, aldıkları eğitimin az ya da çok bir parçası olarak, 
çevreye saygı ve çevre bilinci bakımından önemli bir toplumsal grubu temsil etmektedirler.  
 
Bulguların ilk bölümünde, katılım gösteren öğrencilerin demografik özellikleri hakkında tanımlayıcı 
bilgilerinin frekans dağılımları belirlenmiştir. Araştırmanın devamında, katılım gösteren öğrencilerin 
üniversite tarafından sağlanan çevre konulu derslerin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle, bu derslerin 
üniversite öğrencileri üzerindeki etkinliğini belirleyebilmek için “cinsiyet” ve “sınıf düzeyi” bağımsız 
değişkenlerine, üniversitede “çevre konulu ders alma durumu” üçüncü bağımsız değişken olarak 
araştırmaya dâhil edilmiştir. 
 
Üniversite eğitiminde çevre konulu ders alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) öğrencilerinin, 
çevresel sorunlara yönelik tutumlarının, ders almayan öğrencilere göre, yalnızca çevre sorunlarına 
yönelik eylemde bulunma boyutunda anlamlı farklılık gözlemlenerek, bu farklılığın çevre konulu eğitim 
alan öğrenciler lehine olduğu belirlenmiştir. Çevre konulu derslerin farklılık gösterip göstermediği 
üzerine yapılan diğer çalışmalarda; Deniş ve Genç (2007) ve Karataş (2013) öğrenciler arasında 
farklılığın olmadığı konusunda hemfikirken, Kahyaoğlu (2009), Sadık ve Çakan (2010), Köse vd., (2011), 
Çakmak ve Akçöltekin (2012) yapmış oldukları çalışmalarda, çevre konulu ders alan öğrencilerin, 
almayanlara öğrencilere göre çevre sorunlarına karşı tutumlarının daha yüksek olduğu tespit 
etmişlerdir. 
 
Katılım gösteren öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik tutumlarının, cinsiyetlerine göre farklılık 
gösterip göstermediği tespit etmek için yapılan araştırmada, kadın öğrencilerin, “çevresel duyarlılık”, 
“çevresel eylemlerde bulunma” ve “çevresel sorunların bilinilirliği” değişkenlerinde erkek öğrencilere 
göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın kadınların lehine olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre, Karadayı (2005), Sever ve Yalçınkaya (2012), Karataş (2013) ve Ercengiz vd. (2014) 
yapmış oldukları çalışmalarda cinsiyet farklılığının, çevre sorunlarına yönelik tutumda farklılık 
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göstermediğini tespit etmişlerdir. Çelen vd. (2002), Çabuk ve Karacaoğlu (2003), Şenyurt vd. (2011), 
Gürbüz ve Çakmak (2012) ve Doğan (2013) tarafından yapılan çalışmalarda, kadınların, çevre 
sorunlarına yönelik tutumlarının, erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Buna 
karşılık, Ak(2008) tarafından yapılan çalışmada, erkeklerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının 
kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 
Öğrencilerin sınıf değişkenine göre çevresel sorunlara yönelik tutumlarında farklılık oluşup 
oluşmadığını belirlemek üzere yapılan “Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Testi” neticesinde, yalnızca 
“çevresel duyarlılık” değişkeninde farklılık oluştuğu ve bu farklılığın, 1. sınıf öğrencilerinin çevresel 
duyarlılığı, diğer sınıf öğrencilerinden farklılık gösterdiği ve duyarlılık seviyelerinin daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Sınıf farklılığını konu alan diğer araştırmalar incelendiğinde, Arslanyolu (2010) ve 
Ercengiz vd. (2014) yapmış oldukları çalışmalarda “sınıf” değişkenin çevresel sorunlara yönelik 
tutumlarda farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu çalışmaların aksine, Çabuk ve Karacaoğlu (2003),  
Sadık ve Çakan (2010), Şenyurt vd. (2011) ve Gürbüz ve Çakmak (2012) yapmış oldukları çalışmalarda, 
“sınıf” değişkenin çevre sorunlarına yönelik tutum konusunda anlamlı farklılık gösterdiğini tespit 
etmişlerdir. 
 
Çevre konulu derslerin, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık 
oluşturmaması, Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF bölümlerindeki çevre konulu derslerin yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2017). Bu sebeple, öğrencilerin çevre 
sorunlarına karşı mevcut tutumlarının, aile eğitimi ve kişisel kazanımlar ile elde edildiği ihtimalini 
güçlendirmektedir. Üniversite öğrencilerinin çevresel tehditlere karşı duyarlılık göstermesi, ileriki 
dönemlerde araştırmaya konu olan üniversitede ders programının gözden geçirilerek, öğrencilerin 
çevre sorunlarına karşı tutumlarını arttırmaya yönelik, çevre ve ekoloji hakkındaki eğitim açığının 
giderilmesini sağlayacak ders içeriklerinin eklenmesi ve öğrencilerin çevre konulu derslere katılımının 
sağlanması, çevresel felaketlere karşı İİBF öğrencilerinin daha bilinçli hale dönüşebileceği 
öngörülmektedir. 1.sınıf öğrencilerinin çevresel sorunlara yönelik duyarlılıklarının, üst sınıf 
öğrencilerinden daha yüksek olmasının sebepleri, derinlemesine araştırılması ve giderilmesi, üst 
sınıflarda eğitim gören İİBF öğrencilerinin çevre sorunlarına karşı duyarlılık seviyelerini arttıracağı 
öngörülmektedir. Cinsiyet değişkenini, “çevresel farkındalık”, “çevresel eylemler” ve “çevresel sorun” 
değişkenleriyle farklılık göstermesi ve bu farklılığın kadın öğrencilerin lehine olması, kadın öğrencilerin 
doğaya karşı ilgi ve duyarlılık seviyesinin daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. Erkek öğrencilerin 
duyarlılık seviyelerinin arttırması,  çevre konulu derslerin sadece teorik bilgilerinden değil, aynı 
zamanda uygulamalı çevre eğitimlerini içermesiyle sağlanabileceği öngörülmektedir. 
 
Bu çalışma sayesinde araştırmaya konu olan öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları, 
farkındalık ve bilgi düzeylerinin hangi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği, 
istatistiksel testler aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Araştırmanın, çevre sorunlarına yönelik tutum ile ilgili 
gerçekleşecek çalışmalar için faydalı bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gelecekteki 
çalışmalarda, İİBF öğrencilerinin çevre tutumları ve çevresel tehditlere yönelik duyarlılık düzeylerinin 
belirlenmesinde, yapılacak araştırmaların daha detaylı analiz edilebilmesi için, üniversitenin çevre 
konuları hakkında sağlamış olduğu eğitimin yeterli seviyeye ulaşması, yapılacak araştırmanın daha 
kesin sonuçlar vermesine olanak sağlayacaktır. 
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ÖZET:   
 
Bandırma kenti Güney Marmara’dan Ege Denizi’ne açılan kapı rolü ile ticari ulaştırma ve lojistik anlamında büyük 
önem taşımaktadır. Bölgedeki gümrük müdürlüğü ve liman, deniz taşımacılığı ile dış ticaret yapanlar açısından 
büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Uluslararası ticareti şekillendiren deniz yolu taşımacılığının ülkemizdeki en 
önemli temsilcilerinden birisi olan Bandırma limanından yapılan ihracat ve ithalat faaliyetleri, Bandırma Gümrüğü 
bünyesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Bandırma Gümrüğü’nden gerçekleştirilen ihracat ve ithalatın 
incelenmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, Bandırma Gümrüğü’nde 
gerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerini inceleyerek, Bandırma Gümrüğü’nün Türkiye’deki diğer 
gümrüklere kıyasla ihracat rekabetçiliğini ortaya koymaktır. Gümrüğün rekabetçiliğinin ölçülmesi için daha önce 
küresel rekabet gücünün ölçülmesi amacıyla yazında önerilen endeksler, gümrükler için de uyarlanarak gümrük 
performans endeksleri geliştirilmiştir. Geliştirilen endekslerin kullanılabilmesi için TÜİK ve Trademap 2013-2016 
ihracat ve ithalat verileri yıllık olarak kullanılmıştır. Yapılan endeks analizleri sonucunda Bandırma Gümrüğü’nün 
ihracat rekabet performansı Türkiye’deki diğer gümrükler ile kıyaslanmış ve gümrüğün düşük düzeyde rekabet 
üstünlüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuçlar, bu gümrükten yapılan dış ticaret ile bölge ve 
ülke ekonomisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, uyarlanan endekslerin uluslararası ticaret 
alanında yer alan gümrük yazınına önemli bir katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Bandırma gümrüğü, gümrük performansı, ithalat yönetimi, ihracat yönetimi,  
JEL Kodu: F10, F19, L25, H11 
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ABSTRACT:   
 
Bandırma region is very important in terms of commercial transportation and logistics with its role as a gateway 
to the Aegean Sea from Marmara Sea. The customs directorate and port in the region are seen as a geat 
opportunity in terms of maritime transport and foreign trade. Exports and imports from the port of Bandırma 
which take place within the customs of Bandırma, are some of the most important representatives of the 
maritime transportation that forms the international trade of Turkey. Therefore, the necessity of examining the 
exports and imports carried out at the Bandırma Customs is at the forefront. With that scope, the aim of this 
study is examining export and import operations handled within the Bandırma Customs and determining 
competitiveness of Bandırma Customs among all Turkish customs. In order to measure the competitiveness of 
customs, indexes used to analyze global competitiveness before in literature are adapted to measure customs 
competition power. In order to use developed indexes TURKSTAT and Trademap 2013-2016 export and import 
data are used annually. Bandırma Customs export competition performance has compared with other customs 
in Turkey and it has found that Bandırma Customs has low competition advantage at the results of study. 
Therefore, these results revealed the relationship between foreign trade from this custom and the economy of 
the region and country. In addition, it is believed that the adapted indexes will make a significant contribution to 
the customs literature in international trade.  
 
Keywords: Bandırma custom, customs performance, import management, export management 
JEL Code: F10, F19, L25, H11 
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1. GİRİŞ 
 
Gümrükler, insanlık tarihi boyunca topluluk olmayı başarabilmiş her medeniyetin oluşum sürecinde 
önemini korumuş bir sistem olarak dikkat çekmektedir. İlk tarihi çağlardan beridir medeniyetlerin 
sınırlarını belirginleştirdiği bir uç nokta olmasının yanı sıra, devlet ekonomileri için sürekli bir gelir 
kaynağı olarak da varlığını sürdürmektedir. Günümüzde de gümrükler, medeniyetin temsilcileri olan 
devletlerin ve hatta devletlerarasında oluşturulan ekonomik birliklerin egemenlik alanlarını gösteren 
kilit noktalardır. Öyle ki somut olarak ele alınabilecek bir eşyanın veya insanın uluslararası herhangi bir 
dolaşımdan faydalanabilmesi için gümrük kavramı ile mutlaka karşılaşması gerekmektedir. Dolayısıyla 
yazında yeterince üzerinde durulmayan gümrükler gerek bir ekonomik birim olarak gerekse politik 
anlamları ile detaylıca incelenmesi gereken konulardandır.  
 
Türkiye’de toplam 162 adet gümrük müdürlüğü bulunmaktadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2018). Bu 
gümrük müdürlüklerinin geçmişinin Osmanlı İmparatorluğu’na dayandığı bilinmektedir (Çopur, 2014: 
3). Köklü bir geçmişi olan gümrüklerin akademik yayınlara nasıl yansıdığına bakıldığında ise bu alanda 
sınırlı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Google Akademik üzerinden Türkçe dilinde gümrük ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, 527 çalışma olduğu ve bu çalışmaların 326’sinin sadece Gümrük 
Birliği ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın etkileri ile ilgili olduğu görülmektedir (Google Akademik, 2018). 
Aynı veri tabanındaki diğer çalışmaların ise ağırlıklı olarak gümrük tarihi alanında olduğu tespit 
edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun tez merkezinde gümrükler ile ilgili yapılan tez çalışmalarına 
bakıldığında ise 390 adet tez yazıldığı ve bu tezlerin 289’unun yine Gümrük Birliği üzerine olduğu 
belirlenmiştir. Kalan tezlerin ise vergi oranları, çalışan memnuniyeti, uyuşmazlıklar, kaçakçılık ve lojistik 
maliyetler bağlamında gümrükleri incelediği tespit edilmiştir (YÖK Tez Merkezi, 2018). Bu bilgilerden 
anlaşıldığı üzere gümrükler bağlamında yapılan incelemelerin kapsamı oldukça kısıtlıdır. Gümrüklerin 
tek tek incelendiği, uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin gözlendiği ve performanslarının ele alındığı 
çalışmaların sınırlı olması, bu konularda çalışılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  
 
Türkiye’nin dış ticaretinin büyük bir kısmı, Marmara Bölgesi’nden gerçekleştirilmektedir. Marmara 
Bölgesi’ndeki illerin ülke ticaretinde üstlendiği lokomotif rol, bölgenin kalkınmasına büyük katkı 
sağlamaktadır. Bandırma kenti, Güney Marmara’da çok önemli bir liman olma özelliği taşımaktadır. 
Bununla birlikte bu liman, Ege Denizi’ne açılan koridorda coğrafi bir avantaja sahip olan bir bölge 
konumundadır ve dolayısıyla da ülke ekonomisi için oldukça değerlidir. 2017 yılında Türkiye’nin toplam 
dış ticaret hacmi, 403 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ticaretin tamamı, gümrük 
müdürlükleri açısından farklı düzeylerde sınıflandırılmıştır. Bandırma Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 
2017 yılında gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, 1,8 milyar Dolar düzeyindedir. Türkiye’deki en yüksek 
ticaret hacmine sahip gümrüğün ise Halkalı Gümrük Müdürlüğü olduğu tespit edilmiştir. Toplam dış 
ticaret hacminin yaklaşık %10’u bu gümrük müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilmektedir (TÜİK, 2018). 
  
Gerek ülkedeki ekonomik kalkınmanın ve üretim imkânlarının yayılımı, gerekse de çeşitli politik 
sebeplerden ötürü, gümrüklerin tamamının ticaret hacimleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu 
farklılıkların sebeplerinin incelenmesi gerekliliği başka bir çalışmanın motivasyonu olabilir. Öte yandan 
gümrüklerin ticaret hacimlerinden hareketle performanslarının değerlendirilmesi ise mümkündür. 
Dolayısıyla bu çalışmada gümrükler konusunda boşluk olduğu tespit edilen alanlarından birisi olan 
gümrük rekabetçiliği performansına odaklanılmıştır. Bu performansın ölçülebilmesi için küresel 
rekabet endeksleri gümrüklerarası rekabetçilik endekslerine uyarlanmıştır. Bu endeksler Bandırma 
Gümrüğü’nün Türkiye’deki rekabetçilik performansının ölçülmesinde kullanılacaktır. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, bu gümrük müdürlüğünden yapılan dış ticaretin küresel rekabetçilik düzeyini ortaya 
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koyacaktır. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla yapılan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Kavramsal 
çerçeve kısmında yazında yer alan çalışmalar ışığında gümrükler, küresel rekabet ve bu rekabetin 
ölçülmesi konusunda bilgilere yer verilmiştir. Yöntem kısmında endekslerin uyarlanmasına dair 
izlenilen yol ifade edilmiştir. Endeksler açıklandıktan sonra Bandırma Gümrüğü için analizler yapılmış 
ve bulguları raporlanmıştır. Sonuç ve tartışma kısmında ise yazında yer alan çalışmalar kapsamında 
yorumlarda bulunulmuştur.  
 
2. ALANYAZIN 
 
2.1. Küresel Rekabet Gücü 
 
Rekabet, yazında çok boyutlu bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Rekabetin boyutlarını ele almak 
gerektiğinde; firma/işletme, endüstri/sektör ve ülke (ya da uluslararası) düzeyinde rekabetin olduğu 
bilinmektedir. Murths (1998) rekabeti, bir girişimin rakiplerine kıyasla küresel piyasa ekonomilerinde 
elinde bulundurduğu ekonomik güç olarak tanımlamaktadır. D’Cruz ve Rugman (1992) firma düzeyinde 
rekabeti firmaların, rakiplerin önerdiğinden gerek fiyat gerekse fiyat dışı nitelikler açısından daha üstün 
dizayn ve ürünler sunabilme gücü olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla ekonominin kendi rekabet 
edebilirliği ile firmaların rekabet gücü arasındaki bir noktada sektörün rekabet gücü oluşmaktadır. Bu 
tip rekabet ile ilgili en açık yorumlardan birisi, ülkelerin ancak firmaların gücü kadar rekabet gücüne 
sahip olduğudur (Ambastha ve Momaya, 2004). Porter (1998) bu durumu rekabeti yapan ülkeler değil, 
firmalardır diye de desteklemektedir. Bununla birlikte küresel rekabetin firmalar üzerinden analiz 
edildiği çok fazla çalışma ile karşılaşmak da mümkündür. Bu çalışmalar, rekabeti farklı faktörler ile 
ilişkilendirmektedir. 
 
McGahan (1999) karlılığı, küresel rekabette önemli bir etken olarak göstermektedir. Öte yandan bazı 
çalışmalarda ise firmaların küresel çapta faaliyet göstermesi ve kaynaklara göre konumlanmış 
olmasının, küresel rekabette önemli olduğu ileri sürülmektedir (Bartlett ve Ghoshal, 1989; Prahalad ve 
Hamel, 1990). Sushil (2000) örgütsel esneklik ve ayak uydurma yeteneklerinin rekabetçiliğini 
etkilediğini aktarırken, Smith (1995) ise dizayn ve tasarım yeteneklerinin, firma rekabetçiliği üzerinde 
etkili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bilgi sistemlerini (Ross, 1996), teknolojik sistemleri ve inovasyonu 
(Doz ve Prahalad, 1987) rekabetçilikle ilişkilendiren çalışmalar da mevcuttur. Kalite, üretim yetenekleri 
(Kanter, 1993) ve pazarlama süreçleri (Corbett ve Wassenhove, 1983) rekabetçilik ile ilişkilendirilen 
diğer faktörler olarak dikkat çekmektedir. Bazı çalışmalarda ise üretkenlik ürün farklılaştırma, (Porter, 
1990) piyasa payı (Buckley, 1991), müşteri memnuniyeti, maliyet ve fiyat (Porter, 1990) gibi 
performansa dayalı faktörler de rekabet gücü ile ilişkilendirilmektedir. 
 
Bahsedilen değişkenler ile değerlendirilen rekabetin, ağırlıklı olarak firma/işletme düzeyinde ele 
alındığı görülmektedir. Ancak rekabetin boyutları üzerinden tanımlanmaya başlandığında, farklı 
boyutlara benzer tanımların yapıldığı da dikkat çekmektedir. Rekabetin boyutları Altay (2008) 
tarafından; firma, endüstri ve ülke olarak tanımlanmaktadır. Altay’ın (2008) aktardığı ve bu çalışmanın 
ana odak noktasını oluşturan ülkelerin küresel rekabet gücü, rekabetçiliğin elde edilmesindeki ana 
unsurlardan birisidir. Bu rekabet gücü de çeşitli değişkenlere bağlanabilerek açıklanmaktadır. Örneğin, 
Aktan ve Vural (2004) ülkelerin rekabet gücünün, katma değerde sürekli artış sağlayabilecek çevre 
oluşturma yeteneğine bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Özkıvrak ve Dileyici (2001) küresel rekabet 
gücünü,  bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standartlarını iyileştirebilmesi için gereken ekonomik 
güç olarak ele almaktadır. Önceki yazından ve bu aktarımlardan çıkarılabilecek en açık sonuç, ülkelerin 



 

 24 

rekabet gücünün, firma ve endüstri gücünden oluşan ve makro-ekonomik derinliği olan bir konu 
olduğudur.  
 
2.2. Küresel Rekabet Gücünün Gümrükler Açısından Ele Alınması 
 
Rekabet gücü yazınında çalışmaların çoğunlukla firma, endüstri ve ülke (ulusal/uluslararası) rekabet 
gücü üzerine yapıldığı görülmektedir. Ancak gümrüklerin rekabetçiliğini inceleyen herhangi bir çalışma 
görülmemektedir. Atik (2005) rekabet gücü kavramı üzerinde görüş birliğine varılamamasının 
sebeplerinden birisinin, rekabet gücünün farklı alanlarda incelenmesi olduğunu aktarmıştır. Dolayısıyla 
gümrükler açısından rekabet gücünün analiz edilmesi, hem rekabet gücü alanında farklı bir bakış açısı 
taşımasından hem de geçmişte incelenmemesinden ötürü önemlidir.  
 
Gümrükler, ortaya koydukları ihracat bağlamında belirli bir bölgenin küresel rekabetçiliğini temsil 
etmektedir. Bir gümrükten ihraç edilen mallar, aslında o gümrükten ülke dışına çıkışı yapılan malları 
ifade etmektedir. Bu anlamda, Bandırma Gümrüğü’nden ihraç edilen malların Bandırma ve çevresinin 
ihracatını temsil ettiğini söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada Bandırma Gümrüğü’nden 
ihraç edilen ve ithal edilen malların verileri kullanılarak, Bandırma Gümrüğü’nün küresel rekabetçilik 
düzeyi ölçülmüştür. İlerleyen çalışmalarda tüm gümrük müdürlükleri için ayrı hesaplamalar yapılarak 
Türkiye’nin küresel rekabet anlamında en güçlü gümrüğünü ve dolayısıyla ticaret bölgesini ortaya 
koymak mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu belirlemeler sonucunda, diğer gümrük bölgeleri de kıyaslama 
(benchmarking) yaparak kendi performanslarını sektörlerinin en iyisi olan gümrük bölgeleri düzeyine 
çıkarmaya çaba göstereceklerdir. 
 
3. YÖNTEM 
 
3.1. Kullanılacak Endeksler ve Uyarlamaları 
 
Yazında küresel rekabetin ölçülmesi için kullanılan endeksler incelendiğinde en sık kullanılan 
endekslerden bazıları aşağıdaki başlıklarda yazılmış ve açıklanmıştır. 
Ticari Performans Ölçütü 
 
Bu endekste bir ülkenin toplam ithalata kıyasla, toplam ihracat tutarı ve bunun zaman içerisindeki 
değişimi ele alınmaktadır. Endeks sonucunun 1’den büyük olması, iyi bir ticaret performansını 
ölçmektedir. Endeksin formülü Denklem 1’de gösterilmiştir. 
 

!"Ö = %ℎ'ü)
%*'ü)

																							(1) 

 

Bu formülü açıklamak gerekirse; 

İh : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
m : Ele alınan mal 
it : İthalat 
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Ticari performans ölçütü, ülkelerin küresel rekabetinin ölçümünde gözetilen bir kriterdir. Bu ölçüt ele 
alınan ülke ve mal için ele alınan yılda geçerli veriler kullanılarak hesaplanır. Bu ölçütün daha önce 
başka çalışmalarda sadece gümrükler için kullanıldığı görülmemiştir. Dolayısıyla söz konusu ölçütün bu 
çalışma özelinde uyarlanan “Gümrük Ticaret Performansı Ölçütü” Denklem 2’de gösterilmiş ve 
açıklanmıştır. 
 

/!"Ö = %ℎ'0
%*'0

																						(2) 

 
İh : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
g   : Gümrük 
 

Burada değişen noktalara bakıldığında, ülke değil gümrüğün değerlendirilmesi olduğu ve m 
değişkeninin ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bu nedenle ü yerine gelen g: ele alınan gümrük 
olmuştur. 
 
Bu ölçüt ile küresel bir rekabet gücü değil, gümrüklerarası rekabet gücünün ölçülmesi planlanmaktadır. 
Böylelikle her bir gümrüğün tek tek ticari performansı gözlemlenebilir ve gümrüklerin kapasitelerine 
göre daha detaylı değerlendirilmelerin yapılması mümkün olacaktır. 
 
Göreli İhracat Avantajı Endeksi 
 
Bu endeks ile artık sadece ülkenin ihracatı ve ithalatı değil, dünya da yapılan ithalat ve ihracat da önem 
kazanmakta ve yapılacak olan kıyaslamalarda kullanılmaktadır. Belirli bir üründe herhangi bir ülkenin 
dünya piyasalarında elinde bulundurduğu ihracat payının, diğer bütün ürünlerde dünya ihracatında 
sahip olduğu paya oranlanması ile bulunur.  
 

/İ34 =
%ℎ'ü)
%ℎ'5)
%ℎ'ü)6
%ℎ'5)6

																						(3) 

ih : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
m : Ele alınan mal 
d : Dünya 
mh: Seçilen mal hariç 
it : İthalat 
 
Bu endeksin ölçülmesi sonucu çıkan sonucun 1’den büyük olması durumunda, o ülkenin o ürününde 
karşılaştırmalı bir üstünlüğü sahip olunduğu sonucu çıkmaktadır. Bu endeksin gümrükler için 
uyarlanmış hali ise Denklem 4’de gösterilmiş ve devamında açıklanmıştır. 
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//İ34 =
%ℎ'0
%ℎ'ü06
%ℎ'ü
%ℎ'5ü6

																						(4) 

 

ih : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
d : Dünya 
gh : Seçilen gümrük hariç 
üh : Ülke hariç 
 

Göreli Gümrük İhracat Avantajı Endeksi hesaplanırken ise ele alınan yıl içerisinde gümrüğün ihracatının, 
Türkiye’deki diğer gümrüklerin ihracatına oranı, ele alınan yıl içerisinde ülkenin ihracatının dünyada 
Türkiye hariç diğer ülkelerin ihracatına oranına bölünmesi ile bulunmaktadır. Küresel rekabet 
ölçümünde kullanılan endeksten farklı olarak, bu endekste malların tek tek ihracatı 
incelenmemektedir. Bu endeks ile gümrüğün Türkiye’deki ihracat gücünün/performansının, 
Türkiye’nin dünyadaki ihracat gücü ile karşılaştırılması yapılabilmektedir. 
 
Göreli İthalat Nüfuz Endeksi 
 
Bu endeks, ithalatın ülke ticaretindeki yaygınlığını göstermektedir. Göreli ihracat avantajı endeksinde 
ihracatın yerine ithalat rakamları konularak oluşturulabilir. Denklem 5’de Göreli İthalat Nüfuz Endeksi 
formülü yer almaktadır. 

/İ94 =
%*'ü)
%*'5)
%*'ü)6
%*'5)6

																						(5) 

 

İt   : İthalat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
m : Ele alınan mal 
d : Dünya 
mh: Seçilen mal hariç 

 

Bu endeksin ölçülmesi sonucu çıkan sonucun 1’den küçük olması durumunda, o üründe o ülkenin 
ithalat anlamında karşılaştırmalı bir üstünlüğü sahip olunduğu sonucu çıkmaktadır. Endeksin gümrükler 
için uyarlanmış hali ise Denklem 6’de gösterilmiş ve devamında açıklanmıştır. 
 

//İ934 =
%*'0
%*'ü06
%*'ü
%*'5ü6

																						(6) 
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it : İthalat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
d : Dünya 
gh : Seçilen gümrük hariç 
üh : Ülke hariç 
 

Göreli Gümrük İthalat Nüfuz Endeksi hesaplanırken ise ele alınan yıl içerisinde gümrüğün ithalatının, 
Türkiye’deki diğer gümrüklerin ithalatına oranı, ele alınan yıl içerisinde ülkenin ithalatının Türkiye hariç 
dünyanın toplam ithalatına oranına bölünmesi ile bulunmaktadır. Küresel rekabet ölçümünde 
kullanılan endeksten farklı olarak, burada malların tek tek ithalatı incelenmemektedir. Bu endeks ile 
gümrüğün Türkiye’deki ithalat dezavantaj durumunun, Türkiye’nin dünyadaki ithalat durumu ile 
karşılaştırılması sağlanmaktadır. 
 
Göreli Ticaret Avantajı Endeksi 
 
Bu endeks hesaplanırken göreli ihracat avantajı endeksinden göreli ithalat nüfuz endeksi çıkartılır. 
Olumlu değer bulunması durumunda, rekabetçi avantaja; olumsuz değer bulunması durumunda ise 
rekabet açısından bir dezavantaja işaret etmektedir. Denklem 7’de bu endeksin formülü 
görülmektedir.  
 

/!34 = /İ34 − /İ94																						(7) 
GİAE= Göreli ihracat avantajı endeksi 

GİNE= Göreli ithalat nüfuz endeksi 

Gümrükler için bu endeks uyarlandığı zaman ise bu endeks, Göreli Gümrük Ticaret Avantajı Endeksi 
adını almaktadır. Bu endeksin Denklem 8’de formül olarak ifade edilişini görmek mümkündür. 

//!34 = //İ34 − //İ94																						(8) 
GGİAE= Göreli gümrük ihracat avantajı endeksi 

GGİNE= Göreli gümrük ithalat nüfuz endeksi 

Bu uyarlama ile önceki iki endeksin hesaplanmasında ortaya konulan farklılıkların, anlamlı yeni bir 
endeks oluşturulmasında kullanılması mümkün olmuştur. Olumlu değer bulunması durumunda, 
gümrüklerin rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi 
 
Yazına bakıldığında, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksinin küresel rekabet gücünün 
ölçülmesinde geleneksel olarak kullanılan bir endeks olduğu görülmektedir. Bu endeksi ilk oluşturan 
Balassa (1977), bir ülkenin belli bir ürün ya da sektörde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığını 
anlamak için bu endeksi geliştirmiştir. Denklem 9’da endeksin formülü görülmektedir. 
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3?Ü4 =
%ℎ'ü)
%ℎ'ü
%ℎ'ü5
%ℎ'5

																						(9) 

 

ih : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
ü : Ele alınan ülke 
m : Ele alınan mal 
d : Dünya 
 
Endeks hesaplaması sonucu elde edilen rakam eğer 1’den büyük olursa ülkenin o ürün veya sektörde 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu endeksin hesaplanması ile bir 
ürünün ülke ihracatı içerisindeki payı ile bir ürünün dünya ihracatındaki payı kıyaslanır. Dolayısıyla 
açıklanabilir bir şekilde ülkenin bu üründeki rekabetçiliği ortaya konulmuş olmaktadır. Bu endekste ilgili 
ürün, tüm ülke ve dünya ihracatına dahil edilmekte ve hariç tutulmamaktadır. 
 

3/?Ü4 =
%ℎ'0
%ℎ'ü
%ℎ'ü
%ℎ'5

																						(10) 

 

ih : İhracat 
y : Ele alınan yıl 
g : Ele alınan gümrük 
ü : Ele alınan ülke 
d : Dünya 
 
Bu endeks ile basit bir şekilde gümrüğün ülke ihracatı içerisindeki payının, ülkenin dünya ihracatındaki 
payına oranlanması sağlanmaktadır. Bu endeksin Göreli Gümrük İhracat Avantaj Endeksinden farkı, 
ülke ihracatına gümrüğün; dünya ihracatına da ülkenin ihracatının dahil edilerek oranlanma yoluna 
gidilmesidir.  Böylelikle ülkenin dünyadaki ihracatçı konumu karşısında, gümrüğün ülkedeki ihracatçı 
konumu gözlemlenebilecektir.  
 
3.2. Veri Seti 
 
Çalışmada endeksler içerisinde kullanılacak veriler, TÜİK (2018) ve Trademap (2018) veri tabanlarından 
elde edilmiştir. 2013-2016 yılları arasındaki yıllık verilerden oluşturulan Tablo 1 aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 1: Endeks Hesaplamalarında Kullanılan Veriler 

Veri 2013 2014 2015 2016 
Veri 

Kaynağı 

Bandırma 
Gümrüğü İhracat 

$587.580.980 $563.582.204 $459.539.653 $421.226.368 TÜİK 

Bandırma 
Gümrüğü İthalat 

$1.182.541.961 $1.335.792.924 $977.074.444 $1.094.928.562 TÜİK 

Türkiye İhracat $151.802.637.087 $157.610.157.690 $143.838.871.428 $142.529.583.808 TÜİK 

Türkiye İthalat $251.661.250.110 $242.177.117.073 $207.234.358.616 $198.618.235.047 TÜİK 

Dünya İhracat $18.877.617.021.000 $18.861.782.278.000 $16.405.186.866.000 $15.952.214.723.000 Trademap 

Dünya İthalat $18.881.222.168.000 $18.878.915.192.000 $16.561.037.420.000 $16.053.620.150.000 Trademap 

*Araştırmacılar tarafından yukarıda verilen kaynaklar esas alınarak hazırlanmıştır. 

 
3.3. Analiz ve Bulgular 
 
Tablo 1’deki veriler ve yöntem kısmının ilk başlığında ele alınan denklemler kullanılarak yapılan 
analizler sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Tablonun ilk satırında yıllar ve ilk 
sütununda endeksler yer almaktadır. Her endeksin sonucu yıllara göre hesaplanmıştır. Buna göre 2013 
yılından 2016 yılının sonuna gelindiğinde, rekabet gücünde düşüş eğimi olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 2: Seçilmiş Endeks Analizleri Sonuçları 

BANDIRMA 2013 2014 2015 2016 

GTPÖ 0,49688 0,42191 0,47032 0,38471 

GGİAE 0,47933 0,42588 0,36234 0,32879 

GGİNE 0,34949 0,42682 0,37383 0,44250 

GGTAE 0,12984 -0,00094 -0,01149 -0,11371 

AGKÜE 0,48134 0,42793 0,36438 0,33077 

* Analizler yukarıdaki denklemlere ilgili verilerin yerleştirilmesi ile yapılmış ve bu tabloda sonuçları sunulmuştur. 

GTPÖ endeksine bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına dair bilgi sahibi olunmaktadır. 
Dolayısıyla Bandırma Gümrüğü’nden yapılan dış ticaret ele alındığında, 2013 yılında %50’lere yaklaşan 
karşılama oranının yıllar içerisinde gerilediği ve 2016 yılında %38’lere geldiği görülmektedir. Bunun 
anlamı Bandırma bölgesinden yapılan dış ticarette ihracatın payının giderek azalma eğiliminde olduğu 
ve ithalatın, ihracatla aynı oranlarda azalmadığıdır. Nitekim bu durum, ticarette ithalata yönelik bir 
eğilime işaret etmektedir. 
 
GGİAE oranlarına bakıldığında ise Bandırma Gümrüğü’nün ihracatının Türkiye’nin Bandırma hariç 
ihracatındaki payı ile Türkiye’nin ihracatı ve Türkiye’nin kendi ihracatı hariç dünya ihracatına oranı 
karşısında çok düşük seviyelerde olmadığı görülmektedir. Buna rağmen yüksek bir rekabet gücünden 
bahsetmek de mümkün değildir. Ayrıca 2013-2016 yılları arasında düzenli olarak azalan bir rekabet 
gücü olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Nitekim GTPÖ sonuçlarından da görüldüğü üzere ithalatın 
artışı, rekabetçiliği önemli düzeyde olumsuz etkilemektedir. 
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GGİNE oranlarının ise GTPÖ ve GGİAE oranlarına göre beklendiği gibi yükseliş eğiliminde olduğu 
görülmektedir. Bunun temel nedeni, ithalatın dış ticaret içerisindeki payının artmasıdır. 2013 ve 2016 
yılları içerisinde yükselen bu oranın, düşük ve hatta negatif yönlü olması tercih edilir. Ancak yine de 
1’den küçük olması sebebiyle Bandırma Gümrüğü açısından ithalatın, gelecekte telafi edilebilir 
düzeylerde olduğunu söylemek mümkündür. 
 
GGİAE ve GGİNE oranları arasındaki fark alınarak hesaplanan GGTAE oranlarına bakıldığında, yalnızca 
2013 yılında Bandırma Gümrüğü’nün iyi denilebilecek bir rekabet avantajı elde ettiğini, ancak sonraki 
yıllarda artan bir şekilde bu rekabet avantajını yitirmeye başladığı görülmektedir. Bu oranın pozitif ve 
yüksek değerlerde olması gerekmektedir. Bu nedenle bu husustaki ticaretin geliştirilmesine yönelik 
tedbirlerin hayata geçirilmesinde yarar vardır. 
 
AGKÜE oranına bakıldığında ise doğrudan kıyaslama anlamında GGİAE oranlarından farklılık gösterdiği 
daha önce ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçların GGİAE oranlarına yakınlık gösterdiği, fakat yıllar 
içerisinde aralarındaki farkın %0,42 düzeyinden %0,60 düzeyine kadar ilerlediği görülmektedir. 
Dolayısıyla AGKÜE oranlarına göre rekabetçilik gücü GGİAE’ne karşı bu oranlarda daha yüksek 
bulunmuştur. Sonuç olarak yazında önemli bir destek gören açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler 
endeksinin gümrük için yorumlanmış hali ile Bandırma Gümrüğü’nün küresel rekabet gücünü 
açıklaması noktasında en iyi sonucu verdiği söylenebilir. 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Çalışmanın analiz ve bulgularından hareketle, Bandırma Gümrüğü’nde yapılan dış ticaretin rekabet 
gücü ortaya konulmuştur. Eldeki veriler neticesinde ulaşılan sonuçlar, bu rekabet gücünün büyük 
oranda Bandırma Gümrüğü’nden yapılan ithalatın yüksek olmasına ve ihracatın sürdürülebilir bir artış 
göstermemesine bağlanmaktadır. Bandırma Gümrüğü’nden yapılan ihracatın yıllar içerisinde 
gösterdiği azalma eğilimi, gümrüğün rekabet gücünü etkilemekte olduğu gibi aslında bu bölgeden 
yapılan ihracatın, ithalat karşısındaki gücünü de göstermektedir. Bölgeden yapılan ihracatın azalma 
eğilimi göstermesinin sebepleri incelenmesi gereken bir konu olarak dikkat çekmektedir.  
 
İhracat, genellikle çok fazla değişken ile ilişkisi olan bir konu olarak dikkat çekmektedir. Dış ticaretin 
doğası gereği ihracat da çok birçok riskten etkilenmektedir. Bu bağlamda Bandırma ve çevresinin 
ihracatındaki azalmaların makro değişkenlerden kaynaklı olup olmadığı (özellikle ulusal ve uluslararası 
politik, yasal, ekonomik ve doğal dış çevre faktörleri gibi) ve buna göre bölge ekonomisinin geliştirilmesi 
için önlemler alınması gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’nin son dönemde açıklanan tüm ekonomik 
göstergeleri, ihracatın artış eğiliminden bahsetmektedir. Nitekim Bandırma’nın bu tersine gidişatı, 
bölge ekonomisi için önemli bir meseledir. Bunlara ek olarak, bölgenin ithalatının derinlemesine 
incelenmesi ve ihracatı fazlasıyla geçen ithalatın düşürülmesi için çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Rekabet gücü göstergelerinden görüldüğü üzere ithalat, büyük ölçüde bölge 
rekabetçiliğinin önüne geçmektedir. Tüm bu bulgular ve izlenimler neticesinde Bandırma 
Gümrüğü’nün rekabetçilik gücü, düşük düzeylerde tespit edilmiştir.  
 
Araştırmada kullanılan endekslerin, yazında daha önce küresel rekabeti ölçmek için özellikle ürünler ve 
sektörler bağlamında kullanılması ve bu araştırmada ürünlerden ve sektörlerden ayrı ele alınarak 
uyarlanması araştırmanın başlıca kısıtlarındandır. Araştırma sürecinde gümrükler ve bölge ihracatı ile 
ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilir olunabilmesi durumunda, daha açıklayıcı ve net sonuçlarına 
ulaşılabileceğine inanılmaktadır. Araştırmanın temel varsayımı, geçmişte kullanılan bu endekslerin 
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ürün bazındaki verileri kullanılmadan gümrükler açısından hesaplanmasıdır. Bu nedenle gelecekte 
yapılacak çalışmalarda ürünler bazında da hesaplamaların yapılmasında yarar vardır. 
 
Bununla birlikte, gelecek çalışmalarda her bir gümrüğün ayrı ayrı rekabet güçleri bu endeksler ile 
ölçülerek, daha farklı kıyaslama imkânları yakalanabilir. Ayrıca sektörler bazında yapılacak gümrük 
rekabet analizleri, hangi gümrük bölgesinin hangi sektörde daha güçlü olduğunu ortaya koyabilmek 
adına ülke dış ticaretine ışık tutabilir. Böylece düşük rekabet gücü bulunan sektörlere sahip bölgelerde 
atılması gereken adımlar ortaya konulabileceği gibi ithalatı yüksek bölgelerin ticaret açığına önlem 
olarak çeşitli politikalar da geliştirilebilecektir. 
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ÖZET:   
 
Çalışma, Bandırma’nın Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik ve sosyal yapı özellikleri hakkında kantitatif veriler 
ortaya koymak ve bu verilerin sınırları içerisinde kalarak bazı değerlendirmeler yapmak amacı gütmektedir. 
 
Çalışmanın bulgularına göre; Cumhuriyet'in ilk yılları itibariyle Bandırma nüfusunun %18'i şehirde, %82'si ise 
köylerde yaşamaktadır. Bandırma'da okuryazarlık oranı, köylerde, özellikle kadınlarda %1 gibi çok düşük bir 
düzeydedir. Şehirde ise bu oran nispeten (erkeklerde %32 ve kadınlarda %15) yüksektir. 
 
Bandırma'da kentlilik düzeyinin gelişmiş olduğu söylenebilir. Tarımda, tahıl üretimi, ağırlıklı bir paya sahiptir. Tahıl 
üretimini sırasıyla baklagiller üretimi ve sınai bitki üretimi izlemektedir. Sanayide ise tarım, inşaat ve kimya 
sanayiinde işletme ve çalışan sayıları önemli düzeydedir. 
    
Anahtar sözcükler: Bandırma, Ekonomik ve Sosyal Yapı, Kalkınma 
JEL Kodu: N30, O10, Y10 
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ABSTRACT:   
 
This paper aims that reveal of some implications with quantitative datas about economic and social structure of 
Bandırma by the first years of Turkish Republic. 
 
The results indicate that 18 percent of the population of Bandırma lived in urban areas and 82 percent are rural 
areas by the first years of Turkish Republic. Literacy rate for women in rural areas in Bandırma has low level as 1 
percent. However this rate has relatively high level (32 percent for men and 15 for women) in urban areas.  
  
We say that urbanism has been advance level in Bandırma. Grain production has high share in the agriculture 
sector. Respectively legume production and industrial plant production have been pursuing grain production. 
Number of business enterprise and labour in agriculture, construction and chemical industries have been 
important level for industrial sector. 
 
Keywords: Bandırma, Economic and Social Structure, Development 
JEL Code: N30, O10, Y10 
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GİRİŞ  

 
İktisadi gelişmede şehirlerin olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Anılan etkilerin ortaya 
konulmasında başvurulan en önemli yöntemlerden biri de şehrin sosyo-ekonomik özellikleri üzerine 
araştırma yapılmasıdır (Güran, 1998:163). Böyle bir çalışma yapmak gayesiyle, bu çalışmada, ülkemizin 
Marmara bölgesinde bulunan, Balıkesir vilayetine bağlı Bandırma ilçesi seçilmiştir. 
 
Tarih boyunca iktisadi açıdan zengin özelliklere sahip olan Bandırma kenti, Cumhuriyet döneminde de 
bu özelliğini korumuştur. Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle önemli bir liman kenti, sanayi merkezi ve 
zengin bir tarım şehri olan Bandırma’nın ekonomik ve sosyal yapısının araştırılması kalkınma 
çabasındaki yerlere ve toplumlara ışık tutacaktır. Bu doğrultuda, çalışmamızda, Bandırma’nın 
cumhuriyetin ilk yıllarındaki demografik ve iktisadi (istihdam durumu, tarım ve sanayi) yapısı veriler 
aracılığıyla ortaya konulmaktadır.  

   
Çalışma, Bandırma’nın Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik ve sosyal yapı özellikleri hakkında 
kantitatif veriler ortaya koymak ve bu verilerin sınırları içerisinde kalarak bazı değerlendirmeler yapmak 
amacı gütmektedir. 
 
DEMOGRAFİK YAPI 
 
Nüfusun Genel Yapısı 
 
1927 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bandırma'nın nüfusu 61.772'dir. İlçenin toplam alanı 1.910 km2 
olup, nüfus yoğunluğu ise kilometre kareye 32,3'tür. Durum Tablo 1'de sunulmaktadır. 
 

Tablo 1: Bandırma'da Nüfusun Genel Yapısı / 1927 

Erkek Kadın 
Toplam 

(a) 
Toplam Alan/km2 

(b) 
Nüfus Yoğunluğu 

(a/b) 
Mahalle/Köy/Mezra Sayısı 

30.219 31.553 61.772 1.910 32,3 128 
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. III) 

 
Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Yaş Durumu 
 
1927 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bandırma nüfusunun %18'i şehirde, %82'si ise köylerde 
yaşamaktadır. Öte yandan nüfusun %37'sini 20-45 yaş arası nüfus teşkil etmektedir. Nüfusun, bireylerin 
çalışma gücü bakımından en verimli oldukları bu dönemde yoğunlaşması önemli bir durum 
arzetmektedir. Şehir-Köy nüfusu itibariyle yaş durumuna ilişkin bilgiler Tablo 2'de sunulmaktadır. 
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Tablo 2: Bandırma'da Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Yaş Durumu / 1927 
    Yaş Grupları 

  Cinsiye
t 

Nüfus 
Mevcudu 

1 Yaşından 
küçük 

1 ve 
2 

3-6 7-12 
13-
19 

20-45 
46-
60 

61-
70 

71 ve 
+ 

Yaşı 
meçhul 

Şehir 
 E 5.746 185 296 432 451 725 2.653 658 261 84 1 

 K 5.381 197 300 465 470 801 2.076 690 244 133 5 

Köyler 

 
E 24.473 1.134 1.552 

2.86
0 

2.55
8 

4.305 8.126 2.523 1.004 378 33 

 
K 26.172 1.160 1.507 

2.74
0 

2.35
8 

4.076 9.855 2.882 1.027 525 42 

Topla
m 

 
E 30.219 1.319 1.848 

3.29
2 

3.00
9 

5.030 
10.77

9 
3.181 1.265 462 34 

 
K 31.553 1.357 1.807 

3.20
5 

2.82
8 

4.877 
11.93

1 
3.572 1.271 658 47 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. 4) 

 
Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Eğitim Durumu 
 
1927 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bandırma'da okuryazarlık oranı, köylerde, özellikle kadınlarda %1 
gibi çok düşük bir düzeydedir. Şehirde ise bu oran nispeten (erkeklerde %32 ve kadınlarda %15) 
yüksektir. Şehir-Köy nüfusu ile eğitim durumuna ilişkin bilgiler Tablo 3'de sunulmaktadır. 
 

Tablo 3: Bandırma'da Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Okuma Yazma Bilen-Bilmeyenlere 
göre Dağılımı / 1927 

 Cinsiyet Nüfus Mevcudu Okuma Yazma Bilen Okuma Yazma Bilmeyen 
Okuryazarlık 

Oranı 
Okuryazarlık Oranı 

(Toplam) 

Şehir 
E 5.746 1.845 3.901 0,32 

0,24 
K 5.381 833 4.548 0,15 

Köyler 
E 24.473 2.890 21.583 0,12 

0,06 
K 26.172 391 25.781 0,01 

Toplam 
E 30.219 4.735 25.484 0,16 

0,10 
K 31.553 1.224 30.329 0,04 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. 4) 

 
Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Mahali Tevellüt (Ulusal Köken) ve Konuşulan Dil Yapısı 
 
Bandırma'nın İzmir ve İstanbul'a ticari bir köprü olmasını sağlayan liman şehri olması gözönüne 
alındığında, yörede yaşayanların ulusal kökenleri (mahali tevellütleri) ile konuşulan diller açısından 
çeşitlilik göstermesi doğaldır. Tablo 4a, 4b ve 5'den de görüleceği üzere özellikle köylerde konuşulan 
dil çeşitliliği, gerek şehirde gerekse de köylerde ise ulusal köken çeşitliliği söz konusudur. 
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Tablo 4a: Bandırma'da Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Mahali Tevellüt (Ulusal Köken) 
Yapısı / 1927 

 Cinsiyet Türkiye Efganistan Mısır İran Suriye 
Sair Afrika ve 

Asya 
Memleketleri 

Almanya Arnavutluk Avusturya Bulgaristan 

Şehir 
E 4.932     1 5 19 1 331 

K 4.282  1  1   19 2 448 

Köyler 
E 21.956 1  1  2  22 3 590 

K 23.596  1     2 1 630 

Toplam 
E 26.888 1  1  3 5 41 4 921 

K 27.878  2  1   21 3 1.078 

 
Tablo 4b: Bandırma'da Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Mahali Tevellüt (Ulusal Köken) 

Yapısı / 1927 
 Cinsiyet Yunanistan Macaristan İtalya Romanya Rusya Sırbistan 

Sair Avrupa 
Memleketleri 

Amerika Meçhul 

Şehir 
E 41 1 1 327 44 38 2  3 

K 44   487 41 34 1  21 

Köyler 
E 816 25 3 245 297 415 59  38 

K 790 1 3 285 394 363 91 1 14 

Toplam 
E 857 26 4 572 341 453 61  41 

K 834 1 3 772 435 397 92 1 35 

Kaynak (4a-b): Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. 70) 
 

Tablo 5: Bandırma'da Nüfusun Şehir-Köy ve Cinsiyet itibariyle Konuşulan Dil Yapısı / 1927 

  Lisanlar 

  Cinsiyet Türkçe Rumca Ermenice Fransızca İtalyanca İngilizce Arapça Yahudice Çerkesçe Kürtçe Tatarca Arnavutça Bulgarca Sair ve meçhul lisanlar 

Şehir 
E 5.689 3   1  2 3 5 10 4 12 2 15 

K 5.352 2      2 3  5 14  3 

Köyler 
E 20.767 408 3 1 3 1 3 9 1.142 2 698 38 599 799 

K 22.210 347 3 2   2 7 1.214 2 807 11 655 912 

Toplam 
E 26.456 411 3 1 4 1 5 12 1.147 12 702 50 601 814 

K 27.562 349 3 2   2 9 1.217 2 812 25 655 915 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. 46) 
 
 
İKTİSADİ YAPI 

 
İstihdam Durumu 
 
1927 yılı verilerine göre Bandırma'da, şehirde, sanayi ve ticaretle uğraşanların meslek sahipleri içindeki 
payı (sırasıyla %22 ve %21) oldukça yüksektir. Zirai meslek sahipleri ile ordu mensuplarının paylarının 
ise sırasıyla %25 ve %18 olduğu düşünülürse, Bandırma'da kentlilik düzeyinin gelişmiş olduğu 
söylenebilir. Ancak kentli istihdamının payı sadece %16'dır. İlgili veriler Tablo 6'da gösterilmektedir.    
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Tablo 6: Bandırma'da İstihdam Durumu / 1927 

  
Cinsiyet Zirai Sınai Ticari 

Serbes
t 

Memu
r 

Hakimle
r 

Ord
u 

PTT 
Muhteli

f 
Meslekler 

yekûnu 
Mesleksiz veya 
mesleği meçhul 

Şehir 
E 921 846 833 70 156 23 717 69 214 3.849 1.897 

K 60 19 8 18 2 1   21 129 5.252 

Köyler 
E 

11.86
7 

962 526 161 123 5 39 80 458 14.221 10.252 

K 6.214 42 4 13     46 6.319 19.853 

Toplam 
E 

12.78
8 

1.80
8 

1.35
9 

231 279 28 756 149 672 18.070 12.149 

K 6.274 61 12 31 2 1   67 6.448 25.105 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 28 Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri (sf. 18) 
 

Tablo 6'dan kadın işgücünün yoğun olarak köylerde tarım sektöründe istihdam edildiğini belirtebiliriz. 
Diğer yandan işgücünün önemli bir kısmı ise (%78; %4'ü şehirde, %74'ü köylerde) zirai nitelikte bir 
meslek icra etmektedir. 
 
Tarım 
 
1927 yılı tarım sayımı verilerine göre Bandırma'da tarımsal üretim Tablo 7a, 7b, 8a, 8b, 9a ve 9b'de 
sunulmaktadır. 
 

Tablo 7a: Bandırma'da Tahıl Üretimi / 1927 
 
 

Buğday Arpa Yulaf Çavdar 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo 
Bandırma 139.852 12.633.144 45.798 4.374.280 41.119 3.316.192 5.607 330.520 

2. Bölge 
Toplamı 

3.500.919 229.451.599 1.876.167 134.790.803 217.545 14.521.364 485.718 18.096.882 

Genel Toplam 22.383.714 1.333.150.811 10.103.598 629.280.734 1.045.976 59.187.862 1.746.638 101.056.766 
2. Bölgedeki 
Payı 0,0399 0,0551 0,0244 0,0325 0,1890 0,2284 0,0115 0,0183 

Türkiye'deki 
Payı 0,0062 0,0095 0,0045 0,0070 0,0393 0,0560 0,0032 0,0033 

 

Tablo 7b: Bandırma'da Tahıl Üretimi / 1927 
 
 

Kaplıca Pirinç Darı Mısır 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo 
Bandırma 18.201 1.339.844 15 608 2.665 210.523 21.182 843.460 

2. Bölge Toplamı 39.598 3.487.393 1.193 201.417 583.700 35.704.891 138.205 8.250.718 

Genel Toplam 834.737 59.964.251 110.282 10.076.999 1.119.140 78.122.910 1.749.135 129.422.463 

2. Bölgedeki Payı 0,4596 0,3842 0,0126 0,0030 0,0046 0,0059 0,1533 0,1022 

Türkiye'deki Payı 0,0218 0,0223 0,0001 0,0001 0,0024 0,0027 0,0121 0,0065 

Kaynak (7a-b): Devlet İstatistik Enstitüsü 1927 Tarım Sayımı (sf. 24, 33, 35, 44) 
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Tablo 8a: Bandırma'da Baklagiller Üretimi / 1927 

 
Bakla Bezelye Nohut Fasulye 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo 

Bandırma 11.006 1.032.859 442 18.752 2.379 250.081 2.264 134.697 

2. Bölge 
Toplamı 

123.829 11.957.894 2.195 175.100 170.004 5.341.962 32.927 1.504.233 

Genel 
Toplam 

213.719 19.656.346 11.933 478.580 280.950 12.271.747 274.627 11.633.062 

2. Bölgedeki 
Payı 0,0889 0,0864 0,2014 0,1071 0,0140 0,0468 0,0688 0,0895 

Türkiye'deki 
Payı 0,0515 0,0525 0,0370 0,0392 0,0085 0,0204 0,0082 0,0116 

 
Tablo 8b: Bandırma'da Baklagiller Üretimi / 1927 

 
Börülce Mercimek Fiğ Burçak 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo 

Bandırma 63 5.456 40 4.632 395 5.600 6.660 547.859 

2. Bölge 
Toplamı 

23.550 1.349.925 4.280 166.181 8.509 390.698 273.258 16.476.707 

Genel 
Toplam 

44.867 2.624.440 104.597 4.614.542 134.816 9.638.538 674.894 39.305.518 

2. Bölgedeki 
Payı 0,0027 0,0040 0,0093 0,0279 0,0464 0,0143 0,0244 0,0333 

Türkiye'deki 
Payı 0,0014 0,0021 0,0004 0,0010 0,0029 0,0006 0,0099 0,0139 

Kaynak (8a-b): Devlet İstatistik Enstitüsü 1927 Tarım Sayımı (sf. 46, 54, 56, 64) 

 
Tablo 9a: Bandırma'da Sınai Bitki Üretimi / 1927 

 
Patates Pancar Soğan Sarımsak Pamuk 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo 

Bandırma 70 4.024 69 4.184 278 128.083 15 606 254 2.565 
2. Bölge 
Toplamı 12.948 1.861.126 15.526 2.630.214 14.092 2.682.860 2.561 152.373 120.919 9.537.869 

Genel Toplam 135.803 20.738.756 86.776 23.935.398 94.390 14.853.550 9.269 944.421 991.279 38.905.066 
2. Bölgedeki 
Payı 0,0054 0,0022 0,0044 0,0016 0,0197 0,0477 0,0059 0,0040 0,0021 0,0003 
Türkiye'deki 
Payı 0,0005 0,0002 0,0008 0,0002 0,0029 0,0086 0,0016 0,0006 0,0003 0,0001 

 

 
Tablo 9b: Bandırma'da Sınai Bitki Üretimi / 1927 

 
Keten Susam Tütün Afyon 

Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Dönüm Kilo Tohum 

Bandırma 742 15.707 1.971 35.616 4.400 251.827 402 216 2.223 

2. Bölge Toplamı 4.563 287.638 149.033 4.133.536 388.355 23.538.606 72.158 46.079 1.491.278 

Genel Toplam 65.343 2.930.809 460.050 10.961.169 790.765 47.531.635 169.662 112.257 2.473.758 

2. Bölgedeki Payı 0,1626 0,0546 0,0132 0,0086 0,0113 0,0107 0,0056 0,0047 0,0015 

Türkiye'deki Payı 0,0114 0,0054 0,0043 0,0032 0,0056 0,0053 0,0024 0,0019 0,0009 

Kaynak (9a-b): Devlet İstatistik Enstitüsü 1927 Tarım Sayımı (sf. 66, 74, 76, 84) 
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Tablolardan anlaşılmaktadır ki; tahıl üretimi ağırlıklı bir paya sahiptir. Tahıl üretimini sırasıyla baklagiller 
üretimi ve sınai bitki üretimi izlemektedir. İzmir, Isparta, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, 
Manisa ve Muğla'yı içine alan 2. Bölge sınıflandırmasında Bandırma'nın payı, tahıl üretimi açısından 
yulaf (%23), kaplıca (%38), mısır (%10); baklagiller üretimi açısından bakla (%9), bezelye (%11), fasulye 
(%9); sınai bitki üretimi açısından ise soğan (%5), keten (%6) ve tütün (%1) ürünleri için önemli 
düzeydedir. Bandırma'nın Türkiye içindeki payı ise, tahıl üretimi açısından buğday (%1), yulaf (%6), 
kaplıca (%2), mısır (%07 -binde 7-); baklagiller üretimi açısından bakla (%5), bezelye (%4); sınai bitki 
üretimi açısından soğan (%09), keten (%06) ve tütün (%05) ürünleri için önemli düzeydedir.    
 
Sanayi 
 
1927 yılı sanayi sayımı verilerine göre Bandırma'da sanayi gruplarında işletme ve çalışan sayıları Tablo 
10a ve 10b'de sunulmaktadır. 
 

Tablo 10a: Bandırma'da Sanayi Gruplarında İşletme ve Çalışan Sayıları / 1927 

 

Maden Çıkarma Sanayii Tarım, Evcil Hayvanlar, Av ve Balıkçılık Sanayii Dokuma Sanayii Sair Bitkisel Madde ve Ağaç Mamulleri Sanayii 

İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı 

Bandırma 3 56 186 597 28 196 34 73 

Balıkesir 26 2.836 1.289 4.280 212 648 296 589 

Türkiye Toplamı 556 18.932 28.439 110.480 9.353 48.025 7.896 24.264 

Balıkesir'deki Payı 0,1154 0,0197 0,1443 0,1395 0,1321 0,3025 0,1149 0,1239 

Türkiye'deki Payı 0,0054 0,0030 0,0065 0,0054 0,0030 0,0041 0,0043 0,0030 

 

Tablo 10b: Bandırma'da Sanayi Gruplarında İşletme ve Çalışan Sayıları / 1927 

 
Bina İnşaatı Sanayii Maden ve Maden işletmesi Sanayii ile Makine İmalâtı Sanayii Kimya Sanayii 

İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı İşletme Sayısı Çalışanlar Sayısı 

Bandırma 19 164 58 130 7 16 

Balıkesir 159 717 548 26 52 185 

Türkiye Toplamı 2.877 12.345 14.752 556 697 3.107 

Balıkesir'deki Payı 0,1195 0,2287 0,1058 0,1154 0,1346 0,0865 

Türkiye'deki Payı 0,0066 0,0133 0,0039 0,0054 0,0100 0,0051 

Kaynak (10a-b): T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Sanayi Sayımı 1927 (sf. 35) 
 

Tablolardan anlaşılmaktadır ki; Bandırma'da tarım, inşaat ve kimya sanayiinde işletme ve çalışan 
sayıları önemli düzeydedir. Bandırma'nın Balıkesir içindeki payı, Tarım, Evcil Hayvanlar, Av ve Balıkçılık 
Sanayii açısından (hem işletme hem de çalışanlar sayısı için %14); Bina İnşaatı Sanayii açısından 
(sırasıyla %12 ve %22); Kimya Sanayii açısından (sırasıyla %13 ve %9) düzeyindedir. Bandırma'nın 
Türkiye içindeki payı ise, Tarım, Evcil Hayvanlar, Av ve Balıkçılık Sanayii açısından (sırasıyla %06 ve %05); 
Bina İnşaatı Sanayii açısından (sırasıyla %07 ve %1,3); Kimya Sanayii açısından (sırasıyla %1 ve %05) 
düzeyindedir. 
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SONUÇ 
 

Çalışmamızda, Bandırma’nın cumhuriyetin ilk yıllarındaki demografik ve iktisadi (istihdam durumu, 
tarım ve sanayi) yapısı veriler aracılığıyla ortaya konulmaktadır.    
 
1927 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bandırma nüfusunun %18'i şehirde, %82'si ise köylerde 
yaşamaktadır. Bandırma'da okuryazarlık oranı, köylerde, özellikle kadınlarda %1 gibi çok düşük bir 
düzeydedir. Şehirde ise bu oran nispeten (erkeklerde %32 ve kadınlarda %15) yüksektir. 
 
1927 yılı verilerine göre Bandırma'da, şehirde, sanayi ve ticaretle uğraşanların meslek sahipleri içindeki 
payı (sırasıyla %22 ve %21) oldukça yüksektir. Zirai meslek sahipleri ile ordu mensuplarının paylarının 
ise sırasıyla %25 ve %18 olduğu düşünülürse, Bandırma'da kentlilik düzeyinin gelişmiş olduğu 
söylenebilir. Kadın işgücünün yoğun olarak köylerde tarım sektöründe istihdam edildiğini belirtebiliriz. 
Diğer yandan işgücünün önemli bir kısmı ise (%78; %4'ü şehirde, %74'ü köylerde) zirai nitelikte bir 
meslek icra etmektedir. 
 
Tarımda, tahıl üretimi, ağırlıklı bir paya sahiptir. Tahıl üretimini sırasıyla baklagiller üretimi ve sınai bitki 
üretimi izlemektedir. Sanayide ise tarım, inşaat ve kimya sanayiinde işletme ve çalışan sayıları önemli 
düzeydedir. 
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BANDIRMA VE ÇEVRESİ DIŞ TİCARETİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 
 

Arş. Gör. E. Fırat AKGÜL 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, eakgul@bandirma.edu.tr    

 
 
ÖZET:   
 
Bandırma; sahip olduğu deniz, demir ve karayolu bağlantılarının yanı sıra, hinterlandında ülkemizin önde gelen 
sanayi kentlerinin yer alması nedeniyle, önemli lojistik merkezlerden birisi haline gelmiştir. Ayrıca, Bandırma ve 
çevresindeki sanayi tesislerinin sayısının yıllar itibariyle artması ile sanayi üretiminde önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Bandırma ve çevresinin dış ticaret aktivitesinin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 2004-2017 yılları arasında Bandırma, Erdek ve Marmara Adası 
Liman Başkanlıklarından elde edilen yıllık ithalat ve ihracat verileri dikkate alınmış, zaman serisi analizinin yanı 
sıra bölgedeki dış ticaret aktivitesinin ülkemiz dış ticaret verileri ile uyumu, Kendall Tau ile tespit edilmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre, bölgedeki dış ticaret aktivitesi yıllar itibariyle artış gösterse de yıllık değişim oranlarının çok 
değişken bir görünüm sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, dış ticaretin yıllar itibariyle gelişimi dikkate alındığında, 
Bandırma ve çevresinin, Türkiye geneli ile pozitif uyumlu hareket ettiği ancak uyum gücünün nispeten düşük 
kaldığı görülmüştür. Bölgenin sanayi kentlerine yakınlığı ve özellikle Bandırma limanının Marmara Denizindeki en 
büyük limanlardan birisi olduğu düşünüldüğünde, kapasitenin ve potansiyelin etkin yönetilmediği çıkarımında 
bulunulabilir.    
 
Anahtar sözcükler: Bandırma ve Çevresi, Dış Ticaret, Kendall Tau 
JEL Kodu: F14, O18 
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STATISTICAL ANALYSIS OF FOREIGN TRADE OF BANDIRMA AND ITS 

SURROUNDINGS  
 

Res. Asst. E. Fırat AKGUL 
Bandırma Onyedi Eylül University, Maritime Faculty, eakgul@bandirma.edu.tr  

 
ABSTRACT:   
 
Bandirma has become one of the important logistics centers because of its seaway, railway and highway 
connections as well as the leading industrial cities of our country in its hinterland. In addition, significant progress 
has been achieved in industrial production with the increase in the number of industrial plants in Bandırma and 
its surroundings over the years. In this study, it is aimed to statistically evaluate foreign trade activity of Bandırma 
and its surroundings. In this context, annual import and export data obtained from Bandırma, Erdek and Marmara 
Island Port Authorities were taken into consideration for the period of 2004-2017. In addition to the time series 
analysis, foreign trade activity is analyzed whether it is consistent with the country's foreign trade data by 
applying Kendall Tau. According to the findings, although the foreign trade activity in the region has increased 
over the years, annual change varies over the years. Furthermore, considering the development of foreign trade 
over the years, Bandirma and its surroundings and the county move positively, but the overall strength of the 
consistency were found to be relatively low. It can be deduced that although the proximity of the region to the 
industrial cities and especially the Bandirma port is considered to be one of the largest ports in the Marmara Sea, 
the capacity and potential are not effectively managed. 
 
Keywords: Bandırma and Its Surroundings, Foreign Trade, Kendall Tau 
JEL Code: F14, O18 
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GİRİŞ 
 

Güney Marmara bölgesi ulaşım ağı içerisinde stratejik bir konumda yer alan Bandırma; karayolu, 
demiryolu ve denizyolu taşımacılığı konusunda gelişmiş olanaklara sahiptir. Sanayi kentlerine yakın 
olmasının etkisiyle ilçe sınırları içerisinde ve çevresinde sanayi tesislerinin sayısı yıllar itibariyle 
artmaktadır. Ayrıca, ulaştırma imkanları nedeniyle de lojistik süreçlerde fırsatlar sunmaktadır. İlçe 
sınırları içerisinde yer alan üniversite, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temini hem de 
karşılaşılan problemlere bilimsel bir bakış açısıyla çözümü konusunda değerli katkılar sunabilecek bir 
potansiyele sahiptir. Son zamanlarda sıklıkla vurgulanan yerelden genele doğru kalkınma modeli 
dikkate alındığında, Bandırma ve çevresi gibi bölgelerin katma değeri yüksek aktivitelere sahip olması 
beklenmektedir. Ekonomik kalkınmanın ana unsurlarından birisi olan uluslararası ticari aktiviteler 
sayesinde, sanayi üretiminin ihtiyaç duyduğu girdiler ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu nihai ürünler en 
ekonomik şekilde başka uluslardan temin edilmekte ve başka ulusların ihtiyaç duyduğu girdi veya nihai 
ürünler ülkemiz tarafından üretilip karşılanabilmektedir. Bandırma ve çevresinin, kendi sınırları 
içerisindeki ve hinterlandındaki üretim tesislerinin yanı sıra mevcut ulaştırma kapasitesi 
düşünüldüğünde, söz konusu ticari aktivitelerden ne kadarlık bir pay aldığının belirlenmesi ve aksayan 
tarafların tespit edilip gerekli aksiyonların alınması, yerelden kalkınma modeli kapsamında önemli bir 
husustur. Bu bağlamda, Bandırma ve çevresinin ülkemizin uluslararası ticaret aktivitelerindeki yeri, bu 
çalışma kapsamında ele alınarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Özellikle, Bandırma ve çevresinde 
gerçekleşen dış ticaret hacminin Türkiye genelindeki toplam dış ticaret hacmi ile uyumlu hareket edip 
etmediği araştırmanın esas odak noktasını oluşturmaktadır. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sisteminde yayımlanan, Bandırma’nın yanı sıra yakın 
çevresini oluşturan Erdek ve Marmara Adası liman başkanlıklarının 2004-2017 yılları arasındaki yıl sonu 
ithalat ve ihracat verileri, çalışma kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulguların söz konusu bölgenin 
dış ticaret aktivitelerinin gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda bir farkındalık 
oluşturması beklenmektedir.  
 
Çalışmanın ikinci bölümünde Bandırma ve çevresindeki ekonomik faaliyetler hakkında genel bir bilgi 
verilmiştir. Araştırmanın tasarımı bölümünde, analiz kapsamında kullanılan veriler ve yöntem hakkında 
detaylı bilgi verilmiştir. Bulgular, dördüncü bölümde detaylı şekilde açıklanmıştır. Bulguların 
yorumlanması, çıkarımlar ve gelecek çalışmalara dair öneriler ise sonuç kısmında verilmiştir. 
 
BANDIRMA VE ÇEVRESİNDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER 

 
Marmara Denizinin güney kıyısındaki konumu itibariyle, Türkiye’nin iş başkenti İstanbul ve çevresinin 
yanı sıra ticari faaliyetlerin merkezlerinden Güney Marmara ve Ege Bölgesi ile bağlantı noktalarından 
birisi olan Bandırma, sınırları içerisinde ve yakın çevresinde yer alan gelişmiş sanayi tesisleri ile bölgenin 
ve ülkemizin yükselen değerleri arasındadır. Gübre üretimi, bor madeni ve borlu ürünlerin işletilmesi 
ve değerlendirilmesi, beyaz et ve et ürünleri üretimi ile tarım makinelerinin üretimi konusunda önde 
gelen tesislere sahip olan Bandırma, bu özelliği ile bölgenin önemli sanayi merkezleri arasında yer 
almaktadır. Halihazırda Türkiye'de üretilen kimyasal gübrenin %15'i, etlik civcivin %25'i, yumurtalık 
civcivin %20'si, beyaz etin %22'si, yumurtanın %22'si ilçede üretilmektedir (Bansiad, 2018). 
 
Bandırma, sahip olduğu uluslararası limanı ile bölgenin dışa açılmasındaki önemli kapılardan birisidir. 
Temeli 1952 yılında atılan ve inşasına 1963 yılında başlanan Bandırma Limanı, Belediye tarafından 
işletilmekteyken 1969 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devredilmiş ve 1972 yılında kılavuzluk 
hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Limanın varlığı, hem kamu hem de özel sektörün dikkatini çekerek 
öncelikli olarak kimya sanayisinin bölgede yatırım yapmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Etibank 
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Bor Asit Fabrikası A.Ş. ile Bagfaş Gübre Fabrikası A.Ş. bölgenin sanayi serüveninin başlamasındaki ilk 
kıvılcım olarak nitelendirilebilir. Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsalarının da azınlık 
hisselerine sahip olduğu Bandırma limanının işletme hakkı, 18.05.2010’da TCDD tarafından Çelebi 
Holding A.Ş.’ye devredilmiş, yapılan yatırımlar ve organizasyonel dönüşüm neticesinde “Çelebi 
Bandırma Limanı” markası ile hizmete başlamıştır (Çelebi Bandırma Limanı, 2018).  
 
Bölgenin tarımsal hammadde zenginliği nedeniyle Bandırma ve çevresinde tarıma dayalı sanayi hızla 
gelişmiştir. Gıda sanayisinin de yoğunluk kazandığı bölgede faaliyet gösteren firmaların başında Banvit, 
Şekerpiliç, Kocaman Balıkçılık, Mauri Maya, Tamek ve Tat gıda gelmektedir (Arslan, 2005).  
 
1997 yılında Bandırma Ticaret Odası'nın desteği ile toplamda 944.444 m² alana kurulan Bandırma 
Organize Sanayi Bölgesinde, 5.000-85.000 m² arası büyüklükte 52 sanayi parseli bulunmaktadır. Söz 
konusu sanayi bölgesinde 2009 yılında traktör fabrikası faaliyete geçmiştir. Ayrıca, 2011 yılında, yıllık 
300 adet kapasiteli, elektrik üretebilen rüzgar türbini kule üretimi alanında faaliyet gösteren fabrika 
kurulmuştur. Bu fabrika, Türk-İspanyol ortaklığında kurulmuş olup, ülkemizde stratejik iş kollarında 
yapılan doğrudan yabancı yatırımlar konusundaki önemli yatırımlardan birisidir (Bansiad, 2018).  
 
ARAŞTIRMANIN TASARIMI 
 
Veri 
 
Araştırmanın amacına yönelik olarak Bandırma ve çevresindeki dış ticaret verileri Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi üzerinden 2004-2017 yıllarını 
kapsayacak şekilde temin edilmiştir. Veriler, liman başkanlıkları bazında, Bandırma ve çevresini 
oluşturacak şekilde; Bandırma, Erdek ve Marmara Adası Liman Başkanlıkları nezdinde yayımlanan 
veriler halinde filtrelenmiştir. Ham veriler arasında yer alan kabotaj ve transit yüklere ait veriler 
araştırmanın kapsamı dışında olduğu için dikkate alınmamıştır. 
 
Yöntem 
 
Araştırmanın yöntemi iki ayrı aşamada değerlendirilebilir. Birinci aşamada, Bandırma ve çevresi ile 
Türkiye genelindeki dış ticaret aktivitelerinin yıllar itibariyle nasıl değiştiğinin belirlenmesine yönelik 
olarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu bağlamda Bandırma, Erdek ve Marmara Adası ithalat ve 
ihracatının, Tablo 1’de detayı verilen Türkiye dış ticaretindeki payı belirlenmiş, ardından analizin 
yapıldığı zaman aralığı içerisinde, yıllık değişim oranları tespit edilmiştir. Ayrıca Bandırma ve çevresinin 
yıllara göre Türkiye geneli dış ticaretindeki pay değişimi incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında 
ise, Bandırma ve çevresindeki dış ticaret aktivitesinin Türkiye geneli ile uyumunun yönü ve derecesi 
Kendall Tau çarpanı ile tespit edilmiştir. 
 
 
Kendall Tau 
 
Kendall Tau, Maurice Kendall tarafından 1938 yılında geliştirilmiş bir yöntem olup, veri madenciliği 
uygulamalarında iki değişken arasındaki ilişki gücünün ölçülmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kendall 
Tau (Kendall τ) sıra korelasyonu katsayısı parametrik olmayıp, seriler arasında uyumluluk ve bağımlılık 
olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılır. Serileri oluşturan değişkenlerin birbirleri ile eşleştilmiş 
gözlemler (paired observations) olması ve söz konusu değişkenlerin sıralı olması koşuluyla seriler 
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arasındaki ilişki Kendall tau ile hesaplanabilir. Kendall tau, tıpkı Spearman katsayısı gibi verilerin 
sıralamasına dayanır. Yani her bir değişkene ait değerler ayrı ayrı sıralanır ve numaralandırılır. Kendall 
tau çarpanın nasıl hesaplanacağı üzerine detaylı bilgi Conover (1980) tarafından verilmiştir. Spearman 
katsayısında olduğu gibi Kendall tau ile güven aralıkları hesaplamak ve hipotez testleri yapmak 
mümkündür (Chrichton, 1999). 
 
Kendall Tau +1 ve -1 arasında değerler almaktadır. Sonucun pozitif olması halinde iki serinin 
sıralamalarının birlikte arttığı, negatif olması halinde ise serilerden birisi artarken diğerinin azaldığı 
anlaşılır. Tau değerinin 0 olması durumunda ise serilerin tamamen birbirinden bağımsız ve rassal 
hareket ettiği sonucuna varılabilir. Söz konusu çarpanın hesaplanması aşağıda verilmektedir (Conover, 
1980): 
 

C = DE − D5
1
2D(D − 1)

 

 
DE= sıralamalardaki ortak sıra numarasına sahip (uyumlu) çift sayısı 
DE= sıralamalardaki ortak sıra numarasına sahip olmayan (uyumsuz) çift sayısı 
 
Seriler arası eşleştirilmiş değişkenler arasından baz alınan bir kesit, diğer eşleştirilmiş değişkenler ile 
kıyaslanır ve artış ya da azalış durumlarına göre aralarında uyum olup olmadığına, serilerin birlikte 
hareket edip etmediğine bakılır. Bu şekilde uyumlu ve uyumsuz çift sayıları belirlenir. Formülde 
belirtilen “n” değeri, aralarında uyum aranan çiftlerin toplam sayısını göstermekte olup, elde edilen 
sayılar formülde yerine konulduğunda tau çarpanına ulaşılmaktadır.  
 
Serilerin birbirleri ile nasıl hareket ettiğinin belirlenmesine yönelik farklı analiz yöntemleri mevcuttur. 
Bu çalışmada Kendall Tau kullanılması şu şekilde açıklanabilir. Birincisi, seri ortalamalarının 
karşılaştırılması söz konusu olmadığından, büyüklük olarak serilerin aynı düzeyde olma zorunluluğu 
yoktur. İkinci olarak, seri değişkenlerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadıklarını gözlemlemek ve 
yorumlamak diğer sıra korelasyon yöntemlerine göre nispeten daha kolaydır (Conover, 1980). 
Dolayısyla, Bandırma ve çevresindeki dış ticaret aktivitelerinin ülke geneli ile uyumunun analizi 
amacıyla Kendall Tau yöntemi seçilmiştir.   
 
BULGULAR 
 
Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilen ton cinsinden yıllık ithalat ve ihracat toplamı ile yıllık değişim 
oranları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilen yıllık ithalat ve ihracat toplamı ile yıllık değişim 
oranları (ton) 

 
Yıl Türkiye Toplam İthalat-İhracat (ton) Yıllık Değişim 

2004 178.061.018  

2005 178.686.990 0,35% 

2006 206.902.533 15,79% 

2007 222.202.508 7,39% 

2008 224.792.649 1,17% 

2009 213.632.353 -4,96% 

2010 246.522.116 15,40% 

2011 255.323.090 3,57% 

2012 283.782.414 11,15% 

2013 277.335.605 -2,27% 

2014 283.316.220 2,16% 

2015 300.478.930 6,06% 

2016 309.937.639 3,15% 

2017 347.348.092 12,07% 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İstatistik Bilgi Sistemi 
 
Bazı yıllar bir önceki yıla göre düşüş gerçekleşmiş olsa da 2004 yılından 2017 yılına gelindiğinde ithalat 
ve ihracat toplamının iki katına çıktığı görülmektedir. Özellikle Çin’in dünya ticaret örgütüne üye olması 
ile başlayan ve akabinde ülkeler arası gümrük duvarlarının büyük oranda ortadan kalması ile artan 
küresel ticaret hacminden ülkemiz de nasibini almıştır. Ancak, 2009 yılında ABD merkezli küresel finans 
krizinin ticari aktiviteleri doğrudan etkilemesi ile azalan ticaret hacmi, ülkemizde de etkisini 
göstermiştir. 2013 yılında yaşanan düşüşü ise bölgesel jeopolitik gelişmeler ile açıklamak mümkündür. 
 
Bandırma ve çevresinde yer alan Erdek ve Marmara Adası liman başkanlıklarından elde edilen veriler 
incelendiğinde, bölgedeki dış ticaret hacminin ülke genelinde olduğu gibi yıllar itibariyle arttığı Tablo 
2’de görülmektedir. Ancak yıllık değişim oranlarına bakıldığında, ülke geneli ile paralel bir ivme söz 
konusu değildir. Örneğin 2006 yılında, bir önceki yıla göre %2,81’lik bir düşüş gözlenmişken, 2007 
yılında %34,93’lük oranda dış ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Benzer durum, sonraki yıllarda da 
gözlenmektedir.  
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Tablo 2: Bandırma ve Çevresi Yıllara Göre Dış Ticaret Verileri, Yıllık Değişim Oranları ve Bölgenin 
Türkiye Genelindeki Payı 

 

Yıl 
Bandırma ve Çevresi 

Toplam İthalat-
İhracat (ton) 

Yıllık Değişim (%) Pay (%) 

2004 3.354.083  1,88% 

2005 3.285.657 -2,04% 1,84% 

2006 3.193.416 -2,81% 1,54% 

2007 4.308.928 34,93% 1,94% 

2008 4.662.176 8,20% 2,07% 

2009 4.311.940 -7,51% 2,02% 

2010 5.206.709 20,75% 2,11% 

2011 5.754.501 10,52% 2,25% 

2012 5.688.743 -1,14% 2,00% 

2013 5.022.568 -11,71% 1,81% 

2014 5.484.678 9,20% 1,94% 

2015 4.905.739 -10,56% 1,63% 

2016 4.921.951 0,33% 1,59% 

2017 5.669.852 15,20% 1,63% 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İstatistik Bilgi Sistemi 
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, Bandırma ve çevresinin Türkiye genelindeki payı incelendiğinde, 2014 yılına 
kadar dar bir aralıkta inişli çıkışlı bir ivme görülse de, 2014 yılından sonra bölgenin ülke genelindeki 
payında düşüş görülmektedir. 
 

 
Şekil 1: Bandırma ve Çevresi Dış Ticaretinin Yıllara Göre Türkiye Genelindeki Payı 

 
Bandırma ve Çevresi ile Türkiye genelindeki bir önceki yıla gore dış ticaret hacmindeki değişim Şekil 
2’de gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere Bandırma ve çevresindeki dış ticaret aktivitelerinin, 
Türkiye geneline göre daha değişken bir yapı gösterdiği, dip ve tepe noktaları arası boy farklarının daha 
fazla olduğu görülmektedir. 2005-2006 yılları arasında olduğu gibi bazı yıllarda negatif korelasyon 
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olduğu, bazı yıllarda ise Bandırma ve çevresinde, Türkiye geneline göre daha agresif değişim olduğu 
tespit edilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 2: Türkiye Geneli ile Bandırma ve Çevresinin Yıllara Göre Dış Ticaret Hacmindeki Değişim 
 
Bandırma ve çevresi ile Türkiye genelindeki dış ticaret aktivitelerinin yıllara göre değişimlerinin birlikte 
ele alınıp ne yönde ve hangi şiddette hareket ettiğinin belirlenebilmesi amacıyla, her iki seriye ait 
değişkenler kesit halinde baz alınıp ikili karşılaştırmalar yapılarak Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre 
uyumlu ve uyumsuz olarak hareket eden seri çiftleri tespit edilmiştir. 
 

Tablo 3: Bandırma ve Çevresi ile Türkiye Geneli Dış Ticaret Hacminin Yıllık Değişimlerine Göre 
Uyum Analizi 

 

Yıl Bandırma ve Çevresi 
Yıllık İth.-İhr. 

Değişimi 

TR Yıllık İth.-İhr. 
Değişimi 

Uyumlu Uyumsuz Toplam seri 
çiftleri 

2005 -2,04% 0,35% 10 2 12 

2006 -2,81% 15,79% 3 8 11 

2007 34,93% 7,39% 7 3 10 

2008 8,20% 1,17% 6 3 9 

2009 -7,51% -4,96% 6 2 8 

2010 20,75% 15,40% 7 0 7 

2011 10,52% 3,57% 4 2 6 

2012 -1,14% 11,15% 3 2 5 

2013 -11,71% -2,27% 4 0 4 

2014 9,20% 2,16% 1 2 3 

2015 -10,56% 6,06% 1 1 2 

2016 0,33% 3,15% 1 0 1 

2017 15,20% 12,07%    

   53 25 78 

Kendall Tau 0,361 

 

                                                             
1 %95 güven aralığında anlamlı (z değeri= 1,71; p değeri=0,0436) 
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Tablo 3’te verildiği üzere toplam 78 eşleştirilmiş değişken kesitinin dikkate alındığı analiz sonucunda 
Kendall tau 0,36 çıkmıştır. Sonucun anlamlılık derecesinin belirlenmesi amacıyla z değeri 1,71 
bulunmuştur. Söz konusu değer z tablosunda 0,9564 değerine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla p değeri 
de 0,0436 olarak tespit edilmiştir. Yani, %95 güven aralığında analiz sonucu anlamlıdır. 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Ülkemiz sanayi faaliyetlerinin büyük çoğunluğu, ülkemizin batısında yer alan; özellikle İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, Manisa, Denizli gibi şehirlerde yerine getirilmektedir. Bu bağlamda Bandırma, hinterlandında 
konu şehirlerin yer almasının yanı sıra, sınırları içerisinde ve yakın çevresinde yıllar itibariyle sayısı ve 
kapasitesi artan gelişmiş sanayi tesisleri nedeniyle ülkemizin üretimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 
sahip olduğu lojistik imkanlara bağlı olarak dış dünya ile ticari faaliyetlerin yerine getirilmesindeki 
önemli kapılardan birisidir. Bandırma ve çevresinin, kendi sınırları içerisindeki ve hinterlandındaki 
üretim tesislerinin yanı sıra mevcut ulaştırma kapasitesi düşünüldüğünde, söz konusu ticari 
aktivitelerden ne kadarlık bir pay aldığının belirlenmesi ve aksayan tarafların tespit edilip gerekli 
aksiyonların alınması, yerelden kalkınma modeli kapsamında önemli bir husustur. Bu bağlamda, 
Bandırma ve çevresinin ülkemizin uluslararası ticaret aktivitelerindeki yeri, bu çalışma kapsamında ele 
alınarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Bandırma ve çevresinin yıllık 
dış ticaret aktivitelerinin değişim oranının, Türkiye geneli ile kıyaslandığında aynı yönde olmasına 
rağmen, aralarındaki uyum düşük çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye genelinde dış ticaret bağlamında 
iyimser bir değişim söz konusu iken Bandırma ve çevresinde aynı oranda gelişmenin çoğunlukla 
olmadığı, hatta bazı durumlarda ters hareket ettiği tespit edilmiştir. Sürdürülebilirliğin esas olduğu 
iktisadi faaliyetlerde, dış ticaret aktivitelerindeki oynaklık ile artan belirsizlik, bir risk olarak 
değerlendirilebilir. Buna göre, mevcut kapasitenin ve potansiyelin etkin yönetilmediği çıkarımında 
bulunulabilir. Dolayısıyla eksik yönlerin tespit edilip gerekli aksiyonların alınmalıdır. Bu durum, farklı 
nicel ve nitel analiz yöntemleri ile gelecekteki çalışmalarda ele alınabilir. 
 
KAYNAKLAR 
 
Arslan, F. (2005). Bandırma’daki Sanayicilerin Kuş Cenneti Milli Parkı Kirliliğini Algılaması, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Atlantis, (2018). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi, 

https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_yuk.aspx Erişim Tarihi: 18.07.2018 
Bansiad, (2018). Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği, 

http://www.bansiad.org.tr/tr/index.php/bandirma-hakkinda Erişim Tarihi: 19.08.2018 
Conover W.J. (1980). Practical Non-Parametric Statistics, 2nd edn. John Wiley and Sons, New York. 
Crichton N.J. (1999). Information point: Spearman's rank correlation. Journal of Clinical Nursing 8, 763. 
Çelebi Bandırma Limanı, (2018). http://www.portofbandirma.com.tr/kurumsal/hakkimizda Erişim 

Tarihi: 19.08.2018 
  



 

 51 

 

BANDIRMA ve ÇEVRESİNDEKİ TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE ve ÜLKE 
EKONOMİSİNE KATKILARI 

 
Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, mercakar@bandirma.edu.tr  
 

Arş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, hguvenoglu@bandirma.edu.tr 

 
 
ÖZET: 
 
Günümüzde tavukçuluk sektörü gerek yarattığı istihdam gerekse katma değer açısından önemli bir endüstri kolu 
olmuş ve büyüyerek yoluna devam etmektedir. Kasaplık et tavukçuluğu denilen broiler yetiştiriciliğinde üretim 
süresinin çok kısa olması, birim alanda yoğun (entansif) üretim yapılabilmesi yemin ete dönüşme oranının yüksek 
olması, iş gücünün diğer tarımsal işletmelere nazaran daha düşük olması, kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin 
ucuz, kolesterol ve yağ oranının düşük, sindirimi kolay, besin değeri açısından iyi bir protein kaynağı olması gibi 
nedenlerle etlik piliç eti üretimi hayvancılık sektörü içerisinde özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan yumurta 
tavukçuluğu da, insan beslenmesinde mükemmel bir gıda olan yumurtanın üretimi açısından çok önemli bir 
yetiştiricilik faaliyeti olarak göze çarpmaktadır. 
 
FAO 2013 yılı verilerine göre; Dünya’da 96.337.658 ton tavuk eti üretimi, 68.262.486 ton tavuk yumurtası üretimi 
yapılmıştır. Dünya üretimi ile kıyaslandığında Ülkemiz, tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde 10. sırada yer 
almıştır. Avrupa da ise 16.072.299- tavuk eti üretimi, 10.933.300- ton tavuk yumurtası üretimi yapılmıştır. Avrupa 
üretimi ile kıyaslandığında Ülkemiz, tavuk eti üretiminde 2. sırada, tavuk yumurtası üretiminde ise 3. sıradadır.  
 
Bandırma İlçesi merkez olmak üzere çevresinde de çok uzun yıllardan bu yana etlik piliç eti üretimi ve yumurta 
üretimi gerçekleştiren entegre işletmeler yer almaktadır. Bandırma ve çevresinde yaklaşık olarak Türkiye beyaz 
et üretiminin % 20'si, yumurta üretiminin de % 8'inin gerçekleştiği söylenebilir. Dolayısıyla çalışmamızda sektörde 
bu denli ağırlığı olan bir yerleşim merkezindeki üretim varlığının bölge ve ülke ekonomisine yapmış olduğu katkılar 
araştırılacak, var olan sorunlara göz atılarak çözüm yolları analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bandırma, tavukçuluk sektörü, bölgesel kalkınma. 
JEL Kodları: Q13, R11. 
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ABSTRACT: 
 
Today, the poultry sector has become an important industry in terms of added value and employment, and 
continues its way by growing. Farming broiler poultry meat production for cutting in the duration of production 
is too short if called in the Unit field intensive have a high rate of production can be made before becoming 
nutrition in the workforce than in other agricultural enterprises, and low in red meat compared to chicken meat 
is cheap, low in cholesterol and fat, easy to digest, nutritional value in terms of reasons such as being a good 
source of protein for broiler meat production in the livestock sector has a special importance. On the other hand, 
egg poultry is also a very important breeding activity in terms of egg production, which is an excellent food for 
human nutrition. 
 
According to data from FAO 2013, 96.337.658 tons of chicken meat was produced in the world, 68.262.486 tons 
of chicken eggs were produced. When compared with world production, our country is the 10th largest producer 
of chicken meat and chicken eggs. In Europe, 16.072.299- poultry production and 10.933.300- tons chicken eggs 
were produced. Compared to European production, our country is in second place in chicken meat production 
and third in chicken egg production. 
 
In the area of Bandırma District, there are integrated enterprises that have been producing chicken meat and 
egg production for many years. It can be said that about % 20 of Turkey's white meat production and % 8 of egg 
production are realized in Bandırma and around. Therefore, in our study, the contribution of production assets 
in a residential area with such a weight in the sector to the regional and national economy will be investigated 
and the solutions will be analyzed by looking at the existing problems. 
 
Key Words: Bandırma, the poultry sector, regional development. 
JEL Codes: Q13, R11. 
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1.GİRİŞ 
 
Günümüzde tavukçuluk sektörü hızla ilerleyen önemli bir endüstri sektörü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tavukçuluk sektörünün gün geçtikçe ilerlemesi ve gelişme göstermesi Türkiye 
ekonomisine gerek ihracat alanında gerekse de istihdam alanında önemli katkılar sağlamaktadır 
(Çiçekgil ve Yazıcı, 2016: 26).  
 
Tüketici kesimi gün geçtikçe sağlığına daha fazla dikkat etmeye başlamış bu durum tüketicilerin 
beslenme alışkanlıklarında da değişiklik yaşanmasına yol açmıştır. Bu kapsamda tüketiciler kırmızı ete 
alternatif olarak kolesterol ve yağ oranı daha düşük olan, sindirimi kolay ve besin değeri açısından 
yüksek protein içeren kanatlı etlere yönelmişlerdir. Son 20 yıldır tüm dünyada kanatlı et üretiminin ve 
tüketiminin sürekli artış gösterdiği görülmektedir. Kanatlı sektörü içerisinde yer alan ve kanatlı 
sektörünün büyük bir kısmını oluşturan tavukçuluk; tavukların, et, yumurta ve diğer yan ürünlerinin 
üretilmesi için yetiştiriciliğinin yapıldığı hayvancılık kolu olarak tanımlanabilmektedir. Tavukçuluk ile 
ilgili ürünlere kolay ulaşılması, bu ürünlerin benzeri ürünlere göre daha ucuz olması ve sağlıklı olması 
gibi nedenler bu ürünlerin daha çok tüketilmesini sağlamaktadır. Ayrıca tavuk etinin sodyum, 
potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, kükürt, klor ve iyot bakımından oldukça zengin bir 
besin maddesi olması da tüketimini arttırmaktadır (T.C. Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği, 
2013: 2).  
 
Türkiye’de hayvancılık sektörü içerisinde yer alan tavukçuluk faaliyetleri 1970’li yıllarda başlamıştır. 
Tavukçuluk faaliyetleri 1970’li yıllarda küçük aile şirketleri tarafında yüksek maliyetle ve sınırlı üretim 
kapasiteleriyle gerçekleştirilmiştir. 1980’li yıllarda ise söz konusu alanda yapısal bir değişimi gidilmiş ve 
piliç eti entegre tesisleri kurulmuştur.  Böylece sektörde sözleşmeli üretim modeli uygulanmaya 
başlanmıştır. 1990’lı yıllarla birlikte sektöre yapılan yatırımların artmasına bağlı olarak modern üretim 
tesislerinin sayısında ve üretim kapasitesinde hızla artışlar görülmüş, yüksek standartlarda üretim hızla 
yayılmaya başlamıştır. 1990-2000 döneminde de tavukçuluk sektöründe önemli üretim artışları 
görülmüş ve bu artışlar günümüze kadar gelmiştir (Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017: 2-3; 
Çakı, 2007: 156). 
 
Kasaplık et veya piliç eti de denilen broiler üretiminin süresinin kısa olması, birim alanda yoğun üretim 
yapılabilmesi, yemin ete dönüşme oranının yüksek olması, tavuk etinin kırmızı ete göre daha ucuz, 
kolesterol ve yağ oranının daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı piliç eti üretimi hayvancılık 
sektöründe önemli bir yere sahiptir. 
 
Kasaplık et tavukçuluğu yanında Türkiye’de yumurta tavuğu yetiştiriciliği de önemli bir sektör haline 
gelmiştir. Türkiye’de 1970’li yıllarda üretimine başlanılan yumurtacılık faaliyetleri nicelik ve nitelik 
olarak gelişme göstererek günümüze kadar gelmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde 
Türkiye, dünyada en fazla yumurta üreten ilk 10 ülke arasında yerini almıştır (Eşidir ve Prim, 2013: 19; 
Prim, 2015: 20). 
 
Bu çalışmada,  dünyada, Türkiye’de, Bandırma ve çevresinde tavukçuluk sektörünün mevcut durumu 
incelenerek, sektörle ilgili sorunların giderilmesine ve sektörün gelişmesine yönelik çözüm önerileri 
sunulmaya çalışılacaktır. 
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2.DÜNYADA TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 
 

Dünya ülkelerinde de tavukçuluk sektörü önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.  Tablo 1’de 
bazı ülkelerin piliç eti (broiler)   üretimlerine yönelik verilere yer verilmiştir. 2012-2016 dönemine ilişkin 
verilerin yer aldığı tablo 1’e göre her yıl Amerika, Brezilya, Çin, Avrupa Birliği diğer ülkelere göre daha 
fazla piliç eti üretmiştir. Amerika, dünyada piliç eti üretiminde 2012-2016 döneminde her yıl 1. sırada 
yer almıştır. Çin 2012-2015 döneminde piliç eti üretiminde dünyada 2. sırada yer alırken 2016 yılında 
ikinciliği Brezilya’ya kaptırmıştır. Türkiye söz konusu dönemde yılda ortalama 1.8 milyon ton piliç eti 
üretimiyle dünyada piliç eti üretimi yapan seçili ülkeler içerisinde her yıl 9. sırada yer almıştır.  
 

Tablo 1. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Piliç Eti Üretimi / Ayak Hariç  (Bin Ton) 
Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 
AMERİKA 16.621 16.976 17.306 17.971 18.283 
BREZİLYA 12.645 12.308 12.692 13.146 13.605 
ÇİN 13.700 13.350 13.000 13.400 12.700 
AB 9.660 10.050 10.450 10.810 11.070 
HİNDİSTAN 3.16 3.450 3.725 3.900 4.200 
RUSYA 2.830 3.010 3.260 3.600 3.750 
MEKSİKA 2.958 2.907 3.025 3.175 3.270 
ARJANTİN 2.014 2.060 2.050 2.080 2.100 
TÜRKİYE 1.723 1.758 1.894 1.909 1.900 
TAYLAND 1.550 1.500 1.570 1.700 1.780 
ENDONEZYA 1.540 1.550 1.565 1.625 1.640 
DİĞERLERİ 14.866 15.480 16.018 15.378 15.250 
DÜNYA 83.267 84.399 86.555 88.694 89.548 

Kaynak: BESD-BİR (2018) 
 
Piliç eti üretimi kadar yumurta üretimi de dünya ekonomileri için önemli bir sektördür. Aşağıda 
dünyada yumurtacılık sektörüne ait verilere yer verilmiştir. Tablo 2’de 2016 yılı için dünyada yumurta 
üretiminin kıtalar arasındaki dağılımı gösterilmiştir. Tablo 2’de Asya kıtasının % 62,16’lık bir oranla 
dünyada yumurta üretiminin en çok yapıldığı kıta olduğu görülmektedir. Yumurta üretiminde Asya 
kıtasından sonra sırasıyla % 19,49 ile Amerika ve % 13,37 ile Avrupa kıtası gelmektedir. 
 

Tablo 2. Dünya’da Yumurta Üretiminin Kıtalar Arası Dağılımı (2016) 
Kıta  Bin Ton % 
Dünya 86.669 100 
Afrika 3.984 4,6 
Amerika 16.888 19,49 
Asya 53.870 62,16 
Avrupa 11.588 13,37 
Okyanusya 338 0,39 

Kaynak: YUM-BİR (2017) 
 
Tablo 3’te 2015 yılı için dünyada en fazla yumurta üretimi yapan ilk 20 ülkeye ilişkin veriler 
gösterilmiştir. Tablo 3’te dünyada 2015 yılında en fazla yumurta üretiminin 29.9 milyon ton ile Çin 
tarafından yapıldığı, en az üretimin ise 650 bin ton ile Nijerya tarafından yapıldığı görülmektedir. 2015 
yılı için Türkiye 1 milyon tonluk bir yumurta üretimi ile Dünyada en fazla yumurta üreten ülkeler 
arasında 9. sırada yerini almıştır.  
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Tablo 3. Dünya’da En fazla Yumurta Üreten İlk 20 Ülke (2015) 
Sıra  Ülke Üretim (bin ton) Sıra Ülke Üretim (bin ton) 
1 Çin 29.900 11 İran 930 
2 ABD 5.786 12 Fransa 908 
3 Hindistan 4.356 13 Almanya 790 
4 Meksika 2.638 14 İtalya 790 
5 Japonya 2.521 15 Tayland 790 
6 Rusya 2.500 16 Kolombiya 729 
7 Brezilya 2.371 17 İspanya 690 
8 Endonezya 1.387 18 Malezya 678 
9 Türkiye 1.045 19 İngiltere 653 
10 Ukrayna 1.007 20 Nijerya 650 

Kaynak: YUM-BİR (2017) 
 
Tablo 4’de 2012-2016 dönemi için dünyada yumurta ihracatından en fazla kazanç elde eden ilk 15 
ülkeye ilişkin veriler gösterilmiştir. Tablo 4’e göre dünyada yumurta ihracatından en fazla kazancı 
Hollanda sağlamıştır. Hollanda’yı sırasıyla ABD ve Türkiye takip etmiştir.  2012-2016 döneminde 
özellikle ilk 3 sırada yer alan ülkelerin ihracat gelirlerinde önemli dalgalanmaların olduğu göze 
çarpmaktadır. Türkiye’nin yumurta ihracatından elde ettiği kazanç 2012 yılında ABD’nin elde ettiği 
kazançtan fazla iken daha sonraki yıllarda bu fazlalık ABD lehine ciddi bir şekilde değişmiştir. 
 

Tablo 4. Dünya Yumurta İhracatında İlk 15 Ülke (bin $) 
Sıra Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 
 Dünya 3.889.357 4.153.452 4.373.816 4.005.050 3.349.093 
1 Hollanda 801.378 838.379 765.938 650.802 545.665 
2 ABD 343.608 461.871 472.073 515.318 439.960 
3 Türkiye 350.482 406.159 401.829 273.457 289.456 
4 Almanya 300.339 286.898 328.276 284.816 278.683 
5 Polonya 301 284 277 278 223 
6 Çin 155.595 156.217 173 174 169 
7 Fransa 174 175 194 177 163 
8 Belçika 142 176 172 173 159 
9 İspanya 154 158 160 201 148 
10 Malezya 134 137 145 126 114 
11 İngiltere 76 124 146 136 75 
12 Brezilya 96 61 87 73 51 
13 Kanada 40 33 50 0 46 
14 Belarus 42 64 63 48 43 
15 Macaristan 47 50 59 53 42 

Kaynak: YUM-BİR (2017) 
 
Tablo 1 ve tablo 3’deki veriler Türkiye’nin piliç eti üretimi ve yumurta üretiminde dünyada önemli bir 
yere sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye hem piliç eti üretiminde hem de yumurta üretiminde 
dünyada ilk 10 ülke içerisine girme başarısı göstermiştir. 
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3.TÜRKİYE’DE TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 
 

Türkiye’de hayvansal üretimin yarısından çoğunu kanatlı sektörü oluşturmaktadır. Kanatlı sektörü 
içerisinde de tavukçuluk sektörü toplam üretimin % 90’ınından fazlasını kapsamaktadır. Türkiye 
ekonomisinde tavukçuluk sektörü 1990’lı yıllardan sonra önemli sektörler içerisinde yerini almıştır. 
 
3.1. Türkiye’de Et Tavuğu Üretimi (Broiler Yetiştiriciliği) 
 
Türkiye’de kanatlı eti sektörünün gıda sektörü içinde AB ile rekabet edebilecek nadir sektörlerden biri 
olması, sektörün geniş bir istihdam olanağı yaratması ve örgütlenme yapısı bakımından gıda sektörü 
içerisinde yer alan en iyi alt sektörlerden biri olması sektörün Türkiye ekonomisi açısından önemini 
göstermektedir (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2009: 3). Tavukçuluk sektörü de kanatlı eti sektörünün en 
önemli kolu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Tablo 5’de Türkiye’de 1991-2017 dönemine ilişkin et tavuğu sayıları gösterilmiştir. Tablo 5 
incelendiğinde Türkiye’de et tavuğu sayısında artış trendi kriz dönemlerinde sekteye uğramış ve 
dalgalanmalar yaşanmıştır. 1990 yılından sonra tavukçuluk sektörüne yapılan hızlı yatırımlar sonuç 
vermiş ve 10 yıl içerisinde et tavuğu sayısında % 100’ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. 1991’de 88 
milyon olan et tavuğu sayısı 2000 yılına gelindiğinde yaklaşık % 120 artarak 193.4 milyona ulaşmıştır. 
2000 yılından sonra da et tavuğu sayısında dalgalanmalar yaşanmaya devam etmiştir. 2017 yılında 
Türkiye’de toplam 221.2 milyon adet et tavuğunun bulunduğu tablo 5’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 5. Türkiye’de Et Tavuğu (Broiler) Sayısı (bin adet) 
Yıllar                     Et Tavuğu (Broiler) Yıllar Et Tavuğu (Broiler) 
1991 88.380 2005 257.221 
1992 100.305 2006 286.121 
1993 120.081 2007 205.082 
1994 125.842 2008 180.916 
1995 71.690 2009 163.469 
1996 99.074 2010 163.985 
1997 104.871 2011 158.917 
1998 167.275 2012 169.034 
1999 167.863 2013 177.433 
2000 193.459 2014 199.976 
2001 161.899 2015 213.658 
2002 188.637 2016 220.322 
2003 217.133 2017 221.245 
2004 238.102   

Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Tablo 6’da Türkiye’de 1995-2017 döneminde kesilen et tavuğu sayısı ve elde edilen et miktarına ilişkin 
veriler gösterilmiştir.  Türkiye’de kesilen et tavuğu sayısında ve elde edilen et miktarında genel olarak 
bir artış trendinin olduğu tablo 6’da görülmektedir. Son dönemlere baktığımızda ortalama yıllık 1 milyar 
111 milyon adet et tavuğu kesildiği ve 1 milyon 900 bin ton et elde edildiği görülmektedir. 2017 yılında 
1 milyar 228 milyon adet tavuk kesilmiş ve bu kesilen tavuktan 2 milyon 137 bin ton et elde edilmiştir. 
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Tablo 6. Türkiye’de Kesilen Et Tavuğu (Broiler) Sayısı (bin adet) ve Et Miktarı (bin ton) 

Yıllar    
Kesilen 

Tavuk Sayısı 
Et Miktarı Yıllar 

Kesilen 
Tavuk Sayısı 

Et Miktarı 

1995 215.280 282 2007 604.836 1.068 
1996 258.865 421 2008 617.986 1.088 
1997 310.257 471 2009 717.401 1.293 
1998 308.427 487 2010 843.898 1.444 
1999 376.284 597 2011 963.245 1.613 
2000 413.963 643 2012 1.047.783 1.723 
2001 370.910 615 2013 1.060.673 1.758 
2002 416.002 696 2014 1.109.742 1.895 
2003 512.750 872 2015 1.118.719 1.909 
2004 512.239 877 2016 1.101.572 1.879 
2005 538.900 937 2017 1.228.444 2.137 
2006 495.566 918    

Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Tablo 7’de Türkiye’nin 2000-2016 yılları arasında ihraç ettiği tavuk eti miktarı gösterilmiştir. Tablo 7’de 
görüldüğü gibi Türkiye’nin söz konusu dönemde tavuk eti ihracatında belirgin dalgalanmalar 
yaşanmıştır. 2010 yılı ile birlikte ihracat 100 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bu yıldan sonra ortalama olarak 
yıllık yaklaşık 260 bin ton tavuk eti ihracatı yapılmıştır. 
 

Tablo 7. Türkiye’de Tavuk Eti İhracatı (Ton) 
Yıllar Tavuk Eti Yıllar Tavuk Eti 
2000 1.806 2009 81.632 
2001 12.286 2010 104.106 
2002 6.757 2011 195.937 
2003 8.381 2012 269.032 
2004 11.096 2013 322.429 
2005 28.627 2014 353.123 
2006 18.812 2015 294.128 
2007 24.824 2016 268.231 
2008 47.895   

Kaynak: BESD-BİR (2018) 
 
3.2. Türkiye’de Yumurta Tavuğu Üretimi 
 
Yumurta tavukçuluğu, insan beslenmesinde temel gıda ürünlerinden biri olan yumurtanın üretimi 
bakımında önemli bir yetiştiricilik faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayvansal kökenli gıda ürünleri 
İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli role sahiptir. Bu gıda ürünlerinden biri de 
yumurtadır. Zengin protein kaynağına sahip olması ve çok miktarda vitamin ve mineral içermesi 
dolayısıyla yumurta sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz besinlerindendir. Yumurtanın hazırlanışının 
kolay olması, düşük maliyetli olması ve sağlıklı beslenmede önemli bir besin maddesi olması yanında 
ulaşım kolaylığı tercih edilme nedenleri arasında sayılabilmektedir. Son dönemlerde yumurtanın 
faydalarının daha iyi anlaşılmasına paralel olarak yumurta üretim ve tüketiminde önemli artışlar 
yaşanmıştır (Çiçekgil ve Yazıcı, 2016: 26-27). 
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Tavukçuluk sektöründe hem tavuk eti (broiler) üretimi için hem de yumurta üretimi için ayrı ayrı 
tavuklar yetiştirilmektedir. Özetle tavukçuluk sektöründe tavuklar, etlik (broiler) ve yumurtalık olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Bu nedenle tavukçuluk sektöründe yumurta üretimini ayrı araştırmak 
gerekmektedir (Çakı, 2007: 160). 
 
Tablo 8’de Türkiye’de üretilen yumurta tavuğu ve tavuk yumurtasına ilişkin veriler gösterilmiştir. 1991 
yılından başlayarak 2017 yılına kadar her iki üretimde de dalgalanmaların olduğu özellikle kriz 
dönemlerinde üretimlerde dalgalanmaların arttığı tablo 8’de görülmektedir. 2009 yılından sonra 
yumurta tavuğu üretiminde istikrarlı bir artış olmasına karşın aynı dönem için tavuk yumurtası sayısında 
dalgalanmalar yaşanmıştır. 2017 yılında Türkiye’de 121 milyon 556 bin adet yumurta tavuğu ve 19 
milyar 281 milyon adet tavuk yumurtası bulunmaktadır. 
 

 Tablo 8.  Türkiye’de Yumurta Tavuğu Sayısı (bin adet) ve Tavuk Yumurtası Sayısı (bin adet) 

Yıllar                     Yumurta Tavuğu 
Tavuk 

Yumurtası 
Yıllar Yumurta Tavuğu 

Tavuk 
Yumurtası 

1991 50.827 7.667.990 2005 60.276 12.052.455 
1992 52.225 8.215.016 2006 58.698 11.733.572 
1993 58.179 10.006.269 2007 64.286 12.724.958 
1994 57.842 9.845.407 2008 63.365 13.190.696 
1995 57.325 10.268.668 2009 66.500 13.832.726 
1996 53.883 9.787.220 2010 70.934 11.840.396 
1997 61.402 12.089.341 2011 78.957 12.954.685 
1998 69.722 13.887.864 2012 84.677 14.910.773 
1999 71.885 14.090.023 2013 88.721 16.496.751 
2000 64.709 13.508.586 2014 93.751 17.145.389 
2001 55.676 10.575.046 2015 98.597 16.727.509 
2002 57.139 11.554.910 2016 108.689 18.097.604 
2003 60.400 12.666.782 2017 121.556 19.281.195 
2004 58.774 11.055.556    

Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Tablo 9’da Türkiye’de 2017 yılına ilişkin iller bazında yumurta tavuğu sayılarına yönelik bilgiler 
verilmiştir. Tablo 9’da görüldüğü gibi 2017 yılı için Türkiye’de 18.5 milyon adet ile en çok yumurta 
tavuğuna sahip olan il Afyon’dur. Yumurta tavuğu sıralamasında ikinci sırada 15.2 milyon adet ile 
Konya, üçüncü sırada 12.9 milyon adet ile Manisa, dördüncü sırada 7.3 milyon adet ile Balıkesir, beşinci 
sırada 6.8 milyon adet ile Bursa, altıncı sırada 5.6 milyon adet ile İzmir yer almaktadır.  
 

Tablo 9. Türkiye’de İller Bazında Yumurta Tavuğu Sayısı (2017) (bin adet) 
İller Tavuk Sayısı İller Tavuk Sayısı 
Adana 861 Kayseri 4.726 
Adıyaman 213 Kilis 76 
Afyonkarahisar 18.594 Kocaeli 397 
Aksaray 295 Konya 15.216 
Amasya 1.640 Kütahya 1.171 
Ankara 5.484 Kırklareli 502 
Antalya 494 Kırıkkale 493 
Ardahan 120 Kırşehir 928 
Artvin 19 Malatya 716 
Aydın 918 Manisa 12.930 
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Ağrı 142 Mardin 1.022 
Balıkesir 7.379 Mersin 1.651 
Bartın 113 Muğla 508 
Batman 84 Muş 308 
Bayburt 13 Nevşehir 972 
Bilecik 201 Niğde 746 
Bingöl 104 Ordu 185 
Bitlis 71 Osmaniye 117 
Bolu 593 Rize 24 
Burdur 191 Sakarya 1.833 
Bursa 6.894 Samsun 1.675 
Denizli 1.922 Siirt 97 
Diyarbakır 514 Sinop 144 
Düzce 363 Sivas 527 
Edirne 224 Tekirdağ 748 
Elazığ 1.221 Tokat 180 
Erzincan 432 Trabzon 59 
Erzurum 144 Tunceli 38 
Eskişehir 1.659 Uşak 748 
Gaziantep 3.575 Van 406 
Giresun 70 Yalova 64 
Gümüşhane 95 Yozgat 550 
Hakkari 31 Zonguldak 246 
Hatay 402 Çanakkale 264 
Isparta 370 Çankırı 567 
Iğdır 100 Çorum 4.706 
Kahramanmaraş 1.087 İstanbul 1.130 
Karabük 223 İzmir 5.689 
Karaman 1.173 Şanlıurfa 561 
Kars 273 Şırnak 87 
Kastamonu 249 

  

Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Şekil 1’ de Türkiye’nin 2006-2017 dönemine ilişkin yumurta ihracatından elde ettiği ihracat gelirleri 
gösterilmiştir.  2006 yılından sonra artış gösteren ihracat gelirleri 2008 yılından sonra azalma gösterse 
de 2009 yılıyla birlikte tekrardan artış göstermeye başlamıştır. Bu artış 2013 yılına kadar devam etmiş 
ve söz konusu dönem için maksimum gelir düzeyine ulaşılmıştır. İhracat gelirlerinde 2014 yılında keskin 
bir azalma yaşanmış ve 404 milyon dolar olan gelir 275 milyon dolara düşmüştür. 2015 yılından sonra 
ise ihracat gelirleri tekrardan artış göstermiş olsa da 2013 yılı gelir düzeyine ulaşılamamıştır. 
 



 

 60 

 
Kaynak: YUM-BİR (2017) 

Şekil 1. Türkiye’de Yıllara Göre Yumurta İhracatı (bin $) 
 
Tablo 10’da 2017 yılı için Türkiye’nin yumurta ihracatında ülkelerin payı gösterilmiştir. Türkiye toplam 
yumurta ihracatının % 83,4’ünü Irak’a yapmaktadır. Irak’a yapılan bu ihracattan Türkiye ekonomisi 314 
milyon dolar gelir elde etmiştir. 
 
 

Tablo 10. Türkiye’nin Yumurta İhracatında Ülkelerin Payı 
Ülke Tutar (bin $) % Pay 
Irak 314.079 83,4 
Orta Doğu Ülkeri 36.049 9,5 
Asya Ülkeleri 24.121 6,5 
Avrupa ve Diğerleri 2.359 0,6 
Toplam 376.608 100 

Kaynak: YUM-BİR (2017) 
 
Tablo 11’de Türkiye’de 2006-2017 döneminde yumurta üretimi ve ihracatın üretimdeki payına ilişkin 
verilere yer verilmiştir.  Tablo 11’de Türkiye’nin yumurta üretiminin sürekli arttığı ve 2017 yılı itibari ile 
Türkiye’de yılda 20 milyarın üzerinde bir yumurta üretiminin olduğu ve bu üretimin yaklaşık % 30’unun 
yani 6 milyara yakınının ihraç edildiği gösterilmiştir.  
 

Tablo 11. Türkiye’de Yumurta Üretimi ve İhracatın Üretimdeki Payı (bin adet) 
Yıllar         Üretim İhracat İhracatın Üretimdeki Payı (%) 
2006 8.401.000 195.000 2,32 
2007 10.515.000 786.000 7,48 
2008 11.258.000 1.327.000 11,79 
2009 11.920.000 1.142.000 9,58 
2010 13.980.000 2.143.000 15,33 
2011 14.000.000 3.588.000 25,63 
2012 15.677.000 4.080.000 26,03 
2013 16.707.000 4.522.000 27,07 
2014 17.500.000 4.650.000 26,57 
2015 17.500.000. 3.520.000 20,11 
2016 18.500.000 4.100.000 22,16 
2017 20.264.000 5.997.000 29,59 

Kaynak: YUM-BİR (2017) 
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3.3. Bandırma ve Çevresinde Et Tavuğu Üretimi (Broiler Yetiştiriciliği) 
 
Bandırma, Güney Marmara’nın önde gelen tarım ve sanayi kentlerinden biridir. Bölgede 1980’den 
sonra sanayi yatırımları gıda sektöründe yoğunluk kazanmıştır. Bandırma ilçesinde özellikle gübre, un, 
yem, çırçır, bitkisel yağ, damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri gibi gıda ve 
kimya sektörlerinin yanında, mermer ve taş işletmeciliğinde de ülkemizin önde gelen firmalarının 
tesisleri bulunmaktadır.  
 
Güney Marmara bölümünde yer alan Bandırma ilçesinde Türkiye ve dünya standartlarında broiler ve 
yumurta üretiminin yapıldığı modern entegre tesisler bulunmaktadır. Bandırma’nın deniz yolu ulaşımı 
ve demiryolu ulaşımına sahip olması, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere ortalama iki saat 
uzaklıkta olması kente önemli bir ekonomik potansiyel kazandırmaktadır. Bu durum bölgenin tarım 
ağırlıklı ekonomisinin, tarıma dayalı sanayi ve sanayinin yan kollarına doğru yönelmesine yol 
açmaktadır. Bandırma’da tavukçuluk sektörü en hızlı gelişen ekonomik faaliyet olarak göze 
çarpmaktadır. Bandırma’da tavukçuluğun hızla gelişmesinde Türkiye genelinde tavukçuluk sektöründe 
yaşanan değişimler ve Bandırma’nın jeopolitik konumu gereği büyük tüketim kentlerine yakınlığı etkili 
olmuştur (Erçakar, 2008: 305-308).   
 
Bandırma’da yer alan tavukçuluk sektöründe faaliyette bulunan bazı işletmelere yönelik bilgiler aşağıda 
verilmiştir. 
  
1968 yılında faaliyetlerine yem üreticisi olarak başlayan "Banvit AŞ” 1984 yılında piliç eti üretimine de 
geçiş yapmıştır. “Banvit AŞ” Türkiye’de ilk kez temizlenmiş ve poşetlenmiş taze piliç üretimini 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir gıda üreticisi olma vizyonu doğrultusunda 2001 yılında önce hindi eti sonra 
da ileri işlenmiş hazır gıdaların üretimine başlamıştır. “Banvit AŞ” günümüzde kanatlı üretimine ilişkin 
dikey entegrasyonların bütün zincirlerini bünyesinde bulundurmaktadır. “Banvit AŞ”’nin 18 şubesi, 41 
bayisi, 10 tali bayisi ve 4.416 personel sayısı bulunmaktadır (Banvitaş, 2018). Banvit AŞ gerek Bandırma 
ve çevresi gerekse de ülke ekonomisi adına kanatlı sektöründe faaliyetlerini sürdüren önemli bir 
işletmedir. 
 
Bandırma’da faaliyet gösteren bir diğer kuruluşta “Şeker Piliç” tir. Şeker piliç 1960 yılında Emek 
Tavukçuluk adıyla kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 1990 yılına gelindiğinde artan damızlık kümes 
yatırımlarına bağlı olarak Emek Tavukçuluk bünyesinde bir yem fabrikası kurulmuştur. Emek 
Tavukçuluk gün geçtikçe artan yatırımlara bağlı olarak hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir. 
Bu doğrultuda yeni kuluçka tesisleri ve kesimhaneler kurulmuş, çiftlik sayıları artmıştır. Emek 
Tavukçuluk 1999 yılında isim değişikliği yaparak Şeker Piliç adını alarak faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etmiştir. Şeker Piliç’in hisse senetleri ilk defa 22 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır. Şeker Piliç, 2009 yılında Avrupa Birliği’ne ilk kez beyaz et 
ihracatı yapan yedi şirketten biri olmuştur. Şeker piliç bünyesinde yer alan ve 32 çeşit yemin üretildiği 
yüksek kapasiteli modern bir tesis olan yem fabrikasında saatte 40 ton yem üretilmektedir. Şeker Piliç 
şirketinin günlük 250 ton piliç eti işleyebilecek kapasiteye sahip kesim tesisleri bulunmaktadır. Bu 
tesislerde saatte 8.000 adet etlik piliç kesilmektedir. Ayrıca Şeker Piliç tesisleri yılda 72 milyon adet 
yumurta kesim kapasitesine sahiptir. Tesis 2001 yılında ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi almıştır. 
Tesiste HACCP Kurallarına uygun olarak İslami usullerde üretim yapılmaktadır. Piliç eti, yumurta ve yem 
sektöründe 53 yıl faaliyette bulunarak Bandırma ilçesinde katma değer yaratan, bölge halkına iş imkanı 
sağlayan ve ilçeye ekonomik olarak katkıda bulunan Şeker Piliç şirketi yaşadığı maddi zorluklar 
nedeniyle 2013 yılında üretimi durdurma kararı almış ve 2015 yılında da iflas etmiştir. 
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Bandırma’da faaliyet gösteren bir diğer beyaz et üretici firması 2003 yılında 6 milyon $’lık bir yatırım 
süreci sonrasında kurulan ve 2004 yılının Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Bupiliç’tir. Bupiliç tesisleri 
Avrupa Birliği standartlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bupiliç şirketi 
300.000m2’lik üretim tesisine, saatte 12.000 adet piliç kesim kapasitesine, saatte 8.500 adet kapasiteli 
parçalama hattına, 257 yetiştiriciye bağlı 486 adet kümese sahiptir. Ayrıca Bupiliç firması bünyesinde 
2009 yılında saatte 60 ton kapasiteye sahip yem fabrikası faaliyete başlamıştır. Bupiliç şirketi TÜRKAK 
ve yurt dışı akrediteli BRC Food, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001:2008, TSE ve Helal Üretim 
belgelerine sahiptir. Türkiye’nin en önemli kuruluşlar arasında 396 sırada yer alan Bupiliç gerek 
Bandırma ve çevresi gerekse de ülke ekonomisine önemli bir katma değer kazandırmakta, 
istihdam yaratmakta ve ekonominin canlanmasına katkı sağlamaktadır.   
 
Bandırma’da faaliyette bulunan bir diğer tavukçuluk şirketi ise Bozlar Şirketi’dir. Şirketin temeli 1950 
yılında atılmış ve şirket ilk faaliyetlerine süt ürünleri sektöründe başlamıştır. Bozlar şirketi, 1972 yılında 
yumurta ve yem sektörüne girmiştir. Şirket hızlı bir şekilde büyüme ve gelişme sürecine girmiş bu 
doğrultuda kümes sayısını artırmış ve yem fabrikası kurarak faaliyete başlamışlardır. 1988 yılından 
sonra şirkettin sahip olduğu kümesler günümüz koşullarına uygun olarak revize edilmeye başlanmıştır.  
Bozlar şirketi 1996 yılında ilk defa yumurta ihracatını Gürcistan’a daha sonra ise Bulgaristan’a 
gerçekleştirilmiştir. Bozlar şirketi 1997’de ülkemizde en fazla yumurta ihraç eden şirket olmuştur. 
Bozlar şirketi 2000 yılında Budur Piliç tesislerini satın alarak beyaz et sektörüne girmiştir. Ayrıca şirket 
2002 yılında da Balıkesir Piliç’ten 75.000 adet kapasiteli damızlık tesisini satın almıştır. Bozlar şirketi 
sektörde hızlı bir gelişme göstermiş olsa da 2014 yılında iflas etmiştir. 
 
Tablo 12’de Bandırma ve çevresinde 2004-2017 döneminde et tavuğu üretimine ilişkin verilere yer 
verilmiştir. Balıkesir ilinde üretilen toplam et tavuğu miktarının genel olarak ortalama yaklaşık beşte 
biri Bandırma’da üretilmektedir. Balıkesir ilinde üretilen et tavuğunun yaklaşık yarısının bandırma ve 
Bandırma’nın yakın çevresindeki ilçelerde (Erdek, Manyas, Gönen ve Susurluk) üretildiği tablo 12’de 
gösterilmektedir. Bu veriler bize Bandırma ve çevresinde tavukçuluğun önemli bir sektör olduğunu 
göstermektedir. 

 
Tablo 12. Bandırma ve Çevresinde Et Tavuğu Üretimi (Broiler Yetiştiriciliği) (bin adet) 

Yıllar  Bandırma Erdek Gönen Manyas Susurluk Balıkesir 
2004 2.820 2.250 936 670 1.002 14.781 
2005 3.291 40 958 650 1.200 13.857 
2006 3.655 70 935 650 1.200 13.987 
2007 3.701 2.228 936 600 1.240 16.975 
2008 4.100 2.228 936 600 1.241 17.149 
2009 3.750 2.215 936 838 1.250 16.823 
2010 3.610 2.220 940 802 1.250 16.746 
2011 3.750 2.204 1.100 988 1.300 19.475 
2012 2.904 2.204 1.100 897 1.317 21.178 
2013 2.400 1.446 1.127 770 1.774 21.783 
2014 4.500 2.320 1.126 825 1.826 25.534 
2015 4.111 2.120 1.150 700 1.664 24.274 
2016 3.340 2.120 1.391 740 1.416 23.521 
2017 4.738 2.403 1.393 784 1.685 26.876 

Kaynak: TÜİK (2018) 
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Türkiye ekonomisinde kanatlı sektöründe önde gelen illerden olan Balıkesir’de 2017 yılında 26 milyon 
876 bin adet et tavuğu (broiler) yetiştirilmiştir. Bu oran Türkiye geneli üretilen et tavuğunun (221.2 
milyon) % 12’sine karşılık gelmektedir. Bu durum Balıkesir’in kanatlı sektöründe öncü illerden biri 
olduğunu göstermektedir. Balıkesir ilinde et tavuğu üretiminde Bandırma ilçesi 4 milyon 738 bin adet 
ile birinci sırada yer alırken, 3 milyon 792 bin adet ile Karesi ikinci, 2 milyon 765 bin adet ile Altıeylül 
üçüncü, 2 milyon 403 bin adet ile Erdek dördüncü, 2 milyon 355 bin adet ile Bigadiç beşinci, 2 milyon 
223 bin adet ile Savaştepe altıncı ve 2 milyon 163 bin adet ile İvrindi ilçesi yedinci sırada yer almıştır.  
   
 
3.4. Bandırma ve Çevresinde Yumurta Tavuğu Üretimi 
 
Tablo 13’te Bandırma ve çevresinde 2004-2017 döneminde yumurta tavuğu üretimine ilişkin verilere 
yer verilmiştir. Söz konusu dönemde genel olarak bazı yıllarda Balıkesir ilinde üretilen toplam yumurta 
tavuğunun yarısından fazlası bazı yıllarda ise yarısına yakını Bandırma’da üretilmiştir. Bandırma’dan 
sonra yakın çevresindeki diğer ilçelerden Manyas yumurta tavuğu üretiminde 2. Sırada yer almaktadır.    
 
 

Tablo 13. Bandırma ve Çevresinde Yumurta Tavuğu Üretimi (bin adet) 
Yıllar  Bandırma Erdek Gönen Manyas Susurluk Balıkesir 
2004 3.308 80 255 275 12 4.507 
2005 3.620 72 268 350 50 5.125 
2006 3.100 75 240 350 50 4.616 
2007 3.400 102 241 430 51 5.041 
2008 3.571 102 240 430 51 5.364 
2009 3.321 97 239 425 51 5.126 
2010 3.102 98 229 875 51 5.335 
2011 2.602 46 230 1.150 51 5.198 
2012 2.877 46 200 1.954 50 6.066 
2013 2.520 14 185 1.641 161 5.710 
2014 3.500 12 184 1.491 165 6.583 
2015 3.053 22 200 1.598 267 6.621 
2016 3.470 34 200 1.176 513 7.087 
2017 3.374 46 479 1.613 125 7.379 

Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Balıkesir’de 2017 yılında 7 milyon 379 bin adet yumurta tavuğu üretilmiştir. Bu rakam 2017 yılında 
Türkiye genelinde üretilen yumurta tavuğu sayısının (121 milyon 556 bin) % 6’sına denk gelmektedir. 
Bu mevcut durum Balıkesir ilinin Türkiye genelinde yumurta tavuğu üretiminde öncü iller arasında yer 
almasına yardımcı olmaktadır. Balıkesir ilinde yumurta tavuğu üretiminde Bandırma ilçesi 3 milyon 374 
bin adet ile ilk sırada yer alırken, 1 milyon 613 bin adet ile Manyas ikinci, 716 bin adet ile Altıeylül 
üçüncü, 497 bin adet ile Burhaniye dördüncü ve 479 bin adet ile Gönen ilçesi beşinci sırada yer almıştır. 
 
Türkiye genelinde 2017 yılında toplam 19 milyar 281 milyon adet tavuk yumurtası üretilmiştir. Türkiye 
geneli tavuk yumurtası üretiminde 3 milyar 456 milyon adet üretim ile Afyonkarahisar birinci sırada yer 
alırken, 3 milyar 124 milyon adet ile Konya ikinci, 2 milyar 419 milyon adet ile Manisa üçüncü, 983 
milyon adet ile Balıkesir dördüncü ve 948 milyon adet ile Bursa beşinci sırada yer almıştır. 
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Balıkesir ili kanatlı eti sektöründe Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır. Balıkesir ilinin 
ihracatının yaklaşık olarak % 20’sini kanatlı sektörü oluşturmaktadır.  Balıkesir’in 20 ilçesinin 17’sinde 
1000’e yakın kümes bulunmaktadır. Balıkesir ilindi kanatlı sektörü ile ilgili faaliyette bulunan ve gerek 
ulusal gerekse de uluslararası alanda tanınmış işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmeler genel olarak 
Bandırma ve çevresinde kuruludur. Bölgede faaliyette bulunan tesisler genel olarak kırsal kesimde ya 
da kırsal kesime yakın yerler faaliyet göstermektedirler.  Bu da köyden kente göçü engelleyerek 
ekonomik ve sosyal yapıya katkı sağlamaktadır. Balıkesir ili genelinde kanatlı sektöründe yaklaşık 20 
bin kişi istihdam edilmektedir. Sektör hem bölge hem de ülke geneli için ekonomik yapıya önemli 
katkılar sağlamaktadır. 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Türkiye’de tavukçuluk sektörü gün geçtikçe ilerleme göstermektedir. Günümüzde hızla büyüyen ve 
gelişen sektörlerin başında gelen tavukçuluk sektörü faaliyette bulunduğu bölge ekonomine ve Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Tavukçuluk sektörü ekonomimizde önemli bir iş sahası 
olarak görülmekte ve söz konusu sektörde yüz binlerce kişi istihdam edilmektedir. Türkiye’de 
tavukçuluk sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin AB koşullarına uygun, uluslararası ticarette konu 
olabilecek standartlarda ürün üretmeleri ve dünya pazarlarına ihracatta bulunmaları genel olarak 
tavukçuluk sektörüyle ilgili alt yapının sağlam olduğunu göstermektedir. Bu da tavukçuluk sektörünün 
gelişmesine ve büyümesine yol açmaktadır. Nitekim Türkiye genelinde tavukçuluk sektörüne yapılan 
yatırımlar sonuç vermiş ve Türkiye hem piliç eti üretiminde hem de yumurta üretiminde dünyada ilk 
10 ülke içerisinde yer alarak önemli bir başarı göstermiştir. 
 
Türkiye genelinde olduğu gibi Bandırma ve çevresinde de tavukçuluk sektörü önemli bir sektör haline 
gelmiştir. Bandırma ve çevresinde tavukçuluk sektörüyle uğraşan çok sayıda şirket bulunmaktadır. Bu 
şirketlerden bir kısmı Türkiye’de ve dünyada da tanınmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Bandırma 
ve çevresinde de tavukçuluk sektörüne ilginin fazla olması ve yatırımların artması yanında 
Bandırma’nın jeopolitik konumu söz konusu sektörün Bandırma’da faaliyet alanı bulmasına zemin 
hazırlamış ve bölgede faaliyette bulunan şirketler bölge halkı için önemli bir istihdam alanı yaratmıştır. 
Bandırma ve çevresinde bulunan tavukçuluk şirketleri gerek istihdam yaratması gerekse de ihracatta 
bulunmaları nedeniyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadırlar.  
 
Balıkesir’de, Bandırma’da ve çevresinde tavukçuluk sektörüne yapılan yatırımların hızla artması ve 
sektörün giderek büyümesi ve gelişmesi sonucunda söz konusu bölge Türkiye’de önemli bir tavukçuluk 
merkezi haline gelmiştir. Nitekim 2017 yılında Türkiye genelinde üretilen et tavuğunun % 12’si 
Balıkesir’de üretilmiştir. Balıkesir’de üretilen et tavuğunun üretiminde Bandırma ilçesi birinci sırada yer 
almıştır. Ayrıca 2017 yılında Türkiye genelinde üretilen yumurta tavuğunun % 6’sı Balıkesir’de 
üretilmiştir. Balıkesir’de üretilen yumurta tavuğu üretiminde Bandırma ilçesi birinci, Manyas ilçesi ikinci 
sırada yer almıştır. Türkiye genelinde üretilen tavuk yumurtası üretiminin iller bazısında sıralamasında 
Afyon birinci, Konya ikinci, Manisa üçüncü, Balıkesir dördüncü ve Bursa beşinci sırada yer almıştır. 
 
Tavukçuluk sektörü, yatırım maliyetlerinin düşük olması ve devlet tarafından teşvik edilmesi ve kredi 
imkanları ile destek görmesi dolayısıyla özellikle kırsal kesimlerde istihdam yaratma bakımından önemli 
bir sektördür. Türkiye’de tavukçuluk üretimi diğer hayvansal üretimlerle karşılaştırıldığında daha hızlı 
ve istikrarlı bir büyüme göstermektedir. Bunda sektörün teşvik edilmesi ve sektöre yapılan yatırımlar 
yanında sektörün kendine has avantajları da etkili olmaktadır. Tavukçuluğun geliştirilmesi özellikle 
kırsal alanda istihdam sorunun azalmasına katkı sağlayarak ekonomik fayda sağlamaktadır. Ayrıca kırsal 
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alandan kente göçü önleyerek sosyal bir sorunun yaşanmasını da engellemektedir. Bundan dolayı 
Türkiye’de tavukçuluk sektörünün gelişmesi için gerekli politikalar uygulanmalıdır. 
 
Türkiye tavukçuluk sektörünün hızla artması ve gelişmesi olumlu olarak görülse de üretim planı ve kar-
maliyet analizi gözetilmeden sektörde meydana gelen artışlar söz konusu sektörde orta ve uzun vadede 
krizin habercisi olarak gösterilmektedir. Çünkü gerek Bandırma ve çevresinde gerekse de Türkiye 
genelinde üretim planı ve kar-maliyet analizi yapmayan şirketlerin söz konusu sektörden çekilmek 
zorunda kaldıkları görülmüştür. Bu nedenle sektörde meydana gelen artışların kamu kesimi tarafından 
kontrol ve denetimlerinin yapılması gerekmektedir. 
 
Türkiye ekonomisinin tavukçuluk sektöründeki güçlü alt yapısını olumlu ve etkin bir şekilde kullanarak 
üretim ve ihracat yaparak büyümesi için ihracatta henüz keşfedilmeyen yeni pazarlara yönelmesi 
gerekmektedir. Bunun için de gerek özel sektör kesimi gerekse de kamu kesimi gerekli girişimleri 
desteklemeli ve girişimlerde bulunmalıdır. Ayrıca tavukçuluk sektöründe istikrarlı bir büyüme 
sağlanması için kamu kesimi gerekli politikalar uygulamalı, tarım alanları korunmalı ve bu alanların 
etkin bir şekilde işlenmesi adına ziraat personeli, hayvancılık alanında etkinliğin sağlanması adına 
veteriner ve çiftçi yetiştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.  Tavukçuluk sektöründe istikrarlı bir 
büyüme ve gelişim sağlamak ve ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücüne sahip olabilmek için 
yapılması gereken en önemli adımların başında sektörde üretim için gerekli girdilerin ithal edilmesini 
önlemek yani dışa bağımlılığı azaltmak gelmektedir. Bunun içinde hayvanların yediği yem ile ilgili yem 
sanayiine önem verilmeli, bu alanda dışa bağımlılık azaltılmalı, damızlık materyal konusundaki dışa 
bağımlılık azaltılmalı, sektör kendi iç dinamiklerini kullanarak yem üretmelidir. Ayrıca damızlık hayvan 
ve yumurta üretimi için gerekli AR-GE çalışmaları teşvik edilmeli, sektörde yer alan ekonomik birimlere 
prim, mazot, gübre vb gibi alanlarda gerekli destek verilmelidir. Ayrıca bu doğrultuda üretim 
sürecindeki maliyetleri düşürecek, dışa bağımlılığı azaltacak, sektörün gelişmesine yardımcı olacak 
politikaların uygulanması gerekmektedir. 
 
KAYNAKÇA 
 
Banvitaş (2018). http://www.banvitas.com, (27.08.2018). 

Besd-Bir (2017). Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği. http://www.besd-
bir.org/istatistikler, (30.08.2018). 

Çakı, Ş. S. (2007). Tavukçuluk Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri ve Durumu. Ege Akademik Bakış, 
7 (1), 153-189. 

Çiçekgil, Z., & Yazıcı, E. (2016). Türkiye’de Tavuk Yumurtası Mevcut Durumu ve Üretim Öngörüsü. 
TEAD, 2(2), 26-34. 

Erçakar, M. E. (2008). I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu (Bölgesel 
Gelişme, Çevre, Ulaşım ve Kentsel Gelişim Sorunları). 02-03 Haziran, Bandırma. 

Eşidir, A., & Pirim, E. (2013). Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu. 
http://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FKA_ARASTIRMA_RAPORLARI/KA
NATLI%20HAYVANCILIK%20SEKT%C3%96R%20RAPORU.pdf (25.08.2018). 

Eşidir, K. A. (2015). Kanatlı Sektörü Yatırım Rehberi. Fırat Kalkınma Ajansı. 
http://www.elazigyatirim.gov.tr/tr/files/02015-04-30_11-52-29-1430383949.pdf 
(25.08.2018). 



 

 66 

Hekimoğlu, B., & M. Altındeğer, (2009). Kanatlı Hayvan Eti Sektör Raporu, Sorunları ve Çözüm 
Önerileri.  Samsun Tarım İl Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Birimi, Samsun. 
http://www.biyogazder.org/makaleler/mak21.pdf (01.09.2018). 

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı (2017). Kanatlı Et Sektörü. Sektör Raporları, 1-5. 
https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Kanatli_Eti.pdf (28.08.2018). 

T.C.  Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği (2013). Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, 
Tavukçuluk Sektörü. https://docplayer.biz.tr/1766103-Kirgizgstan-tavukculuk-sektoru-
raporu.html (27.08.2018). 

Tüik (2017). Türkiye İstatistik Kurumu.  http://www.tuik.gov.tr, (30.08.2018). 

Yum-Bir (2017). Yumurta Üreticileri Merkez Birliği. Yumurta Tavukçuluğu Verileri. http://www.yum-
bir.org/UserFiles/File/Veriler2016.pdf (30.08.2018). 

 

  



 

 67 

 
BANDIRMA’NIN DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
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ÖZET: 
 
Bir bölge için gelişme stratejisi belirlenirken, o bölgenin sosyo-ekonomik koşullarının, doğal kaynaklarının, insan 
sermayesinin ana ticaret eksenlerinin, dış ticarete yönelik konumunun, söz konusu ülkede ve dünyada ortaya 
çıkabilecek olası gelişmeler karşısında var olan durumun, zayıf ve güçlü yönlerinin iyi bilinmesini zorunlu 
kılmaktadır. 
 
Bandırma; karayolu, denizyolu, demiryolu ve sınırlı da olsa (mevcut havaalanı askeri üs konumundadır) havayolu 
ulaşımlarının tümünün gerçekleşebildiği nadir yerleşim merkezlerinden biri olmasından dolayı kentin ekonomik 
ve sosyal yapısının gelişiminde bu altyapı özellikleri önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Bandırma’nın coğrafi konumu sanayi altyapısı için de önemli bir avantaj teşkil etmektedir. İstanbul, Bursa ve İzmir 
illerine ortalama 2 saat uzaklıkta yer almasıyla bu illerin yer aldığı üçgenin ortasında bir konumda bulunmaktadır. 
Ulaşım karayolu, demiryolu ve denizyolu ile çok yönlü olarak sağlanmakta olup Bandırma’da ticaretin 
gelişmesindeki en önemli etkenin, Bandırma'nın sahip olduğu işlek limanı olduğu söylenebilir. Bandırma Limanı, 
İstanbul'dan sonra Marmara Denizi'ndeki en büyük ikinci limandır. 12 metre derinliği olan liman, 20 bin grostona 
kadar 15 adet geminin aynı anda yanaşıp yükleme ve boşaltma yapabileceği bir kapasiteye sahiptir. 2015 yılı 
itibariyle toplam dış ticareti 472 milyon $ düzeyindedir. Bu nedenle çalışmada, Bandırma’nın sahip olduğu ulaşım 
türleri ve aksları bakımından gelecek yıllarda da bölge ve ülke ekonomimizin özellikle dış ticaret açısından önemli 
bileşenlerinden biri olması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bandırma, dış ticaret, bölgesel gelişme. 
JEL Kodları: F63, O18, R58. 
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ABSTRACT: 
 
In determining the development strategy for a region, the socio-economic conditions of the region, the natural 
resources, the main trade axes of human capital, the position of foreign trade, the possible developments that 
may arise in the country and in the world In the face of the situation, it is necessary to be well known for its 
strengths and weaknesses. 
 
Bandırma; highway, sea, railway and limited (the current airport is a military base) because of being one of the 
rare settlements where all airline transportation can be realized, these infrastructure features provide an 
important role in the development of the city's economic and social structure. 
 
Bandırma's geographical location also constitutes an important advantage for industrial infrastructure. It is 
located in the middle of the triangle, where the provinces of Istanbul, Bursa and Izmir take place approximately 
2 hours away. Transportation is provided by road, rail and sea routes and is the most important factor in the 
development of trade in Bandırma is the busiest port of Bandırma. Bandırma Port is the second biggest port in 
Marmara Sea after Istanbul. The port, which has a depth of 12 meters, has a capacity of up to 20 thousand 
grostons of 15 ships to dock and unload at the same time. As of 2015, total foreign trade amounted to us $ 472 
million. For this reason, it is expected that Bandırma will be one of the important components of the region and 
the country's economy, especially in terms of its transportation types and axles, in the coming years. 
 
Keywords: Bandırma, foreign trade, regional development. 
JEL Codes: F63, O18, R58. 
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1.GİRİŞ 
 
Ülkeler arasında sanayileşme düzeyi, tarımsal üretim, maden işletmeciliği gibi ekonomik yönü bulunan 
sektörlerin dağılımları farklılık göstermektedir. Ülkeler arasındaki bu farklılık ticaretin gelişmesini 
sağlamış ve ülkeler arası ticaret yapılmaya başlanmıştır. Bu ticarete de dış ticaret adı verilmektedir. Dış 
ticaret kavramı dar ve geniş anlamlarıyla kullanılmaktadır. Dar anlamıyla dış ticaret, bir ülkenin diğer 
ülkelere mal satması ve aynı şekilde diğer ülkelerden mal satın alması işlemine denir. Dış ticarette mal 
satma faaliyetlerine ihracat, mal alma faaliyetlerine ise ithalat denilmektedir.  Geniş anlamda dış ticaret 
ise uluslararası mal ticareti yanında uluslararası hizmet ticaretini ve uluslararası yatırım gelir-giderlerini 
de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda dış ticaret kavramının dar anlamını 
kullanacağız. Dış ticaret günümüzde küreselleşmenin ve uluslararası entegrasyonun varlığıyla 
ekonomilerin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Dış ticarette güçlü, gelişmiş, üreten ülkelerin 
ihracat gelirleri ithalat giderlerinden fazla olmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkeler adına dış ticaret fazlası 
anlamına gelmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ise ithalat giderleri ihracat gelirlerinden 
fazla olmaktadır. Bu durum ise gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için dış ticaret açığı ve döviz dar 
boğazına girme anlamına gelmektedir. 
 
Dış ticaret uluslararası ekonomik faaliyetlerde önem taşıması yanında söz konusu ülkelerdeki mikro ve 
makro bazda ekonomik yapı ile de ilişkili olması yönüyle önem arz etmektedir. Dış ticaretin hem bir 
araç olarak birçok ekonomik faaliyetin sonucuna neden olabilme özelliği hem de ekonomik faaliyetlerin 
sonucu özelliği bulunmaktadır.  Günümüzün konjonktürel yapısı nedeniyle iç ve dış makroekonomik 
dengeler karşılıklı etkileşimle sağlanmaktadır. Dış ticarette yaşanan değişiklikler hem mikro ölçekli 
firmaları hem de sektörleri ve ulusal ekonomiyi derinden etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda bir ülkenin 
dış ticaret yapısının söz konusu ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtan bir ayna olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Ülkeler dış ticaret yoluyla fazla ürettiği malları diğer ülkelere satarak kazanç sağlayarak 
ya da ülke içerisinde üretimi az olan veya pahalı olan bir malın yurtiçi talebini dış ülkelerden karşılayarak 
küresel piyasanın imkânlarından yaralanmaktadırlar (Utkulu, Aydemir, Özkan ve Yılmaz, 2008: 2-3). 
 
Dış ticaretin yapılmasında genel olarak üç faktör etkili olmaktadır. Birinci ve en temel faktör fiyat 
farklılıklarıdır. Ülkeler arasında bir ürünün üretilmesinde maliyet farklılıkları ürünü fiyatına yansımakta 
bu da dış ticareti etkilemektedir. Ülkeler ürettikleri mallarda farklı fiyat avantajlarına sahiptir. Bir ülke 
fiyat avantajına sahip olmadığı bir malı üretmek yerine ithal etmek isteyecektir. Bu durum o ülke için 
daha avantajlı olacaktır. Aksi halde fiyat avantajına sahip olmadığı ürünü üretirse kıt olan kaynaklarını 
etkin olarak kullanmamış olacak zarara uğrayacaktır. Ülkeler arasında fiyat farklılıklarının arkasında 
ticarete konu olan mallardaki karşılaştırmalı üstünlükler belirleyici olmaktadır. Ricardo tarafından 
ortaya atılan karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre bir ülke hangi malın üretiminde diğer ülkelere 
göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ise o malda uzmanlaşır, o malı üretir ve ihraç ederken, 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı malda ise uzmanlaşmaz, o malı üretmez ve ithal eder. İkinci 
faktör yurtiçi üretimin yetersiz olmasıdır. Dünyada kaynakların dengeli dağılmaması, nitelikli işgücünün 
yetersizliği, yeterli düzeyde teknolojinin olmaması, üretim faktörlerinin etkin kullanılmaması gibi 
nedenlerden dolayı yurtiçinde üretilen ürünler yurtiçi talebi karşılamayabilmektedir.  Bu durumda da 
ülkeler yurtiçi talebi karşılamak için dış ticaret yapmaktadırlar. Üçüncü ve son faktör ise mal 
farklılaştırmasıdır. Eksik rekabet koşulları, ürün yenilikleri ve ARGE, teknoloji, kalite, marka, pazarlama 
stratejileri, satış öncesi ve sonrası hizmet, talebin yapısı ve tüketici tercihleri, benzer ülkeler arasında 
ticaret, endüstri-içi ticaret, çok uluslu firmalar ve firma içi ticaret gibi unsurlar uluslararası ticarette ön 
plana çıkmaya başlamıştır. Bu doğrultuda uluslararası ticarette ülkelerin rekabet gücü ticarete konu 
olan malların fiyatları yanında kalite, ürün yeniliği ve pazarlama stratejileri gibi unsurlarında etkili 
oldukları görülmüştür. Bu konjonktürel yapıda uluslararası ticaretten geri kalmak istemeyen ülkeler 
mal farklılaştırmasına giderek dış ticaretlerini sürdürmeye devam etmektedirler (Utkulu, 2005: 6-9). 
 
Bu çalışmanın amacı, Bandırma’nın dış ticaret potansiyeli inceleyerek Bandırma’nın bölge ve ülke 
ekonomisine katkılarını ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmamızda ilk olarak Türkiye’nin dış ticareti 
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hakkında bilgiler verilerek ülkenin dış ticaret yapısı incelenecektir. Daha sonra Bandırma’nın dış ticaret 
yapısı hakkında bilgiler verilerek Bandırma’nın bölge ve ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkılar 
ortaya konulacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise konuyla ilgili değerlendirme yapılarak önerilerde 
bulunulacaktır. 
 
2. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET YAPISI 
 
Dış ticaret özellikle az gelişmiş ve gelişme olan ülke ekonomileri adına özel bir anlam ve önem 
taşımaktadır. Çünkü bu tarz ülkelerin ihracat olanakları gelişmiş ülkelere göre daha kısıtlıdır ve bu 
ülkelerin ekonomilerinin büyümesi ve gelişmesi yatırım ve ara malı ithal etmelerine bağlıdır. Yani az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri ithal ederlerse üretim yapmakta, ürettiklerini ihraç ederek 
de gelir sağlamakta ve büyümektedirler. Üretimde dışa bağımlı olan bu ülkelerde ihracat gelirleri ithalat 
giderlerini karşılamazsa sürekli artan ithalat giderleri dış ticaret açığına yol açacak, söz konusu ülkeler 
döviz dar boğazına girecek bu da ülkelerin büyümesini ve kalkınmasını olumsuz etkileyecektir (Utkulu 
vd., 2008: 3). Türkiye’de gelişmekte olan ülke özelliği göstermektedir ve dış ticaretin yapısı ülkemiz 
adına önem arz etmektedir. Ülkemizde de birçok dünya ekonomisinde olduğunda ihracat gelirleri 
ithalat giderlerini karşılayamamaktadır. Bu durum da dış ticaret açığına neden olmaktadır. Dış ticaret 
açığını kapatamayan ülkemiz bu açığı sürdürülebilir kılma yoluna gitmektedir. Bu doğrultuda da 
politikalar geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır. 
 
Türkiye’nin dış ticaret yapısını genel olarak dört döneme ayırabiliriz. Birinci dönem Lozan Antlaşması 
hükümleri gereği dış ticaret ilişkilerinde dışa bağımlı olunan Cumhuriyet’in kuruluşundan 1929’a kadar 
geçen süredir. Bu dönemde tarımsal ürünler ihraç edilmekte, genel olarak da sınai tüketim malı ithal 
edilmekteydi ve ihracat gelirleri ithalat giderlerini karşılamıyordu. İkinci dönem 1929’dan İkinci Dünya 
Savaşı’na kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu dönemde dış ticarette devletçilik politikası 
uygulanması ve bazı alınan önlemler sonucunda ihracat ithalatı geçmiştir. Bu dönemde alınan 
önlemlerin bazıları şunlardır: Türkiye’nin ithal aldığı ürünleri ihracat yaptığı ülkelerden alması, 
yurtiçinde üretilen ürünlerin ithalatının kısıtlanması ve gümrük vergilerinin yükseltilmesidir. Dönem 
boyunca ithalatın kısılması ile birlikte dış ticaret fazlası verilmiştir (1938 yılı hariç). Üçüncü dönem, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan 1980 yılına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu süre zarfında ihracat hep ithalatın 
gerisinde kalmıştır. İhracatın yarısını tarım ürünleri oluştururken diğer yarısını madenler, işlenmiş ve 
yarı işlenmiş ürünler oluşturmuştur. İthal edilen ürünlerin başında ise petrol ve sanayi ürünleri yer 
almıştır. Dördüncü dönem ise 1980 sonrası dönemdir. Bu dönemde, serbest piyasa ekonomisi 
modeline geçilmiştir. Böylece dış ticarette sanayi ürünlerinin payı artmıştır. İthal mallarında ara mallara 
ve yatırım malların olan bağımlılık artmıştır (Boratav, 2016). 
 
Türkiye’nin genel olarak ihraç etmiş olduğu ürünler sektörlerine göre şu şekilde gruplandırılmaktadır.  
Tarım ürünleri; pamuk, tütün, üzüm, incir, fındık, zeytin, baklagiller, meyve ve sebzelerdir. Hayvansal 
ürünler; deri ve yapağıdır. Madenler; krom, bor, demir, bakır, cıva, kurşun, tuz, mermer, zımpara taşı 
ve manganezdir. Sanayi ürünleri; motorlu kara taşıtları, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 
aletler, nükleer reaktörler (ile bunların aksam ve parçaları), demir ve çelik, elektrikli makina ve cihazlar, 
plastikler ve mamulleri, örme giyim eşyası ve aksesuarıdır. Türkiye’de sanayinin gün geçtikçe gelişme 
göstermiş olması dış ticarete de yansımıştır. Türkiye’nin ihracatında sanayi ürünlerinin payı geçmişten 
günümüze her dönem hızla artmış ve artmaya devam etmektedir.  
 
Türkiye’de tarım, ormancılık, madencilik ve imalat sanayi sektörleri içerisinde en fazla ihracat geliri 
imalat sanayi sektöründe üretilen ürünlerden elde edilmektedir. İmalat sanayi sektörü içerisinde de en 
fazla ihracat geliri elde edilen ürünler genel olarak motorlu kara taşıtı ürünleri, ana metal sanayi 
ürünleri, giyim eşyası, tekstil ürünleri, plastik ve kauçuk, kimyasal madde ve ürünleridir. 
 
Ülke grupları içerisinde Türkiye’nin ihracatında en yüksek paya AB ülkeleri sahip iken ikinci sırada Orta 
ve Yakın Doğu ülkeleri yer almaktadır. Seçili ülke grupları içerisinde ise Türkiye’nin en fazla ihracat 
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yaptığı ilk üç ülke grubu sırasıyla OECD ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ve Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerdir.   
 
Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürünlerde petrol, doğal gaz ve sanayi ürünleri ilk üç sırada yer 
almaktadır. İthal ettiğimiz diğer ürünler ise makineler, kimyasal maddeler, kâğıt, kauçuk, motorlu 
taşıtlar, fabrika makineleri, optik aletler, saat, elektronik cihazlar, elektrikli ev aletleri, ilaç, boya, yapay 
gübre ve bazı tarım ürünleridir. 
 
Türkiye’de tarım, ormancılık, madencilik ve imalat sanayi sektörleri içerisinde en fazla ithalat harcaması 
imalat sanayi sektöründe yapılmaktadır. İmalat sanayi sektörü içerisinde de en fazla ithalat 
harcamasının yapıldığı ürünler genel olarak ana metal, kimyasal madde ve ürünleri, motorlu kara 
taşıtları, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar, tekstil ürünleri, radyo, 
televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazlardır. 
 
Ülke grupları içerisinde Türkiye en fazla ithalatı AB ülkeleri, AB hariç diğer Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri, 
Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinden yapmaktadır. Seçili ülke grupları içerisinde 
ise Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke grupları OECD ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi 
ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdir. 
 
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden elde ettiği gelir, ithal ettiği ürünlerin maliyetini 
karşılayamamaktadır. Bu durum Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiğini göstermektedir. Gelişmiş ülkeler 
sahip oldukları imkanlar doğrultusunda kaliteli ve ucuz ürünler üretebilmektedir.   Bu ürünlere karşı 
Türkiye’de yerli üretimi koruyabilmek adına gümrük önlemleri alınmasına rağmen yurtiçinde yabancı 
malların tüketim oranı oldukça yüksektir.  
 
Tablo 1 ‘de Türkiye’nin 1990-2017 dönemine ilişkin dış ticaret yapısına ilişkin temel veriler yer 
almaktadır.  Türkiye’de ihracat bazı dönemlerde bir önceki yıla göre azalma göstermiş olsa da genel 
olarak artış eğilimi göstermiştir.  Söz konusu dönemde Türkiye’nin ithalat yapısında da dalgalanmaların 
olduğu görülmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde ithalatın belirgin olarak azaldığı görülmektedir. 
Tablo 1’deki verilere göre 1990-2017 döneminde Türkiye ekonomisi her yıl dış ticaret açığı vermiştir. 
En yüksek dış ticaret açığı 105 milyar 934 milyon dolar ile 2011 yılında gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
Türkiye ekonomisi en yüksek ticaret hacmine 2013 yılında ulaşmıştır. Ayrıca söz konusu dönemde 
Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 77,8 ile en yüksek 1994 yılında 
gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 51 ile en düşük yıl 2000 yılı olmuştur. Söz konusu 
dönemde kriz yıllarında genel olarak dış ticaret açığının azaldığı da tablo 1’deki verilerde görülmektedir. 
Bunun nedeni ekonomik kriz yıllarında ithalatın azalmasıdır. Dış açığındaki azalış kısa süreli olmaktadır. 
Kriz sonrası yıllarda dış ticaret açığı ithalattaki artış doğrultusunda artmaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye’de Dış Ticaret, 1990-2017 (milyon $) 
 

 
İHRACAT 

 
İTHALAT 

DIŞ 
TİCARET 
DENGESİ 

DIŞ 
TİCARET 
HACMİ 

İHRACATIN 
İTHALATI 

KARŞILAMA 
ORANI 

Yıllar Değer Değişim Değer Değişim Değer Değer (%) 
1990 12.959 11,5 22.302 41,2 -9.343 35.261 58,1 
1991 13.593 4,9 21.047 -5,6 -7.454 34.640 64,6 
1992 14.715 8,2 22.871 8,7 -8.156 37.586 64,3 
1993 15.345 4,3 29.428 28,7 -14.083 44.773 52,1 
1994 18.106 18,0 23.270 -20,9 -5.164 41.376 77,8 
1995 21.637 19,5 35.709 53,5 -14.072 57.346 60,6 
1996 23.224 7,3 43.627 22,2 -20.402 66.851 53,2 
1997 26.261 13,1 48.559 11,3 -22.298 74.820 54,1 
1998 26.974 2,7 45.921 -5,4 -18.947 72.895 58,7 
1999 26.587 -1,4 40.671 -11,4 -14.084 67.258 65,4 
2000 27.775 4,5 54.503 34,0 -26.728 82.278 51,0 
2001 31.334 12,8 41.399 -24,0 -10.065 72.733 75,7 
2002 36.059 15,1 51.554 24,5 -15.495 87.613 69,9 
2003 47.253 31,0 69.340 34,5 -22.087 116.593 68,1 
2004 63.167 33,7 97.540 40,7 -34.373 160.707 64,8 
2005 73.476 16,3 116.774 19,7 -43.298 190.251 62,9 
2006 85.535 16,4 139.576 19,5 -54.041 225.111 61,3 
2007 107.272 25,4 170.063 21,8 -62.791 277.334 63,1 
2008 132.027 23,1 201.964 18,8 -69.936 333.991 65,4 
2009 102.143 -22,6 140.928 -30,2 -38.786 243.071 72,5 
2010 113.883 11,5 185.544 31,7 -71,661 299.428 61,4 
2011 134.907 18,5 240.842 29,8 -105.934 375.749 56,0 
2012 152.462 13,0 236.545 -1,8 -84.083 389.007 64,5 
2013 151.803 -0,4 251.661 6,4 -99.857 403.464 60,3 
2014 157.610 3,8 242.177 -3,8 -84.567 399.787 65,1 
2015 143.839 -8,7 207.234 -14,4 -63.395 351.073 69,4 
2016 142.530 -0,9 198.618 -4,2 -56.089 341.148 71,8 
2017 156.993 10,1 233.800 17,7 -76.807 390.793 67,1 

 

Kaynak: TÜİK 
 
Tablo 2’de Türkiye’nin 2008-2017 döneminde en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralanmıştır. Almanya söz 
konusu dönem içerisinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olmuştur. Almanya’dan sonra ise 
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke İngiltere olmuştur. 
 

Tablo 2. Ülkelere Göre Yıllık İhracat  (En Çok İhracat Yapılan 20 Ülke) (milyon $) 
SIRA ÜLKE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 Toplam 156.993 142.530 143.839 157.610 151.803 152.462 134.907 113.883 102.143 132.027 
1 Almanya 15.119 13.999 13.417 15.147 13.703 13.124 13.951 11.479 9.793 12.952 
2 İngiltere 9.603 11.686 10.556 9.903 8.785 8.694 8.151 7.236 5.938 8.159 
3 BAE 9.184 5.407 4.681 4.656 4.966 8.175 3.707 3.333 2.897 7.975 
4 Irak 9.055 7.637 8.550 10.888 11.949 10.822 8.310 6.036 5.123 3.917 
5 ABD 8.654 6.623 6.396 6.342 5.640 5.604 4.584 3.763 3.241 4.300 
6 İtalya 8.473 7.581 6.887 7.142 6.718 6.373 7.851 6.505 5.889 7.819 
7 Fransa 6.584 6.022 5.845 6.464 6.377 6.199 6.806 6.054 6.211 6.618 
8 İspanya 6.302 4.988 4.742 4.750 4.334 3.717 3.918 3.536 2.818 4.047 
9 Hollanda 3.864 3.589 3.155 3.459 3.538 3.244 3.243 2.461 2.127 3.144 
10 İsrail 3.407 2.956 2.698 2.950 2.650 2.330 2.391 2.080 1.522 1.935 
11 İran 3.259 4.966 3.664 3.886 4.193 9.922 3.590 3.044 2.025 2.030 
12 Belçika 3.151 2.548 2.558 2.939 2.574 2.360 2.451 1.960 1.796 2.122 
13 Romanya 3.139 2.671 2.816 3.008 2.616 2.495 2.879 2.599 2.202 3.987 
14 Polonya 3.071 2.651 2.329 2.402 2.059 1.854 1.758 1.504 1.322 1.587 
15 Çin 2.936 2.328 2.415 2.861 3.601 2.833 2.466 2.269 1.600 1.437 
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16 Bulgaristan 2.803 2.384 1.676 2.040 1.971 1.685 1.623 1.497 1.386 2.151 
17 Rusya 2.734 1.733 3.588 5.943 6.964 6.681 5.993 4.628 3.190 6.483 
18 S.Arabistan 2.734 3.172 3.473 3.047 3.191 3.677 2.763 2.218 1.768 2.202 
19 Mısır 2.361 2.733 3.125 3.298 3.200 3.679 2.759 2.251 2.599 1.426 
20 Cezayir 1.713 1.736 1.826 2.079 2.003 1.813 1.471 1.505 1.777 1.614 
 Diğerleri 48.844 45.119 49.442 54.407 50.771 47.182 44.242 37.923 36.918 46.122 

Kaynak: TÜİK 
 
Tablo 3’te Türkiye’nin 2008-2017 döneminde en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralanmıştır. 2008 yılından 
başlayarak 2015 yılına kadar Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke Rusya olmuştur. 2015 yılından 
sonra ise Çin, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke olurken, söz konusu dönem boyunca Almanya, 
Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Tablo 3. Ülkelere Göre Yıllık İthalat  (En Çok İthalat Yapılan 20 Ülke) (milyon $) 

SIRA ÜLKE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 Toplam 233.800 198.618 207.234 242.177 251.661 236.545 240.842 185.544 140.928 201.964 
1 Çin 23.371 25.441 24.873 24.918 24.686 21.295 21.693 17.181 12.677 15.658 
2 Almanya 21.302 21.475 21.352 22.369 24.182 21.401 22.986 17.549 14.097 18.687 
3 Rusya 19.514 15.162 20.402 25.289 25.064 26.625 23.953 21.6001 19.450 31.364 
4 ABD 11.952 10.868 11.141 12.728 12.596 14.131 16.034 12.319 8.576 11.976 
5 İtalya 11.305 10.218 10.639 12.056 12.885 13.344 13.450 10.140 7.595 10.682 
6 Fransa  8.071 7.365 7.598 8.123 8.080 8.590 9.230 8.177 7.092 9.022 
7 İran 7.492 4.700 6.096 9.833 10.383 11.965 12.462 7.645 3.406 8.200 
8 İsviçre 6.900 2.503 2.446 4.821 9.645 4.305 5.019 3.154 1.999 5.588 
9 G. Kore 6.609 6.384 7.057 7.548 6.088 5.660 6.298 4.764 3.118 4.092 
10 İngiltere 6.549 5.320 5.541 5.932 6.281 5.629 5.840 4.681 3.473 5.259 
11 İspanya 6.373 5.679 5.589 6.076 6.418 6.024 6.196 4.840 3.777 4.548 
12 Hindistan 6.217 5.757 5.614 6.899 6.368 5.844 6.499 3.410 1.903 2.458 
13 BAE 5.547 3.701 2.009 3.253 5.384 3.597 1.649 698 668 691 
14 Japonya 4.281 3.944 3.140 3.200 3.453 3.601 4.264 3.298 2.782 4.027 
15 Hollanda 3.748 3.000 2.914 3.517 3.364 3.661 4.005 3.156 2.543 3.056 
16 Belçika 3.729 3.2001 3.147 3.864 3.843 3.690 3.959 3.214 2.372 3.151 
17 Polonya 3.446 3.244 2.978 3.082 3.185 3.058 3.496 2.621 1.817 1.978 
18 Malezya 3.139 1.997 1.339 1.161 1.231 1.278 1.568 1.124 961 1.512 
19 Vietnam 3.048 1.736 1.756 2.010 1.667 1.214 1.009 751 457 443 
20 Çekya 2.828 2.562 2.218 2.420 2.627 2.005 1.755 1.328 1.029 1.304 
 Diğerleri 68.381 54.360 59.385 73.078 74.230 69.628 69.476 53.895 41.138 58.267 

Kaynak: TÜİK 
 
Tablo 2’deki ve tablo 3’teki verilere göre Türkiye’nin 2017 yılı için en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler 
sırasıyla Çin (20 milyar 434 milyon dolar), Rusya (16 milyar 780 milyon dolar) ve Almanya (6 milyar 183 
milyon dolar) olmuştur. Türkiye bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin, Rusya, Almanya başta olmak 
üzere Avrupa ülkelerine ve Asya ülkelerine ihracat yapma yollarını aramalıdır. Türkiye’nin 2017 yılında 
dış ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri (3 milyar 637 milyon dolar)  ile İngiltere (3 
milyar 55 milyon dolar) olmuştur.  
 
Tablo 4’de Türkiye’nin 2001-2017 döneminde yatırım mallarından, ara mallarından ve tüketim 
mallarından elde etmiş olduğu ihracat gelirleri gösterilmiştir. Türkiye ekonomisinin söz konusu 
dönemde elde etmiş olduğu ihracat gelirlerinin yaklaşık yarısı 2007 yılına kadar tüketim malı 
ihracatından elde edilen edilirken 2007 yılından sonra ise hammadde (ara malı) ihracatından elde 
edilmiştir. Bu durum Türkiye ekonomisinin üretim yapısında değişiklik yapıldığını göstermektedir. 
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Tablo 4. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre İhracat, 2001-2017 (Milyon $) 

Yıllar Toplam 
Yatırım 

(Sermaye) 
Malları 

Hammadde 
(Ara Malları) 

Tüketim 
Malları 

Diğerleri 

2001 31.334 2.658 13.369 15.262 46 
2002 36.059 2.790 14.657 18.465 147 
2003 47.253 4.344 18.494 24.125 289 
2004 63.167 6.531 25.946 30.502 189 
2005 73.476 7.998 30.290 34.835 354 
2006 85.535 9.423 37.788 37.790 533 
2007 107.272 13.755 49.403 43.696 418 
2008 132.027 16.725 67.734 47.077 491 
2009 102.143 11.117 49.734 40.733 559 
2010 113.883 11.771 56.381 45.321 411 
2011 134.907 14.192 67.942 52.219 555 
2012 152.462 13.734 82.656 55.556 516 
2013 151.803 15.592 74.817 60.732 661 
2014 157.610 16.107 75.171 65.088 1.243 
2015 143.839 15.392 68.433 59.146 869 
2016 142.530 15.891 66.890 58.877 871 
2017 156.993 18.352 73.063 64.878 700 

Kaynak: TÜİK 
 
Tablo 5’te Türkiye’nin 2001-2017 döneminde yatırım mallarına, ara mallarına ve tüketim mallarına 
yapmış olduğu ithalat harcamaları gösterilmiştir.  Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde yapmış 
olduğu ithalat harcamalarının yarıdan fazlası hammadde (ara malı) alımında yapılmıştır. 
 

Tablo 5. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre İthalat, 2001-2017 (Milyon $) 

Yıllar Toplam 
Yatırım 

(Sermaye) 
Malları 

Hammadde 
(Ara Malları) 

Tüketim 
Malları 

Diğerleri 

2001 41.399 6.940 30.301 3.813 344 
2002 51.554 8.400 37.656 4.898 600 
2003 69.340 11.326 49.735 7.813 466 
2004 97.540 17.397 67.549 12.100 493 
2005 116.774 20.363 81.868 13.975 567 
2006 139.576 23.348 99.605 16.116 508 
2007 170.063 27.054 123.640 18.694 675 
2008 201.964 28.021 151.747 21.489 707 
2009 140.928 21.463 99.510 19.290 666 
2010 185.544 28.818 131.445 24.735 546 
2011 240.842 37.271 173.140 29.692 739 
2012 236.545 33.925 174.930 26.699 990 
2013 251.661 36.771 183.811 30.416 663 
2014 242.177 35.996 176.722 29.006 453 
2015 207.234 34.905 143.317 28.587 426 
2016 198.618 35.919 134.315 27.947 437 
2017 233.800 33.116 171.462 28.489 734 

Kaynak: TÜİK 
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3.BANDIRMA ve ÇEVRESİNİN DIŞ TİCARET YAPISI 
 
Bandırma, Güney Marmara bölümünde yer alan önemli bir liman, ticaret, sanayi ve tarım kentidir.  
Bandırma İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere yakın (ortalama 2 saat uzaklıkta), kara, deniz ve 
demir yolu gibi çok yönlü ulaşım olanaklarının bulunduğu, verimli tarım arazilerine sahip, sanayisi 
gelişmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandırma’nın sahip olduğu jeopolitik konumu ile kentte 
tarım ve sanayi alanlarındaki faaliyetlerin yüksek olması kentin önemini ortaya koyan unsurlar olarak 
bilinmektedir. 
 
Bandırma’nın sahip olduğu liman İstanbul Liman’ından sonra Marmara Bölgesi’nde yer alan en işlek 
ikinci büyük limandır. 2973 metre uzunluğa, 6 ile 12 metre arasında derinliğe, 20 adet rıhtıma, 20 bin 
grostona kadar 15 adet geminin aynı anda yanaşıp boşaltma ve yükleme yapabildiği kapasiteye sahip 
olan ve demiryolu bağlantısı bulunan liman Bandırma’da ticaretin gelişmesinde önemli bir faktör 
olmuştur. Bandırma, İstanbul’un Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan önemli bir 
jeopolitik konumda bulunduğu için gelişmiş ve donanımlı limanıyla İstanbul’a giriş kapısı özelliği 
taşımaktadır. Bu özellik 1998’de İstanbul ve Bandırma arasında başlatılan hızlı feribot seferleri ile 
pekiştirilmiştir (Bandırma Ticaret Odası Stratejik Plan (2018-2021), 2018: 5).  
 
Bandırma Limanı’na yönelik bazı özellikler ile limanın bölge ve ülke ekonomisi için önemini ortaya 
koyan bazı bilgileri şu şekilde özetleyebiliriz. Bandırma Limanı; 
 

Ø Türkiye geneli, yem katkı maddelerinin ana giriş limanlarından biridir. 
Ø Gübre hammaddesi ile asit ve türevlerinin dağıtım merkezidir. 
Ø Rüzgar türbinlerinin aksam ve parçalarının dağıtıldığı merkezdir. 
Ø Kuzey Ege ve Güney Marmara’nın yük taşımacılığında en aktif limanıdır. 
Ø Canlı hayvan ithalatının Türkiye’ye veteriner gözlemli giriş noktalarından birdir. 
Ø Türkiye’de demiryolu bağlantılı 7 limandan biridir. 
Ø Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu’na (BALO) vereceği katkı ile bölge ve ülke ekonomisine 
büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Ø Konteyner, dökme yük, genel yük, proje yükü ve Ro-Ro gemilerine hizmet sunmaktadır. 
Ø Bölgenin en uzun rıhtım uzunluğuna sahip limandır. 
Ø Türkiye'nin en büyük dökme yük limanlarından biridir.  
Ø 2004 yılında Ro-Ro hizmeti sunumuna başlamış ve Marmara Bölgesinde kargo kamyonlarının 
yurt içi noktalara taşınmasında önemli bir kapı haline gelmiştir. 
Ø Genel olarak bor ve türevleri, traktör kabinleri, mobilya, kanatlı hayvan, işlemiş balık ürünleri 
ve benzerleri ürünlerin ihraç edildiği limandır. 
Ø 10 milyon ton dökme katı kargo, 1 milyon ton genel kargo, 1 milyon ton sıvı kargo, 350 bin TEU 
konteyner ve 500 bin araç elleçleme kapasitesine sahiptir.  
Ø Limanı’ndan 2017 yılında 932 bin ton bor kimyasalları ihraç edilmiştir. Aynı yıl Bandırma’dan 
340 bin ton bor kimyasalları satışı yapılmıştır.  
Ø Limanda 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2 milyon ton katı dökme yükü (tarım ürünü), 250 
bin ton karışık eşya, 300 bin ton dökme sıvı yükü (kimyasal), 19 bin TEU konteyner, 62 bin canlı 
hayvan ticareti gerçekleşmiştir. 

 
Bandırma Güney Marmara’nın önde gelen sanayi kentlerinden biridir. Bandırma’da 1964’te temeli 
atılan limanın faaliyete geçmesi, 1965’te şehrin elektrik şebekesinin bağlaması, 1964 yılında kurulan Eti 
Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarının 1967 yılında üretime başlaması, 1969’da Etibank Boraks 
Fabrikası’nın, 1970’de Bagfaş ve 1972’de Etibank Sülfürik Asit Fabrikaları’nın faaliyete geçmesi 
Bandırma’nın önemli bir sanayi kenti olmasında büyük katkı sağlamıştır.  
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Bandırma sanayi kenti özelliği kadar tarım kenti olarak da önemli bir merkezdir. Bandırma’da sanayi 
yatırımları 1980’den sonra gıda sektöründe yoğunluk kazanmıştır. Bölgede özellikle gübre, un, yem, 
çırçır, bitkisel yağ, damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri gibi gıda ve kimya 
alanında faaliyette bulunan tesisler bulunmaktadır. Ayrıca bölgede mermer ve taş işletmeciliği 
alanlarında da faaliyet gösteren işletmeler mevcuttur.  
 
Bandırma’da, 1997 yılında 150 hektar üzerine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşa edilmiştir. Söz konusu 
OSB bölgede istihdama ve ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. OSB’deki mevcut 50 parselin tamamı 
tahsis edilmiş olup 42 işletme üretim, 7 işletme inşaat ve 1 işletme ise proje yapım aşamasındadır. 
İşletmelerin tamamının faaliyete geçmesi sonucunda istihdamın 3000 kişiden fazla olacağı 
öngörülmektedir. Bölgede arsa talebinin yüksek olması nedeniyle 205 hektarlık yeni bir alanın 2. etap 
genişlemenin OSB’ye tahsis edilmesinin mevcut ticaretin gelişmesinde ve büyümesinde önemli katkı 
sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca Bandırma OSB’nin, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ihraç edilmek 
üzere toplanan malların Bandırma Limanı aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırılması projesi olan Büyük 
Anadolu Lojistik Organizasyonu’na (BALO) ortak oluşu Bandırma OSB’yi demiryolu aracılığıyla Bandırma 
Limanı’na bağlayacaktır. Buna bağlı olarak önemli bir lojistik güç ve bölge ekonomisine önemli bir katkı 
sağlanacağı öngörülmektedir (Bandırma Ticaret Odası Stratejik Plan 2018-2021, 2018: 5). 
 
Bandırma OSB ilk etabı olan 150 hektarlık alanın (50 parsel) doluluk oranı % 100 olup bölgede faaliyet 
gösteren işletmelerin içinde olduğu sektörel dağılım tablo 6 ‘da gösterilmiştir. Tablo 6’da görüldüğü 
gibi Bandırma OSB’de en yüksek üretim makine ve teçhizat sektöründe yapılırken ikici sırada bölgede 
kümes hayvancılığı başta olmak üzere küçük ve büyükbaş hayvancılığın etkisi ile gıda ve yem 
sektöründe üretim yapılmaktadır. 
 

Tablo 6. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Sektörel Dağılımı 
Alt Sektör Sektörel Dağılım (%) 

Makine ve Teçhizat %41 

Orman ve Ağaç Ürünleri %2 

Gıda ve Yem %34 

Demir Çelik %7 

Kimya %14 

Geri Dönüşüm  %2 

Kaynak: Ç.Ş.B. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (2013) 
 
Tablo 7’de Bandırma’da ürün gruplarına göre dış ticaret yapısı gösterilmiştir.  2016 yılında en fazla 
ihracat geliri sanayi ürünlerinde gerçekleşirken en fazla ithalat harcaması tarım ürünlerinde 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında Bandırma’da dış ticaret açığı 691 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 7. Bandırma’nın Ürün Gruplarına Göre Dış Ticaret Yapısı (2016) (Bin $) 

Ürün Grubuna Göre İhracat İthalat 

Tarım Ürünleri 69.141 633.386 

Sanayi Ürünleri 345.889 474.059 

Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 971 156 

Toplam 416.001 1.107.602 

Dış Ticaret Açığı                                          691.600 
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Şekil 1’de 2003-2017 döneminde Bandırma’da ihracat gelirine ilişkin veriler gösterilmiştir.  İhracat söz 
konusu dönemde genel olarak artış eğilimi göstermiş olsa da dalgalanmalar da yaşanmıştır.  Söz konusu 
dönemde en yüksek ihracat geliri 617 milyon dolar ile 2011 yılında gerçekleşmiştir. 2011 yılından sonra 
ihracat gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşanmış bu düşüş 2017 yılına kadar sürmüştür. 
 

 

Şekil 1. Bandırma’da Yıllara göre İhracat (Bin $) 
 

Bandırma’nın en çok ihracat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla Irak (% 21,53), BAE (% 7,55), Bulgaristan (% 
6,42), Yunanistan (% 4) ve Rusya (%3,78)’dır. 
 
Şekil 2’de 2003-2017 döneminde Bandırma’da ithalat harcamalarına ilişkin veriler gösterilmiştir. Söz 
konusu dönemde en yüksek ithalat harcaması 2 milyar 154 milyon dolar ile 2011 yılında 
gerçekleşmiştir. İthalat harcamalarında belirgin dalgalanmaların olduğu şekil 1’de görülmektedir. 2006 
yılından sonra hızla artmaya başlayan ithalat giderleri 2011 yılında maksimum düzeye ulaşmış daha 
sonra azalmaya başlamıştır. 
 

 

Şekil 2. Bandırma’da Yıllara göre İthalat (Bin $) 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Dış ticaret yapısının söz konusu ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtan bir ayna olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Bu doğrultuda dış ticaretin ülke ekonomileri adına büyük önem taşıdığı 
söylenebilmektedir. Dış ticarette tüm ekonomiler karlı çıkmak için uğraş gösterseler de ihracat gelirleri 
ithalat giderlerinden fazla olan üreten, sanayileşmiş, güçlü ekonomiye sahip olan gelişmiş ülkeler dış 
ticaretten her zaman daha karlı çıkmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin dış ticareti genel olarak fazla 
vermektedir. İhracat gelirleri ithalat giderlerini karşılayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
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ise dış ticaret açığı vermekte ve bu açığın giderek büyümesi sonucunda döviz dar boğazına 
girmektedirler. Türkiye’de birçok dünya ekonomisinde olduğu gibi dış ticaret açığı veren ülkeler 
arasında yer almaktadır. Dış ticarette ülkelerin hangi malları ihraç ettiği ve hangi malları ithal ettiği 
önemlidir.  
 
Türkiye genel olarak motorlu kara taşıtları, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler (ile bunların aksam ve parçaları), demir ve çelik, elektrikli makina ve cihazlar, plastikler ve 
mamulleri, örme giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken en fazla ithal ettiği ürünler petrol, doğal gaz 
ve sanayi ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, BAE, Irak, 
ABD ve İtalya’ya yapmaktadır.  En fazla ithalatı ise Çin, Almanya, Rusya, ABD, İtalya ve Fransa’dan 
yapmaktadır. 2017 yılı itibariyle Türkiye’nin dış ticaret açığı 76.8 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise % 67,1 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Bandırma coğrafi konumu gereği büyük şehirlere yakın konumda olan, kara, deniz ve demir yolu gibi 
çok yönlü ulaşım olanaklarının bulunduğu, verimli tarım arazilerine sahip, sanayisi gelişmiş, İstanbul 
Liman’ından sonra Marmara Bölgesi’nde yer alan en işlek ikinci büyük limanına sahip bir liman, sanayi 
ve tarım şehridir. Bandırma’nın sahip olduğu bu özellikler kentin dış ticaretini de olumlu etkilemektedir. 
Bandırma Limanı’nın işlek bir liman olması ticaret faaliyetlerinin bölgede hızlı olmasında büyük rol 
oynamaktadır. Bandırma Limanı’nda 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2 milyon ton katı dökme yükü 
(tarım ürünü), 250 bin ton karışık eşya, 300 bin ton dökme sıvı yükü (kimyasal), 19 bin TEU konteyner, 
62 bin canlı hayvan ticareti olmuştur. Bandırma Limanı’ndan 2017 yılında 932 bin ton bor kimyasalları 
ihraç edilmiştir. Aynı yıl Bandırma’da 340 bin ton bor kimyasalları satışı yapılmıştır. Bandırma’da 
faaliyet gösteren Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Etibank Boraks Fabrikası, Bagfaş ve 
Etibank Sülfürik Asit Fabrikaları Bandırma’nın önemli bir sanayi kenti olmasında büyük katkı sağlamıştır. 
Ayrıca Bandırma ve çevresinde gübre, un, yem, çırçır, bitkisel yağ, damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, 
salça, dondurulmuş su ürünleri gibi gıda alanında ve mermer ve taş işletmeciliği alanlarında faaliyet 
gösteren işletmeler mevcuttur. Bandırma ve çevresinin bu mevcut ekonomik yapısı bölge ülke 
ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bandırma şehrinin ihracatını genel olarak sanayi ürünleri 
oluştururken ithalatını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Bandırma 2017 yılı itibariyle yaklaşık 499 milyon 
ihracat geliri elde ederken 902 milyon dolar ithalat harcamasında bulunmuştur. 
 
Günümüzde birçok dünya ekonomisi dış ticaret açığı vermektedir. Bu açığın çok artması ekonomileri 
tehdit etmektedir. Dış ticaret açığının giderek artmasını engelleyecek adımlar atılmalıdır. Bu doğrultuda 
üretimde dışa bağımlılık azaltılmalı, katma değeri yüksek uluslararası ticarete konu olabilecek mallar 
üretilmeli, ihracatta yeni pazar alanlarına girilmeli, enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı, yurtiçi yatırımlar 
katma değer yaratacak, uluslararası ticarette rekabet gücümüzü arttıracak malların üretiminin yapıldığı 
sektörlere yapılmalı, ülke içinde üretim kapasitemiz artırılmalı, ham madde ve ara malı üretimlerimiz 
yurtiçinde gerçekleştirmeli, markalaşma stratejisine önem verilmeli, ihraç edilen ve ithal edilen 
ürünlere yönelik uygun vergi politikaları uygulanmalıdır. 
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BALIKESİR İLİ KUZEYİNİN KALKINMASINDA GÜNEY MARMARA KALKINMA 

AJANSININ ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 

Öğr. Gör. Dr. Adnan SÖYLEMEZ 
Selçuk Üniversitesi, söylemez@selcuk.edu.tr 

 
ÖZET:   
 
Kalkınma ajansları, merkezi yönetimin bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere temel eşgüdümsel 
çalışmalar dışında, içinde bulunduğu bölgeyi temel alan, bölgesel aktörler tarafından finanse edilen kurumlar 
olarak hizmet vermektedirler. Bölge ile ilgili hazırlanacak fizibilite ve alt sektör raporları sayesinde kalkınmaya hız 
verecek istihdamı ortaya çıkartacak projelerin finanse edilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması temel amaçları 
olarak göze çarpmaktadır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan ve bu 
doğrultuda çalışmalarına başlamış bir kuruluştur.  
 
Balıkesir ilinin; kuzeyinde bulunan ve en büyük ilçesi olan Bandırma ile beraber çevresinde bulunan ilçelerle 
birlikte bu bölge özellikle et işleme, kümes hayvancılığı, yağ, öğütülmüş tahıl, yem, deri, kimyasal ürün ve mermer 
işleme sektörlerinde öncüdür.   
 
Bu çalışmada, öncelikle Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ilk kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu 
çalışmalar ve raporlar nesnel bir okuma yapılarak ele alınmış ve burada ortaya konulan veriler, istatistikler, sektör 
analizleri hakkında spesifik değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Bunun yanı sıra Bandırma çevresi bölgesinin 
gelecek projeksiyonuna ışık tutması açısından orta ve uzun vadede kalkınma ajansı tarafından yapılan çalışmalar 
da eleştirel olarak değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma, Bandırma 
JEL Kodu: R58 
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EVALUATION OF THE ROLE OF SOUTH MARMARA DEVELOPMENT AGENCY IN 

THE NORTH OF BALIKESİR PROVINCE 
 

Lect. Dr. Adnan SOYLEMEZ 
Selçuk University, söylemez@selcuk.edu.tr  

 
ABSTRACT:   
 
Development agencies serve as institutions financed by regional actors, based on the region in which they are 
located, as well as basic co-ordinated efforts to ensure regional economic development by the central 
government. The basic aims of financing and sustainability of projects that will generate employment that will 
accelerate development thanks to the feasibility and sub-sector reports to be prepared for the region are 
highlighted. Southern Marmara Development Agency, Balıkesir and Dardanelles, and started to work in this 
direction. 
 
Balıkesir Province; Bandırma, which is the largest city in the north, is the leader in meat processing, poultry 
industry, oil, milled grain, feed, leather, chemical products and marble processing sectors. 
 
In this study, firstly the studies and reports that have been presented since the first day of the Southern Marmara 
Development Agency were handled with an objective reading, and the data, statistics and sector analysis 
presented here were evaluated in detail. In addition to this, the work done by the development agency in the 
middle and long term in terms of shedding light on the future projection of the Bandırma regional region has also 
been critically evaluated. 
 
Keywords: development agencies, regional development, Bandırma 
JEL Code: R58 
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GİRİŞ 
 

Kalkınma ajansları, merkezi yönetimin bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere temel 
eşgüdümsel çalışmalar dışında, içinde bulunduğu bölgeyi temel alan, bölgesel aktörler tarafından 
finanse edilen kurumlar olarak hizmet vermektedirler. Bölge ile ilgili hazırlanacak fizibilite ve alt sektör 
raporları sayesinde kalkınmaya hız verecek istihdamı ortaya çıkartacak projelerin finanse edilerek 
sürdürülebilirliğinin sağlanması temel amaçları olarak göze çarpmaktadır. Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan ve bu doğrultuda çalışmalarına başlamış bir kuruluştur.  
Balıkesir ilinin; kuzeyinde bulunan ve en büyük ilçesi olan Bandırma ile beraber çevresinde bulunan 
ilçelerle birlikte bu bölge özellikle et işleme, kümes hayvancılığı, yağ, öğütülmüş tahıl, yem, deri, 
kimyasal ürün ve mermer işleme sektörlerinde öncüdür.   
 
Bu çalışmada, öncelikle Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ilk kurulduğu günden bu yana ortaya 
koyduğu çalışmalar ve raporlar nesnel bir okuma yapılarak ele alınmış ve burada ortaya konulan veriler, 
istatistikler, sektör analizleri hakkında spesifik değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Bunun yanı sıra 
Bandırma çevresi bölgesinin gelecek projeksiyonuna ışık tutması açısından orta ve uzun vadede 
kalkınma ajansı tarafından yapılan çalışmalar da eleştirel olarak değerlendirilmiştir. 
 
BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI 
 
Endüstri devriminden bu yana ekonomik büyüme tüm ülkelerde ön planda olmuştur. Geçmişte olduğu 
gibi bugün de ülkeler gelişen ve değişen ekonomik politikalara uyum sağlamak, ayakta kalabilmek için 
ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak isterler. Ekonominin temel çıkış noktası olan kıt kaynakların 
en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlamak, ülkelerin ekonomik gelişimlerine katkıda bulunacak 
politikalar uygulayarak, genel ekonomik hedeflere ulaşmak, büyümeyi ve bölgesel kalkınmayı 
gerçekleştirmek her zaman bir zorunluluk olmuştur (Cankorkmaz, 2011: 114). 
 
Avrupa Birliği’nin özellikle 1990’lardan sonra, büyük miktarlarda rekabete dayalı bölgesel kalkınmaya 
yönelik fonları sağlamaya başlamasının ardından, bölgesel kalkınma ajanslarının sayıları ve etkinlikleri, 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde önemli ölçüde artmıştır. Üye ülkelerde merkezi hükümetin girişimleriyle 
Avrupa Birliği bölgesel fonlarından etkin ve verimli bir biçimde yararlanmak üzere yeni bölgesel 
kalkınma ajansı modelleri oluşturulmuş ve kamu kaynaklarıyla finanse edilmiştir. Avrupa Birliği’ne 
sonradan katılan Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya da 
bölgesel kalkınma ajanslarıyla 1990’larda doğrudan Avrupa Birliği’nin isteği üzerine tanışmış, hatta 
Doğu Avrupa ülkelerinin bölgesel kalkınma ajansları da, bizzat AB’nin görevlendirdiği uzmanlarla ve ilk 
aşamada Avrupa Birliği finansmanıyla kurulmuştur (Özen, 2005: 2). 
 
Türkiye, kalkınma ajansları ile ciddi anlamda ilk kez üye adaylığının tescil edildiği 1999 Helsinki zirvesi 
sonunda tanışmıştır. Avrupa Birliği Komisyonunun hazırlamış olduğu Katılım Ortaklığı Belgesi’nde orta 
vadede yapılması gereken düzenlemeler arasında bölgesel kalkınma ajansları oluşturmak yer almış ve 
buna yönelik yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için süreç başlatılmıştır (Hasanoğlu ve Aliyev, 
2006: 81). 
Devlet  Planlama  Teşkilatı’nın*  2007-2013  yıllarını  kapsayan  Dokuzuncu  Kalkınma  Planı’nda bölgesel  
kalkınma  ajanslarına  yer  verilmiştir.  Planda  AB’ye  uyum  kapsamında  İBBS sınıflandırmaları yapıldığı 
ve Kalkınma Ajansları hakkında kanun çıkarıldığından bahsedilmekte, böylece  “üyelik  sonrası  
kullanılabilecek  olan  yapısal  fonlara  hazırlık  için  merkezi  ve  yerel düzeyde gerekli altyapı 
oluşturulurken, diğer taraftan da daha aktif, katılımcı, yeterli finansman ve kurumsal yapı ile 

                                                             
* Devlet Planlama Teşkilatı, 2011 yılında lağvedilerek Kalkınma Bakanlığı’na bağlanmıştır. 2018 yılında ise yeni yönetim 
sistemine uyum çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilerek Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı oluşturulmuştur. 
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desteklenen aşağıdan yukarıya bölgesel gelişme politikasının uygulanması için gerekli ortam 
hazırlanmakta” olduğu ifade edilmektedir (DPT, 2007:46).    

 
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HAKKINDA BİLGİ 
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanunu doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 2009/15236 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini katılımcılık, 
şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, 
sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir (GMKA, 2018, 7). 
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanunu doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 2009/15236 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini katılımcılık, 
şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, 
sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir (GMKA, 2018, 7). 
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş̧ yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda “Sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlamış̧ Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak” 
vizyonuna ulaşmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Proje geliştirme kapsamında; kurulusundan 
günümüze kadar yaklaşık 62 milyon TL’lik destek vererek 130 milyon TL’lik projelerin bölgesel 
kalkınmayı sağlamak üzere hayata geçirilmesine olanak sağlanmıştır (Yazıcı, 2018, 5). 
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2017 yılı tahmin edilen bütçesi 43.637.133,96 TL; 31 Aralık 2017 tarihi 
itibariyle gerçeklesen gelirler bir önceki yıldan devreden nakit dâhil 45.155.342,50 TL’dir. Faiz ve diğer 
faaliyet gelirleri 450.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve 1.939.132,26 TL tahsilat yapılmıştır. Merkezi 
yönetim ve il özel idarelerinin tahmin edilen bütçenin tahsil edilme oranı 2017 yılında sırasıyla % 122 
ve % 100 olarak gerçekleşirken; sanayi ve ticaret odalarından tahmin edilen bütçe aktarımının 
gerçekleşme oranı % 90’dır. Ajansın belediyelerden olan alacaklarını tahsil etme oranı ise % 66’dır 
(GMKA, 2018, 11). 
 
YÖNTEM 
 
Kalkınma ajansları, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla merkezi yönetim tarafından 
faaliyete geçirilen kurumsal yapılardır. Bu yapılar vasıtasıyla projelerin değerlendirilmesi, merkezi 
yönetim tarafından uygun görülen bütçe sonucunda kalkınmaya yönelik projelerin desteklenmesi 
sağlanabilir. 
 
Bu çalışmada, Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) ve yaptığı faaliyetlere yönelik hazırlanan 
faaliyet raporu, sektör analizleri, çalışma programları ve istatistiksel tablolar incelenerek bu metinlerde 
yer alan Balıkesir ili kuzeyine yönelik çalışmalar ele alınmıştır.  

 
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSININ RAPORLARINDA BANDIRMA 

 
22 başlıkta İstatistiklerle TR22 Güney Marmara (Balıkesir ve Çanakkale) başlıklı çalışmada Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan sayısal verilerden iki ile yönelik olanlar bir araya getirilmiştir. 
Bu çalışmada ilçelerin tek tek istatistiksel verişleri ele alınmadığından bu çalışmaya aktarılamamıştır 
(GMKA, 2017).  
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Balıkesir’de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden başlıklı çalışmada belirlenen 101 madde ile neden bir 
girişimcinin/yatırımcının Balıkesir iline yatırım yapması gerektiği maddeler halinde sıralanmıştır. 14. 
Maddede “Nitelikli eğitim veren 2 üniversite” maddesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi de 
sayılmıştır. 75. Maddede “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için elverişli bölgelerin varlığı” ise 
özellikle Bandırma yöresinin rüzgar enerjisi için potansiyelini vurgulamaktadır. 
 
Balıkesir Enerji Sektörü̈ Yatırım Rehberi başlıklı çalışmada; Yenilenebilir enerji sektörü̈ detaylı bir şekilde 
ele alınmıştır. Balıkesir iline yapılacak yatırımlarda sahip olunacak avantajlar başlıklar halinde 
incelenmiştir. Rehberde, Balıkesir’in enerji sektöründe sahip olduğu potansiyelden, lojistik imkânlara, 
Ekonomi Bakanlığı’nın sunmuş̧ olduğu bölgesel teşviklerden Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yerel 
düzeyde sağlayacağı katkılara tüm avantajlar detaylı bir şekilde aktarılmıştır (GMKA, 2). 
 
Rüzgar Enerji Santrallerinin gücü ile ilgili haritayı incelediğimizde (Resim 1) Bandırma’nın 342, 60 MW 
enerji üretimi ile Balıkesir ilinin başat aktörü olduğunu görmekteyiz.  

 

Resim 1: Balıkesir İli Rüzgar Enerji Santrallerinin Gücü (GMKA, 5) 

 
2017 faaliyet raporunun “Önem Arz Eden Yatırımların Takibi” başlığının içerisinde Balıkesir ili kuzeyine 
yönelik olarak Bandırma – Bursa – Ayazma – Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Manyas II. Merhale 
Projesi yer almaktadır. 
 
Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi olarak hazırlanan çalışmada, “ilin geniş mera arazilerinin 
hayvancılık faaliyetlerine uygun yapısı büyükbaş, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde 
etkili olmuştur” denilmektedir. Bunun yanı sıra “Konumu itibariyle tüketim merkezlerine yakınlığı ile 
dikkat çeken ilde gelişen yem sektörü ve kümes hayvancılığı faaliyetleri yatırım ortamının cazibesini 
artırmaktadır” vurgusu yapılmaktadır (GMKA, 2) Bandırma ili bu rehberde belirtildiği üzere kanatlı 
hayvan üreticiliğinde Türkiye için en önemli merkezlerden biri olup Balıkesir ili için de birinciliğini 
muhafaza etmektedir. 
 
Marmara ve Ege’de uzanan kıyıları, sahip olduğu jeotermal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel 
atmosferi bir arada yaşatan güçlü̈ bir turizm profili çizen (GMKA, 5) Balıkesir ili için hazırlanan Balıkesir 
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Turizm Yatırım Rehberi’nde Erdek, Avşa, Paşalimanı ve Ekinlik’te 28.160 hektar büyüklüğündeki  alan  
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) sınırları içine alındığı belirtilmiştir. Ayrıca 
Manyas’ta bulunan Kuş Cenneti Milli Parkı, sahip olduğu canlı çeşitliliğiyle, kuş gözlemcileri için 
Türkiye’nin bir numaralı merkezi olup milli park, başta su kuşları olmak üzere çok çeşitli yaban 
hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Gönen de kuş gözlemciliği bakımından potansiyel taşıyan 
merkezler arasındadır (GMKA, 15). 
 
Turizm ile ilgili olarak yapılan 19 Nisan 2011 yılında yapılan Balıkesir’de Turizmin Bugünü̈ ve Geleceği:̇ 
Balıkesir Turizm Çalıştayı’nın Ağustos 2012’de hazırlanan raporda bölgenin  turizm sektörünün zayıf ve 
güçlü̈ yanları ile fırsatları ve tehditleri tartışılmıştır.  
Turizm sektöründeki tüm paydaşların bir araya getirilerek çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantılar 
hem turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının sesinin karar alma 
organlarında daha fazla duyurulmasına yardımcı olmuş,̧ hem de bu sayede karar alıcıların daha sağlıklı 
kararlar alabileceği bir bilgi girişi sağlanmıştır (Tuna, 2012: 2). 
 
Balıkesir Turizm Çalıştayında Belirlenen Sorunlar ve Çözüm Önerileri ise beş madde halinde 
sıralanmıştır (GMKA, 2012: 21-26): 

• Balıkesir’e Nitelikli Yatırım Çekerek Turizmin Rekabet Gücünün Artırılması 

• Bölgedeki Turizm İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi 

• Ulaşım ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi 

• Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi 

• Alternatif Turizm Olanaklarının Artırılması 

 
Balıkesir’de Yat Turizmi başlıklı çalışmada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
2010 yılı Ağustos ayında yapımı tamamlanan Bandırma Merkez Balıkçı Barınağı’nın faaliyete geçmesiyle 
merkezde yatların konaklayabileceği bir alan açılmıştır (GMKA, 2014: 16). Erdek’te ise Merkez Balıkçı 
Barınağı balıkçı teknelerinin haricinde, yatların bağlanması amacıyla da kullanılmakta olup, barınağın 
yaklaşık 20 adet yat bağlama kapasitesi bulunmaktadır. Bu haliyle yaz aylarında ilçeye gelen 15-20 
civarındaki yatın 2-3 günlük konaklama ile elektrik ve su gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır (GMKA, 2014: 
17). 
 
Avşa Adasında bulunan Yiğitler Barınma Yeri, yat bağlama amacıyla kullanılmakta olup yaz aylarında 
günde ortalama 10 yat konaklamaktadır (GMKA, 2014: 18). 
 
Bandırma, sanayi gelişimi nedeniyle turistik amaçlı olarak yapılan yat turizmi açısından komşu ilçe olan 
Erdek’e göre dezavantajlı bir konumdadır. Bölgeye gelen yatçılar daha sakin ve temiz olması nedeniyle 
Erdek bölgesini tercih etmektedirler (GMKA, 2014: 16). 
 
Balıkesir Lojistik Atlası çalışmasında, Bandırma-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi yer almaktadır. Bu proje 
ile Balıkesir tüm bölgeleriyle Avrupa’ya bağlanacak ve demiryolu hattına dâhil olacak Bursa demiryolu 
ile bölgesel ekonomiye destek sağlanacaktır. Hat, yük ve yolcu taşımacılığına hizmet verecektir (GMKA, 
11). 
 
Bandırma-Çanakkale-Tekirdağ Demiryolu Projesi ise, yolcu ve yük taşımacılığı alanında hizmet 
verecektir. Demiryolu hattı, Bandırma ́dan başlayarak Bandırma OSB ve Gönen Deri İhtisas ve Karma 
Organize Sanayi Bölgesini de içine alacak şekilde Biga, Karabiga ve Çanakkale ́ye ulaşacaktır (GMKA, 
12). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Balıkesir ili kuzeyi Bandırma ilçesi ve çevresinde bulunan ilçeler ile ilin öncüsü olma rolünü 
sürdürmektedir. Aynı zamanda bir liman kenti olma hüviyetini devam ettiren Bandırma bir çok sanayi 
tesisine de ev sahipliği yapmaktadır. Sanayi ve liman kenti olmasının yanısıra tarım ve hayvancılıkta da 
önemli bir ilçe olmayı sürdüren Bandırma kanatlı hayvan yetiştiriciliği bakımında ülkenin en önemli 
merkezlerinden birisidir. Bunun yanı sıra tohum üreticiliği açısından Balıkesir ilinde hatrı sayılır 
yerlerdendir.  
 
Bandırma çevresinde bulunan ilçeler ise özellikle turizm alanında ön plana çıkmaktadır. Gönen termal 
turizm açısından Cumhuriyet tarihi boyunca önemini korumuştur. Erdek ise İstanbula’a yakınlı 
dolayısıyla cazibesini koruyan bir turizm merkezidir. Manyas ülkenin kuş cenneti olarak hem 
botanikçiler hem de vatandaşlar için önemli bir kuş gözlemciliği merkezidir. 
 
Rüzgar enerji santralleri açısından ise bölge çok zengindir. Bandırma tek başına büyük bir rüzgar enerji 
potansiyelini tek başına taşımaktadır.  
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ÖZET:   
 
Türk yerel yönetim sisteminde siyasi, idari ve mali anlamda önemli değişikliklere neden olan 6360 Sayılı Yasa, 
yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana ciddi tartışmalara neden olmuştur. Söz konusu yasanın getirdiği 
değişiklikler; 2004 yılında başlatılan iki kademeli büyükşehir belediye sisteminin yaygınlaştırılması, büyükşehir 
belediye sistemi içine alınan illerde il özel idareleri, belde belediyeleri ve köy yönetimlerinin tüzel kişiliğine son 
verilmesi ve tek bir büyükşehir belediye şemsiyesi altında bütün yerel yönetim birimlerinin birleştirilmesidir. 
Böylece, Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiş, ülke nüfusunun yaklaşık % 75’i büyükşehir 
belediye sistemine alınırken, ikili bir yerel yönetim sistemi oluşturulmuştur. Söz konusu yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra meydana gelen en önemli değişimlerden biri de hiç kuşkusuz ki, büyükşehir belediye sistemi 
içinde kalan ilçe belediyelerinin gerek kaynak, gerekse de hizmet üretme kapasitesi açısından büyükşehir 
belediyesinin vesayeti altına girmesidir. İşte tam bu noktada çalışmanın amacı, daraltılmış küçük bir bölgede de 
olsa, 6360 sayılı yasanın uygulanmasından sonra ilçe belediyelerinin gerek hizmet üretme kapasitesi gerekse de 
mali kapasitelerinin ne yönde değişime uğradıklarının tespit edilmesidir. Çalışmada bilimsel yöntem olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Güney Marmara coğrafi bölgesi içinde kalan dört ilçe (Bandırma, 
Gönen, Erdek ve Manyas) belediye başkanı ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda söz konusu dört ilçe 
belediyesinin yasanın yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana hizmet üretme ve mali kapasiteleri konusunda ne 
yönde bir değişim yaşadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: 6360 Sayılı Yasa, İlçe Belediyeleri, Hizmet Kapasitesi, Mali Kapasite 
JEL Kodu: H70, H73 
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ABSTRACT:   
 
The Low No. 6360, which caused notable changes in political, administrative and financialterms in Turkish Local 
Administrative System. The changesbrougth about by the mentoined low are extensification of two stage 
metropolitan mınicipality which was started in 2014, provincial private administrations included within 
metropolitan municipality system, termination of legal entity of town municipality and village administration and 
consolidation of all local governing agencies under single metropolitan municipality system. By doing so, 
metropolitan municipalitynumber reached 30 in Turkey and % 75 of the contry’s population has been covered in 
metropolitan municipality system, creating a binarylocal administration system. Undoubtedly, one of the most 
significant changes since the mentioned low went into effect is that district municipalities under a metropolitan 
municipality system have been placed under guardianship of metropolitan municipalities both in term of source 
and of capacity of service production. The aims of this study, at this point is to find out what kind of a change 
district municipalities have göne through after the implementation of low no. 6360, in terms of capacity of service 
production and financial capacities, though the study is in a narrowed small region. Mayors of four district located 
in Southern Marmara geographical region (Bandırma, Erdek, Gönen and Manyas) have been interviewed. As a 
conclusion of these interviews, what kind of a change the four district municipalities have göne through in term 
of service production and financial capacities since 2014 when the low was put into force is aimed to be detected. 
 
Keywords: The low no. 6360, District Municipalities, Service Capacity, Finacial Capacity. 
JEL Code: H 70, H 73 
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GİRİŞ 

 
Toplumun ihtiyaç duyduğu kamusal mal ve hizmetler, merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerin de 
dâhil olduğu çeşitli hizmet birimleri tarafından üretilir. Toplumsal ihtiyaçların kamusal mal ve hizmet 
üretimi ile karşılanması anlamına gelen kamu hizmetlerinin merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
arasında bölünmüş olması, aynı zamanda bu hizmetlerin görülebilmesi ve harcamaların yapılabilmesi 
için gerekli olan gelir kaynaklarının paylaşılmasını zorunlu kılmaktadır (Falay, 2003: 23). Mali tevzin ya 
da mali federalizm olarak ifade edilen yönetimler arası mali ilişkiler, geniş anlamıyla devletin yönetim 
kademeleri arasında gelir ve hizmet paylaşımını ele almaktadır. Bu nedenle, yönetim kademeleri 
arasındaki kaynak bölüşümü, her bir yönetim kademesinin faaliyet alanı ile birlikte ele alınmalı ve 
modern kamu mali yönetim ilkesinin gereği olarak alt yönetim birimleri ile merkezi yönetim arasında 
faaliyet- kaynak dengesi gözetilmelidir (Kesik, 2005: 76). 
 
Bugün, gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede yerel yönetimlerin öneminin hızla artmasına 
karşın, merkezi yönetimler kaynak elde etme ve kullanımı yönünden yerel yönetimler karşısında önemli 
bir gücü elinde bulundurmakta ve yerel yönetimler asli fonksiyonlarını yerine getirirken ciddi bir mali 
kaynak sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu anlamda, demokratikleşmenin kaynağı olarak 
görülen yerel yönetimler, yeterli gelir kaynağına sahip olabildikleri takdirde, kendilerinden beklenen 
kamusal fonksiyonları arzulanan düzeyde yerine getirebilecekleridir (Ulusoy ve Akdemir, 2009: 260). 
Türkiye’de 1980 sonrasında kentlerin aşırı büyümesi, yerel hizmet talebinin artmasına ve giderek 
çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu durum, mevcut büyükşehir belediye sisteminin, yerel hizmet sunum 
yöntemlerinin ve bunlara yönelik mali kaynakların yetersiz kalmasına neden olmuştur. Kentsel 
alanlardaki büyümenin hem daha iyi yönetilebilmesi, hem de yerel hizmet sunumunun daha etkin ve 
ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim reform girişimleri de artmıştır. 2012 yılı 
sonunda kabul edilip yasalaşan ve 30 Mart 2014 seçimlerinin ertesi günü yürürlüğe giren 6360 Sayılı 
Yasa, 1984 yılında yürürlüğe giren ve 2004 yılında değiştirilip geliştirilmeye çalışılan büyükşehir 
belediye modelinde ve genel olarak yerel yönetim sisteminde ciddi değişiklikler meydana getirmiştir. 
Çalışmanın ana temasını oluşturması bakımından söz konusu değişikliklerden en önemlisi, yeni 
düzende büyükşehir belediyelerinin, belediye sisteminde hiyerarşik olarak en tepede yer almasıdır. 
Hiyerarşik olarak en tepede yer alan büyükşehir belediyesi, onun altında yer alan ilçe belediyeleri 
üzerinde idari bir vesayet makamı haline gelmiştir. Hal böyle olunca, büyükşehir belediye sistemi 
içindeki ilçe belediyeleri hizmet üretme ve mali kaynak geliştirme bakımlarından büyükşehir 
belediyelerine bağımlı hale gelmiştir. Bu bağımlılık ister istemez büyükşehir belediye sistemi içindeki 
ilçe belediyelerinin halka en yakın hizmet üreten kamu kuruluşları olma özellikleri sekteye uğramıştır. 
Bu itibarla çalışmamızın temel amacı, 6360 Sayılı Yasa’nın uygulamada geçen dört yılın ardından 
büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki hizmet üretme ve mali yönlü ilişkilerin araştırma 
sorumuz doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
çalışma alanımızı oluşturan dört güney Marmara ilçesinin (Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas) 
belediye başkanları ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak mülakat gerçekleştirilmiştir. 
Mülakatlar öncesinde amaca yönelik olarak 12 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. İlçe belediye 
başkanları ile görüşmeye başlamadan önce, araştırmanın amacı ve künyesi hakkında bilgi verilmiştir. 
Her bir mülakat yaklaşık 1.5 – 2 saat arası sürmüştür. Sorulan soruya belediye başkanının verdiği 
cevaplar not edilmiş, verilen cevap içerisinde başka bir sorunun cevabının olması halinde söz konusu 
soru, tekrara düşmemek için pas geçilmiştir. Çalışma iki bölüm halinde planlanmıştır. Birinci bölümde 
çalışmanın teorik çerçevesi, ikinci bölümde ise görüşme sonuçlarının ham halinin gözden geçirilerek 
yapılandırılmış hali yer almaktadır. Çalışmanın sonunda, belediye başkanları ile görüşmelerde 
kullanılan sorular ek bölümünde yer almaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE: 6360 SAYILI YASA İLE DEĞİŞEN İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER 
 
1980 sonrasında ekonomik ve siyasal hayatta yaşanan liberalizasyon süreci, gerek idari gerekse de mali 
açılardan merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin birbirlerinden ciddi bir ayrışma sürecine girmesine 
neden olmuştur.  Kamusal hizmetlerin bir yandan yerel demokrasinin geliştirilmesi, diğer yandan genel 
olarak idarenin daha demokratik bir yapıya kavuşturulması gibi politik amaçlarla, diğer yandan da 
kamusal hizmetlerin daha etkili ve düşük maliyetle üretilmesi gibi ekonomik amaçlarla kamu ekonomik 
sektörünün performansının arttırılması hedeflenmiştir (Oates, 1999: 1120). 
 
Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan kamu hizmetlerinin merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasında bölünmüş olması, aynı zamanda bu hizmetlerin görülebilmesi ve harcamaların 
yapılabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının paylaşımını zorunlu kılar. Merkezi idare ile diğer kamu 
hizmeti üreticisi birimler arasında bir taraftan hizmetlerin ve giderlerin, diğer taraftan da bu hizmetlerin 
gerektirdiği gelirlerin paylaşılması ve paylaştırılması idareler arası mali ilişkileri diğer bir deyişle mali 
tevzin kavramını ifade etmektedir (Öncel, 1998: 21). Bu anlamda mali tevzin, genel bir ifadeyle, 
yönetimler arasında görev ve kaynak bölüşümü anlamına gelmektedir. 
 
Nadaroğlu’na göre (1994:175) mali tevzin, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu 
hizmetlerinin ve kamu gelirlerinin paylaşılması yönünde sistemli ve planlı bir anlaşmaya varılmasını 
ifade eder. Keleş’e göre mali tevzin (2012: 363); yönetimsel, siyasal ve mali yönleri bulunan ilişkiler 
bütünüdür. 
 
Bir ülkenin bütününde kamusal hizmetlerin en uygun seviyede ve etkin bir şekilde sunulmasının en 
başta gelen yolu, yönetimler arası mali ilişkiler sisteminin bu amaca yönelik olarak yapılandırılmasıdır. 
Aksi takdirde, yatay ve dikey açılardan yönetimler arasındaki kaynak dağılımını sabit olarak kabul 
etmek, ülkenin bütününde kamu hizmetlerinin etkin sunumunu engelleyecektir (Kesik, 2007: 77). 
Hangi kamu hizmetinin hangi kamu yönetim birimi tarafından üstlenileceği ve hizmetlerin paylaşımının 
hangi kıstaslara göre yapılacağı, yönetimler arası mali ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir başlangıç 
noktasıdır (Falay, 2003: 23). Yönetimler arasındaki mali ilişkilerin diğer önemli bileşeni ise, ilgili yönetim 
biriminin görev ve harcama sorumluluğunu yerine getirebilmesi için gerekli kaynağın (gelir, mali 
transfer ve borçlanma) bölüşümüdür. 
 
Dünyada küreselleşme sürecinin etkisiyle birlikte, yerelleşme süreci de hız kazanmıştır. Bu noktada, 
küreselleşme sürecinin yerelleşme sürecini hızlandırdığı genel kabul gören bir düşüncedir. 
Küreselleşme olgusuna koşut bir gelişme gösteren yerelleşme olgusu da yerel yönetimlerin yapılarında 
ve statülerinde farklılaşmayı kaçınılmaz kılmıştır (Köse, 2004: 32). Bu bağlamda dünyada birçok ülke, 
değişen ve dönüşen bu sürece uyum sağlamak amacıyla yerel yönetim sistemlerinde ciddi reformlara 
başlamışlardır. Türkiye’de de özellikle 2000’li yılların başından itibaren yerel yönetim alanında reform 
girişimlerinin hızlandığı söylenebilir. Söz konusu reform sürecinin temel dayanağını, yerel nitelikli 
kamusal mal ve hizmetlerin daha verimli sunumu oluşturmaktadır. Zira hızlı kentleşme, teknolojik 
gelişmeler, demokratikleşme süreci ve insan hakları alanlarında artan toplumsal talepler, yerel 
yönetimler alanında yeni arayışları zorunlu hale getirmektedir (Yalçın ve Gök, 2016: 695). 
 
2012 yılında kabul edilip yasalaşan ve 2014 yılındaki yerel seçimlerle birlikte yürürlüğe giren 6360 Sayılı 
Yasa, Türk Yerel Yönetim Sistemindeki uzun yıllardır süre gelen etkinlik arayışlarının bir sonucudur. Söz 
konusu yasa, sadece yerel yönetim sisteminde köklü değişikliler yapmakla kalmamış, yerel yönetim 
sistemindeki köklü değişiklikler aynı zamanda genel olarak Türk İdare Sistemini de köklü olarak 
değiştirmiştir. 
 
Bu yasanın getirdiği önemli değişiklikler; iki kademeli büyük şehir belediye sisteminin 
yaygınlaştırılmasını, büyükşehir belediyelerinin hizmet alanının ilin tüm coğrafi sınırını içerecek şekilde 
genişletilmesini, ildeki ilçe belediyeleri dışındaki diğer yerel yönetim birimlerinin (İl Özel İdaresi, Belde 
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Belediyeleri ve Köy Yönetimleri) varlıklarına son verilmesini ve tek bir büyükşehir belediye sistemi 
altında birleştirilmesini içermiştir. Böylece, Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a yükselmiştir 
(Yalçın ve Gök, 2016: 696). 
 
6360 Sayılı Yasadan önce 34.283 olan Türkiye’deki yerel yönetim birimi sayısı, yasa sonrasında 
17.720’ye düşmüştür. Bu durum, yerel yönetim birimi sayısında yaklaşık % 50’lik küçülme anlamına 
gelmektedir. Yasayla birlikte belediye sayısında % 53, köy yönetimi sayısında % 49, il özel idaresi 
sayısında % 37 ve belde belediyesi sayısında ise % 80 azalma meydana gelmiştir. Yerel yönetim 
birimlerinin sayıca yarı yarıya azaltılmasının altında yatan temel faktör, özellikle çok küçük nüfuslara 
hizmet etmeye çalışan ancak fonksiyonlarını çoktan yitirmiş olan belde belediyelerinin kapatılması 
düşüncesidir. Ancak bu noktada, sadece büyükşehir belediye sistemi içinde yer alan belde 
belediyelerinin kapatılıp, diğer illerdeki belde belediyelerinin devam ettirilmesi, idarenin bütünlüğünün 
korunması açısından önemli bir tezat teşkil etmektedir. 
 
6360 Sayılı Yasanın Görev-Harcama ve Kaynak Paylaşımında Getirdiği Değişiklikler 
 
Bilindiği gibi, idareler arası mali ilişkileri belirleyen en temel faktörlerden biri de, merkezi ve yerel 
yönetimler arasındaki görev ve harcama paylaşımıdır. Bu paylaşım düzeni, merkezi ve yerel yönetimler 
arası mali ilişkilerde dikey ve yatay ilişkileri de çok yakından ilgilendirmektedir. 6360 Sayılı Yasa, 
özellikle yerel yönetimler arası ilişkileri ifade eden yatay ilişkileri ciddi anlamda değiştirmiştir (Yalçın ve 
Gök, 2016: 696). İl mülki sınırlarını kapsamına alan büyükşehir modelinde, belediyelerin kendi 
aralarındaki görev ve yetki paylaşımı yeniden şekillendirilmektedir. En üstte bir büyükşehir belediyesi 
ve ona bağlı büyükşehir ilçe belediyeleri olmak üzere iki kademeli bir yapı oluşturmuştur (Arıkboğa, 
2012: 4-5).   Bu durum, daha önce il belediyesi olan büyükşehir belediyesi ile daha önce ilçe belediyesi 
olan ve aralarında yatay bir idari ve mali ilişki olan büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişkinin dikey 
ilişki haline gelmesi demektir. 
 
Bu anlamda, büyük şehir belediyesi, büyükşehir sınırları içindeki yerel kamusal ihtiyaçların karşılanması 
bakımından oldukça geniş yetkilere sahiptir. Gerek hizmetlerin faydasının yayıldığı alan, gerekse bazı 
hizmetlerin ölçek ekonomisine duyarlı olması nedeniyle, üst kademe belediye olarak tanımlanan 
büyükşehir belediyesine daha fazla yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bu bağlamda, hem kent 
bütünlüğüne yönelik hizmetlerin, hem de daha üst bir ölçekte yürütülmesinde ekonomik etkinlik 
bulunan hizmetlerin büyükşehir belediyesine verilmesi (Arıkboğa,2012:55) iktisadi açıdan bir 
optimalite arayışının sonucudur. 
 
6360 Sayılı Yasa ile 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda ciddi 
değişiklikler yapılarak büyükşehir ve ona bağlı ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı 
yeniden tesis edilmiştir. Büyükşehir belediyeleri, il genelindeki kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, 
imar faaliyetlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması, ulaşım ve trafik hizmetlerinin yürütülmesi, çevre ve 
halk sağlığı hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, spor, doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda çok 
geniş bir yürütme ve düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Buna karşılık, ilçe belediyelerine rutin, küçük 
ölçekli ve günlük ihtiyaçlara dönük ve sınırlı sayıda görev kalmaktadır (Yıldırım, Gül ve Akın, 2015:215). 
 
6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin diğer belediyelerin ve il özel idarelerinin genel bütçe 
vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile elde edilen gelirden aldıkları oranlar değişmiştir. 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da 
büyükşehir dışındaki belediyelerin aldıkları, pay % 2.85’ den  % 1.50’ ye düşürülmüş, büyük şehir 
belediyelerinin payı %5’ten % 6’ya ve büyükşehir ilçe belediyelerinin payı %2,5’ten %4,5’e çıkarılmıştır. 
Dolayısıyla, merkezden aktarılan kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyan büyükşehir sistemi dışındaki 
belediyeler ile il özel idarelerinin payı azaltılırken, büyükşehir sistemine dâhil olan büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin payları arttırılmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan %4,5’lik payın %90’ı nüfusa 
ve %10’u ise ilçenin yüz ölçümüne göre dağıtılması esası getirilmiştir. Bu noktada, büyükşehir 
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belediyelerinin ilçe belediyelerinden aldığı %30’luk pay ise değişmemiştir (Toprak, Gül, Ağcakaya, 2015: 
83). 
 
Yeni düzenlemeye göre, özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde elde 
edilen genel bütçe vergi tahsilatından büyükşehir belediyelerine ayrılan % 6’lık payın % 60’ı doğrudan 
ilgili büyükşehir belediyesine, kalan %40’lık bölümün %70’i nüfusa, %30’u yüz ölçümü esasına göre 
büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılacaktır. Dolayısıyla, 6360 sayılı yasa öncesinde payların 
dağıtımında sadece nüfus ölçütü kullanırken, bundan böyle payların dağıtımında yüz ölçümü ölçütü de 
kullanılacaktır (Toprak, Gül, Ağcakaya, 2015: 84). Ayrıca, büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi 
gelirlerinden aktarılan paydaki artışın, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden payın %20’sinden fazla 
olamayacağı; fazlalığın artış oranı %20’den az olan büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere 
dağıtılmasına ilişkin 5779 sayılı kanunla getirilen sınırlama kaldırılmıştır. Böylece, daha fazla vergi 
toplayan ve kalabalık olan büyükşehir belediyeleri için önemli bir avantaj sağlanmıştır (Çelikyay, 2015: 
18). 
 
Yerel yönetim harcamalarının finansmanında merkezi yönetime bağımlılık düzeyi, gelir ve gelişmişlik 
düzeyi düşük olan küçük yerleşim birimlerinde artmakta, diğerlerinde ise azalmaktadır. Bu nedenle, 
gelir yönünden merkeze bağımlılığın her belediyenin ekonomik ve sosyal koşulları göz önüne alınarak 
ayrı ayrı hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir (Kerimoğlu vd., 2009:88). Bu noktada, merkezi 
yönetim transferlerinin belediyelerin harcamalarını karşılama oranı, Türkiye’de belediyeler arasında 
var olan yatay eşitsizliği daha net ortaya koymaktadır. 2006 yılında, merkezden yapılan transferler 
büyükşehir belediye harcamalarının % 59’unu karşılarken 2014 yılında bu oran 6360 sayılı yasanın 
etkisiyle %74 seviyesine yükselmiştir. Büyükşehir dışı 51 il belediyesinde bu oran 2006 yılında %40 iken, 
2014 yılında %53’ye yükselmiştir. Harcamalarında merkeze bağımlılık açısından en kötü durumdaki 
belediyeler, ilçe ve belde belediyeleridir. İlçe ve belde belediyelerinin merkezi gelirlere bağımlılık oranı 
2006 yılında %39 iken, 2014 yılında bu oran ancak %45 düzeyine çıkabilmiştir. Oysa sosyal ve ekonomik 
açıdan birçoğu geri durumda olan ilçe ve belde belediyeleri merkezi yönetim transferlerine büyükşehir 
belediyelerinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır (Yalçın ve Gök, 2016: 700). 
 
6360 sayılı yasanın öne çıkan mali yönlerinden biride, nüfus kriterine göre ilçe belediyelerine ayrılacak 
tutarın % 10’unun büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulacak olan su ve kanalizasyon idarelerine 
aktarılmasıdır. Bu uygulama, ilçe belediyelerine ayrılan merkezi yönetim vergi geliri payının giderek 
azalmasına neden olmaktadır (Yalçın ve Gök, 2016: 700). 
 
Bu yeni modelde, il merkezindeki büyükşehir belediyesine dayalı yeni bir bölgesel merkeziyetçilik 
ortaya çıkmaktadır (Gül ve Batman, 2013: 39). Görev, harcama ve kaynak paylaşımında büyükşehir 
belediyesinin sistemin tam merkezinde olduğu görülmektedir. İlçe belediyelerine ise ikincil bir rol 
biçilmiştir. Yasa gerekçesinde büyükşehir belediyelerinin sistemin merkezine koyulmasının sebebi, 
iktisadi açıdan ölçek ekonomisi şartlarından yararlanarak hem hizmet maliyetlerini düşürmek, hem de 
hizmetlerin ulaştığı alanı büyütmek olarak açıklanmaktadır. 
 
 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULARI 
 
Araştırma, Marmara Bölgesinin bir alt coğrafi alanı olarak değerlendirilen Güney Marmara bölgesindeki 
(Balıkesir ve Çanakkale illeri) Balıkesir iline bağlı dört ilçeyi kapsamaktadır. Bu ilçeler sırasıyla; 
Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas’tır. Bu dört ilçeye ilave olarak Marmara Adası ilçesi ulaşım zorluğu 
nedeniyle gidilememiş ve bu nedenle de araştırma evrenine dahil edilmemiştir. 
 
Araştırmanın amacı, 6360 Sayılı Yasa’nın uygulanmaya başladıktan sonra geçen dört yıllık süreçte 
araştırmaya dahil ilçe belediyelerinin mali durumu ve buna bağlı olarak hizmet üretme kapasitelerinin 
ne yönde etkilendiğinin tespit edilmesidir.  
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Araştırmada “Yarı Yapılandırılmış Görüşme” tekniği uygulanmıştır. Belediye başkanları ile görüşmeden 
önce konu içeriğine uygun 12 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Her bir görüşme 1.5- 2 saat civarında 
olmuştur. Görüşmede belediye başkanlarına yöneltilen herhangi bir soruda başka bir sorunun cevabı 
da verildiyse cevabı verilen soru tekrara düşmemek için sorulmamıştır. Görüşme esnasında verilen 
cevaplar kısa notlar halinde tutulmuş, daha sonra bu kısa notlar redakte edilerek yayına hazırlanmıştır. 
 
Açık uçlu sorular, öncelikle iki temel soruya cevap bulmaya yöneliktir. Bunlar; 6360 sayılı Yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra ilgili ilçe belediyesinin hizmet verme kapasitesi ve mali kapasitesinde ne 
yönde bir değişim olduğudur. Ancak sosyal bilimlerde kullanılan görüşme tekniğinin bilimsel özelliğini 
kaybetmemesi için soruların mümkün olduğunca yansız ve öngörüsüz olmalıdır. Zira soruların önceden 
belli varsayımlar içermesi ya da yönlendirici olması halinde araştırmanın bilimsellik özelliği ciddi 
sekteye uğramaktadır. Söz konusu sınırlayıcı faktörler dikkate alınarak hem soruların hazırlanma 
sürecinde, hem de görüşme esnasında herhangi bir yönlendirme ya da yanlı bir tutum izlememeye 
dikkat edilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen bulgular, her bir ilçe için ayrı ayrı açıklanacak, genel 
değerlendirme ve tartışma ise sonuç kısmında yapılacaktır. İlçe sıralaması, görüşme sırasına göre 
yapılmıştır. 
 
Gönen 
 
İlk görüşmenin yapıldığı Gönen Belediye Başkanı, 3 dönemdir (15 yıl) belediye başkanlığı görevinde 
bulunduğu için yasadan önceki dönemle karşılaştırma yapabilme olanağı olmuştur. Gönen Belediye 
Başkanı Hüseyin YAKAR, 6360 sayılı yasanın genel anlamda Gönen ilçesini olumsuz etkilendiğini 
belirtmiştir. Yasanın uygulanmaya başlamasından sonra büyükşehir ve ilçe belediyesi arasında görev 
paylaşımı açısından son derece olumsuz bir manzaranın ortaya çıktığını düşünüyor. 2014 yılından sonra 
genel olarak Gönen İlçe Belediyesi’nin hizmet üretme kapasitesinin bariz olarak düştüğünü, buna 
karşılık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet üretme kapasitesinin arttığı belirtilmiştir. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’nin Gönen İlçesinde özellikle altyapı, kent estetiği ve kırsal mahallelere hizmet 
götürme konusunda oldukça etkili olduğu söylenmiştir. Son 4.5 yılda ilçe sınırlarındaki köylerde 400 
km’lik asfalt yol yapıldığını, bunun da ilçenin kırsal kalkınmasına çok önemli bir katkı yaptığı ifade 
edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Gönen İlçesinde hizmet etkinliğinin artmasına karşın 
ilçede imar bütünlüğünün sağlanması ve imar planlaması konusunda ciddi eksikliklerin olduğu da 
belirtilmiştir. Belediye Başkanı, yasanın özünde ilçe belediyeleri aleyhine bir adaletsizlik olduğunu ve 
yerindenlik ilkesinin gözetilmediğini düşünüyor. Ancak, yine yasadaki esneklikten yararlanarak, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de onayıyla bazı yetkiler ilçe belediyesine devredilmiştir. Bu 
yetkilerden en önemlisi ise ilçe içindeki ulaşımın yönetimi ve koordinasyonudur. 
 
6360 Sayılı Yasa’nın uygulanması sonrasında büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında belirgin 
bir kaynak paylaşımı adaletsizliği çıktığı ifade edilmektedir. Yasa sonrasında ilçe belediyesinin öz gelir 
elde etme konusunda daha fazla gayret sarf etmeye başlandığı gözlenmiştir. 6360 Sayılı Yasa’nın verdiği 
yetkiye dayanarak Gönen İlçe Belediyesi’ne devredilen çok sayıda arsa ve arazinin ilçe belediyesinin 
yeni gelir elde etmesi açısından son derece olumlu olduğu belirtilmiştir. İlçe belediyesine kalan arsa ve 
arazilerin kiralanması veya satılması suretiyle Gönen Belediyesi önemli bir gelir kalemine sahip 
olmuştur. 
 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin aynı siyasi parti tarafından yönetilmesinin hizmet üretme 
kapasitesini olumlu etkilediği, yine ilçe belediye başkanı tarafından belirtilmiştir. 
 
Son olarak, ilçe belediyesinin yeterli gelir ve kaynak potansiyeline sahip olması halinde en temel 
önceliğin belediyenin kısa vadeli gelir harcama akışının dengelenmesi olması gerektiği belediye başkanı 
tarafından belirtilmiştir. Bu son soru, belediye başkanının yeterli gelir ve kaynak potansiyeline sahip 
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olması halinde yerel kalkınma mı, yoksa kısa vadeli gelir- harcama dengesinin sağlanması alternatifleri 
arasındaki seçimini göstermektedir. 
 
Manyas  
 
Manyas İlçe Belediye Başkanı Tancan BARÇIN, ana muhalefet partisine mensup olmasına rağmen, 6360 
Sayılı Yasa’nın Manyas İlçesi’ni genel olarak olumlu etkilediğini ifade etmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin 
sahip olduğu geniş mali, idari ve teknik olanaklar sayesinde ilçenin kırsal mahallelerine daha yoğun 
hizmet götürebildiğini, ancak yine de halka en yakın hizmet birimi olan Manyas Belediyesi’nin elinde 
daha fazla mali, idari ve teknik olanak olması halinde büyükşehir belediyesinden daha iyi, hızlı ve kaliteli 
hizmet verebileceğini, söz konusu yasayla yerindenlik ilkesinin ciddi zarar gördüğünü sözlerine 
eklemiştir. Dahası, 6360 Sayılı Yasa’nın getirdiği mali kaynak paylaşımı düzeninin adil olmadığını, ilçe 
belediyelerinin ikinci plana itildiğini düşünmektedir. Manyas ilçesi de, tıpkı Gönen de olduğu gibi, 
yasanın uygulanması sonrasında kendi mülkiyetlerine geçen değerli arsa ve araziler sayesinde yeni gelir 
elde edebildiklerini, elde edilen yeni gelirin de belediye bütçesi açısından oldukça önemli olduğu ifade 
edilmiştir. Manyas Belediyesi mülkiyetine geçen geniş tarım arazilerinin büyük ölçekli çeltik 
üreticilerine kiralandığını ve bu kiralamadan uzun yıllara yayılan önemli bir gelir potansiyeli sağlandığı 
belirtilmiştir. 
Yasa’nın uygulanmasından sonra su gelirlerinin ortadan kalktığı, bu durumun ilçe belediyesinin mali 
durumu açısından önemli bir dezavantaj olduğu ifade edilmiştir. Manyas Belediye Başkanı, Türkiye’de 
belediyelerin aşırı borçlu olduğunu, aşırı borçluluk düzeyinin temel nedeni olarak da verimsiz 
harcamalar ve yetersiz gelir düzeyi olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında, ilçe belediyesi ile büyükşehir 
belediyesinin ayrı partilerde olmasının Türkiye’de ve özel olarak Manyas’ta hizmet düzeyini ve 
sürekliliğini olumsuz etkilediğini sözlerine eklemiştir. Son olarak, ilçe belediyesinin yeterli gelir ve 
kaynak potansiyeline sahip olması halinde en temel önceliğin yerel kalkınma olacağı belediye başkanı 
tarafından belirtilmiştir. 
 
Bandırma 
 
Bandırma, nüfus bakımından Balıkesir’in en büyük ilçesidir. Kentleşme kültürü ve sanayileşme 
bakımından önemli bir merkez konumundadır. Dolayısıyla, belediye sistemindeki değişimden Bandırma 
ilçesi en ciddi etkilenen ilçe durumundadır. Bandırma Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmede, 6360 
Sayılı Yasa’nın Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi arasında yetki ve hizmet açısından iki 
başlılık oluştuğu özellikle belirtilmiştir. Belediyecilik anlamındaki temel hizmetlerin büyükşehir 
belediyesine geçtiğini, daha alt düzeydeki ve kısmen temel belediyecilik hizmetlerine oranla daha 
önemsiz hizmetlerin Bandırma Belediyesi’ne kaldığını, bu durumun Bandırma Belediyesi gibi köklü bir 
belediyenin fonksiyonlarını azalttığı ifade edilmiştir. 
 
Bandırma Belediye Başkanı Dursun MİRZA, genel olarak büyükşehir belediye modelinin demokratik 
yönetim ilkelerinden uzak olduğunu ve modern yönetişim ilkelerine ters düştüğünü, bu nedenlerle de 
bu yeni modelin Bandırma halkının daha kaliteli ve hızlı belediye hizmeti almasını önlediğini 
belirtmiştir. 
 
Yasanın uygulanmasından sonraki süreçte Bandırma Belediyesi olarak mali açıdan ciddi bir darboğaz 
yaşadıklarını, su gelirlerinin BASKİ’ye devrinden dolayı 4 yılda 133 milyon TL gelir kaybının oluştuğu 
vurgulanmıştır. Kaynak paylaşımının son derece adaletsiz olduğu, çok uzun yıllar önce yapılan altyapı 
yatırımlarından elde edilen gelirlerin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiği; Otogar ve Ulaşım A.Ş. , 
sebze ve balık hali gelirlerinin tamamıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğini, bu yüzden son 
dört yılda 300 milyon TL potansiyel gelir kaybı olduğu ifade edilmiştir. Yine Bandırma Belediye Başkanı 
Dursun MİRZA’nın deyimiyle son kaybettiğimiz gelirimizin % 10’u kadar bile Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bandırma’ya yatırım yapılmamıştır. 
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Bandırma’da altyapı çalışmaları konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi 
arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğu, belediye hizmetlerinin il merkezlerinde toplanmasının 
merkezileşme anlamına geldiği, bu merkezileşme nedeniyle hizmetlerde aksamaların yaşandığı, 
dolayısıyla da yerindenlik ilkesinin ciddi zarar gördüğü yasa ile ilgili yapılan değerlendirmelerde öne 
çıkan temel düşüncelerdir.  
 
Diğer yandan yasanın uygulanmaya başlamışından sonra Bandırma Belediyesi’ne geçen değerli arsa ve 
araziler sayesinde yeni gelir kaynakları elde edildiği de vurgulanmıştır. Yeni elde edilen arsa ve araziler 
sayesinde yap- işlet- devret modeli ile yeni yatırımların gerçekleştirildiği, yeni arsaların kat karşılığı 
inşaata açılarak yeni gayrimenkuller kazanıldığı belirtilmiştir.  
 
Son olarak, Bandırma İlçe Belediyesi’nin yeterli gelir kaynağına sahip olması halinde temel önceliğin 
yerel kalkınmanın sağlanması olduğu, belediyenin kısa vadeli gelir- harcama akışının dengelenmesinin 
son öncelik olması gerektiği belediye başkanı tarafından altı çizilerek vurgulanmıştır. 
 
Erdek  
 
Araştırma kapsamında son görüşme Erdek Belediye Başkanı Hüseyin SARI ile gerçekleştirildi. Erdek, 
Türkiye’nin en eski turizm merkezlerinden biridir. Erdek’in turizm merkezi olması, diğer ilçelere oranla 
daha farklı bir yerde konumlanmasına neden olmaktadır. Çünkü yaz sezonu boyunca ilçe, normal 
nüfusunun 5 ile 10 katı arasında bir yerli turisti ağırlamaktadır. İlçe’nin temel gelir kaynağı turizmdir. 
Neredeyse bütün ekonomik organizasyon, yaz sezonuna göre düzenlenmektedir. Yaz sezonu boyunca 
ilçe belediyesi, diğer mevsimlere oranla çok yüksek yoğunlukla yaklaşık 150- 200 bin nüfusa hizmet 
vermektedir.  
 
6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra temel belediyecilik hizmetlerinin büyükşehir 
belediyesine geçmesi nedeniyle ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında ciddi 
koordinasyonsuzluklar yaşanmış, bu durum ilçede belediye hizmetlerinin yeterli ve zamanında 
verilmemesi sonucunu doğurmuştur. Özellikle su hizmetleri ve ana caddelerin bakımı gibi hizmetlerde 
ciddi aksamaların olduğu belirtilmiştir.  
 
Söz konusu yasa ile birlikte mali olarak eskiden elde edilen su ve eğlence yerlerinden elde edilen kira 
gelirlerinin büyükşehir belediyesine geçtiği vurgulanmıştır. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin SARI’nın 
kendi ifadesi ile “ 6360 sayılı yasadan en kötü etkilenen ilçe belediyesinin Erdek olduğu, Erdek’in son 
dört yılda hiçbir büyük yatırım almadığı” söylenmiştir. Özellikle imar ve yapılaşmaya ilişkin konularda 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi’nin birbiri ile tamamen zıt bir görüş açısına sahip 
oldukları, bu nedenle de ilçenin kentleşme geleceğinin yerelden değil de il merkezinden 
belirlenmesinin yerindenlik ilkesini zedelediği vurgulanmıştır. Son olarak, Erdek Belediyesi’nin yeterli 
gelire sahip olması durumunda temel önceliklerinin yerel kalkınma olacağı ifade edilmiştir. 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
2012 yılında çıkarılan ve 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa, yerel yönetim 
sisteminde ciddi değişiklikler yaparak, Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısını önemli oranda 
değiştirmiştir. 6360 Sayılı Yasa ile Türkiye’de büyük şehir ağırlıklı yeni bir yerel yönetim sistemi ve ikili 
bir il ve yerel yönetim yapısı kurulmuştur. Toplam 30 ilde kurulan ve ilin bütün coğrafi sınırlarını 
kapsayan büyük şehir modeli ile bu illerdeki yerel yönetim sistemi bütünşehir belediyesi temelinde 
merkezileştirilip, geri kalan 51 ilde ise eski yerel yönetim düzeni devam ettirilerek adeta ikili bir yerel 
yönetim yapısı oluşturulmuştur. Bu yasayla, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali 
paylaşım düzeni de önemli oranda değiştirilmiştir. Bu değişimde, büyük şehir belediyesi ve ona bağlı 
ilçe belediyelerinin merkezi yönetim bütçe gelirlerinden elde ettiği pay oranı arttırılırken, büyükşehir 
sistemi dışında kalan belediyelerde ve kapatılmayıp devam eden il özel idarelerinin gelir payları 
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azaltılmıştır. Bu durum, büyükşehir belediye sistemi dışında kalan belediyeler ve il özel idareleri için 
mali yerelleşme açısından ciddi bir yatay eşitsizlik sorunu doğurmaktadır. 
 
Araştırmanın temeli, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında meydana gelen eşitsizliklerin 
son 4 yılda nasıl etki yarattığının gözlenmesine dayanmaktadır. Bu amaçla, Güney Marmara coğrafi 
alanı içinde Balıkesir İli kapsamına dahil olan 4 dört ilçe (Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas) belediye 
başkanı ile yasanın ilçelerine ne getirip ne götürdüğüne ilişkin yarı yapılandırılmış bilimsel görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde önceden hazırlanmış, açık uçlu 12 soru belediye başkanlarına 
yöneltilmiş ve verilen cevaplar doğrultusunda bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler 
sonucunda ortaya çıkan sonuçları maddeler halinde şöyle sıralamak mümkündür: 
 
1- Dört belediye başkanı ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan en önemli ortak sonuç, 6360 Sayılı 
Yasa’nın ilçe belediyeleri aleyhine, büyükşehir belediyesi lehine ciddi bir eşitsizlik yarattığı, yerindenlik 
ilkesinin ciddi şekilde zedelenmiş olduğudur. Buna ilave olarak, yine dört belediye başkanı da yasanın 
uygulanmaya başlamasından sonra belediyelerinin hizmet kapasitelerinin düştüğünü ifade ettiler. 
 
2- 6360 Sayılı Yasa, bölgesel düzeyde bir belediye yapılandırması ortaya çıkarmıştır. Yani ortada 
bölgesel düzeyde de olsa bir merkezileşme söz konusudur. 
 
3- Dört belediye başkanı da, büyükşehir belediyesinin gereğinden fazla yetkiye sahip olduğu görüşünde 
birleşmektedir. Büyükşehir Belediyesinin gereğinden fazla yetkiye sahip olması, ilçelerde gündelik 
önemli belediye hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Günlük önemli belediye hizmetlerinin 
aksaması sonucu, halka en yakın hizmet kuruluşu olan ilçe belediyelerinin, yetki alanlarında 
olmamasına rağmen, doğrudan halkın şikâyetine maruz kalınması da diğer ortak sonuçlardan birisidir. 
 
4- Yasanın yürürlüğe girişinin üzerinden 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen, ilçelerde yaşayan halk, 
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri konusunda kafa karışıklığı yaşamaya devam 
etmektedir. Hangi hizmet türünün hangi belediyeye ait olduğu konusunda halkın zihninde bir netleşme 
henüz oluşmamıştır.  
 
5- Mali açıdan, özellikle Bandırma ve Erdek Belediyeleri’nin bu süreçten oldukça olumsuz etkilendiği 
gözlenmiştir. Gönen ve Manyas Belediye Başkanları, 6360 Sayılı Yasa’nın ilçelerinin mali açıdan olumsuz 
etkilenmediğini beyan etmişlerdir. 
 
6- Yine Gönen ve Manyas Belediye Başkanları, bu yasa sayesinde ilçelerindeki kırsal mahallelerin daha 
fazla ve kaliteli hizmet almaya başladığını ifade etmişlerdir. Buna karşılık, Bandırma ve Erdek’te kırsal 
mahallelere yönelik daha fazla ve kaliteli bir büyükşehir belediye hizmetinin olmadığı belirtilmiştir. 
 
7- Bandırma ve Erdek Belediyeleri, yasa yürürlüğe girdikten sonra uzun yıllardır elde ettikleri birçok 
gelir kaleminin büyükşehir belediyesi tasarrufuna geçtiğini, bu nedenle çok ciddi gelir kaybı 
yaşadıklarını söylediler. Buna karşılık, son 4.5 yılda Bandırma ve Erdek İlçelerinin büyük çaplı yatırım 
alamadığını, bu durumun ciddi bir adaletsizlik yarattığını belirttiler. 
 
8- Bandırma, Erdek ve Manyas Belediye Başkanları, yeterli gelir kaynağına sahip olmaları halinde temel 
önceliklerinin yerel kalkınma olacağını söylerken, Gönen Belediye Başkanı ise bu durumda temel 
önceliğin kısa vadeli gelir- harcama dengesinin (nakit akış dengesi) sağlanması olduğunu ifade ettiler. 
Bandırma, Erdek ve Manyas Belediyeleri aynı siyasi partiye mensup iken, Gönen Belediye Başkanı ise 
iktidar partisi mensubudur. Belediye başkanları arasındaki bu bakış farklılıklarının benimsenen belediye 
yönetim ideolojisine göre şekillendiği söylenebilir. 
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9- Belediye Başkanları ile yapılan görüşmelerde, büyükşehir belediyesi ile aynı siyasi partiye 
mensubiyetin ciddi bir avantaj yarattığı, tersine parti farklılığının ise dezavantaja dönüştüğü görüşü 
ağırlık kazanmaktadır. 
Sonuç olarak, 6360 Sayılı Yasa’nın uygulanması sonucu, ilçe belediye aleyhine ciddi bir eşitsizlik 
oluştuğu gözlenmiştir. Bu eşitsizliğin, halkın en temel belediyecilik hizmetlerinin alınmasında 
aksamalara yol açtığı gözlenmiştir. Dört belediye başkanının da ortak görüşü, büyükşehir 
belediyelerinin daha çok planlama fonksiyonunu yerine getirmesi, uygulamaların ise ilçe belediyelerine 
bırakılması gerektiği yönündedir. 
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EK-1: GÖRÜŞMELERDE KULLANILAN SORULAR 
 
1) 6360 sayılı yasanın uygulanmasından sonra ilçenizin bu yasadan ne yönde etkilendiğini 
düşünüyorsunuz? (sadece olumlu ya da olumsuz) 
2) 6360 sayılı yasa, Belediyeniz ile Büyükşehir Belediyesi arasında hizmet ve görev bölüşümü açısından 
nasıl bir değişim yarattı? Bu yasanın belediyenizin hizmet kapasitenizi düşürdüğünü düşünüyor 
musunuz? 
Örneğin büyükşehir belediyesine devredilen hizmetlerin devredilmeseydi, ilçe belediyeniz tarafından 
daha etkin yürütüleceğini düşünüyor musunuz? 
3) 2.soru ile bağlantılı olarak eğer Büyükşehir Belediyesinin hizmet üretme kapasitesi arttı ise artan 
hizmet üretme kapasitesi sonrası büyükşehir belediyesi tarafından ilçenize yapılan hizmet ve 
yatırımlarda artış olduğunu düşünüyor musunuz? 
4) Yine 2. soru ile bağlantılı olarak büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında yasa sonrasında 
yerindenlik ilkesinin zedelendiğini düşünüyor musunuz? 
5) 6360 sayılı yasa sonrasında oluşan yeni düzende büyükşehir ile ilçe belediyeniz arasındaki kaynak 
paylaşımının adil olduğunu düşünüyor musunuz? 
6) Genel bütçe vergi gelirlerinden ilçe belediyenizin aldığı payın (büyükşehir belediyesine giden payı da 
dikkate alarak) yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
7) Belediyenizin genel bütçe vergi gelirleri dışında yeni gelir kaynakları yaratma konusunda yeterli 
hukuki yetkiye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
8) 6360 sayılı yasa sonrasında belediyenizin mali kapasitesinin bu yasadan ne etkilendiğini 
düşünüyorsunuz? 
9) 6360 sayılı yasa belediyenizin borçlanma kapasitesini nasıl etkiledi? (olumlu/ olumsuz) 
10) Türkiye’de genel olarak belediyelerin borçluluk düzeylerinin yüksek olmasını neye bağlıyorsunuz? 
(yetersiz gelir, yetersiz kaynak yaratma kapasitesi, verimsiz harcamalar vb.) 
11) Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin aynı siyasi parti tarafından yönetilmesi ve farklı partilerde olması 
hizmet üretme kapasitesini etkiliyor mu? 
12) Son olarak, ilçe belediyesi olarak eğer yeterli gelir ve kaynak potansiyeline sahip olsaydınız 
aşağıdaki üç temel hedeften sizin öncelik sıralamasınız nasıl olurdu? 
 a) Kentsel yaşamda büyük ölçekli yatırım projelerinin finansmanı ve bu yolla nesiller arası 
eşitliğin sağlanması, 
 b) Yerel kalkınmanın sağlanması, 
 c) Belediyenin kısa vadeli gelir-harcama akışının dengelenmesi. 
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ÖZET: 
 
Yüzölçümü 690 km2 olan Bandırma’nın, denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değişmektedir. Aynı 
adla anılan körfezde yer alan Bandırma, önemli bir liman kentidir. İstanbul, Bursa ve İzmir illerinin köşelerini 
oluşturduğu varsayılan üçgenin ortasında bulunmaktadır. Bu illere ortalama 2 saatlik uzaklıktadır. Bandırma’nın 
bir önemli özelliği de, her alanda ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul’un, Marmara ve Ege bölgeleriyle 
bağlantısını sağlayan bir noktada bulunmasıdır. Gelişmiş ve donanımlı limanı ile, İstanbul’un bir giriş kapısı 
özelliğini taşımaktadır. Bandırma, özellikle 1970'ten sonra, büyük bir sanayileşme sürecine girmiş ve ekonomik 
bir çekim merkezi olmuştur. Bu durumda Bandırma'nın Marmara Bölgesi'nde yükleme-boşaltma kapasitesi 
açısından önemli bir limana sahip olması, sahaya demiryolu ve karayolu ile kolayca ulaşılması ve İstanbul'a 
yakınlığı gibi özellikleri etkili olmuştur. Bandırma bir Büyükşehrin uydusu olamayacak kadar büyük ekonomik ve 
sosyal gelişme dinamiklerine sahiptir. Bu kadar önemli bir merkezin Büyükşehir organizasyonu ile yönetmek yerel 
yönetim anlayışına da uymamaktadır. Bandırma, ekonomik ve sosyal açıdan çok önemli dinamiklere sahip bir 
gelişme merkezidir. Bu açıdan Bandırma’nın gelişme potansiyeli ancak il yapılması yolu ile sağlanacak 
organizasyonla hayata geçirilebilir. Bandırma’nın sahip olduğu özellikler bir büyük şehrin uydusu olarak 
yönetilmesini fiilen imkânsız kılmaktadır. Üstelik böyle bir tercih yerinden yönetim mantığına da uymamaktadır. 
Çalışmamızda, Bandırma’nın tarihi, coğrafyası, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı yanında il olmasını 
destekleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılıktaki durumu, Bandırma’nın gelişimini 
etkileyecek Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi (TANAP), Türkiye Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu 
(TTP), Bandırma’da bulunan rüzgâr enerji santralleri (BARES), Büyük Anadolu Lojistik Operasyonu (BALO), 
Chemport projesi, gelecekte bölgedeki ulaşım hatları ve Bandırma’nın bu ulaşım ağı içindeki önemi, ayrıntılı bir 
şekilde incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik hayat, tanap, ttp, bares, balo, chemport 
JEL Kodları: R58, Z10, Z13 
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ABSTRACT: 
 
The altitude of Bandirma, whose surface area is 690 km2, ranges from a meter to 764 meters from the sea. 
Bandirma, located in the bay with the same name, is an important port city. It takes place in the center of an 
assumed triangle, of which Istanbul, Bursa, and İzmir are considered to be the corner. These cities are an average 
of 2 hours away. An important feature of Bandirma is that its location links Istanbul, the biggest city of our country 
in any area, to Marmara and Aegean regions. One of its features is to be an entrance gate of Istanbul with its 
developed and equipped port. Particularly after 1970, Bandirma has entered into a major industrialization 
process and became an economic center of attraction. In this regard, Bandirma’s features like being an important 
port in terms of loading and unloading capacity in the Marmara Region, easiness of reaching the field via railway 
and highway and its proximity to Istanbul are influential. Bandirma has so big dynamics of economic and social 
development that it cannot be a satellite of a metropolis. To administrate such an important center with another 
Metropolitan organization also does not comply with understanding of local administration. Bandirma is a city 
of development having important economic and social dynamics. In fact, the development potential of Bandirma 
can only be carried out through an organization provided by changing its status as a province. It is virtually 
impossible for Bandirma to be ruled as a satellite of a metropolis because of the features it has. Moreover, such 
a preference does not conform to the logic of local administration. Besides the history and geography of 
Bandirma, and socio-cultural and socio-economic structure of it, our study examines the Bandirma Onyedi Eylul 
University supporting Bandirma to become a province, its condition in Agriculture and the Livestock, the Trans-
Anatolian gas pipeline project (TANAP) which will affect the development of Bandirma, Turkey-Greece Natural 
Gas Interconnection(TTP), the wind energy facilities located in Bandirma (BARES), the Great Anatolian Logistics 
Operation (BALO), the Chemport project, future of the lines of transportation in the region, and importance of 
Bandirma within this transportation network in detail. 
 
Key words: Socio-economic life, tanap, ttp, bares, prom, chemport 
JEL Codes: R58, Z10, Z13 
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GİRİŞ 
 
Bandırma bir Büyükşehrin uydusu olamayacak kadar büyük ekonomik ve sosyal gelişme dinamiklerine 
sahiptir. Bu kadar önemli bir merkezi Büyükşehir organizasyonu ile yönetmek yerel yönetim anlayışına 
da uymamaktadır. Bandırma ekonomik ve sosyal açıdan çok önemli dinamiklere sahip bir gelişme 
merkezidir. Bu açıdan Bandırma’nın gelişme potansiyeli ancak il yapılması yolu ile sağlanacak 
organizasyonla hayata geçirilebilir. Bandırma’nın sahip olduğu özellikler bir büyük şehrin uydusu olarak 
yönetilmesini fiilen imkânsız kılmaktadır. Üstelik böyle bir tercih yerinden yönetim mantığına da 
uymamaktadır. 
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansının Bölge Planında Bandırma ili en önemli sanayi merkezi olarak 
seçilirken Balıkesir merkez ve körfez bölgesinin ise hizmetler ve özellikle de turizm sektörüne ilişkin 
avantajlara sahip olduğuna işaret edilmektedir. Böylece önemli bir sanayi merkezi olma yolunda hızla 
ilerleyen Bandırma’yı kent merkezinin anlayış ve motivasyonu ile yönetmenin imkânsızlığı açıkça ortaya 
çıkmaktadır. Öte yandan, Bandırma, 2004 yılında yapılan tüm il merkezleri ve ilçeler arasında yapılan 
bir sıralamaya göre, (http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/299/ilce.pdf )Türkiye'nin 
en gelişmiş 23. ilçesidir. İlçe bu özelliği ile 33. sırada yer alan Balıkesir kent merkezinden 10 basamak 
öndedir. Ayrıca Balıkesir’e bağlı bütün ilçelerin gelişmişlik derecelerinin ortalaması 336’dır. 
 
Daha çarpıcı olanı, 1996 yılında yapılan aynı tür çalışmada Bandırma, gelişmişlik sıralamasında 30. 
sırada iken Balıkesir merkez ilçe yine 33. sırada bulunmaktadır. (İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması, DPT, 1996 ) Ayrıca 1996 yılından 2004 yılına kadar gelişmişlik sıralamasında seviye atlayan 
tek ilçe Bandırma olmaktadır. 1996 yılında Balıkesir’e bağlı bütün ilçelerin gelişmişlik derecelerinin 
ortalaması 293’tür. Böylece Balıkesir’deki bütün ilçelerin gelişmişlik sıralama ortalamaları, 1996 
yılından 2004 yılına kadar, 293. sıradana 336. sıraya gerilerken sadece Bandırma aynı süreçte 33. 
sıradan 23. sıraya yükselmiştir. 
 
Devlet Planlama Teşkilatının yayınladığı verilerden Bandırma ilçesinin, bağlı bulunduğu il dâhil 65 ilin 
merkez ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin üstünde bir gelişmişlik düzeyine sahip olduğu 
dikkat çekmektedir. 
 
Bunun yanında 2008 verilerine göre Balıkesir ilinde en yüksek kurumlar vergisi ödeyen 100 firma 
arasından 34'ü, ilk 10 firma arasından 4'ü Bandırma ilçesindedir. İlçenin il genelindeki kurumlar vergisi 
payı % 20.6'dır. Yine 2008 verilerine göre il genelinde en yüksek gelir vergisi ödeyen 100 kişiden 17'si, 
Bandırma ilçesindedir. Bu sayılarla Bandırmalı mükelleflerin il genelindeki payı % 29'dur.  
 
Bandırma dışındaki ilçelerin ortalama şehirleşme oranı %38,65 iken, bu oran Bandırma’da %80,68’dir 
ve Türkiye’deki 872 ilçe içerisinde bu özelliği ile 35. sırada yer almaktadır. Bu oran da, Bandırma’nın 
sosyal yaşam olarak da genel il düzeyinden ne kadar farklı dinamiklere sahip olduğunu göstermektedir. 
İlçe ekonomisi, çoğunluğu sanayi sektöründe çalışan yaklaşık 10.000 kişiyi istihdam etmektedir. Bu 
istihdam hacmi, il genelindeki toplam istihdam hacminin üçte birini geçmektedir. Bandırma’da bulunan 
sanayi kuruluşlarının üretim kapasiteleri ise il veya bölge ölçeği ile değil, Türkiye ölçeği ile 
karşılaştırılacak kadar yüksek düzeyde bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de üretilen kimyasal 
gübrenin %15'i, etlik civcivin %25'i, yumurtalık civcivin %20'si, beyaz etin %22'si, yumurtanın %22'si 
Bandırma’da üretilmektedir. Bandırma Limanı, İstanbul'dan sonra Marmara Denizi’nin en büyük ikinci, 
Türkiye'nin beşinci büyük limanıdır. İldeki dış ticaretin %90’ı bu liman üzerinden gerçekleştirilmektedir.   
 
1.BANDIRMA’NIN TARİHİ 
 
Yapılan araştırmalarda Bandırma’nın geçmişi M.Ö. 6000 yılına kadar uzanmaktadır. Fakat kuruluş tarihi 
tam olarak bilinmemekle birlikte bazı tarihçiler M.Ö. 8 veya 9 yy.’lar arasında Kapıdağ yarımadasındaki 
Kyzikos şehri ile aynı zamanda kurulmuş olabileceğini ileri sürmektedirler. Şehrin ilk kurulduğu bölge 
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şu anda atıl vaziyette duran ve belki de şehrin en güzel bölgesi olan, kendine has ağaçları ve bitki örtüsü 
ile Livatya bölgesidir. İlk ismi ise "Güvenilir Liman" anlamına gelen PANORMOS’dur. Daha sonraki 
dönemlerde ismi PANDERMA, BANDERMA ve BANDIRMA olarak değişmiştir. 
 
Bandırma çeşitli dönemlerde Frigler, Mysialılar, Traklar ve Persler,  Makedonya kralı Büyük İskender, 
Roma ve Bizanslıların eline geçmiştir. 
 
 Anadolu'da ilk Türk Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Bey, 1076 yılında Kyzikos'la birlikte 
Aydıncık ve Bandırma'yı fethetmiştir. Selçuklu Sultanı 1.Kılıçarslan'ın vefatı ile bölge tekrar Bizans 
egemenliğine geçmekle birlikte Bandırma, 13. yüzyılın başlarında Karesi Beyliği'nin himayesi altına 
girmiş, 1345 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlıların eline geçmiştir. Bir süre Aydıncık ve 
Hüdavendigar'a (Bursa) bağlı olan Bandırma 16. yüzyılın 2.yarısında Galata Kazası Kapıdağ nahiyesine 
bağlanmıştır. 
 
 Bandırma, 1830 yılında Erdek ilçesi Kapıdağ bucağına bağlanmış, Tanzimat’ın ilanından sonra ise 
gerçekleştirilen idari yapılanma ile Erdek ilçesine bağlı bir bucak olmuştur. 1874 yılında büyük bir 
yangın geçiren Bandırma'nın tamamına yakını bu yangında harap olmuştur. Yangın sonrası Bandırma 
kısa zamanda yeniden onarılmıştır. 
 
 1876-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Kırım ve Romanya'dan göç eden tatarların Bandırma'ya 
yerleştirilmesi şehirde bir canlanmaya ve nüfusunun artmasına neden olmuştur. Gelen Tatar Türkleri 
başta şehir merkezi olmak üzere Edincik, Çarık köylerine yerleşmiş ve bir kısmı da bugünkü Orhaniye 
Köyü’nü kurmuştur. Bandırma’nın ticari gelişimine baktığımızda Tatar Türkleri çok önemli yer 
tutmaktadır. 
 
 Bandırma, 1879 yılında Karesi Sancağı’na (Balıkesir) bağlı bir ilçe merkezi haline getirilmiş ve daha 
sonra Belediye kurulmuştur.  
   
Birinci Dünya Savaşı sıralarında Bandırma, Çanakkale Boğazı’nın kapatılması ile bölgesel olarak büyük 
bir önem kazanmıştır. Özellikle Çanakkale'ye asker ve malzeme nakliyesi konusunda önemli bir rol 
oynamıştır. Coğrafi alandaki bu stratejik konum, nüfusun da artmasını sağlamıştır. 
   
İzmir'in işgal edilmesinden sonra, Bandırma'da yaşayan Rumların Yunan ordusunun Bandırma'yı da 
işgal edeceği beklentileri daha da kuvvetlenmişti. Bu amaçla şehrin çeşitli yerlerinde zafer takları 
yapılmıştı. 
   
02 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bandırma 2 yıl 2 ay 15 gün işgal altında 
kalmıştır. Bandırma'da çok uzun yıllar Türklerle bir arada, kardeşçe yaşayan Ermeni'ler ve Rum'lar 
özellikle işgal yıllarının son zamanlarında Türklere büyük baskılar ve işkenceler yapmışlardır. 
  
Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde birer birer işgalden kurtarılan Anadolu 
toprakları özgürlüğün doyumsuz tadını yaşıyorlardı. 
   
Bandırma'da daha fazla kalamayacaklarını anlayan ve Anadolu'dan gelen Türk ordusunun zafer 
haberleriyle telaşa kapılan Yunanlılar, önceden Mamun bahçelerinin bulunduğu bölgede topladıkları 
erkekleri ve çocukları 16 Eylül günü eski Haydarçavuş Camii’ne kapatmışlardır. Camiye koydukları 
bombalarla masum insanları acımasızca katletmeyi planlayan işgalciler, şehri yakarak Erdek'te 
bekleyen gemilerle kaçmak üzere yola çıkmışlardır. Düşmanı kovalayan ordumuz, bugün Ayyıldıztepe 
Son Kurşun Anıtı'nın bulunduğu bölgede düşmanla savaşa başlamıştır. Burada yaşanan şiddetli 
çarpışmalarda, Kocaeli Grubu Kumandanlığına bağlı 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihi Bey başta olmak 
üzere toplam 80 askerimiz şehit olmuştur. Vatanımızın her karış toprağı gibi Bandırma'da şehit 
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kanlarıyla sulanarak 17 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmış, düşman yenilmiş ve zafer 
kazanılmıştır. 
   
19.yy sonlarında 9 bin civarlarında olan nüfus, savaş dönemlerinde verilen Rum ve Ermeni göçleri 
nedeniyle fazla değişmeyerek 1927ʹdeki nüfus sayımında 11 bine yaklaştı. 1970’li yıllara kadar fazla 
nüfus artışı görülmeyen Bandırma’nın nüfusu bu tarihten sonra yapılan yatırımlar sayesinde hızla 
artmaya başladı.1950ʹde 19.000 olan nüfus, 1960ʹta 29.000ʹe, 1970ʹde 39.000 ve 1975ʹde 45.000ʹe 
yükseldi. Bu tarihten sonra yapılan yatırımlara paralel olarak nüfus hızla artmaya başladı ve 1975ʹde 
45.000 olan nüfus 1985ʹde 70.000ʹi aştı.1990ʹda 80.000ʹe yaklaşan nüfus,1997ʹde 91.000ʹe ve 2000 
nüfus sayımında da 98.000ʹe ulaştı. Çeşitli araştırmalardan yola çıkılarak Bandırma şehir merkezi 
nüfusunun 2007 yılında 125.000 olduğu saptanmıştır. Şu anda ise 152.000’dir. 
 
Kent 2000 yılı nüfusuna göre Marmara Bölgesi’nin İstanbul, Bursa, Gebze, İzmit, Balıkesir, Adapazarı, 
Çorlu ve Edirne’den sonra 9.büyük kentidir. 
 
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 120.753ʹtür. Bunun 97.419’u ilçe merkezinde, 23.334ʹü 
ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Şu anda ise nüfus 152.000’in üzerindedir. Merkez hariç olmak 
üzere ilçe merkezine bağlı; Edincik ve Aksakal isimleri ile 2 belde, 33 köy ve 16 mahalleden 
oluşmaktadır. Şu anda belde ve köyler, mahalle statüsündedir. Ayrıca sosyo-ekonomik açıdan 
Bandırma, 852 ilçe ve 78 il arasında (İstanbul, İzmir ve Ankara hariç) Türkiye’nin 23.gelişmiş kentidir. 
 
2. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
 
Balıkesir’in iki üniversitesinden biri olan ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesinden 
devralınan eğitim kurumlarıyla akademik hayata başlayan üniversitemiz, 25 yıllık köklü bir geçmişe ve 
tecrübeli bir akademik kadroya sahip bulunmaktadır.  
 
Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan toplam 6 yerleşkede 4 Enstitü, 8 Fakülte, 1 
Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ile eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdürmektedir.   
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve 
Hukuk Fakültesi açmak için de geçen yıl içerisinde başvurularımız gerçekleştirilmiş olup bu konuda 
YÖK’ten haber beklenmektedir. 
 
Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek Yüksek Okullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri ile Adalet 
Meslek Yüksekokullarımız da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu sayımız 6’ya yükselmiştir. Bandırma 
Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulu’nun açılması için Bandırma OSB ile işbirliği halinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 16 lisansüstü 
programda eğitim verilmekte olup Gönen Jeotermal Enstitüsü bünyesinde de yeni lisansüstü 
programlar açılması için hazırlıklar devam etmektedir.  
 
Merkez Yerleşkesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 
Bandırma’da 3 yerleşkemiz bulunmaktadır. Diğer yerleşkeler ise; Gönen, Manyas ve Erdek’te yer 
almaktadır. Mevcut 4 ilçedeki yerleşkelerimize ilave olarak, Marmara Adası’nda da ilçe kaymakamlığı 
ve ilçe belediyesinin meslek yüksekokulu talebini de değerlendirmektedir. 
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Üniversitenin mülkü olan ve yaklaşık 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez yerleşke için 2017 yılı 
içerisinde, bütüncül anlamda bir merkez yerleşke kentsel tasarım yarışması düzenleyerek yeni merkez 
yerleşke projemiz tasarlandı.  
 
Bir taraftan bu inşaatlar devam ederken, diğer taraftan kütüphane, kongre ve kültür merkezi, merkezi 
yemekhane, merkezi laboratuvar, spor alanları ve diğer fakülte binalarının da inşaat süreçleri 
başlayacaktır.  
 
Zamanla, mevcut yerleşke alanının üniversitemiz için yetersiz kalacağı öngörüldüğünden dolayı mevcut 
arazimize bitişik durumda olan ve mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan arazinin bir 
bölümünün üniversitemize tahsis edilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.  
 
Gönen, Manyas ve Erdek’te de yeni yerleşke arazileri ve yeni eğitim binaları için kamu kurumları ve 
hayırseverler ile görüşmeler devam etmektedir.  
Mevcut yerleşkelerimiz ve yeni yerleşke projelerimizin yanında, sahil kenarında bulunan mevcut Erdek 
yerleşkemizde bir sosyal tesisi üniversitemize kazandırarak personelimiz ve öğrencilerimize güzel bir 
imkân sunma konusunda çalışmalar da son aşamaya gelmiş bulunulmaktadır.   
 
Uluslararası alanda saygın bir üniversite olmak en büyük hedefler arasındadır. Bunun için 
uluslararasılaşma kavramını ve dünya üniversiteleri ile değişim ve işbirliği anlaşmaları çok önemektedir. 
Bu bağlamda başta; geçtiğimiz yıl ABD’nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en büyük 
eğitim ve işbirliği fuarı olan NAFSA; yine geçtiğimiz yıl İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen ve 
Avrupa’nın en büyük eğitim ve işbirliği fuarı olan IEAE fuarı olmak üzere birçok yurt dışı eğitim, tanıtım 
ve işbirliği fuarına iştirak etmiş bulunulmaktadır.  
 
Bu çalışmalar sonucunda Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde 61 uluslararası anlaşma 
yürürlüğe girmiş olup, yaklaşık 30 anlaşma da imza aşamasındadır. Uluslararasılaşma çalışmaları 
kapsamında mevcut 200’e yakın misafir öğrencimizin sayısını 2 yıl içerisinde 1000’e çıkarılması 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda gerek tanıtım çalışmaları gerekse misafir öğrencilerin tercihlerini 
etkileyen ulaşım, konaklama, burs vb. alanlarda kendileri ile ilgili kolaylıklar sağlanması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitimci kadromuzu da yabancı akademisyenlerle zenginleştirmek 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  
 
Öğrencilerimize daha hızlı ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için İl Sağlık Müdürlüğümüz 
işbirliğiyle üniversitemiz bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılması için protokol yapılmış olup 
ASM inşaatımız tamamlanmıştır ve yakında hizmete başlayacaktır. Ayrıca üniversitemizin yanı başında 
bulunan ve ileride tıp fakültesi hastanemiz olarak görmek istediğimiz A2 kategorisindeki devlet 
hastanemiz de öğrencilerimizin sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı hususunda büyük bir avantaj 
sağlamaktadır.    
 
Öğrencilerimize vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarının sağlamış olduğu bursların yanında, 
üniversitemiz tarafından hali hazırda yemek bursu ve kısmi zamanlı çalışma imkânı sunulmaktadır. 
Ayrıca yeniden yapılandırılan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı ile önümüzdeki dönemde yeni 
burs imkânları oluşturulacaktır.   
 
Geçtiğimiz yıl içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akıllı Ulaşım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşları tamamlanarak faaliyete başlamış oldular. Bu yıl 
içerisinde de Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kuruluş süreci 
de tamamlanmıştır. Bu uygulama ve araştırma merkezlerinin Üniversitemize ve bölgemize çok büyük 
katkılar sağlayacaktır.  
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Üniversitemizin akademik gelişimi için ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumların 
gerçekleştirilmesini çok önemsenmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde biri Bandırma’da olmak 
üzere yurt içi ve yurt dışında toplam 13 uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı 
olduk. 2018 yılı içerisinde ise 6 tanesi Bandırma’da olmak üzere toplam 33 uluslararası kongre ve 
sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı olunmuştur.  
 
YÖK tarafından 2016 yılı içerisinde 8 üniversite İhtisas Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz 
de bunlardan biri olup, kendisine “Akıllı Ulaşım Sistemleri” alanında ihtisas üniversitesi olma görevi 
verilmiştir ve üniversitemiz bu alanda hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak hemen iki adet çalıştay 
gerçekleştirmiştir.  
 
Üniversitemizin gelişimi için bilişim ve teknoloji alanında yapılacak yatırımları çok önemsiyor ve bu 
alanda büyük adımlar atılmaktadır. Geçen yıl akıllı kart sistemine geçerek öğrenci kimlik kartları 
yeniledi. Akıllı kimlik kartları sayesinde yerleşke girişlerinde, derslere devam-kontrol amacıyla 
sınıflarda, yemekhanede ve kütüphanede tek bir akıllı kart ile öğrenciler tüm işlemlerini gerçekleştirme 
imkânına kavuşmuştur.  
 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ülkemizde henüz çok az üniversitede uygulanmaya başlanılan LMS 
(Learning Management System) sistemi pilot uygulamasına başlamış bulunmaktadır. Yine tüm 
akademik ve idari personel Microsoft akademik portaldan faydalanma imkânı sağlanmaktadır.   
 
3.BANDIRMA’ DA TARIM ve HAYVANCILIK 
 
Bandırma’nın meteorolojik özellikleri, çok çeşitli tarımsal türün üretimine olanak tanımaktadır. İklim, 
narenciye hariç diğer bütün bitkilerin yetiştirilmesine elverişlidir. İlçe yüzölçümünün % 65’lik bölümü 
tarıma elverişli topraklardan meydana gelmektedir. Ekilebilir arazinin yaklaşık %88’i tarla bitkilerine 
ayrıldığından tarımsal üretimin büyük bölümünü tarla bitkileri oluşturmaktadır. İlçedeki tarla arazisinin 
büyük bir bölümünde buğday, arpa, ayçiçeği, pamuk, soğan, nohut, çeltik, bakla ve şeker pancarı tarımı 
yapılmaktadır. Ayrıca bölgedeki hayvancılık ve tavukçuluğun yem ihtiyacını karşılamak üzere mısır, 
yulaf, fiğ gibi yem bitkileri de yetiştirilmektedir. Sebze tarımında üretilen başlıca ürünler: kavun, karpuz, 
biber, domates, fasulye, pırasa, karnabahar, ıspanak ve maydanozdur. İlçede yetiştirilen meyveler ise 
armut, elma, ayva, erik, kiraz, kestane ve incirdir. Pırasa üretiminde Yeni Yenice Köyü önemli bir yer 
tutmaktadır. Ülke içine hatta yurt dışına bu köyümüzden pırasa gönderilmektedir. Lezzet olarak da 
aranan bir üründür. 
 
Bandırma, ticari yumurta ve piliç eti üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Pek çok yerleşim 
birimindeki kümeslerde etlik piliç ve yumurta tavuğu yetiştirilmektedir. Yetiştirilen etlik piliçler, ilçe 
merkezinde bulunan gelişmiş teknolojiye sahip entegre tesislerde işlenerek tüm Türkiye’ye 
gönderilmekte, ayrıca damızlık tavuk yetiştiriciliği yapan işletmelerde üretilen damızlık piliç ve 
yumurtalık civcivlerde ülkemizin her tarafına pazarlanmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 
köylerimizde halkın önemli besin kaynaklarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Üretilen süt ve 
süt ürünleri genelde aile içinde tüketilmekte, süt ayrıca bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmektedir. 
Bandırma’da tereyağı, peynir ve yoğurt üretimi önemli bir sektördür. Bu ürünler konusunda bölgemizin 
ünü tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Balıkçılık ve su ürünleri de Bandırma’da önemli bir yere sahiptir. 
Balıkçılık, ilçemizdeki geçim kaynaklarından biridir. Denizlerimizde ağırlıklı olarak; hamsi, palamut, 
sardalye, kolyoz, istavrit, levrek, mezgit, lüfer ve uskumru gibi balık türleri avlanmaktadır. Ayrıca 
Kuşgölü’nde sazan, yayın, çapak, turna ve yılan balığı gibi tatlısu balıkları avlanmaktadır. İlçe 
merkezinden Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine dondurulmuş balık, ıstakoz, karides, midye, yengeç gibi 
kabuklu su ürünleri ile kurbağa ve kara salyangozu gibi ürünlerin ihracı yapılmaktadır. 
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Bandırma'da kırsal kesimde en yoğun etkinlik bitkisel üretimdir. Mısır, yulaf, şeker pancarı ve bakla en 
çok üretilen ürünlerdir. İlçedeki tarla arazisinin büyük bir bölümünde buğday, arpa, ayçiçeği, pamuk, 
soğan, nohut, çeltik, bakla ve şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Ayrıca bölgedeki hayvancılık ve 
tavukçuluğun yem ihtiyacını karşılamak üzere mısır, yulaf, fiğ gibi yem bitkilerde yetiştirilmektedir. 
 

Tablo 1. Bandırma’da Tarım Arazisi Dağılımı 

Arazi 

Dağılımı 

2014 - Alanı 

(Ha) 

2015 - Alanı 

(Ha) 

2016 - Alanı 

(Ha) 

2017 - 

Alanı 

(Ha) 

Tarla 

Arazisi 32.627 32.717 32.441 28.618 

Sebze 

Arazisi 1.410 1.410 1.513 2.552 

Zeytinlik 1.522 1.522 1.472 1.639 

Meyvelik 300 300 277 396 

Bağ Arazisi 66 66 66 31 

Nadas 10 10 10 154 

Diğer 4.965 4.875 5.121 6.577 

Toplam 40.900 40.900 40.900 40.900 

 Kaynak: Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 Tablo 1’de gösterilen tarım arazisi dağılımı verileri, Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nde çiftçi kaydı bulunanlardan elde edilen verilerdir. Çiftçi kaydı bulunmayanlar 
olabileceğinden dolayı, bu değerler %10 gibi bir sapma gösterebilmektedir. 
 

Tablo 2. Bandırma’da Tarım Arazilerinin Sulama Durumu  

 Kaynak: Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
 

Tablo 3. Bandırma’da Tarla Bitkileri Üretimi  
Tarla 

Bitkileri 

2014 Üretim 

(Ton) 

2015 Üretim 

(Ton) 

2016 Üretim 

(Ton) 

2017 Üretim 

(Ton) 

Buğday 76.600 68.200 79.642 84.798 

Ayçiçeği 13.595 13.858 13.302 16.171 

Arpa 8.700 7.960 8.620 9.524 

Kanola 4.320 4.788 7.841 2.163 

Çeltik 3.493 4.020 2.210 1.704 

   Kaynak: Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Arazinin Adı Alanı (Ha) 

Devlet Tarafından Sulanan Arazi 2.000 

Halk Tarafından Sulanan Arazi (ÇKS 'de Kayıtlı Sulu Tarım Arazisi) 6.265 

Toplam Sulanan Tarım Arazisi 8.265 

Sulanabilecek Tarım Arazisi 10.000 

Kuru Tarım Arazisi 22.635 
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Tablo 4. Bandırma’da Tarımsal Alet ve Makineler 

  2014 2015 2016 2017 

Traktör Sayısı 2.483 2.484 2.495 2.495 

Selektör Sayısı 17 15 15 15 

Balya Makinesi Sayısı 87 97 98 98 

Biçerdöver Sayısı 60 62 62 62 

Mibzer Sayısı 2.498 2.500 2.500 2.500 

Pülverizatör Sayısı 1.784 1.784 1.784 1.784 

Süt Sağım Tesisi 121 121 121 121 

Süt Soğutma Tankı 64 64 64 64 

Silaj Makinesi Sayısı 60 58 58 58 

Kaynak: Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 
4.BANDIRMA’DA SUNİ GÜBRE ÜRETİMİ 
 
Bandırma’da suni gübre üretimi sektör pazarında BAGFAŞ ismi ile özdeşleşmiş, şirket Türk çiftçisine en 
kaliteli gübreyi en uygun fiyatla sunma prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri doğrultusunda 
satış programını yaparak sayıları 624’ü bulan bayileriyle yine ülke çapında fiyat belirleyicisi olmuş, 
bunun yanında da özel imalatları ile ihracat faaliyetlerine devam etmiştir. 2017 faaliyet yılında şirket 
toplam 507.267 ton kimyevi gübre ile 425.959 ton Sülfürik Asit ve 81.308 ton ticari Fosforik Asit üretimi 
gerçekleştirmiştir.  
 

Tablo 5. BAGFAŞ Üretim 

ÜRETİM (TON) 2017 2016 

SÜLFÜRİK ASİT 

(%100'LÜK) 

425.959 487.357 

FOSFORİK ASİT 81.308 102.597 

Tablo 6. BAGFAŞ İhracat 

İHRACAT (TON) 2017 2016 

AS 10.180 3.323 

DAP 56.030 18.950 

NP(20.20.0) 11.800 4.400 

NP(10.20.0) 5.500 0 

NP(15.15.15) 4.400 0 

CAN 49.460 17.220 

AN 0 1.200 

TOPLAM 137.370 45.093 

TOPLAM DEĞER (USD) 33.679.879 11.276.405 
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Tablo 7. BAGFAŞ Gübre Üretim Kapasitesi (1000 Ton/Yıl) 

GÜBRE CİNSİ KAPASİTE N P2O5 BBM PAY 

AS DAP/(NPK) 

NPK/(DAP) 

215 

165/(220) 

220/(165) 

45 

30 

44 

76 

44 

45 

106 

88 

%11.6 

Toplam 600 11

9 

120 239  

 

5.BANDIRMA’NIN GELİŞİMİNİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ PROJELER 
 
Bandırma, yukarıda da açıklandığı üzere konum olarak stratejik bir bölgede bulunmaktadır. Bu stratejik 
konumu ve körfez limanı gibi birçok önemli özelliği sayesinde, Türkiye’de yapılması planlanan bazı 
mega projelerin geçiş güzergahı üzerinde bulunabilmektedir.  
 
5.1.Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)  

Yatırım bedeli 40 milyar doları bulan, güzergâhı üzerinde Bandırma’nın da bulunduğu büyük bir 
doğalgaz boru hattı projesidir. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP, Bakü’den İtalya’ya 
uzanan 3.500 kilometrelik Güney Gaz koridorunun önemli bir kısmıdır. 
 
TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü Köyü’nden başlayarak Ardahan, 
Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek 
ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal 
gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. (Tanap Kamulaştırma Direktörlüğü 
Rehberi, 2014, http://botas-ahk.gov.tr/files/TANAP-Rehber.pdf ) 
 

 

Şekil 1. TANAP Projesi Boru Hattı Güzergâhı        
                                                



 

 109 

TANAP projesi boru hattı güzergâhı, yukarıda da belirtildiği gibi Balıkesir ilinden de geçecektir. Balıkesir 
ili kapsamında boru hattının geçeceği ilçeler: 

• Susurluk 

• Bandırma 

• Gönen’dir. 

5.2.Türkiye – Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu (TTG)  
 
Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) Programı kapsamında geliştirilen 
Güney Avrupa Gaz Ringi’nin ilk aşaması Türkiye ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin 
enterkoneksiyonunu ile doğalgazın Türkiye’den ve/veya Türkiye üzerinden Yunanistan’a arz edilmesine 
olanak sağlayan boru hattıdır. TANAP Projesi ile yıllık 32 milyar m³ kapasiteye sahip, Gürcistan 
sınırımızdan Yunanistan sınırımıza uzanacak 1.850 km uzunluğunda bir boru hattının inşası 
planlanmaktadır. Projeye ilişkin faaliyetler BOTAŞ’ın yüzde 30, SOCAR’ın yüzde 58 ve BP’nin yüzde 12 
hisse ile ortak olduğu TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. tarafından sürdürülmektedir. (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Doğalgaz Hattı Projeleri) 
 
Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) programı kapsamında geliştirilen 
Güney Avrupa Gaz Ringi’nin ilk aşaması olarak Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin 
enterkoneksiyonunu içeren anlaşma 2003’te imzalanmıştır. (Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Direktörlüğü, https://kdk.gov.tr/haber/turkiyenin-enerji-yatirimlari/496 ) 
 

Şekil 2. Türkiye- Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu 

5.3. Bandırma’da Bulunan Rüzgâr Enerji Santralleri (BARES)  
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Türkiye’nin 2011 yılı verilerine göre sahip olduğu 49 
rüzgâr enerjisi santralinin 9 tanesi Balıkesir’dedir. 
Balıkesir’de işletmede olan rüzgâr enerji 
santrallerinden 5’i (Ayyıldız RES, Bandırma RES, Şah 
RES, Bandırma-3 RES ve Bandırma RES ) Marmara Denizi 
kıyısında ve ilin kuzeyinde, 3’ü (Şamlı RES, Keltepe RES 
ve Susurluk RES) Balıkesir şehir merkezinin kuzeyinde 
ve doğusunda, 1 tanesi de (Çataltepe RES) Edremit 
Körfezi’nin doğusunda yer alır. (Aydın, Doğu Coğrafya 
Dergisi:29, 2014) 
 
Balıkesir’de rüzgâr enerjisine ilk yatırım yapan şirket 
Bilgin Enerji Yatırım Holding’dir. Bilgin Enerji Yatırım 

Holding tarafından inşa edilen BARES II RES 2006 yılında işletmeye açılmış, Türkiye'nin ilk ve en büyük 
özel sektör rüzgâr enerji santralidir. BARES II RES, Bandırma İlçesi’nin 10 km doğusunda Marmara 
Denizi’ne paralel olarak uzanan sırtlarında yer almaktadır. Proje için 2000 yılından itibaren rüzgâr 
ölçümlerine başlanmış, ölçüm sonuçları yurt dışında uzman kuruluşlarca değerlendirilmiş ve her biri 
1,5 MW gücünde 20 adet rüzgâr türbininden oluşan rüzgâr santralinin kurulması kararı alınmıştır. 
Projede kullanılan rüzgâr türbinleri yurt dışından ithal edilmiş ve deniz yoluyla Bandırma limanına 
getirilmiştir. (Aydın, Doğu Coğrafya Dergisi:29, 2014). 
 
Borusan EnBW Enerji’nin ilk operasyonel santrali olan Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali Eylül 2009 
yılında devreye alınmış olup, Temmuz 2010, Aralık 2014’te yapılan kapasite artışlarıyla 89,7 MW kurulu 
güce ulaşmıştır.  
 
Bandırma’da bulunan bu tesis ayrıca Türkiye'nin 42. büyük Rüzgâr Enerji Santrali'dir. Bandırma RES 
ortalama 133.647.618 kilovatsaat elektrik üretimi ile yaklaşık 42.000 kişinin günlük hayatında ihtiyaç 
duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayabilmektedir. (Enerji Atlası, http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/bandirma-res.html)  
 
5.4.Büyük Anadolu Lojistik Operasyonu (BALO)  
 
TOBB öncülüğünde kurulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TCDD’nin de desteklediği 
bir lojistik projedir. Proje 25 milyon Euro yatırımla hayata geçirilecektir.  
 
İl ulaşım ağı açısından önem taşıyan projelerden biri de Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) 
projesidir. Kayseri-Ankara tarafından gelen demiryolu ile Adana tarafından gelen demir yolu 
Kütahya’da, bu birleşen yol da İzmir, Manisa tarafından gelen tren yoluyla Balıkesir’de birleşecektir. 
Projenin ihracatı hızlandırmak ve lojistik maliyetini düşürmek için kullanılması hedeflenmektedir. Bu 
sayede Avrupa’ya gönderilen ihraç mallarının ulaşım süresi ve maliyetlerinin yarıya düşürülerek 
İstanbul’un yükünün hafifletilebileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda yurtiçindeki toplama 
merkezlerinden konteynerlerle alınan yükler tren seferleriyle Anadolu ve Avrupa yakasındaki yük 
birleştirme merkezlerinde toplanacak ve gideceği şehirlere göre ayrıştırıldıktan sonra Avrupa’daki 
lojistik kentlere ulaştırılacaktır.  Bandırma ilçesi Anadolu yük birleştirme merkezi olacak, burada 
toplanan yükler Bandırma Limanı’ndan Tekirdağ’a denizyoluyla ulaşarak Avrupa’ya yol alacaktır. Bu 
projenin hayata geçmesiyle Bandırma ilçesi başta olmak üzere Balıkesir’in stratejik anlamda daha fazla 
önem kazanacağı öngörülmektedir. (GYODER, Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu 
“Değerlendirme ve Öngörüler”) 
 
Bu proje ile Batı ve Orta Anadolu’daki sanayiciler Avrupa’ya demiryolu ile bağlanacaktır. Lojistik 
maliyetleri karayolu maliyetlerine göre neredeyse yarı yarıya düşürmesi beklenen projeyle, ekonomik, 
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çevreci, güvenilir alternatif taşıma modelleri ile Türk sanayicisinin dış pazardaki rekabet gücünün 
artırılması hedeflenmektedir.  
 
2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Akıllı Ulaştırma Sistemleri’nde ihtisas 
üniversitesi olarak seçilmesi de lojistik alanında uzmanlaşmada önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
Balıkesir bulunduğu konum itibariyle önemli bir ulaştırma ve taşımacılık faaliyetine konu olmaktadır ve 
bu nedenle ulaştırma ve taşımacılık sektörü de ilin ekonomisi içinde önemli bir yer tutmaktadır. TR22 
Bölgesi, coğrafi konumu itibariyle ulaşım ağları açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle bölge içi, 
bölgelerarası ve uluslararası ulaşım bağlantıları yönünden birçok mevcut taşımacılık hattının ve 
projenin merkezi konumundadır. Türkiye TEM yol ağının bir parçası olan Bursa-Balıkesir-İzmir 
güzergâhı bölge sınırları içinde bulunmaktadır. Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyolu projeleri gibi büyük ölçekli kamu yatırımları, bölgenin gelişme dinamiklerini önemli 
ölçüde etkileme gücüne sahiptir. Bölgenin Ege Denizi ve Marmara Denizi’ne kıyısının bulunması ulusal 
ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında önemini artırmaktadır.  
 
Bölge, Ankara’yı İzmir’e bağlayan demiryolu üzerinde bir transit merkez durumundadır. TR22 Güney 
Marmara Bölgesi’nde Balıkesir Merkez Havaalanı, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı, Çanakkale Havaalanı 
ve Gökçeada Havaalanı olmak üzere sivil havacılıkta kullanılan dört adet havaalanı bulunmaktadır. 
Bandırma Limanı, Marmara Denizi’ndeki ikinci büyük limandır. (GYODER, Balıkesir İli Yatırım Alanları 
Vizyon Raporu “Değerlendirme ve Öngörüler”) 

 

Şekil 3. BALO Projesi 

5.5.Chemport Projesi  
 
Bandırma – Biga ilçelerine yapılması planlanmış olan Kimya İhtisas Kümelenme Endüstri Bölgesi 
projesidir. Yaklaşık 5 milyar Euro yatırım yapılması beklenen proje ile özellikle ithalata konu olan bazı 
ürünlerin, ara girdilerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de kurulmuş bütün ihtisas 
bölgelerinden daha karışık bir yapıya sahip olması planlanan bir projedir.  
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 2014 yılında onaylanan Balıkesir -Çanakkale 
Çevre Düzeni Planı’nda sanayi bölgesi olarak ayrılmış kısım şu şekilde idi:  
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Şekil 4. Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (2014) 
 
Şekil 4’te ağır sanayinin gelmesi beklenen mor alan yaklaşık 50.000 dönümdür. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında Balıkesir – Çanakkale Çevre Düzeni Planı için bir 
revizeye giderek sanayi alanının küçültüldüğü görülmektedir. Ağır sanayi bölgesi 50.000 dönümden 
5000 dönüme inmiştir. 
 

 

Şekil 5. Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (2018) 

Türkiye’nin 6. büyük havaalanı (askeri), Türkiye’nin 5. büyük limanı, Türkiye’nin en büyük rüzgâr 
santrali, Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük gübre fabrikası, Türkiye’nin tek büyük bor sanayi, 
Türkiye’nin piliç sektörünün merkezidir. Türkiye’nin nüfus açısından 7. büyük ilçesi(Gebze, Tarsus, 
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Çorlu, İskenderun, Kızıltepe, Turgutlu ve Bandırma) Türkiye’nin kişi başına düşen gelirde 12. Şehri 1 
adet organize sanayi bölgesi ve gelecekte yeni 1/100000 lük planda Türkiye’nin en büyük sanayi şehri 
olacaktır. 
 

6.BANDIRMA’DA ULAŞIM 
 
Bandırma, konumu itibariyle merkezi bir lokasyonda ve geçiş güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Bu 
sebeple tren yolu hatları inşa edilmektedir. Diğer yandan 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan 
yüksek hızlı demiryolu ağında Balıkesir önemli bir durak noktasıdır. Bu demiryolu ağı ile bölgeye 
İstanbul, Ankara ve İzmir’den erişim oldukça kolaylaşacaktır.  
 

 

Şekil 6. 2023 Yılına Kadar Tamamlanması Planlanan Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı Projeleri 
 

Bandırma – Bursa – Ayazma – Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi’nin tamamlanmasıyla ana hat üzerindeki 
mevcut işletim sorunları ortadan kaldırılarak Asya ve Avrupa arasında doğrudan bağlantı aynı 
standartlarda sağlanacaktır. Bursa ili ve Bandırma Limanı’nı ülkemiz demiryolu ağına bağlamak 
amacıyla Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin ilk adımı olarak TCDD tarafından 
Bursa- Yenişehir Hızlı Tren Projesi’nin altyapı yapım ihalesi gerçekleşmiş olup yapım çalışmalarına 
başlanmıştır. Projenin Yenişehir Vezirhan/Bilecik kesimi için yapım ihalesine çıkılması ve 2019 yılında 
Bandırma bağlantısının tamamlanması planlanmaktadır. (GYODER, Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon 
Raporu “Değerlendirme ve Öngörüler”) 
 
Bandırma ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayacak olan ve ulaşım açısından oldukça kolaylık sağlayacak 
olan bu tren hattı projesi sayesinde Bandırma, kentleşmeye ve gelişmeye hızla devam edecektir.  
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Şekil 7. Bandırma-Çanakkale-Tekirdağ Demiryolu Projesi 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Yüzölçümü 690 km2 olan Bandırma’nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında 
değişmektedir. Aynı adla anılan körfezde yer alan Bandırma, önemli bir liman kentidir. İstanbul, Bursa 
ve İzmir illerinin köşelerini oluşturduğu varsayılan üçgenin ortasında bulunmaktadır. Bu illere ortalama 
2 saatlik uzaklıktadır. Bandırma’nın bir önemli özelliği de, her alanda ülkemizin en büyük kenti olan 
İstanbul’un, Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir noktada bulunmasıdır. Gelişmiş ve 
donanımlı limanı ile, İstanbul’un bir giriş kapısı özelliğini taşımaktadır. 1998 yılında başlatılan İstanbul-
Bandırma arasındaki hızlı feribot seferleriyle, bu özelliğini daha da pekiştirmiştir. 
Bandırma, özellikle 1970'ten sonra, büyük bir sanayileşme sürecine girmiş ve ekonomik bir çekim 
merkezi olmuştur. Bu durumda Bandırma'nın Marmara Bölgesi'nde yükleme-boşaltma kapasitesi 
açısından önemli bir limana sahip olması, sahaya demiryolu ve karayolu ile kolayca ulaşılması ve 
İstanbul'a yakınlığı gibi özellikleri etkili olmuştur. Sanayileşmenin yoğunluk kazandığı Bandırma'nın 
nüfusu şu anda 150.000'e kadar çıkmış ve Türkiye'nin pek çok yerinden ilçeye göçler olmuştur. 
Ekonomik yapısı ele alındığında Bandırma, bölgenin önde gelen sanayii kentlerinden biridir. Sanayii 
tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır. Köylerde ise tarım, ekonomik yaşamın temelini 
oluşturmaktadır. Bandırma’da sanayinin kuruluşu oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Ancak, 
Bandırma Limanı’nın işletmeye açılması ile birlikte 1970’li yıllardan başlayarak, özellikle 1980 yılından 
itibaren sanayi kuruluşu sayısında ve sanayi üretiminde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
 
Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. İlçemizin en önemli sanayi tesisleri; Eti 
Madencilik Bor ve Asit Fabrikaları ile gübre fabrikası BAĞFAŞ’dır. Sanayii yatırımları, 1980 yılından sonra 
gıda sektöründe yoğunluk kazanmıştır. İlçemizde gübre, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, damızlık 
civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliğinde ülkemizin 
önde gelen firmalarının tesisleri bulunmaktadır. Bugün ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin % 15’i, 
etlik civcivin % 25’i, yumurtalık civcivlerinin %20’si Bandırma’da üretilmektedir. 
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Bandırma’da, sanayii sektörünün tamamına yakınını imalat sanayii oluşturmaktadır. Tarıma dayalı 
sanayii ağırlıklı olan fabrikaların hammaddesinin büyük bölümü bölgemizden karşılanmaktadır. 
Hammadde kaynaklarının yakınlığı, tarıma dayalı sanayiinin gelişiminde önemli bir etken olmuştur. 
Fakat tarıma dayalı sanayiinin genel sanayii tesisleri içindeki payı, her geçen yıl azalmaktadır. Son 
yıllarda en büyük yatırımlar tavukçuluk alanında yapılmaktadır. Ayrıca tüm sektörlerin yanında özellikle 
mermer ve taş işletmeciliği, tarım makineleri ve salça sektörü de atılım yapmıştır. 
             
Gelişen bir sanayii kenti olmanın dışında, Bandırma’nın ticari alandaki yoğunluğu da önemli avantajları 
arasında yer almaktadır. Ticaretin gelişmesindeki en önemli etken, Bandırma’nın sahip olduğu işlek 
limanı ve ticari hayatı son derece hareketli olan merkezlere yakınlığıdır. 
 
Bandırma Limanı, İstanbul’ dan sonra Marmara Denizi’ndeki en büyük ikinci limanıdır. 12 metre 
derinliği olan liman, 20 bin grostona kadar 15 adet geminin aynı anda yanaşıp yükleme ve boşaltma 
yapabileceği bir kapasiteye sahiptir. Limandan yapılan İhracat ağırlıklı olarak; sanayi ürünleri, 
madenler, piliç eti, yumurta, deniz ve su ürünlerinden oluşmaktadır. İthalatın % 70’ini sanayi 
hammaddeleri oluşturmaktadır. Bunun dışında sanayi ürünleri, tüketim malları ve madenler önemli yer 
tutmaktadır. Bandırma ekonomisinde tarım sektörünün de önemi büyüktür. Verimli topraklara ve 
tarıma elverişli bir iklime sahip arazinin büyük bir bölümünde, başta tahıl olmak üzere tütün, pamuk, 
şeker pancarı, zeytin, üzüm gibi endüstri bitkileri yetiştirilmektedir. Bitkisel üretimin yanında 
sebzecilikte yaygın olarak yapılmaktadır. Ayrıca balıkçılık ve su ürünleri de önemli geçim kaynakları 
arasındadır. 
 
Bandırma ilçesinin toplam nüfusu 2010 yılında 135.094 iken, 2014 yılında bu rakam 145.100’e çıkmıştır. 
2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ise bu rakam geçen yıla oranla %2 artarak 152.480’e 
ulaşmıştır. Bölgenin çok fazla göç alması, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin kurulması ve hızla 
büyümesi nedeniyle öğrencilerin rağbet göstermesi, önümüzdeki yıllarda da nüfusun hızla artmasını 
sağlayacaktır. Balıkesir – Çanakkale çevre düzeni planlamasına ilişkin raporda sunulan rakamlara göre 
Bandırma nüfusunun 2040 yılında yaklaşık 250.000 olması beklenmektedir. Bu da Bandırma’yı daha da 
yaşanabilir bir kent konumuna getirecektir. 
 

Tablo 8. 2040 Nüfus Kabulleri 

Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam Nüfus 

239.335 9.325 248.660 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
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MÜKELLEFLERİN VERGİ’YE BAKIŞ AÇILARI: BANDIRMA ÖRNEĞİ 
 

Berat ERYILMAZ 
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, eryilmzberat@gmail.com 

 
ÖZET: 
 
Son dönemler de davranışsal kamu maliyesi çalışmaları içerisinde yer bulmaya başlayan bu tarz çalışmaların 
önemi giderek artmıştır. Devletinlerin gelir kaynaklarının başında yer alan vergilerin toplanması hem zor hem de 
maliyeti yüksek bir eylemdir. Bu tarz çalışmalar ile vatandaşların tepkileri, düşünceleri tespit edilerek sistemdeki 
eksiklerin tespit edilerek giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu konu da çalışma yapan hocalarımızın genel düşüncesi, 
sistemde ki eksiklerin giderilmesinin yanında vatandaşların güven seviyesini (devlete, iktidara, vergi sistemine 
vb.) yükseltmek ve daha etkin şekilde olaylara dahil edilmesi, devletlerin vergileri toplamak yönünde yaptığımı 
harcamaları minimize etmesini sağlacaktır. Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinden ile yapılan çalışmada, bölgede 
yaşayan vatandaşların vergi, vergi kavramlarına ve vergi olaylarına bakış açıları tespit edilmek istenmiştir. Çalışma 
sonunda elde edilen veriler ile sistemin Balıkesir Bandırma ilçesinde vatandaş – halk nezdindeki mevcut durumu 
tespit edilerek raporlanmak istenmiştir.  
Toplam da 37 soruluk anket formu ile vatandaşlardan vergi kavramları, vergi kaçakçılığı, vergi oranları, vergi afları, 
vergi usul kanunu ve demografik özelliklileri hakkında görüş bildirmeleri istenmiştir. Rasgele olarak belirlenen 
280 kişiden, 37 soruluk anket formunda yer alan soruların hepsini özgür ve rahat şekilde cevaplamaları 
istenmiştir. 280 kişi ile yapılan anket sonucunda toplanan veriler SPSS programına analiz edilerek ve 
roparlanmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Bilinci, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Usul Kanunu (VUK) 
JEL Kodları: E63, H26, H24, P35 
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GİRİŞ 
 
21. yüzyılda devletlerin ekonomik ve sosyal anlamda yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklar 
vardır. Devletlerin sorumlulukları içerisinde yer alan ve gerçekleştirmek zorunda oldukları görevlerin 
başında gelen kamu hizmetleri, için gerekli olan ekonomik finansmanı devletler, vatandaşlarından vergi 
toplayarak karşılamaktadır. Verginin sözlük anlamı; “devletin egemenlik gücüne dayanarak, topluma 
karşı kamu görevlerini yerine getirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki cebir altında, 
karşılıksız olmak üzere, kanunla aldığı parasal miktardır”(Alkan, 2009:1). Verginin anlamından da 
anlaşılacağı üzere vergi vatandaşlardan, devletlerin egemenlik güçlerine dayanarak ve zorla aldığı 
paralardır.    
 
Vergiler kamu harcamalarını finanse etmek için toplanmasının yanında toplumsal düzeyde sosyal 
kalkınma ve sosyal refah seviyesinin yükseltilme amacı ile sosyal bir fonksiyon özelliği de taşımaktadır. 
Verginin sosyal fonksiyon özellikleri içerisinde toplum da ki gelir ve servet dağılımında yaşanan 
eşitsizliklerin giderilerek ekonomik olarak daha dengeli bir toplum oluşturma görevi de vardır.  
 
Davranışsal kamu maliyesi çalışmaları içerisinde önemli yer tutan vergileme psikolojisi, vatandaşların 
vergiler karşısında ki tutumu ve davranışları incelenmektedir. Davranışsal kamu maliyesi çalışmaları 
içerisinde kendisine yer edinebilecek olan bu çalışma, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde yaşayan 
vatandaşların vergilere ve vergi olaylarına bakış açılarını ölçmeyi hedeflemektedir.  
Çalışmada örneklem kütlesi olarak, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde ikamet eden, para kazanan veya 
yılın büyük çoğunluğunu Bandırma da geçiren bireyler arasından rasgele yöntem ile 280 vatandaş 
seçilmiştir. Seçilen 280 kişi ile mülakat yöntemi ile bire bir anket yapılarak, veriler toplanmış ve SPSS 
programı ile analiz edilmiştir.    
 
YÖNTEM 
 
Araştırmada seçilen örneklem büyüklüğüne göre verileri toplamak için bireylere anket uygulaması 
yapılmıştır. Anketler ile toplanan veriler, araştırmaya uygun olarak SPSS for Windows (16.0) 
programına aktarılmıştır. SPSS for Wındows (16.0) programında yararlanılarak Frekans Analizi, 
Güvenirlik Testi, Regrasyon ve Anova tesleri yapılmıştır.  
 
Anket formunda katılımcılara 37 adet soru sorulmuştur. 37 Adet sorunun 15 adeti nominal ölçek ile 
hazırlanmış ve katılımcılardan tek seçenek işaretlemeleri istenmiştir. Nominal ölçek ile hazırlanan 15 
sorunun da 6 tanesi ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla ayrı bir 
bölümde katılımcılara yöneltilmiş ve geriye kalan 22 adet soru 5’li likert ölçekli soru olarak katılımcılara 
yöneltilerek cevaplamaları istenmiştir.  
 
280 anketin 150 adeti bizzat bire bir olarak katılımcılar ile görüşülerek yapılmış, geriye kalan 130 adeti 
anketörler aracılığı ile katılımcılara ulaştırılmış ve hiçbir etki ve baskı altında kalmadan doldurmaları 
talep edilmiştir. Katılımcılardan anketi doldururken iletişim numarası veya ad soyad şeklinde anketi 
dolduran kişileri belli edebilecek bilgiler talep edilmemiştir.  Bunun amacı, anket formu dolduran 
kişilerin baskı altında kalmamaları ve cevap verirken düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleridir.  
 
Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşların vergi bilinci ve olaylarını ölçmek amacıyla 
hazırlanan bu çalışma da doğruluğu veya yanlışlığı daha kanıtlanmamış hipotezler oluşturulmuştur. 
Oluşturulan hipotezler ise;  
 
H1: Vergi denetimlerinin yetersizliğinden dolayı vergi kaçırma oranı yükselmektedir.   
H2: VUK’un anlaşılır olmaması vergi ödeme oranlarını olumsuz etkilemektedir.  
H3: Vergi oranlarının yüksek olması mükellefleri vergi kaçırmaya itmektedir.  
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şeklindedir.  Çalışma sonunda bu üç hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında değerlendirme 
yapılacaktır. 
 
Verginin Tarihsel Gelişimi 
 
İnsanoğlunu, ilk yıllarında toplu yaşamın gerektirdiği mal ve hizmetler konusunda ki ihtiyaçlarını kendi 
çabaları ile karşılamış ve devlet eli şeklinde bir üst organizasyona gerek duymamıştır. Ancak 
ekonominin gelişmesi ile doğrusal şekilde artan nüfus ile bir bölge de toplu olarak yaşayan insanların 
ekonomik, sosyal ve siyasi ihtiyaçlarını kendi başlarına yani üst bir otorite olmadan karşılanamayacağını 
anlaşılmıştır. Üst organizasyon olarak kurulan ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
devletler, finansal kaynaklara ihtiyaç duymuştur. Devletlerin ilk yıllarında, toplulukların ihtiyaçlarını 
karşılamak için finansal kaynaklar savaş ganimetleri, kabile başkanına ya da kral – kraliçelere sunulan 
hediyeler ve devlet yönetimlerine yapılan bağışlar ile oluşturmaya çalışılmıştır. Sanayi İnkılabından 
sonra gelişen ekonomi ile devletlerin de kabuk değiştirmesi ile milliyetçi yönetimler hayata geçmiştir. 
Sanayi İnkılabı sonrasında ortaya çıkan milliyetçi devletler, toplumsal ihtiyacı karşılamak için 
vatandaşlardan önce gönüllü olarak daha sonrasın da zorunlu olarak para toplamışlardır. Toplanan bu 
paralara daha sonra vergi adı verilmiştir.  Vergilerin ilk alındığı modern dönem de toplum tarafından 
tepki ile karşılanmıştır ama daha sonrasında toplanan vergilerin kamusal hizmet olarak halka tekrar 
geri sunulması toplumun tepkisi kırmış ve vergiye olumlu yönden bakılmaya başlanmıştır. 
 
Günümüzde uygulanan vergilere benzer olarak ilk vergi sistemi Roma İmparatorluğunda uygulanmıştır. 
Roma İmparatorluğunda vergiler, dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler olarak ikiye ayrılmış ve  “Dolaysız 
vergilere Tributum; dolaylı vergilere Vectigalia” (Alkan, 2009:5) denmiştir. Vergilere daha önceki 
görevlerinin yanı sıra, 1929 yılında ABD yaşanan ve tüm dünya da etkisi hissedilen ekonomik buhrandan 
sonra yeni bir görev daha eklenmiştir.  Keynesyen iktisat yaklaşım çerçevesinde makro dengeler ve 
büyüme ile vergileri talep yönetiminde kullanılan bir araç haline getirilmiştir. İkinci Dünya Savaşından 
sonra ise ortaya çıkan ‘Sosyal Refah Devletleri’nde vergilere yeni bir görev daha yüklenmiştir.  Vergiler 
sosyal refah devletten anlayışından önce kamu geliri olması ve ekonomik hayata müdahale aracı 
özelliği taşırken refah devletten sonra bu özelliklere ek olarak ülkede ki gelirin yeniden bölüşümü de 
eklenmiştir.  
 
Vergi Bilinci Kavramı  
 
Türkiye’de uygulanan vergileme sistemi kapsamında mükelleflerin bireysel olarak beyana dayalı 
vergilenmesi söz konusudur. Beyannameye dayalı vergileme sisteminde, vergi ile ilgili temel 
yükümlülükler mükellefin kendisi veya temsilcisi tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.  Vergi 
bilinci ise mükelleflerin üzerine düşen yükümlülükleri bir zorunluluktan ziyade gönüllü olarak yerine 
getirilme durumudur. Vergi bilincinin bilimsel tanımlaması ; “… devletin yerine getirmekle yükümlü 
olduğu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bireylerin elde ettiği gelirden veya servetlerinden 
kanunlarda belirtilen usul, esas ve oranlara göre katkıda bulunmaları gerektiğini fark etme, bilme ve 
hatırlama yeteneğine sahip olmaları” (Ömürbek.  Çiçek & Çiçek, 2007:104)’dır.  
 
Vergi bilincinin oluşması devletin en büyük gelir kaynağı olan vergilerin sürekliliği anlamına 
gelmektedir. Bundan dolayıdır ki vergi bilinci sadece vergi ödeyen kişiler, kurumlar için değil aynı 
zamanda toplumu oluşturan en küçük bireylerde dahi oluşması gereken bir olgudur. Vergi bilincinin en 
küçük bireylerde dahi oluşturularak toplumda yayılması, ülkemizde uygulanan beyanname sistemine 
dayalı vergi toplama eyleminde minimum maliyet maksimum verim elde edilmesi sağlayacaktır. 
 
Vergi bilincinin oluşmasında ise birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında vergi verenlerin 
devlete/ iktidara güvenme seviyesi, ülke de uygulanan vergi sisteminin adalet seviyesi, denetimlerin 
yapılma sıklıkları ile denetimler sonucunda veya kanun dışı yapılan eylemlerin tespitinde verilecek 
cezaların caydırıcı olma seviyesi gibi durumlar verilebilir. 
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Vergi bilincinin oluşmasını etkilen faktörler maddeler halinde sayılmıştır;  
1. Kişisel Faktörler 
2. Demografik Özellikler 
3. Vergi Ödeme Gücünün Etkinliği  
4. Vergi Ahlakı 
5. Sübjektif Vergi Yükü 
6. Mükellefin Eğitim ve Öğretim Düzeyi 
7. Mükellefin Devlete Olan Bağlılığı 
8. Mükellefin Siyasi İktidar Hakkındaki Düşünceleri 
9. Gelir Düzeyi 
10. Mükellefin Vergi Ödeyen Diğer Mükelleflere Bakış Açısı 
11. Kamu Harcamalarına Bakışı 
12. Çevresel Faktörler  
13. Vergi Adaleti 
14. Vergi Mevzuatında Yapılan Değişikliğin Sıklığı 
15. Vergi Oranları 
16. Vergi Afları  
17. Vergi Cezalarının Etkinliği  
18. Vergi Denetimlerinin Etkinliği  
19. Vergi İdaresinin Etkinliği 
20. Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Olumsuz Davranışları  
21. Vergiye Karşı Pasif Tutumlar 

21.1. Çalışmamayı Tercih Etme 
21.2. Tüketimi ve Tasarrufu Kısma 
21.3. Üretimi Azaltma ve Yatırımdan Vazgeçme 
21.4. Verginin Yansıtılması 
21.5. Vergiden Kaçınma 

22. Vergiye Karşı Aktif Tepkiler 
22.1. Vergi Kaçakçılığı 
22.2. Vergi Reddi 
22.3. Vergi İsyanı 

(Alkan, 2009;19-44) 
 
 

BULGULAR 
 

Tablo 1: Ankete Katılan Vatandaşların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikleri Frekans Yüzde(%) 

Cinsiyet 
Kadın 95 kişi 33,9 
Erkek 164 kişi 66,1 

Toplam 280 kişi 100,0 

Medeni Hal 
Evli 116 kişi 41,4 

Bekâr 164 kişi 58,6 
Toplam 280 kişi 100,00 

 
Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesinde vatandaşların vergi ve vergi olaylarına bakış açılarını, 
düşüncelerini ölçmek için hazırlanan anket toplamda 280 kişiye yapılmıştır. 280 kişinin cinsiyet olarak 
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dağılımı 95’i kadın ve 185 erkektir.  Cinsiyetin oransal dağılımında ise kadınlar oranı  %33,9 iken 
erkelerin oranı %66,1’dir. Ankete katılan vatandaşların 116’sı evli, 164 kişisi bekârdır. Oransal olarak 
evlilerin oranı %41,4 bekârların oranı ise %58,6’dır. 
 

Tablo 2: Ankete Katılan Vatandaşların Demografik Özellikleri 2 

Demografik Özellikleri 2 Frekans Yüzde(%) 

Yaş 

18-25 yaş aralığı 92 kişi 32,9 

26-33 yaş aralığı 85 kişi 30,4 

34-41 yaş aralığı 51 kişi 18,2 

42- 49 yaş aralığı 37 kişi 13,2 

50 yaş ve üzeri 15 kişi 5,4 

Toplam 280 kişi 100,0 

Çalışıp – Çalışmama 

Çalışıyor 230 kişi 82,1 

Çalışmıyor 50 kişi 17,9 

Toplam 280 kişi 100,0 

Gelir Aralığı 

0 – 1200 TL 46 kişi 16,4 

1201 – 2500 TL 93 kişi 33,2 

2501 – 5000 TL 103 kişi 36,8 

5000 TL ve üzeri 38 kişi 13,6 

Toplam 280 kişi 100,0 

Eğitim 

İlkokul – İlköğretim 26 kişi 9,3 

Lise 70 kişi 25,0 

Ön lisans 54 kişi 19,3 

Lisans 106 kişi 37,9 

Lisansüstü 24 kişi 8,6 

Toplam 280 kişi 100,0 

 
Yukarıda ankete katılan vatandaşların demografik özelliklerini anlatan ikinci tablo yer almaktadır. Anket 
formunda yaş aralığı beş bölüme ayrılmış ve ankete katılan vatandaşların yaş dağılımlarına bakıldığında 
ise,  18 – 25 yaş aralığında 92 kişi (%32,9), 26 – 33 yaş aralığında 85 kişi (%30,4), 34 – 41 yaş aralığında 
51 kişi (%18,2), 42 – 49 yaş aralığında 37 kişi (%13,2) ve 50 yaş ve üzerinde 15 kişi (%5,4) ankette yer 
alan sorulara cevap verdiği görülmektedir. Anketteki sorulara cevap veren 280 kişinin 230 kişisi 
herhangi bir işte çalışarak kendi parasını kazanırken, 50 kişi herhangi bir işte çalışmadığını 
söylemişlerdir. Bu 50 kişi içerisinde ise emekli olup devlet tarafından maaş alan bireylerde bulunmakta 
yani anket formunda çalışmıyorum kısmını işaretlemesine rağmen kendilerine ait gelirleri bulunan 
bireylerde bulunmaktadır. Ankete katılanların gelir aralığı ise 2501 – 5000 TL arasında yoğunlaşmış ve 
bu aralıkta 103 kişi ile %36,8 oranında katılım sağlanmıştır. Diğer gelir aralıklarındaki katılım seviyeleri 
ise şu şekildedir; 0 -1200 TL arasında 46 kişi ile %16,4’lük, 1201 – 2500 TL arasında 93 kişi ile %33,2’lik 
ve 5000 TL üzerinde 38 kişi ile 13,6’lık oranında katılım sağlanmıştır. Demografik özelliklerden son 
olarak katılanların eğitim seviyelerine bakacak olursak; İlkokul – ilköğretim eğitimi alan 26 kişi, Lise 
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eğitimi alan 70 kişi, Ön lisans eğitimi alan 54 kişi, Lisans eğitimi alan 106 kişi ve Lisansüstü eğitimi alan 
24 kişi ankete katılarak sorulara cevap vermiştir.   
Nominal ölçek yöntemiyle hazırlanıp vatandaşlara sorulan sorular da vatandaşların vergi ve vergi 
kaçakçılığı ile ilgili düşünceleri ölçülmek istenmiştir. Sorular ve cevaplar aşağı da tablolar halinde 
verilmiştir:  
 

Tablo 3: Vergi Oranlarının Seviyesi 
 Frekans Yüzde(%) 

 
Size göre Türkiye'de 
genel vergi oranları 

nasıldır? 

Yüksektir 224 80,0 
Normaldir 31 11,1 
Düşüktür 25 8,9 
Toplam 280 100 

 
Vergi yükünüzü nasıl 

tanımlarsınız? 

Çok Ağır 81 28,9 

Ağır 124 44,3 
Normal 45 16,1 
Hafif 18 6,4 

Çok Hafif 12 4,3 
Toplam 280 100,0 

 
Vatandaşlara, vergi oranları hakkında sorulan iki adet nominal ölçekli sorular da alınan cevaplarda 
vatandaşlar vergi oranları hakkındaki düşüncelerinde net olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de ki genel 
vergi oranlarının durumunu soran soruya 280 bireyin 224’ü yani ankete katılanların %80’ni vergi 
oranlarının yüksek olduğu cevabını vermiştir. Ankete katılan kişilerden geriye kalan %20’lik oranının 
cevapların da ki dağılımında %11,1 ile normal, %8,9 ile düşüktür cevapları verilmiştir. Ülkemizde 
uygulanan vergi oranları hakkında ki ikinci soru olan, bireylerin devlete ödediği vergi yükünü nasıl 
tanımladıkları sorulmuştur. Vatandaşlar bu soruya verdiği cevapların büyük çoğunluğu ‘Çok ağır ile Ağır’ 
seçenekleri arasında yer almıştır.  Bir önceki soru da vatandaşlar ülkede uygulanan vergi oranlarının 
yüksek olduğunu ifade ederken bu soruda vatandaşların büyük çoğunluğu kendi ödediği vergi yükünü 
ağır olarak ifade etmiştir. Vatandaşların 124’ü yani %44,3 bu soru da ödediği vergi yükünü ağır olarak 
nitelendirirken, %28,9 yani 81’i çok ağır olarak nitelendirmiştir. Ağır ve çok ağır cevaplarının toplam 
yüzdesi 73,2’dir. Vatandaşların bazıları ödediği vergiyi çok ağır olarak nitelendirmese de iki cevabın 
toplam oranına bakılınca çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlar acısından ödediği 
vergilerinin, kendi gelirleri için ağır ve kazançlarındaki eksilmeleri diğer vatandaşlara göre daha fazla 
hissettiklerini belirtmişlerdir. Normal – hafif ve çok hafif seçeneklerine verilen cevapların toplam genel 
oranı %26,8’dir. 
 

Tablo 4: Ödenen Verginin Türü 

Hangi tür vergileri ödemektesiniz? Frekans Yüzde(%) 
Dolaylı vergiler 60 21,4 
Dolaysız –doğrudan vergiler 69 24,6 
Hem dolaylı hem de dolaysız – doğrudan vergiler 130 46,4 
Vergi ödememekteyim 21 7,5 
Toplam 280 100,0 

 
Ankette katılan bireylere vergi ödeyip ödemediğini ve ödedikleri vergilerin farkında olup olmadıklarını 
öğrenmek amacıyla yönetilen soruya verilen cevapların analizi tablo 4 de verilmiştir. Ankete katılan 
vatandaşların %46,4’ü ödediği tüm vergilerin farkında iken, %24,6’sı sadece doğrudan vergiler 
ödediğini, %7,5’de herhangi bir vergi ödemediğini düşünmektedir. Dolaylı vergiler ile kastedilen en 



 

 123 

bariz vergi türü KDV’dir. KDV ülkemizde tüm satışta olan ürünlerden zorunlu ve dolaylı olarak, ürünü 
satın alan bireylerden tahsil edilir ve ayın belli dönemlerinde devlete, sorumlusu tarafından ödenir.  
%24,6’lık + %7,5’lik toplamda da %32,1’lik kısmın ise bu durumun hiç farkında olmadığı anlaşılmıştır. 
Sadece dolaylı vergiler ödediğini düşünen kişilerin oransal dağılımı ise %21,4’dür.  
 

Tablo 5: Vergi Ödeme Eğilimi 

Ülkemizde vergi ödeme eğiliminin düşüklüğü 
sizce diğer vergi mükelleflerini nasıl etkiler? 

Frekans Yüzde(%) 

Vergi ödeme şevkini kırar 79 28,2 
Daha az vergi ödemeye yönlendirir 62 22,1 
Daha fazla vergi ödemeye yönlendirir 24 8,6 
Vergi kaçırmaya iter 83 29,6 
Etkilemez  15 5,4 
Vergiler tam ödenmektedir 11 3,9 
Diğer 6 2,1 
Toplam 280 100,0 

 
Ankete katılan kişilere, ülkemizde vergi ödeme eğilimin düşüklüğü olup olmadığını eğer vergi ödeme 
düşüklüğü var ise bu durumunun diğer vergi ödeyen mükellefleri nasıl etkileyebileceğini öğrenmek 
amacıyla hazırlanan bu soru da vatandaşların cevapları arasında olumsuz cevaplar ön plana çıkmakla 
beraber anket de soruları cevaplayan kişilerin büyük çoğunluğu ülkemizde vergi ödeme eğiliminin 
düşüklüğünü kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ankete katılan kişilerin verdiği cevaplar üzerinden bu 
sorunun oransal dağılımına bakıldığında, %29,6’sı böyle bir durum söz konusu iken diğer mükelleflerin 
vergi kaçırmaya çalışacağını, %28,2’si gönüllü vergi ödeme isteğinin kaybolacağını, %22,1 ise daha önce 
ödediği vergiden daha az vergi ödemeye çalışacağı yönde cevaplar vermiştir. 
 

Tablo 6: Vergi Kaçırılmasının Nedenleri 

Ülkemizde bazı mükelleflerin vergi kaçırmasının 
en önemli nedeni size göre nedir? Frekans Yüzde(%) 

Vergi kaçırıldığını düşünmüyorum 15 5,4 
Vergi bilincinin yerleşmemiş olması 91 32,5 
Eğitim seviyesinin yetersizliği 25 8,9 
Vergi oranlarının yüksekliği 69 24,6 
Vergi sisteminin adaletsiz olması 63 22,5 
Diğer 17 6,1 
Toplam 280 100,0 

 
Ankete katılan kişilere ülkemizde vergi kaçakçılığının olup olmadığını eğer vergi kaçakçılığı var ise bu 
durumun en önemli nedenin kendilerine göre ne olduğunu ve araştırma sonunda genel bir kanı elde 
etmek amacıyla oluşturulan bu soru da bireylerin verdiği cevap ülkemiz de vergi kaçakçılığının 
yapıldığını ankete katılan 280 kişinin %94,6’sı tarafından kabul edilmiştir.  Tablo 6’da katılımcıların 
%32,5’i vergi kaçırılmasının nedeni olarak vergi bilincinin yerleşmemiş olması , %24,6’sı vergi 
oranlarının yüksekliği, %22,5’i vergi sistemin adaletsiz olmasının neden olduğunu düşünmektedir. Vergi 
bilincinin yerleşmemiş olması mükellefler nezdinde bir eksiklik olarak değerlendirilebilecekken, vergi 
oranının yüksekliği ve vergi sisteminin adaletsiz olması durumu ülkemizde uygulanan vergi sisteminin 
eksikliği ve hatası olarak değerlendirilebilir.  
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Tablo 7: Vergi Kaçakçılığının Nedeni 

Aşağıdakilerden hangisi size göre ülkemizde vergi 
kaçakçılığının en önemli nedenidir? Frekans Yüzde(%) 

Vergi mevzuatının çok sık değişmesi 25 8,9 
Vergi denetimlerinin yetersiz olması 113 40,4 
Mükelleflerde vergi bilincinin yerleşmemiş olması 46 16,4 
Devlet harcamalarının savurgan olması 30 10,7 
Herkes kaçırıyor ben de kaçırayım mantığının yaygın 
olması 57 20,4 

Diğer 9 3,2 
Toplam 280 100,0 

 
Tablo 7’de nominal ölçekle vergi kaçakçılığının nedenlerini bireyler acısından tespit etmek için 
hazırlanan soruya ankete katılan 280 katılımcının tamamı cevap vermiştir.  Katılımcıların, %40,4’ü vergi 
kaçakçılığının en büyük nedeni olarak devlet tarafından yapılan ‘vergi denetimlerin yetersiz olması’ 
konusunda görüş bildirirken bu görüşü %20,4’lük oranla ‘herkes kaçırıyor bende kaçırayım mantığının 
yaygın olması’ seçeneği izlemiştir. Tablo 6’da ‘mükellefler vergi kaçırılmasının nedeni olarak ‘vergi 
bilincinin yerleşmemiş olması’ seçeneğinde birleşirken, Tablo 7’de vergi kaçakçılığı sorusundan 
‘mükelleflerde vergi bilincinin yerleşmemiş olması’ %16,4 oranıyla katılımcıların üçüncü tercihi 
olmuştur.  
 
Tablo 7’de yer alan verilerden dikkat çeken bir konu da, katılımcıların çoğunlukla seçmiş olduğu ikinci 
seçenek olan ‘herkes kaçırıyor ben de kaçırayım mantığının yaygın olması’ ülkemiz de ki vergiye bakış 
açısının olumsuz olduğunu göstermektedir. Bu orandan çıkabilecek diğer bir yorum ise her yüz kişiden 
yirmi kişinin vergi kaçırılmasını doğal olarak görmekte olduğunu ve her an başvurulabilecekleri bir yol 
olarak algılamakta, olduğu yorumu yapılabilir.  
 

Tablo 8: Vergi Kaçıran Mükellef Davranışı 

Vergi kaçıran mükellefin davranışlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? Frekans Yüzde(%) 

Normal bir davranıştır 35 12,5 
Kurnaz bir vatandaş davranışıdır 51 18,2 
Mecbur kaldığı için yapmıştır 30 10,7 
Hoş karşılamam 94 33,6 
Tepki gösteririm 70 25,0 
Toplam 280 100,0 

 
Tablo 8’de ankete katılan vatandaşlara, herhangi bir vatandaşın vergi kaçırdığını öğrendiğiniz de 
verebilecekleri tepki nasıl olacağını belirtmeleri anlamına gelen bir soru yöneltilmiştir. Daha önceki 
tabloların tersi anlamına gelen veriler toplanmıştır. Daha önceki tablolarda vatandaşlar vergi kaçırmayı 
tercihleri arasında görebilir iken bu soruda vergi kaçıran birini öğrendikleri an da onlara karşı olumsuz 
tavır takınma yönünde görüş bildirmişlerdir.  
Ankete katılanların ‘vergi kaçıran mükellefin davranışların nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusuna verilen 
cevapların oransal değerlerinde en yüksek oranı alan cevap %33,6 ile ‘hoş karşılamam’ cevabı olmuştur. 
Diğer cevapların oransal sıralaması, ‘tepki gösteririm’ %25,0 , ‘kurnaz bir vatandaş davranışıdır’ %18,2 
, ‘normal bir davranıştır’ %12,5 , ‘mecbur kaldığı için yapmıştır’ %10,7 oranında olmuştur. Bu oranların 
dikkat çekici bir yönü de ankete katılan vatandaşların %41,7’si vergi kaçırılma olayına herhangi bir tepki 
göstermeyeceklerini yani her yüz kişiden kırk ikisine yakını tepkisiz kalacaklarını hatta (%18,2’sinin) on 
sekiz kişinin vergi kaçıran kişileri tebrik ederek, olması gerekeni yaptığı yönde görüş bildirdikleri dikkat 
çekmektedir.  
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Tablo 9: Vergi Kaçıranlara Ceza 

Vergi kaçıranlara ne tür bir ceza verilmesi soruna 
çözüm olabilir sizce? Frekans Yüzde(%) 

Para cezası 78 27,9 
Hapis cezası 50 17,9 
Ticaretten men cezası 75 26,8 
Teşhir cezası 32 11,4 
İş yeri kapama cezası 20 7,1 
Ceza verilmemeli 25 8,9 
Toplam 280 100,0 

 
Tablo 9’da katılımcıların %27,9’u vergi kaçıranlara verilmesi gereken ceza olarak ‘Para Cezası’ cevabını 
vermiştir. %26,8’i ise vergi kaçırma eylemine çözüm üretecek cezanın ‘Ticaretten Men Cezası’ 
olabileceği yönde görüş bildirmiştir. Bu iki verinin en yakın takipçisi ise %17,9’luk oran ile ‘Hapis 
Cezası’dır.  
 

Tablo 10: Akraba Vergi Kaçırma Durumu 

Bir yakınız veya akrabanız vergi kaçırdığını 
öğrendiğiniz zaman tutumunuz nasıl olur? Frekans Yüzde(%) 

Normal karşılarım 30 10,7 
Kurnazlık yaparak olması gerekeni yaptığımı düşünürüm 34 12,1 
Başka seçeneği olmadığı için yaptığını düşünürüm 19 6,8 
Hoş karşılamam 122 43,6 
Tepki gösteririm 75 26,8 
Toplam 280 100,0 

 
Tablo 10 verileri bireylerin, herhangi bir akrabasının vergi kaçırdığını öğrendiği an vereceği tepkiyi 
ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu soru da ankete katılan bireylerin tepkilerin de öncekilere göre daha 
sertleştiği tespit edilmiştir.  Tablo 8’de tanımadığı bir bireyin vergi kaçırdığı an verebilecekleri tepkiler 
de daha yumuşak ve normal karşılama çerçevesinde olan katılımcılar söz konusu akrabaları olduğu an 
daha da sertleşmektedir.  
 
Tablo 8’de vergi kaçırma eylemini ‘kurnaz bir vatandaş davranışı’ olarak değerlendiren kişi sayısı 51 
oranı ise  %18,2’dir. Tablo 10’da ise ‘kurnazlık yaparak olması gerekeni yaptığını düşünürüm’ cevabını 
veren katılımcı sayısı 34 ve oranı %12,1’dir. Oranlarında düşüş yaşanan ikinci veri ise tablo 8’de ki 
‘mecbur kaldığı için yapmıştır’ seçeneği olmuştur. Tablo 8’de iken bu verin değerleri 30 kişi ile %10,7 
oranında değer alır iken tablo 10’da ‘başka seçeneği olmadığı için yaptığını düşünürüm’ seçeneğinde 
19 kişi ile %6,8’lik değer almıştır.  Verilerden de anlaşılacağı üzere vergi kaçırma eylemine, ankete 
katılan katılımcılar tanımadığı bireylere verdikleri tepkiler ile akrabalarına verdikleri tepkiler birbirinden 
farklılık göstermektedir.   
 

Tablo 11: Bireylerin Vergi Kavramına Bakış Açısı  

Bu kısımda ki sorular bireylerin vergi kavramına 
bakışını ölçmeye yöneliktir. 
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Vergi devlete karşı ödemek zorunda olduğum bir 
borçtur. 56
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Vergi kaçırmayı vatana ihanet olarak görüyorum. 
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Vergiler kamu hizmetlerinin karşılığıdır. 
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Vergi bir vatandaşlık görevidir 
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Ankete katılan vatandaşların verginin tanımı hakkında bazı sorular sorulmuştur. Bu soruları hazırlama 
ve katılımcılara sorulmasının amacı, katılımcıların vergi kavramının anayasal tanımı içerisinde yer alan 
ifadelerden ne kadar haberdar olduklarını ve bu ifadelerin katılımcılar tarafından ne kadar kabul edilir 
seviye de olduğu ölçülmek istenmiştir. Öncelikle katılımcılara, ‘verginin devlete karşı ödemek zorunda 
oldukları bir borç mudur?’ şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar içerisinde, 
katılıyorum %23,2, kesinlikle katılıyorum %39,6 oranın da değer almıştır. Bunun anlamı ankete katılan 
vatandaşların toplamda %62,8’si vergiyi kesinlikle bir vatan borcu olarak gördüklerini kabul 
etmektedirler.  %11,1’lik kısımda kararsızım yönünde görüş bildirerek vergiyi ne bir vatan borcu ne de 
vatan borcu değildir, şeklinde değerlendirmiştir. Katılımcıların bu konuda ki düşüncelerini ölçmek için 
sorulan ikinci soru, vergi kaçırmayı vatana ihanet olarak görüp görmediklerini sorulmuştur. 
Katılımcıların %34,3’ü kesinlikle katılıyorum, %22,1’i katılıyorum, %13,9’u kararsızım, %16,1’i 
katılmıyorum ve %13,6’sı kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Bu bölümde ki üçüncü soru, 
toplanan vergilerin, devlet tarafından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin karşılığı olarak görüp 
görmedikleri sorulmuştur.  Katılımcıların %28,6 kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevabı verirken, 
%16,1’i kararsızım, %13,9 katılmıyorum, %12,9 kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiştir. Bu 
bölümde katılımcılara sorulan son soru verginin bir vatandaşlık görevi olup olmadığı yönünde olmuştur. 
Katılımcıların bu soruya verdikleri cevapların oransal dağılımı %40,0’ı kesinlikle katılıyorum, %25,7’si 
katılıyorum, %13,2’i kararsızım, %7,5’i katılmıyorum, %13,6’sı kesinlikle katılmıyorum şeklinde 
olmuştur. 
 

Tablo 12: Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,918 4 

 
Tablo 11’deki likert sorular için SPSS programında yapılan güvenirlik testinde sorulara alınan cevapların 
güvenirlik oranı ,918’dir.  Güvenirlik testleri sonucunda 0,50 değerinin altında değer alan testler 
güvensiz sayılırken 0,50 değerinin üstünde değer alan testler güvenir olarak kabul edilir. Bu dört likert 
sorunun güvenirlik test sonucu ,918 olarak ölçülmesi, sorulara verilen cevapların güvenilir olduğunu ve 
doğruluğunu gösterir.    
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Tablo 13: Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Vergi devlete karşı ödemek 

zorunda olduğum bir borçtur. 
10,65 14,380 ,849 ,881 

Vergi kaçırmayı vatana ihanet 

olarak görüyorum.  
10,74 15,966 ,748 ,915 

Vergiler kamu hizmetlerinin 

karşılığıdır 
10,75 15,930 ,810 ,895 

Vergi bir vatandaşlık görevidir.   10,50 15,348 ,848 ,882 

 
Tablo 13’de ankette katılımcılara sorulan soruların güvenirlik testinde ki değerleri verilmiştir. Bu tablo 
ise katılımcıya sorulan sorulardan birinin anketten çıkarılarak, güvenirlik testi dışında bırakıldığında 
likert soru ölçeğinin alacağı yeni güvenirlik test oranını göstermektedir. Örnek olarak, ‘vergi kaçırmayı 
vatana ihanet olarak görüyorum’ ifadesini, anketten çıkararak değerlendirmenin tekrar yapılması 
durumunda likert ölçeğinin yeni güvenirlik test oranı ,915 olacaktır.  
 

Tablo 14: Bireylerin Vergi Tutumları  

Bu kısımda ki sorular bireylerin toplanan vergiler 
hakkında ki tutumunu ölçmeyi hedeflemektedir. 
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Toplanan vergilerin doğru yerde kullanıldığı 
konusunda devlete/iktidara güveniyorum. 96
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Ülkemizde uygulanan vergi sistemi adaletlidir. 11
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Eğitim seviyesinin düşük olması vergi ödeme 

konusunda sorumluluk duygusunu da düşürmektedir. 57
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Ödenen vergilerin nereye harcandığının vatandaşlara 
açıklanması mükellefler üzerinde vergi ödeme 

eğilimini artırmaktadır. 
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Ankete katılan vatandaşlara ülkemiz de uygulanan vergi sistemine bakışlarını ve bunun sonucunda 
toplanan vergilerin kullanımında iktidara/devlete güvenlerini ölçmek amacıyla hazırlanan bu bölümde 
likert ölçek yöntemi ile dört soru hazırlanmıştır. Katılımcıların bu sorulara verdiği cevapların oransal 
dağılımı şu şekildedir: Toplanan vergilerin doğru yerde kullanıldığı konusunda devlete/iktidara 
güveniyorum ifadesine %14,6 kesinlikle katılıyorum cevabı verilirken, %34,3 kesinlikle katılmıyorum ve 
%15,7 katılmıyorum cevabı verilmiştir. Ülkemizde uygulanan vergi sistemi adaletlidir ifadesine %40,0 
kesinlikle katılmıyorum ve %23,9 katılmıyorum, eğitim seviyesinin düşük olması vergi ödeme 
konusunda sorumluluk duygusunu da düşürmektedir ifadesine %25,4 katılıyorum - %22,5 kesinlikle 
katılıyorum ve %20,4 kesinlikle katılmıyorum, ödenen vergilerin nereye harcandığının vatandaşlara 
açıklanması mükellefler üzerinde vergi ödeme eğilimini artırmaktadır ifadesine, %33,9 kesinlikle 
katılıyorum ve %30,7 katılıyorum, oranlarında cevap verilmiştir.   
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Tablo 15: Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,622 4 

 
Tablo 14’deki likert sorular için SPSS programında yapılan güvenirlik testinde sorulara alınan cevapların 
güvenirlik oranı ,622’dir.  Güvenirlik testleri sonucunda 0,50 değerinin altında değer alan testler 
güvensiz sayılırken 0,50 değerinin üstünde değer alan testler güvenir olarak kabul edilir. Bu dört likert 
sorunun güvenirlik test sonucu ,622 olarak ölçülmesi, sorulara verilen cevapların güvenilir olduğunu ve 
doğruluğunu gösterir. 
 

Tablo 16 :Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Toplanan vergilerin doğru yerde 

kullanıldığı konusunda 

devlete/iktidara güveniyorum 

8,92 9,051 ,392 ,559 

Ülkemizde uygulanan vergi sistemi 

adaletlidir.  
9,28 9,766 ,400 ,555 

Eğitim seviyesinin düşük olması 

vergi ödeme konusunda 

sorumluluk duygusunu da 

düşürmektedir.  

8,37 8,477 ,452 ,513 

Ödenen vergilerin nereye 

harcandığının vatandaşlara 

açıklanması mükellefler üzerinde 

vergi ödeme eğilimini 

artırmaktadır 

7,88 9,376 ,366 ,578 

 
Tablo 16’da ankette katılımcılara sorulan soruların güvenirlik testinde ki değerleri verilmiştir. Bu tablo 
ise katılımcıya sorulan sorulardan birinin anketten çıkarılarak, güvenirlik testi dışında bırakıldığında 
likert soru ölçeğinin alacağı yeni güvenirlik test oranını göstermektedir. Örnek olarak, ‘Toplanan 
vergilerin doğru yerde kullanıldığı konusunda devlete/iktidara güveniyorum’ ifadesini, anketten 
çıkararak değerlendirme tekrardan yapılırsa likert ölçeğinin yeni güvenirlik test oranı ,559 olacaktır.  
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Tablo 17: Vergi Usul Kanununa Bakış 

Bu kısımda ki sorular VUK (Vergi Usul Kanunu) 
hakkında vatandaşlarımızın ne kadar bilgi sahibi 

olduğunu ölçmeyi hedeflemektedir. 
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VUK’ta yapılan değişikliklerden haberdarım. 
84 kişi 

%30,0 

85 kişi 

%30,4 

66 kişi 

%23,6 

32 kişi 

%11,4 

13 kişi 

%4,6 

VUK hakkında yeterince bilgi sahibiyim. 
75 kişi 

%26,8 

72 kişi 

%25,7 

78 kişi 

%27,9 

38 kişi 

%13,6 

17 kişi 

%6,1 

Vergi Usul Kanunun (VUK) anlaşılır olmaması ülkemizde 
vergi kayıp ve kaçakları yükseltmektedir. 

48 kişi 

%17,1 

28 kişi 

%10,0 

72 kişi 

%25,7 

86 kişi 

%30,7 

46 kişi 

%16,4 

Vergi ödemeyenlere yaptırım uygulanması diğer 
mükellefler üzerinde vergi ödeme eğilimini 

artırmaktadır. 

57 kişi 

%20,4 

24 kişi 

%8,6 

65 kişi 

%23,2 

73 kişi 

%26,1 

61 kişi 

%21,8 

 
Türk Vergi Sisteminin temelini oluşturan hatta bel kemiği olarak ifade edilebilecek Vergi Usul Kanunu 
hakkında, vatandaşların bilgisini ve kanunda yapılan değişiklikleri ne kadar takip ettiklerini ölçmek için 
bu bölümde ki sorular hazırlanmıştır. Ankete katılan vatandaşlara VUK hakkında sorulan soruların 
cevaplarının oransal dağılımı şe şekildedir: VUK’ta yapılan değişikliklerden haberdarım ifadesine %30,0 
kesinlikle katılmıyorum - %30,4 katılmıyorum ve %23,6 kararsızım, VUK hakkında yeterince bilgi 
sahibiyim ifadesine %27,9 kararsızım - %26,8 kesinlikle katılmıyorum ve %25,7 katılmıyorum, VUK 
anlaşılır olmaması ülkemizde vergi kayıp ve kaçakları yükseltmektedir ifadesine %30,7 katılıyorum ve 
%25,7 kararsızım, Vergi ödemeyenlere yaptırım uygulanması diğer mükellefler üzerinde vergi ödeme 
eğilimini artırmaktadır ifadesine %26,1 katılıyorum - %23,2 kararsızım - %21,8 kesinlikle katılıyorum ve 
%20,4 kesinlikle katılmıyorum, oranlarında cevap verilmiştir.   
 

Tablo 18: Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,615 4 

 
Tablo 17’deki likert sorular için SPSS programında yapılan güvenirlik testinde sorulara alınan cevapların 
güvenirlik oranı ,615’dir.  Güvenirlik testleri sonucunda 0,50 değerinin altında değer alan testler 
güvensiz sayılırken 0,50 değerinin üstünde değer alan testler güvenir olarak kabul edilir. Bu dört likert 
sorunun güvenirlik test sonucu ,615 olarak ölçülmesi, sorulara verilen cevapların güvenilir olduğunu ve 
doğruluğunu gösterir. 
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Tablo 19: Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VUK’ta yapılan değişikliklerden 

haberdarım 
8,86 7,726 ,462 ,502 

VUK hakkında yeterince bilgi 

sahibiyim.  
8,70 7,257 ,516 ,458 

Vergi Usul Kanunun (VUK) anlaşılır 

olmaması ülkemizde vergi kayıp ve 

kaçakları yükseltmektedir 

7,97 8,200 ,277 ,632 

Vergi ödemeyenlere yaptırım 

uygulanması diğer mükellefler 

üzerinde vergi ödeme eğilimini 

artırmaktadır. 

7,96 7,285 ,356 ,580 

 
    Tablo 19’da ankette katılımcılara sorulan soruların güvenirlik testinde ki değerleri verilmiştir. Bu 
tablo ise katılımcıya sorulan sorulardan birinin anketten çıkarılarak, güvenirlik testi dışında 
bırakıldığında likert soru ölçeğinin alacağı yeni güvenirlik test oranını göstermektedir. Örnek olarak, 
‘Vergi ödemeyenlere yaptırım uygulanması diğer mükellefler üzerinde vergi ödeme eğilimini 
artırmaktadır’ ifadesini, anketten çıkararak değerlendirmenin tekrar yapılması durumunda likert 
ölçeğinin yeni güvenirlik test oranı ,580 olacaktır.  
 

Tablo 20: Vergi Afları  

Bu kısımda ki sorular uygulanan vergi aflarının vergisini 
ödeyen mükellefler üzerindeki etkisini ölçmeyi 
hedeflemektedir.  

VERGİ AFFI; Devletin egemenlik yetkisini kullanarak kamu 
hizmetlerinin finansmanı için kişilerden aldığı vergi, resim 
ve harçların tahsilinden ve vergilendirme ödevinin 
zamanında yerine getirilmemesi veya eksik yerine 
getirilmesinden dolayısıyla uyguladığı yaptırımlardan 
vazgeçmesidir.  K
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Vergi ödemeyenlerin aftan yararlanması vergi ödeyenlerin 
vergi ödeme eğilimini azaltır. 68
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Aflar sayesinde vergi ödemeyenler sisteme kazandırılıyor. 
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Aflar, vergilerini zamanında ödeyen mükellefleri 
cezalandırmaktadır. 48
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Aflar, vergi geliri arttırmaktadır. 
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Aflar, ülke de ki vergi adaletini bozmaktadır. 
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Vergi ödemeyenlere afların uygulanması vergi ödeyen 
mükelleflerin devlete olan güvenini sarsmaktadır. 39
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Aflar, vergi kaçakçılığını önlemektedir 
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Ankete katılan katılımcılara vergi afları ile ilgili bazı sorular sorulmuştur ve soruların oransal dağılımı şu 
şekildedir: Vergi ödeyenlerin aftan yararlanması vergi ödeyenlerin vergi ödeme eğilimini azaltır 
ifadesine %37,9 kesinlikle katılıyorum - %22,5 katılıyorum ve %24,3 kesinlikle katılmıyorum, aflar 
sayesinde vergi ödeyenler sisteme kazandırılıyor ifadesine %26,4 kesinlikle katılmıyorum - %20 
katılmıyorum ve %20 kararsızım, aflar vergi gelirini artırmaktadır ifadesine %25,7 kesinlikle 
katılmıyorum ve %21,4 kararsızım, aflar ülke de ki vergi adaletini bozmaktadır ifadesine %30,0 
kesinlikle katılıyorum ve %22,1 katılıyorum, vergi ödemeyenlere afların uygulanması vergi ödeyen 
mükelleflerin devlete olan güvenini sarsmaktadır ifadesine %31,4 kesinlikle katılıyorum ve %28,6 
katılıyorum, aflar vergi kaçakçılığını önlemektedir ifadesine %41,1 kesinlikle katılmıyorum - %18,2 
katılmıyorum ve %17,5 kararsızım, oranların da cevap vermişlerdir.  
 

Tablo 21: Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,716 7 

 
Tablo 21’deki likert sorular için SPSS programında yapılan güvenirlik testinde sorulara alınan cevapların 
güvenirlik oranı ,716’dir.  Güvenirlik testleri sonucunda 0,50 değerinin altında değer alan testler 
güvensiz sayılırken 0,50 değerinin üstünde değer alan testler güvenir olarak kabul edilir. Bu dört likert 
sorunun güvenirlik test sonucu ,716 olarak ölçülmesi, sorulara verilen cevapların güvenilir olduğunu ve 
doğruluğunu gösterir. 
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Tablo 22: Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Aflar, vergi kaçakçılığını 

önlemektedir. 
22,6080 28,240 ,073 ,745 

Aflar, vergi kaçakçılığını 

önlemektedir. 
22,3440 27,840 ,149 ,732 

Aflar sayesinde vergi ödemeyenler 

sisteme kazandırılıyor. 22,5280 27,525 ,175 ,729 

Vergi ödemeyenlere afların 

uygulanması vergi ödeyen 

mükelleflerin devlete olan güvenini 

sarsmaktadır. 

23,2560 19,918 ,563 ,644 

Aflar,  ülke de ki vergi adaletini 

bozmaktadır. 
23,3360 19,015 ,643 ,619 

Aflar, vergilerini zamanında ödeyen 

mükellefleri cezalandırmaktadır.  23,1840 18,716 ,694 ,603 

Vergi ödemeyenlerin aftan 

yararlanması vergi ödeyenlerin vergi 

ödeme eğilimini azaltır.   
23,3520 18,520 ,575 ,641 

 
Tablo 22’de ankette katılımcılara sorulan soruların güvenirlik testinde ki değerleri verilmiştir. Bu tablo 
ise katılımcıya sorulan sorulardan birinin anketten çıkarılarak, güvenirlik testi dışında bırakıldığında 
likert soru ölçeğinin alacağı yeni güvenirlik test oranını göstermektedir. Örnek olarak, ‘aflar, vergi 
kaçakçılığını önlemektedir’ ifadesini, anketten çıkararak değerlendirmenin tekrar yapılması 
durumunda likert ölçeğinin yeni güvenirlik test oranı ,745 olacaktır. 
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Tablo 23: Çapraz Tablo; Gelir Aralığı ve Ülkemiz de Vergi Ödeme Eğilimin Düşüklüğünün 
Mükellefleri Etkilemesi Arasındaki İlişki 

  Ülkemiz de Vergi Ödeme Eğilimin Düşüklüğü Sizce Diğer Mükellefleri Nasıl Etkiler? Total 

Vergi 
Ödeme  

Şevkini Kırar 

Daha Az 
Vergi 

Ödemeye 
Yönlendirir 

Daha Fazla 
Vergi 

Ödemeye 
Yönlendirir 

Vergi 
Kaçırmaya 

İter 

Etkileme
z 

Vergiler Tam 
Ödenmektedi

r  

Diğe
r  

G
el

ir
in

iz
 H

an
gi

 A
ra

lık
ta

dı
r?

 

0 - 1200 TL 
11 Kişi 11 Kişi 5 Kişi 14 Kişi 4 Kişi 1 Kişi 0 

Kişi 
46 
Kişi 

         

1201 – 
2500 TL 

19 Kişi 26 Kişi 7 Kişi 27 Kişi 7 Kişi 3 Kişi 4 
Kişi 

93 
Kişi 

         

2501 – 
5000 TL 

40 Kişi 15 Kişi 10 Kişi 31 Kişi 2 Kişi 3 Kişi 2 
Kişi 

103 
Kişi 

         

5000+ TL 
9 Kişi 10 Kişi 2 Kişi 11 Kişi 2 Kişi 4 Kişi 0 

Kişi 
38 
Kişi 

         

Total  

79 Kişi 62 Kişi 24 Kişi 83 Kişi 15 Kişi 11 Kişi 6 
Kişi 

280 
Kişi 

        

 
Tablo 23’de Çapraz Tablo,   ‘gelir aralığı ile vergi ödeme eğilimin düşüklüğünün mükellefleri etkileme’ 
derecesini analiz etmek için hazırlanmıştır. SPSS programında hazırlanan çapraz tablo sonucuna göre 
ankete katılan bireylerin gelirleri arttıkça vergi ödeme eğiliminin düşüklüğünün diğer mükellef üzerinde 
olumsuz etkileri olacağını hatta vergi kaçırma eylemine kadar sürükleyebileceğini görülmektedir.  
Ankete katılan bireylerin gelir aralığı düştükçe, vergi ödeme eğiliminin düşüklüğü diğer mükellefleri 
etkileme durumuna, vergi ödeme hissinin azalmasına ve daha az vergi ödemeye yönlendirebileceği 
yönde cevap vermişlerdir.   
 
Regrasyon Ve Anova Testi 
 
H1: Vergi denetimlerinin yetersizliğinden dolayı vergi kaçırma oranı yükselmektedir.   

Tablo:24 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,135a ,018 ,015 1,418 

 
a. Predictors: (Constant), vergi kaçıran mükellefin davranışlarını nasıl değerlendirirsiniz?  

 



 

 134 

Tablo 25: ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,416 1 10,416 5,182 ,024a 

Residual 558,780 278 2,010 
  

Total 
569,196 279 

   

a. Predictors: (Constant), vergi kaçıran mükellefin davranışlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?  

 

b. Dependent Variable: ülkemizde bazı mükelleflerin vergi kaçırmasının en önemli nedeni size 
göre nedir? 
 

Analiz sonucunda Sig. değeri 0,05 değerinden küçük olup olmadığına bakılır. Basit Regrasyon testi ve 
Anova testine göre Sig. değeri  0,05 den küçük olursa hipotez kabul edilir, eğer değer 0,05 değerinden 
büyük ise hipotez red edilir. Anavo test sonucuna göre Sig. değeri  0,05’den küçük olduğu görülür ve 
hipotez 1 kabul edilir. Buna göre; vergi denetimlerinin yetersizliğinden dolayı ülkemiz de vergi kaçırma 
oranı yüksektir.  
 
H2: VUK’un anlaşılır olmaması vergi ödeme oranlarını olumsuz etkilemektedir. 
 

Tablo 26: Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,170a ,029 ,022 1,574 

a. Predictors: (Constant), Vergi Usul Kanunun (VUK) anlaşılır olmaması ülkemizde vergi kayıp ve kaçakları 

yükseltmektedir, VUK anlaşılması zor olan bir kanundur. 

 
Tablo 27: ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

            1 Regression 20,552 2 10,276 4,146 ,017a 

Residual 686,520 277 2,478   

Total 707,071 279    

a. Predictors: (Constant), Vergi Usul Kanunun (VUK) anlaşılır olmaması ülkemizde vergi kayıp ve kaçakları 

yükseltmektedir, VUK anlaşılması zor olan bir kanundur. 

b. Dependent Variable: ülkemizde vergi ödeme eğiliminin düşüklüğü sizce diğer vergi mükelleflerini nasıl 

etkiler? 

 
Analiz sonucunda Sig. değeri 0,05 değerinden küçük olup olmadığına bakılır. Basit Regrasyon testi ve 
Anova testine göre Sig. değeri  0,05 den küçük olursa hipotez kabul edilir, eğer değer 0,05 değerinden 
büyük ise hipotez red edilir. Anavo test sonucuna göre Sig. değeri  0,05’den küçük olduğu görülür ve 
hipotez 2 kabul edilir. Buna göre; VUK’un anlaşılır olmaması vergi ödeme oranlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. 
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H3: Vergi oranlarının yüksek olması mükellefleri vergi kaçırmaya itmektedir. 

Tablo 28: Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,170a ,029 ,026 ,613 

a. Predictors: (Constant), ülkemizde bazı mükelleflerin vergi kaçırmasının en önemli nedeni size 

göre nedir? 

Tablo 29: ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

     1 Regression 3,123 1 3,123 8,312 ,004a 

Residual 104,445 278 ,376   

Total 107,568 279    

a. Predictors: (Constant), ülkemizde bazı mükelleflerin vergi kaçırmasının en önemli nedeni size göre 
nedir? 

b. Dependent Variable: Size göre Türkiye'de genel vergi oranları nasıldır?  

 
Analiz sonucunda Sig. değeri 0,05 değerinden küçük olup olmadığına bakılır. Basit Regrasyon testi ve 
Anova testine göre Sig. değeri  0,05 den küçük olursa hipotez kabul edilir, eğer değer 0,05 değerinden 
büyük ise hipotez red edilir. Anavo test sonucuna göre Sig. değeri  0,05’den küçük olduğu görülür ve 
hipotez 3 kabul edilir. Buna göre; Vergi oranlarının yüksek olması mükellefleri vergi kaçırmaya 
itmektedir. 

 
SONUÇ 

 
Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesinde yapılan bu çalışma da vatandaşların vergi, vergi kavramları ve 
vergi olayları hakkında ki bilgileri ve olaylara bakış açıları ölçülmeye çalışılmıştır.  Bu amaç ile 37 soruluk 
bir anket formu hazırlanmış ve 280 katılımcı ile veriler toplanmıştır. Katılımcılara yapılan anketler 
sonucunda katılımcıların eğitim seviyesi, gelir aralıkları, yaşları vd. demografik özelikleri fark etmeksizin 
ülkedeki vergi oranlarının ağır ve çok ağır olduğu belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcılar ödedikleri 
vergi yükünü genellikle ağır olarak değerlendirmişler ama ödedikleri vergilerin farkında olmayan kesim 
de azımsanmayacak kadar vardır. Ülkemizde herkes dolaylı vergileri öder iken ankete katılanların 
%32,1’lik oranı ile 90 kişi ödedikleri en basit verginin bile farkında değillerdir.    
 
Vatandaşlar devletin egemenlik gücüne dayanarak topladığı vergileri bir sorumluluk veya bilinç olarak 
görmekten ziyade devletin bekası için yerine getirilmesi gereken zorunlu bir görev olarak 
görmektedirler. Ankete katılan katılımcıların yaklaşık %69’u vergileri vatan borcu olarak görmekte ve 
vergiyi kaçıranları da vatan haini olarak değerlendirmektedirler. Yani ankete katılan kişiler vergileri 
Türkiye Cumhuriyetinin bekası için olmazsa olmaz olarak algılamaktalar ve Türkiye vatandaşı olanların 
yerine getirmek zorunda oldukları bir görev olarak algılamaktadırlar.  
 
Vergi kayıp ve kaçakçılığının ülkemiz de fazla olduğu, ankete katılanlar tarafından kabul edilirken 
bunların sebebi olarak da devlet tarafından yapılan denetimlerin yetersiz olmasının yanında ülkede 
uygulanan vergi sisteminin adaletsiz olması, vergi oranlarının yüksek olması gibi devletin/iktidarın 
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sorumlu olduğu alanlarda ki eksikliklerin yanında ayrıca vatandaşlarda da vergi bilincinin yetersiz 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara göre ülkede yaşanan vergi kayıp ve kaçakçılığın sorumluları hem 
devlet – sistem hem de vatandaşlar olarak görülmektedir.  
 
Çalışma sonunda tespit edilen en önemli konuların başında vatandaşların ülkemizde uygulanan ve 
vergilerin temel taşı olarak kabul edilen Vergi Usul Kanunu (VUK) hakkında bilgileri olmadığı ve kanunda 
yapılan değişikliklerin takip edilmediği tespit edilmiş. Vatandaşlar ayıraca VUK kapsamında uygulanan 
afların ülkeye ve mükelleflere fayda sağlamadığını hatta ülkede uygulanan vergi adaletini bozarak 
vergisini zamanında ödeyen mükellefi cezalandırdığını, vergileri zamanında ödemeyenlere ise yapılan 
cezai indirimler ile ülkenin gelir kaybetmesine neden olduğunu düşünmektedirler.     
Çalışma başında belirlenen üç hipotezinden Sig. değerinin 0,05’nin altında değer almasından dolayı, 
hipotezlerin tümü kabul edilmiştir.  
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BALIKESİR İLİ GÖNEN İLÇESİ EKONOMİK DEĞERLERİNİN ANALİZİ  

 
 Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU  

Beykent Üniversitesi, gulayselvi@beykent.edu.tr 
 
ÖZET:   
 
Ülkelerin ekonomik kalkınmasında ulusal kalkınma politikaların yanısıra bölgesel veya yerel kalkınma politikaları 
ve stratejileri etkili olmaktadır. Bölgelerin kapasitelerinin ortaya çıkarılarak, bu kapasitelerle uyumlu uygulanacak 
model ve araçlarla bölgesel olarak yaratılan değerler arttırılabilmektedir. Bu değerlerin etkinliğinin arttırılması ile 
hem bölgelerin kalkınmasına hem de ulusal ekonomiye önemli katkılar sağlanabilmektedir. Çalışmamızda 
öncelikle ekonomik büyüme, kalkınma ve bölgesel kalkınmaya ilişkin teoriler özetlenmiştir. Daha sonra Gönen 
ilçesinin demografik yapısı ve genel ekonomik faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Balıkesir ili Gönen 
ilçesi tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve el sanatları üretimi ile ekonomik değer yaratan bir yöremizdir. İlçemizin 
bu alanlarda yarattığı ekonomik değerin ne kadar olduğu, yıllar itibarıyla nasıl değişiklikler gösterdiği çalışmamızın 
ana eksenini oluşturmaktadır. Gönen’de yaratılan ekonomik değerin ne kadarının hangi ekonomik faaliyet 
alanından geldiği ve yıllar itibarıyla bu yapıda değişiklik olup olmadığı analiz edilmektedir. Ekonomik değer 
yaratan sektörlerin fiziksel anlamda kapasiteleri ve ürettikleri ekonomik değerler ortaya çıkarılmıştır. Yıllar 
itibarıyla üretim miktarları alınmış, bu miktarların parasal değerleri hesaplanarak yıllar itibarıyla yaratılan toplam 
ekonomik değerlere ulaşılmıştır. Daha sonra bu alanlarda önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek gelişmelerin 
neler olabileceği değerlendirilmiştir. İlçemizde var olan potansiyelin nasıl arttırılabileceği, yapılabilecek 
iyileştirmelerin neler olabileceği, uygulanabilecek yeni modellerle hangi alanlarda gelişim sağlanabileceğine 
ilişkin değerlendirme ve öneriler oluşturulmuştur. Bu değerlendirme ve öneriler bölgesel paydaşlarla, bölgede 
yaşayan, bölgede çalışan kişi, kurum ve şirketlerle ortak yapılan çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Bu nedenle 
gerçekçi ve karar vericilere, politika uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Çalışmamızda Balıkesir ili 
Gönen ilçesinin ekonomik kapasitesinin, değerlerinin neler olduğu ve bu ekonomik değerlerin daha verimli 
kullanılarak bölgenin kalkınmasına katkısının nasıl arttırılacağı incelenmektedir. Analiz ve değerlendirmelerde 
Türkiye İstatistik Kurumu, Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü, Gönen Ticaret Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü verileri kullanılmıştır. Gönen bölgesine özgü olarak yapılan 
bu çalışmanın bölgenin orta vadeli büyüme ve kalkınmasına katkı yapması dileğimiz ve beklentimizdir. Bundan 
sonrasında üniversitelerle yapılacak işbirlikleri ile Gönen ve diğer yöreler için bölge kalkınmasına ivme 
kazandırılması yönünde çabaların sürdürülmesi faydalı olacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Ekonomi, Tarım. 
JEL Kodu: O18, R1, Q1. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC CAPACITY OF GÖNEN (BALIKESİR)  

                                                                              
 Asst. Prof. Dr. Gülay SELVİ HANİŞOĞLU  

Beykent University, gulayselvi@beykent.edu.tr 
 
ABSTRACT:   
 
Regional and local development policies and strategies as well as national development policies are influential in 
the economic development of countries. Economic activity and value  which is created in economically developed 
regions are greater than in developing regions. The economic capacities of developing regions can be revealed 
and increased with the projects and policies to be applied in compliance with their capacities. Regional 
productivity improvements have an positive affect both on regional economy and national economy. In our 
study, firstly the theories of regional development  and economic growth are summarized. Later on, the 
demographic structure and general economic activities of the district are explained. Gönen is a district, which 
economic value are created by agricultural products, livestock, industry, tourism and handicrafts . The economic 
activities and economic values which is created by the district over the years have calculated. This calculation 
has done on sectorel level. The economic capacity have calculated by using the production quantities and general 
level of prices of different sectors on yearly basis.  In our study, it is also argued which steps should be taken and 
what can be done to ensure the development of the economic capacity of the region. In our study, the evaluation 
and proposals were prepared by interviewing local people and representatives of the relevant local instutions. 
Fort his reason, it is thought to be realistic suggestions. We hope this study will be useful for accelerating the 
regional development of the Gönen district.  
 
Keywords: Regional Development,Regional Economy, Agriculture  
JEL Code: O18, R1, Q1 
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GİRİŞ  
 

Ekonomik büyüme ve gelişme ülkelerin önemle üzerinde durdukları kavramlardan biridir. Ekonomik 
olarak gelişmiş ülke ve bölgelerde yaratılan değerler, gelişen veya gelişmekte olan ülkeler ve bölgelere 
göre daha fazladır. Ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik ölçütü olarak yarattıkları toplam hasıla temel 
karşılaştırma değişkenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte okuryazarlık oranları, 
gelir dağılımının durumu, işsizlik oranları ve benzeri pek çok kriter gelişmişlik kavramını açıklamak için 
kullanılmaktadır. Literatürde büyüme ve gelişme konusunda yapılan çalışmalar İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında önem kazanmıştır. Bölgeye özgü fiziksel ve coğrafi koşullar, insan potansiyeli, kültürel 
yapının değerlendirilerek ekonomik aktivitenin çeşitlendirilmesi, üretim miktarlarının arttırılması, 
ekonomi için değer yaratılmasını bölgesel ekonomik gelişme veya bölgesel ekonomik kalkınma olarak 
tanımlayabiliriz. Teoride globalleşme ile bölgesel gelişmenin birbirini destekleyici gücünün yanı sıra, 
globalleşmenin ve global ekonomi politikalarının bölgesel gelişmeleri engelleyici rolü olduğundan, 
zorlaştırdığından söz eden çalışmalar görmek mümkündür. (Handbook of Regional Growth and 
Development Theories, 2009:14). Çalışmamızda ilçenin ekonomik değerlerinin neler olduğu, bu 
ekonomik değerlerin yıllar itibarıyla gösterdikleri gelişim araştırılmıştır.  

 
BÖLGESEL KALKINMA TEORİLERİ 
 
Bölgesel kalkınma, bir bölgedeki potansiyelin harekete geçirilmesi, kaynakların verimli ve etkin 
kullanılarak kalkınmanın ivmesinin arttırılması, bölgesel olarak yaratılan ekonomik değerlerin 
çoğaltılması ve ulusal ekonomiye katkısının arttırılması olarak tanımlanmaktadır. Bölgesel kalkınma 
aynı zamanda bölgede yaşayan kişilerin, ekonomik, sosyal, kültürel refahlarının artması, bölgedeki 
firma, kuruluş ve işletmelerin üretim miktarlarının ve gelirlerinin artması ve bu refahın bölgede yaşayan 
insanları sosyal ve kültürel yönlerden geliştirmesi olarak anlaşılmaktadır. Bölgesel kalkınma başarılıp 
tamamlanacak durağan, kısa vadeli bir hedef değil, uzun vadeli bir süreçtir.  (Tüylüoğlu&D.N.Karakaş, 
2006:196). Bölgesel kalkınma teorileri, iktisat literatürüne İkinci Dünya Savaşı sonrasında girmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok ülke kalkınma planlarında ve merkezi hükümet programlarında 
bölgesel kalkınma farklarını azaltmak için planlamalar yapmışlardır. (N.Vatansever Deviren & O.Yıldız, 
2014:1-35). 1950’lerde bölgesel kalkınma literatürüne ilişkin çalışmalar Amerika Birleşik Devletlerinde 
Walter Isard tarafından yapılmış ve o dönemde bu konuda çalışan diğer bilim insanları (Von Thünen, 
Walter Christaller, Alfred Weber ) ile birlikte bölgesel kalkınmanın iktisat bilimi içinde bağımsız bir 
çalışma alanı gelmesinde etkili olmuşlardır. (Tüylüoğlu&D.N.Karakaş, 2006:197). Bölgesel kalkınma, 
bölgesel aktörlerin (yerel sanayi ve yatırımcılar, araştırma kuruluşları ve üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, yerel yönetimler) öncülük ettiği yenilikçilik ve sürdürülebilir gelişme ve rekabetçilik temelli 
bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Bölgesel ölçekte kalkınma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme 
yönünde kullanılacak politika seçeneklerinde önceki dönemlere göre daha önemli bir yere gelmiştir. 
(N.Vatansever Deviren & O.Yıldız, 2014:1-35). Bölgeler kalkınmanın sürükleyici gücü olarak 
değerlendirilmektedir. Bölgelerin belli tür yatırımlar için cazibe merkezi olması yönünde girişimler 
bulunmaktadır. 1980’lerden sonra gündeme gelen İçsel Bölgesel Kalkınma Teorisi; bölgelerin kendi öz 
kaynaklarına dayanarak refahı arttıracak politikalar üretmelerini ve bu süreci aktif olarak bölge 
aktörlerinin yönetmesini gündeme getirmiştir. (Çakmak & Erden, 2004:77-96). Genel standart 
uygulamalar değil bölge bazında çalışılarak hazırlanmış bölgenin değerlerinin ön plana çıkartıldığı ve 
bölgesel aktörlerin kendisine ait olduğu için benimsenmiş ve sahip çıkılmış, benimsenmiş politikalar 
olması önemlidir. Kalkınmanın bölgesel olarak içselleşmesi için üç ana mekanizmanın çalışması 
gerekeceği literatürde vurgulanmaktadır. İlk olarak bölgesel birimler yani fiziki sermaye, beşeri 
sermaye, bilgi birikimi, yerel kurumlar ve bu kurum ve birimler arasında karşılıklı etkileşimin tetiklediği 
işbirliği yani yenilikçi yaklaşım sistematiği önemlidir. İkinci olarak ortak aklı, kollektif değerleri 
benimseyen, işbirliği ve dayanışmayı sağlayan kültürel entegrasyon sistematiği gelmektedir. Üçüncü ve 
belki en önemlisi ise bölgesel kalkınmanın kendi kendini besleyen yeniden üretim mekanizması olarak 
tanımlanabilecek bir sürece girebilmesidir. (Çakmak & Erden, 2004: 77-96). 
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GÖNEN İLÇESİ EKONOMİK DEĞERLERİNİN ANALİZİ 
 

Bölgesel zenginliği ve bölgesel farklılıkları ölçümlemek dinamik ölçümleme yöntemleri gerektirmekte 
ve genelde kolay ve net ölçümleme yöntemleri bulunmamaktadır. Uygulamada Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla’nın bölgesel farklılıkları değerlendirmede bir istatistiksel yöntem olarak kullanıldığı 
görülmektedir. (Handbook of Regional Growth and Development Theories, 2009;5-17) GSYH (Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla)’nın yanısıra kişi başına harcama tutarları, yoksulluk oranları, işsizlik oranları, kamu 
hizmetlerine ulaşım gibi farklı kriterlerin kullanıldığı da görülmektedir. Bu değişkenler daha çok sosyal 
içerikli göstergeler olup Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarda 
kullanılmaktadır. Sosyal içerikli olarak geliştirilen diğer bir endeks ise İnsani Kalkınma Endeksidir. 
Bölgelerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan İnsani Kalkınma Endeksinde, ekonomik ve sosyal 
içerikli değişkenler için 0-1 aralığında değerler verilerek karşılaştırma yapılmaktadır. Burada kullanılan 
değişkenlere örnek olarak yaşam beklentisi, okuryazarlık oranını verebiliriz. 
 
Ülke ekonomisindeki değişimin ne yönde olduğunu değerlendirmek için kullanılan önemli ölçütlerden 
birisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dır. Ekonomide yaratılan toplam değeri ve ekonominin bir önceki 
yıla göre büyümekte veya daralmakta olduğunu gösterir. Yıllar itibarıyla bakıldığında ülke veya bölge 
ekonomisinin genel trendinin ne yönde olduğu anlaşılabilmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 
hesaplanması için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlar üretim (katma değer) yöntemi, 
harcamalar yöntemi ve gelir yöntemi olarak tanımlanmakta ve  üç farklı şekilde hesaplanabilmektedir.  
Üretim yöntemi ile hesaplanan GSYH, ekonomideki tarım, sanayi  
 
ve hizmetler sektörleri tarafından üretilen nihai mal ve ve hizmetlerin piyasa fiyatı veya sabit fiyatlar 
üzerinden hesaplanan kaydi değerlerinin toplamı olarak ifade edilir. Bir ülkede bir yıl içerisinde veya 
belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa (cari) fiyatları veya sabit fiyatlarla çarpımı sonucu 
elde edilen toplam değer o ülkenin Gayri Safi Yurtiçi gelirini oluşturmaktadır. Bu hesaplamada ”P” 
üretilen her türlü mal veya hizmetin fiyatını, “Q” ise üretilen mal veya hizmetin miktarını gösterdiği 
varsayıldığında, GSYİH hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilmektedir. 
 
GSYİH=P1*Q1+P2*Q2+P3*Q3+….+Pn*Qn 
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD-Organization for Economic Co-operation and 
Development) tarafından ülkelerin GSYH’sı gelir ve harcama kalemlerine göre dönemsel olarak 
hesaplanmaktadır. (OECD Publishing, 2018). Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretim, 
gelir ve harcama yöntemine göre GSYH hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. (TÜİK, 2018). Bu 
çalışmada OECD ve TÜİK tarafından yapılan hesaplama yöntemi değerlendirilmiş ve daha 
basitleştirilmiş olarak Gönen’in bölgesel olarak yarattığı ekonomik değerler hesaplanmıştır. Bu 
hesaplamayla Gönen ekonomik kapasitesinin hangi bileşenlerden oluştuğu, tarım, hayvancılık, turizm 
ve sanayi üretiminde yaratılan değerler hesaplanmıştır. Öncelikle tarım ve hayvancılık verileri 
incelenerek daha sonra üretim ve diğer alanlarda yaratılan ekonomik değerler hesaplanacaktır. TÜİK 
tarafından üretim yöntemine göre hesaplanan Türkiye ve Balıkesir ili GSYH verileri ekli tablolarda yer 
almaktadır.  
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Tablo 1. Balikesir İli GSYH Sektörel Dağılımı (1.000 TL) Cari Fiyatlarla 

 
Kaynak: TÜİK Veritabanları. 
 
NA*-2014 yılı sonrası için TÜİK tarafından bölgesel GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) verileri 
yayınlanmamıştır. Yapılan telefon görüşmesinde bu yıl sonunda bölgesel verilerin yayınlanmaya 
başlanabileceği bilgisi sözlü olarak alınmıştır. 
 

Tablo 2. Balıkesir İli 2010-2014 Yılları GSYH’nın Sektörel Dağılımı (%) 

 
Kaynak: TÜİK Veri Tabanları ve Yazarın Hesaplamaları 
 
Balıkesir ili bazında GSYH’nın ortalama %15’i tarımsal kaynaklı gelirle yaratılmaktadır. Tarımın payının 
2010 yılından itibaren kademeli olarak azalarak %18’den % 14’ e düştüğü görülmektedir. Sanayi 
üretiminin payı aynı dönemde % 21’den %26’ya yükselmiş, hizmetler sektörünün payında ise veri 
alınabilen dönemde herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir.  

 
NÜFUS 
Gönen nüfusunun 2010- 2017 yılları arasındaki değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yıllar 
itibarıyla küçük artış veya azalışlar olmakla birlikte Gönen nüfus değişimi, Türkiye nüfus artışı %9,6 ve 
Balıkesir ili nüfus artışı % 4,6 olan değerlerden farklı yönde binde iki oranında azalış göstermiştir.     
                           

Tablo 3. 2010-2017 Yılları Nüfus Verileri 

 
 

Nüfus artışının Türkiye ve Bölge ortalamasının altında olması Gönen’de bu dönem içerisinde ekonomik 
olarak yeterli faaliyet alanı yaratılamamış olması sonucu diğer bölgelere yaşanan göçlerin etkisi 
olabileceği değerlendirilmektedir. Bu konuda değerlendirmeler yapılabilmesi için daha detaylı çalışma 
ve analizler gerektirmektedir. Konumuzun kapsamıyla birebir uyuşmadığından çalışmada bu analizler 
yapılmamıştır. Bölgesel olarak yapılacak çalışmalarda nüfus yapısının ve nüfus özelliklerinin doğru 
analiz edilmesi önemlidir. Uygulanacak politikalarda nüfus yapısı önemli bir bileşen olarak 

YILLAR Tarım Sanayi Hizmetler Sektörler 
toplamı 

Vergi-
sübvansiyon GSYH

2017 NA* NA NA NA NA NA
2016 NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA
2014 3,651,909    6,685,377    12,748,322  23,085,608  3,016,593    26,102,201      
2013 2,967,862    5,783,039    11,276,349  20,027,251  2,834,671    22,861,922      
2012 3,207,029    5,000,546    10,297,706  18,505,281  2,461,195    20,966,476      
2011 3,246,237    4,276,316    9,309,581    16,832,133  2,302,215    19,134,348      
2010 2,959,656    3,435,500    8,123,613    14,518,770  1,994,419    16,513,189      

2010-2014 
ortalama

3,206,539    5,036,155    10,351,114  18,593,808  2,521,819    21,115,627      

YILLAR Tarım Sanayi Hizmetler Sektörler 
toplamı 

Vergi-
sübvansiyon GSYH

2014 14% 26% 49% 88% 12% 100%
2013 13% 25% 49% 88% 12% 100%
2012 15% 24% 49% 88% 12% 100%
2011 17% 22% 49% 88% 12% 100%
2010 18% 21% 49% 88% 12% 100%

2010-2014 
ortalama

15% 24% 49% 88% 12% 100%

NÜFUS 
VERİLERİ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2010-2017 
ARASI 
DEĞİŞİM 

Gönen 73,407         73,637         73,325         73,361         73,095         72,701         72,927         73,289         -0.2%
Balıkesir 1,152,323   1,154,314   1,160,731   1,162,761   1,189,057   1,186,688   1,196,176   1,204,824   4.6%
Türkiye 73,722,988 74,724,269 75,627,384 76,667,864 77,695,904 78,741,053 79,814,871 80,810,525 9.6%
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değerlendirilmelidir. Bu nedenle bölgenin okuryazarlık oranları, genç nüfus yapısı, işsizlik oranları 
benzeri değişkenlerin ayrıntılı incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 
 
TARIM ve HAYVANCILIK 
 
Türkiye’de tarımsal üretimin GSYH içindeki payı 2010 yılında % 9 oranında iken 2017 itibarıyla payı % 
6’ya doğru azalma eğilimine girmiştir. Her ülkenin en temel ihtiyacı olan gıda üretiminin yapıldığı tarım 
ve hayvancılığın payının arttırılması için ülke bazında politikalar üretilmesi gereklidir. Tarım ve 
hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Gönen’de tarım ve hayvancılık alanında yapılacak 
iyileştirmeler ve gelişmeler hem bölge ekonomisine katkı sağlayacak hem de ulusal ekonomiye katkı 
sağlayacaktır. Geliştirilecek projelerle yapılacak örnek uygulamalar diğer bölgeler için referans olarak 
alınabileceğinden dolaylı bir katkısının da olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Tarım 
 
Gönen’de tarım yapılan alanların dekar ve yüzde dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlçede 
toplam tarım arazisi 405,435 dekardır. Tahıl üretimi yapılan toplam alan 360,878 dekar olup toplam 
tarım alanı içerisinde % 89’luk paya sahiptir. Sebze ekilen alanlar toplam tarım alanının % 7’sini, 
meyveler ise % 4’ünü oluşturmaktadır. Nadasa bırakılan toprağın çok düşük, hemen hemen hiç 
olmaması dikkat çekicidir. Nadasa bırakmanın toprağın veriminin uzun dönemli sürdürülebilirliği için 
önemi nedeniyle nadas politikası oluşturulması önerilmektedir. 

 
Tablo 4. Gönen Toplam Tarım Arazileri Kullanım Durumu  

 
Kaynak: TUİK Veritabanları 
 
Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre tarım alanı 2010 yılında yaklaşık 39 milyon hektardan 2017 
yılında 38 milyon 328 bin hektara gerilemiştir. Son 10 yılda ekilen dikilen tarım arazilerinin %8,2 sini, 
toplam tarım alanlarının ise %5,22 sini kaybetmiştir. Dünya Bankası verilerine göre yüzölçümü 
Türkiye'nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülke mevcuttur. (Dünya Gazetesi eki Dünya 
Gıda, 2017). Gönen’de toplam tarım alanı değişmezken, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sitemi)’ye kayıtlı tarım alanı 
32,2 hektardan 33 hektara artış göstermiştir. Çiftçi kayıt sistemine  kayıtlı işletme sayısı 2013 yılında 
3,700 civarında iken bu sayıda azalma olmuş ve 2017 yılında 3,500 işletmeye gerilemiştir.  
 

Tablo 5. Gönen Toplam Tarım Alanı ve Ortalama İşletme Büyüklükleri 

 
      Kaynak: Gönen İlçe Tarım Verileri 

 

İşletme sayısında azalma yönünde benzer gelişmeler dünya genelinde gözlenmekle birlikte Türkiye ve 
Gönen özelinde işletme büyüklükleri topraktan yeterli verimin sağlanabilmesi için gerekli olan 

TARIM ALANI TÜRÜ ALAN 
(Dekar) PAYI (%)

Tahıl Alanı 360,878      89%
Sebze Alanı 30,185       7%
Meyveler 14,216       4%
Süs Bitkileri Alanı 106            0%
Nadas Alanı 50              0%
TOPLAM 405,435      100%

Toplam Tarım 
Alanı (Hektar)

Çiftçi Kayıt 
Sistemine 

Kayıtlı Tarım 
Alanı (Hektar)

Çiftçi Kayıt 
Sistemine 

Kayıtlı Tarım 
Alanı (%)

Çiftçi Kayıt 
Sistemine 

Kayıtlı İşletme 
Sayısı

Çiftçi Kayıt 
Sistemine 

Kayıtlı 
Ortalama 
İşletme 

Büyüklüğü 
(hektar)

2017 42,200             33,073             78.37% 3,502               9,44
2016 42,200             32,775             77.67% 3,596               9,11
2015 42,200             31,925             75.65% 3,650               8,74
2014 42,200             31,710             75.14% 3,617               8,76
2013 42,200             32,214             76.34% 3,712               8,67
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büyüklüklerin çok altında bulunmaktadır. Gönen özelinde 94 dekar civarında olan işletme büyüklüğü 
Türkiye bazında ortalama 61 dekar düzeyindedir. İngiltere'de işletme büyüklüğü 538, Fransa'da 521, 
Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekarı bulmaktadır. Bu rakam ABD'de bin 818 dekara ulaşmaktadır. 
(Dünya Gazetesi eki Dünya Gıda, 2017) İşletme büyüklüklerinin verimli tarım yapılması için gerekli olan 
ortalama büyüklüklerin altında olması nedeniyle ilçe için geliştirilecek yeni tarımsal politikalar ve 
uygulamalarda bu durumun getirdiği dezavantajların üstesinden gelmek ve verimli, uluslararası 
standartlarda tarım yapılabilmesi için toprakların ortak politikalarla birlikte işlenmesini sağlayacak 
ortak ekim, sulama, bakım ve ürün toplama politikalarının geliştirilmesi önemlidir.  
 
2010-2017 yılları arasında Gönen’de üretilen toplam tahıl, meyve ve sebzenin TÜİK verilerinden alınan 
üretim miktarlarının, TÜİK tarafından yayınlanan 2017 yılı cari gösterge fiyatlarıyla değerlendirilerek 
tarımsal ekonomik değer olarak değerlendireceğimiz toplam değer ve bu değerin yıllar itibarıyla 
gelişimi yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi 2010 yılı itibarıyla Gönen’de 
tarımsal alanda yaratılan ekonomik değer 298,5 milyon TL iken, 2017 yılı itibarıyla bu değer 359,7 
milyon TL. ye ulaşmıştır. 

 
Tablo 6. Gönen Bitkisel Tarım Üretimi Ekonomik Değeri (1000 TL.) 2010-2017 Yılları 

 
Kaynak:TUİK Veritabanları 
 

Tarımsal olarak ekonomik büyüklüğün hesaplanmasında tahıl ürünleri olarak buğday, mısır, arpa, yulaf, 
çavdar, fasulye, nohut, ayçiçeği, çeltik, patates, şeker pancarı, kanola, fiğ, yonca, yulaf, hayvan pancarı 
hesaplamalara dahil edilmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 400 ton altında olan diğer tahıl ürünleri 
hesaplamaya dahil edilmemiştir. Tahıl üretiminde pirinç % 51, buğday ise % 20’lik oranla çok önemli 
paya sahiptir. Sebzelerden ise fasulye, lahana, bakla, marul, ıspanak, maydanoz, karpuz, kavun, biber, 
salatalık, patlıcan, domates, soğan hesaplamalara dahil edilmiştir. Sebzelerde ise toplam üretim değeri 
içerisinde patlıcan %47, maydanoz %14, domates 13, kavun ise % 10’luk paya sahiptir. Hesaplamaya 
dahil edilen meyvelerden zeytin % 25, seftali % 18, üzüm % 15, elma % 14, erik % 9 paya sahiptir. 
Çalışmaya dahil edilen diğer meyvelerin (armut, ayva, kiraz, kızılcık) payları daha düşüktür. 
 
Tarımsal alanların küçük parçalara bölünmüş olması (ortalama 90 dekar) tarımda verimliliği 
düşürmektedir. Tarımsal alanlarda yapılan üretimde nadas sürelerine ve toprağın dinlendirilmesine 
ilişkin bilimsel ölçütlere uyulması toprağın uzun sürelerde verimli kullanılması için çok önemlidir. İlçede 
çok önemli bir paya sahip olan tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik önerilerimiz bölgesel olarak 
belli tarım ürünlerinin orta dönem planlamalarla teşvik edilmesi ve bu ürünleri eken ailelerin birlikte 
kullanacağı tarım makinelerinin devreye alınmasıyla üretimde verimliliğin arttırılması sağlanabilir.  
Tarımsal üretimde kullanılan ve kirlilik düzeyi yüksek olan Gönen Çayı için ilgili yerel ve ulusal otorilerle 
işbirliği ve iletişim arttırılarak Gönen Çayı Rehabilitasyon Projesinin en kısa sürede devreye alınması 
için çalışmalara başlanmalıdır. Gönen Çayı’nın kirlilik problemi çok uzun süredir devam etmektedir. 
Özer Küpeli tarafından yapılan “1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası” adlı çalışmada, 
debbağhaneler (tabakhaneler) 1917 yılında çayın öbür tarafında bulunan kaplıcaya yakın olduğu, 
çevreyi ve özellikle çay suyunu kirlettiği için kapatılarak kaza kaymakamlığınca başka bir yere 
nakledilmek istenmiş, fakat bunda başarılı olunamamıştır şeklinde ifade edilmektedir. (Küpeli, 
2000;248-249) Gönen Çayı Rehabilitasyon Projesinin ilk adımı olan çaya atık veren firmaların arıtma 
sistemlerinin devreye alınması ve yerel otoriler tarafından arıtmaların kullanıldığının kontrolü 
yapılmalıdır.  
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAHIL ÜRETİM 192,650        201,750        199,743        204,448        214,646        205,835        234,855        239,773        
SEBZE 88,092           86,109          83,158          81,301          80,685          82,184          105,699        105,718        
MEYVE 17,807           18,448          17,465          14,444          17,285          13,646          13,101          14,269          
TOPLAM 298,549        306,307        300,366        300,194        312,616        301,665        353,656        359,760        
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Hayvancılık 
 
Gönen Bölgesi hayvancılık kaynakları açısından tarımdan sonra ikinci önemli ekonomik potansiyele 
sahiptir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere kanatlı kümes hayvanları 
yetiştirilmektedir. Et hayvancılığı ve süt hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Arıcılık için avantajlı 
bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Hayvansal üretimin yarattığı ekonomik değerin hesaplanmasında 
büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan için adet, arı için ise kovan adedi baz alınarak, TÜİK tarafından 
yayınlanan fiyatlar ile değerlendirilerek tutarlara ulaşılmıştır. Süt ve bal için yıllık üretim miktarları, TÜİK 
tarafından yayınlanan hayvancılık ürünleri 2017 yılı fiyatları ile değerlendirilmiştir. 
 

Tablo 7. Hayvansal Üretim Ekonomik Değeri 2010-2017 Yılları 

 
Kaynak:TUİK Veritabanları  
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 2010 yılı itibarıyla hayvancılığın yarattığı ekonomik değer 205 milyon 
TL iken 2012 yılında büyükbaş hayvan kaynaklı bir sıçrama olmuş ve toplam ekonomik değer 255,8 
milyona ulaşmıştır. 2017 yılı itibarıyla hayvancılığın yarattığı ekonomik değer yaklaşık 270,9 milyon 
düzeyindedir. 

 
ÜRETİM- TİCARET 
  
Gönen’de işletmelerin sektörel dağılımına baktığımızda büyük bir kısmının tahıl ve hayvancılık ürünleri 
işleyen gıda firmaları olduğunu görüyoruz. Süt ve peynir fabrikaları ve imalathaneleri, domates ve biber 
salçası fabrikaları, deri işleme fabrikalarını bunlar arasında sayılabiliriz.  Aşağıdaki tabloda 2017 yılı 
itibarıyla işletmelerin sektörel dağılımı yer almaktadır. 
 

Tablo 8. 2017 Yılı İtibarıyla İşletmelerin Sektörel Dağılımı  

 
Kaynak: Balıkesir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
 
İşletmelerin %31’i gıda ürünleri, % 19’u orman ürünleri ve mobilya  % 17’si dokuma deri ve giyim, % 
14’ü Metal eşya ve tarım makinaları, % 7’si kimya, plastik ve kauçuk, % 6’sı maden ve  % 2’lik paylarla 
taş ve toprağa dayalı sanayi, enerji ve diğer imalat sanayi alanlarında üretim yapmaktadır. Üretim 
işletmelerinin yıllık yurt içi ve yurt dışı mal satış değerleri yani gelirlerinin toplamı, işletmelerin yıllık 
olarak yarattıkları ekonomik değer olarak dikkate alınmıştır.   
 
 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BÜYÜKBAŞ HAYVAN 147,446,190  164,342,830  190,751,720  194,878,730  184,346,590  179,196,820  169,519,150  172,961,070  
SÜT (Büyükbaş) 55,216             59,351             64,652             65,303             72,332             70,996             68,334             69,084             
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 36,060,930     28,668,942     39,844,525     41,144,650     41,328,540     41,162,750     41,167,060     62,217,899     
SÜT (Küçükbaş) 4,678               4,678               4,967               5,055               5,071               5,071               4,963               6,071               
KANATLI KÜMES HYV 20,488,571     23,300,088     22,776,093     22,985,628     22,950,723     23,649,488     27,859,706     32,768,654     
ARI 1,882,500       2,421,000       2,421,000       2,479,500       2,568,000       2,716,200       2,805,900       2,895,000       
BAL 2,057               2,661               2,664               2,728               2,772               2,938               3,049               3,992               
TOPLAM 205,940,142  218,799,551  255,865,621  261,561,594  251,274,028  246,804,264  241,428,162  270,921,769  

SEKTÖR ADI İŞLETME ADEDİ YÜZDESEL DAĞILIM

Gıda Sanayi 60 31%

Orman Ürünleri ve Mobilya San. 37 19%
Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi 32 17%
Metal Eşya, Makina ve Tarım Mak. San. 27 14%
Kimya, Plastik, Kauçuk ve Petrol Ürünleri Sanayi 14 7%
Maden Sanayi 11 6%
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 3 2%
Enerji (Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme) Ürt. Sanayi 3 2%
Diğer İmalat Sanayi 4 2%

TOPLAM FİRMA ADEDİ 191 100%
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Tablo 9. Üretim İşletmelerinin Gelirleri (Cari Fiyatlarla) 

 
                Kaynak: Balıkesir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
 
Enflasyon etkisinden arındırmak ve işletmelerin net ekonomik kapasitesindeki gelişimi 
değerlendirebilmek için 2014 -2017 yılları arası için yıllık enflasyon oranı % 8,5 olarak varsayılmıştır. 
Enflasyon etkisi önceki yıllara eklenerek karşılaştırılabilir değerler hale gelen işletmelerin üretim 
gelirlerindeki reel artış ve azalış yüzdelerine  aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
 

 
Tablo 10. Üretim İşletmelerinin Gelirleri Yüzdesel Değişim 

 
Kaynak: Balıkesir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
 
Üretim işletmelerinin toplam geliri 2014-15 yılları arasında % 11 artış gösterirken, 2015-2016 yılları 
arasında %30’luk bir artış göstermiştir. 2016-2017 yılları arasında ise %2’ lik bir düşüş gerçekleşmiştir. 
Bu düşüş gıda ve metal eşya sektöründen kaynaklanmaktadır.  
 
KAPLICA TURİZMİ  
 
Gönen’de 4 adet belediye tarafından işletilen kaplıca oteli bulunmaktadır. Gönen Belediyesine ait olan 
Gönen Kaplıcalar A.Ş. tarafından işletilen oteller ilçenin ekonomik kapasitesine etki eden faaliyetlerden 
birisidir. Ayrıca kaplıcalar bölgesinde yer alan diğer özel otel ve çok sayıda pansiyon ilçeye gelen 
turistleri ağırlamaktadır. 700 adet Belediye’ye , 1500  adet özel sektöre ait olmak üzere ilçede toplam 
yatak kapasitesinin 2200 olduğu tahmin edilmektedir.  

SEKTÖR ADI 2014 2015 2016 2017

Gıda Sanayi          633,730,992          754,852,821      1,076,536,748      1,032,541,125 

Orman Ürünleri ve Mobilya San.              2,669,916              2,311,702              2,787,770              3,503,194 

Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi            37,382,875            40,621,803            49,324,974            66,402,099 
Metal Eşya, Makina ve Tarım Mak. 
San.

         368,170,071          458,511,662          637,935,231          644,465,345 

Kimya, Plastik, Kauçuk ve Petrol 
Ürünleri Sanayi

           40,985,375            36,504,163            51,279,144            91,453,068 

Maden Sanayi            12,330,540            11,898,967            18,807,358            27,462,962 

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi              3,873,301              3,217,672              4,236,669              6,448,240 

Enerji (Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklimlendirme) Ürt. Sanayi 

             3,356,254              9,738,172            11,171,017            94,212,673 

Diğer İmalat Sanayi                  135,530                  213,496                    62,134                    67,761 

TOPLAM SATIŞ TUTARI      1,102,634,853      1,317,870,457      1,852,141,045      1,966,556,466 

SEKTÖR ADI 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Gıda Sanayi 11% 32% -12%

Orman Ürünleri ve Mobilya San. -19% 12% 16%

Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi 1% 13% 24%
Metal Eşya, Makina ve Tarım Mak. 
San.

16% 29% -7%

Kimya, Plastik, Kauçuk ve Petrol 
Ürünleri Sanayi

-17% 30% 64%

Maden Sanayi -10% 47% 35%

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi -23% 22% 40%

Enerji  (Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklimlendirme) Ürt. Sanayi 

170% 6% 677%

Diğer İmalat Sanayi 47% -73% 1%

TOPLAM SATIŞ TUTARI 11% 30% -2%
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Tablo 11. Belediye ve Özel Sektöre ait Yatak Kapasitesi 

 
 
Aşağıdaki tabloda Belediye tarafından işletilen otellerin yıllar itibarıyla yarattığı tahmini gelir yer 
almaktadır. 

 
Tablo 12. Belediye Tarafından İşletilen Kaplıca A.Ş. Otelleri Yıllık Geliri 

 
Kaynak: Gönen Kaplıcalar A.Ş. Verileri 
 
Bu gelirin yanısıra özel otel ve pansiyonlar tarafından verilen hizmet karşılığında yaratılan yıllık değerin 
yaklaşık 14 milyon TL. olduğu hesaplanmıştır. (Oda adedi 1500, Fiyat 50 TL. Doluluk oranı % 50 
varsayılmıştır) Kaplıca turizmi ile bağlantılı sektörler olan oteller ve pansiyonlarda yıllık elde edilen 
gelirin 2000 -2017 yılları arasında 30-40 milyon TL. arasında olduğu tahmini yapılabilir.  
 
Kaplıca Turizminin ilçeye katkısının arttırılabileceği düşünülmektedir. Bunun için başta kaplıcaların 
verimlilik analizinin yapılarak yönetimde farklı bir çalışma modellerinin neler olabileceği 
değerlendirilmelidir. Sonrasında işletmelerin modernizasyonu, yenilenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin 
arttırılarak özellikle İstanbul’a yakınlık avantajı ile ilçeye katkısının arttırılması için çalışmalar yapılmalı 
ve tanıtım faaliyetleri arttırılmalıdır. İlçede kaplıca turizmi için gelen ziyaretçilerin önemli bir 
bölümünün sağlık sorunları olduğu değerlendirilerek hizmet verilen sağlık birimlerinin kapasitesinin ve 
çeşitliliğinin arttırılabileceği düşünülmektedir. Sağlık turizmi ile bağlantılı olarak son yıllarda ülkemizde 
ihtiyaç olarak ortaya çıkan, Avrupa ve gelişmiş ülkelerde kabul görmüş ve uzun yıllardır işleyen 
sistemler olan Yaşlı Bakım Merkezi Projesi gündeme alınarak üzerinde çalışılabilir ve gelişim alanı olan 
bir konu olarak değerlendirilmektedir. Erken Yaşlılık (eşlerin birlikte kalabileceği merkez)-Orta Dönem 
Yaşlılık (tek başına kalınabilecek bölümler) ve Bakıma Muhtaç Yaşlılık olarak üç aşamalı olarak 
hazırlanacak kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesi ile hem insani bir ihtiyaç karşılanacak aynı 
zamanda bu merkezin yaratacağı iş gücü ve ekonomik hareketlilik Gönen ekonomik kapasitesine 
önemli bir katkı sağlayacaktır. 
 
Ayrıca turizm kapasitesini desteklemek amacıyla Gönen ve yöresinin lezzetli  ürünleri kullanılarak 
yapılacak, Gönen özelliklerini yansıtan lezzetli yemeklerinin (Tavuklu mantı, Keşkek, Borani, Patlıcan 
Musakka) yapıldığı yöresel bir lokanta kadın kooperatifi tarafından işletilebilir. Gönen ağız tadı ve 
yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarılabilir. 
 
EVLERDE YAPILAN GELENEKSEL ÜRETİMLER- İĞNE OYASI 
 
Gönen’de ev kadınlarının aile bütçesine katkı için veya geçimlerini sağlamak için ürettikleri geleneksel 
bir ürün olan iğne oyasının ekonomik değeri hakkında çok net bilgiler bulunmamaktadır. Geleneksel 
olarak namaz başörtüsü, çeyizlik-hediyelik sehpa ve masa örtüleri olarak uzun yıllardır üretilmektedir. 
Son yıllarda iğne oyasından ev eşyası, süs eşyası ve çeşitli takılar üretilmektedir. Gönen Belediyesi web 
sitesinde ilçede 6000 bayanın aktif olarak oya yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. (Gönen Belediyesi, 2016). 
Oya yapan bayanların aylık ortalama 200TL. kazandığı varsayılarak oyanın yıllık olarak yarattığı 

YATAK KAPASİTESİ ADET YÜZDE
BELEDİYE 700 32%

ÖZEL SEKTÖR 1500 68%
TOPLAM 2200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ODA SAYISI 336 336 336 336 336 336 336 336
YILLIK ORT.DOLULUK  45% 49% 46% 48% 48% 50% 62% 71%
ORT. ODA FİYAT 317.5 317.5 317.5 317.5 317.5 317.5 317.5 317.5
TOPLAM   GELİR 17,522,190  19,079,718  17,911,572  18,690,336  18,690,336  19,469,100  24,141,684  27,646,122  
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ekonomik değer (200*6000*12=14.400.000) çalışmamızda yaklaşık  10 milyon TL. olarak kabul 
edilmiştir.  Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarda oyacılığın gençlere öğretilmesi için kursların 
açılması, kurulan Gönenkadın Kooperatifi aracılığıyla Gönen oyalarının bilinilirliğinin arttırılması, tarihi 
oya motiflerinin ortaya çıkarılması korunması, geliştirilmesi için çalıştaylar yapılması ve Gönen 
Turizmine katkı sağlayacak Oya müzesi açılması hedeflenebilir. Bu çalışmalar oyacılık ile yaratılan 
ekonomik değerin artmasına önemli etki yapacaktır. 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Gönen bölgesinin ekonomik değerlerinin analiz edildiği çalışmamıza bölgesel kalkınma teorilerinde 
gündeme alınan önemli konuların neler olduğunun derlenmesi ile başlanmıştır.  
 
Bölgeye özgü fiziksel yapı, coğrafi yapı, insan potansiyeli, kültürel koşulların değerlendirilerek 
ekonomik aktivitenin çesitlendirilmesi, üretim miktarlarının arttırılması önemlidir. Bölgesel gelişme 
teorilerinde önemle üzerinde durulan doğal kaynaklar, insan potansiyeli, sermaye birikimi ve 
girişimcilik alanında ilçede gelişim için fırsatlar olduğu değerlendirilmektedir.  
 
Yapılan analizlerde, ilçede 2010-2017 yılları arasında bitkisel tarım üretimi ve hayvancılık ekonomik 
kapasitesi açısından sabit fiyatlarla sırasıyla % 20 ve % 32 lik artış olduğu görülmektedir. Tarımsal 
üretimin 359 milyon TL. olan yıllık ürettiği ekonomik değer, hayvancılık tarafından üretilen ekonomik 
değer olarak hesaplanan yaklaşık 271 milyon TL. ye göre daha yüksektir. Gıda, mobilya, orman ürünleri, 
dokuma, deri, giyim ağırlıklı olan üretim sektörünün yıllık olarak ürettiği ekonomik değer ise 2017 yılı 
itibarıyla yaklaşık 2 milyar TL. olarak hesaplanmıştır. 2014 yılına göre artış oranı % 42’dir. İlçenin 2017 
yılı itibarıyla kaplıca turizminin  
 
ekonomik değeri 30-40 milyon TL. arasında, iğne oyasının ekonomik değerin ise yıllık 10 milyon TL. 
civarında olduğu tahmin edilmiştir. Böylece ilçede ekonomik değere en büyük katkı sırasıyla sanayi 
üretimi, bitkisel üretim, hayvansal üretim, turizm ve geleneksel el sanatlarından gelmiştir.  
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ÖZET:   
 
Bu araştırmanın amacı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 
öğrencilerin, Meslek Yüksekokullarının bulunduğu Gönen ilçesindeki ulaşım, beslenme, giyim, sosyal yaşantı, ev 
sahiplerinin tutumu, yöre halkının tutumu ve yaşam memnuniyetleri gibi faktörlere katılım dereceleri ile bu 
katılım derecelerinin demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir.  
 
Araştırmada elde edilen veriler; Gönen Meslek Yüksekokulunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 
öğrenim gören 337 öğrenciye yüzyüze anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Uygulanan ankette 7 alt boyutta 
yer alan 24 adet 5’li likert tipi soru ile 9 adet çoktan seçmeli ve açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırma verilerinin 
analizinde tanımlayıcı istatistiklerden, bağımsız örneklem t testinden ve tek yönlü varyans analizleri ile güvenilirlik 
analizlerinden yararlanılmıştır.  
 
Araştırma sonuçlarının üniversite öğrencilerinin yerel halka bakış açısının tespiti noktasınında üniversite 
paydaşlarına katkı sağlayacağı ve öğrenci ile toplumun bütünleşmesi noktasında da bilgiler sunacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: Gönen Meslek Yüksekokulu, Üniversite Öğrencileri, Yerel Halk 
JEL Kodu: Z10, Z30 
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ABSTRACT:   
 
The aim of this study is to determine the level of satisfaction of the students at Bandırma Onyedi Eylül University 
Gönen Vocational School against Gönen. The data obtained by using face-to face survey with 337 students who 
study in vocational school in the academic year 2017-2018. The survey contains  24 Likert-type questions and 9 
multiple-choice and open-ended questions. In the analysis of research data, descriptive statistics, independent 
sample t-test and one-way analysis of variance and reliability analyzes were used. 
 
It is thought that the results of the research will contribute to the university stakeholders in determining the 
university students' point of view of the local population and will also provide information about the integration 
of the students and the society. 
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GİRİŞ  
 
Üniversiteler, kuruldukları yerlerde ekonominin canlanmasında, iş imkanlarının artmasında, bölgenin 
büyümesinde en önemli etmenlerden biridir. Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları bölgenin yerel 
ekonomisine katkılarının yanında sosyal ve kültürel açıdan da bölgeye önemli katkıları olmaktadır. 
Halkın gelirinin büyük oranda tarım sektörüne dayandığı, iş imkanlarının az olduğu ve dışarıya göç 
veren, az gelişmiş ve ekonomik sorunlar yaşayan bölgelerde bir üniversitenin bulunması bölgenin 
birçok alanda kalkınmasına destek olacaktır (Gündüz, 2006: 154-155; Acaroğlu vd. 2017). Özellikle, 
“üniversitelerin bölgelerin ekonomik istikrarına önemli katkısı olduğunun altını çizmek gerekmektedir. 
Bu hususta, yapılan harcamaların, istihdam edilen personelin ve bağlantılı sektörlere sağlanan uyarıcı 
etkilerin, bölgelerin ekonomik istikrarındaki katkısından bahsetmek gerekmektedir” (Yılmaz ve Kaynak, 
2011: 56).  
 
“Türkiye ekonomisinin nüfusla orantılı olarak hatırı sayılır bir büyüklüğe sahip olmasına rağmen, bu 
büyüklüğün üretimden ziyade tüketimle alakalı olduğu, üretim odaklı sektörlerdense hizmet 
sektörünün önde bulunduğu bilinen gerçeklerdendir. Özellikle küçük ve orta ölçekli şehirlerin 
ekonomilerinin tüketime dayalı ve hizmet sektörü odaklı olmaları, bu şehirlerdeki üniversitelerin ve bu 
üniversitelerin öğrenci sayılarının giderek daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Bütün 
şehirlerde üniversite bulunması, en küçük ilçelere dahi meslek yüksekokulları açılması gibi hususlarda, 
bu bölgelerin ekonomisinin canlandırılması amacı başat gerekçelerden biri haline gelmiştir. Bir dönem 
turizm sektörü için kullanılan; bacasız sanayi tabiri bir süredir üniversiteler için kullanılır olmuştur” 
(Arslan, 2016).  
 
Üniversiteler, kuruldukları bölgede bir taraftan ekonomiye katmış olduğu gelir ile bölgenin gelişiminin 
maddi koşulunu sağlarken, diğer taraftan ise bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin koşullarını 
hazırlamaktadır. Fakat bahsi geçen katkılarının gerçekleşebilmesi için üniversitenin kurulduğu bölgenin 
fiziki, sosyal ve kültürel yapısına oldukça önemli bir etkisi bulunmaktadır. Buna göre, üniversitelerin 
kurulduğu bölgeye katkılarını çoğaltmak ve bölge halkına rehberlik edebilmesi için, bölgenin mevcut 
altyapısını tamamlamış ve geliştiriyor olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile “kentin fiziki, ekonomik 
ve sosyal/kültürel yapısındaki yetersizlikler, bir üniversitenin bulunduğu kente olan katkısını 
azaltmaktadır” (Drucker ve Goldstein, 2007: 23; Öztürk vd., 2011: 145).  
 
Öğrenciler için üniversite sınavı sonuçları, yurtiçi hatta yurtdışından kazandıkları üniversitenin 
bulunduğu bölgeye doğru bir takım toplumsal ve sosyal hareketliliğe neden olmaktadır. Üniversite 
hayatlarına farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini bir anda farklı bir sosyokültürel çevre 
içinde bulmaktadır. “Bu yeni yaşam boyutu; eğitim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yaşam açısından 
geçmiş yaşantılara göre farklılık göstermektedir. Öğrenciler yabancı oldukları bu sosyal ortamda bütün 
bireysel yaşam sorumluluklarını da tek başına üstlenmek zorunda kalmaktadır. Öğrenciler aile ve yakın 
arkadaş desteğinin bir anda kesildiği bu yabancı çevreye en kısa zamanda ve bireysel potansiyellerini 
de en üst düzeyde kullanarak uyum sağlamak ve sürdürmek zorundadır” (Karahan ve ark., 2005). 
 
Öğrencilerin üniversite hayatından beklentilerinin yalnızca eğitim çerçevesinde olmadığı, bulundukları 
bölge ile ilgili; kentsel olanaklar, beslenme ve barınma ihtiyaçları, sosyal hayat, eğlence, alışveriş, 
ulaşım gibi çeşitli konuları da barındırdığı bilinmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmada üniversite 
öğrencilerinin Meslek Yüksekokullarının bulunduğu Gönen ilçesindeki ulaşım, beslenme, kılık kıyafet, 
sosyal hayat, ev sahiplerinin tutumu, yöre halkının tutumu ve yaşam memnuniyetleri gibi faktörlere 
katılım dereceleri ile bu katılım derecelerinin demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
 
 
 



 

 152 

 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Üniversitelerin, kurulduğu küçük ölçekli şehirlerdeki önemli etkilerinden biri kentsel fonksiyonlarda 
yarattığı değişimdir. “Büyük ve genç bir nüfus kitlesi, bulunduğu kentin tüm tüketim kalıplarını 
değiştirmekte ve kentte hizmet sektöründe önemli bir artış yaratmaktadır. Kentlerin kısa zamanda 
artan nüfuslarının yarattığı konut talebi kent alanlarının büyümesini de hızlandırmaktadır. Böylece, 
üniversite kurulan küçük ve orta büyüklükteki kentler hızlı bir büyüme sürecine girmektedir” (Işık, 
2008:162). 
 
Üniversite öğrencilerinin okul süresince bulundukları yörenin yerel ekonomisine katkıları vardır. Bu 
katkılar çeşitli başlıklar altında ele alınabilmektedir. Üniversite öğrencilerinin bulundukları yöre 
ekonomisine yaptıkları katkılar üzerine ülkemizde birçok çalışma yapılmıştır; 
 
Kaşlı ve Serel (2008); Balıkesir ili Gönen ilçesindeki işletmelere, Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin tüketim harcamalarının etkisini incelemiş, öğrencilerin aylık 
harcamalarında, eğlence seçeneğinin birinci sırada yer aldığı tespit etmişlerdir. Dalğar vd. (2009) ise, 
Burdur ili, Bucak ilçesindeki yükseköğretim kurumlarının Bucak ilçesi ekonomisine gelir getirici ve ilçede 
istihdam sağlama noktasında katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Yıldız (2010), tarafından “Meslek 
yüksekokullarının yerel ekonomilere katkılarının somut olarak belirlenmesi amacı ile yapılan 
çalışmada”, Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda üniversite öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri ilçe ekonomisine önemli bir gelir sağladıkları tespit edilmiştir. Ceyhan ve Güney (2011) ise 
Bartın Üniversitesinin bulunduğu ilde nüfus artışına katkı sağladığı, üniversitenin gelişimine katkı 
sağladığı, sosyokültürel yapı ve istihdam olanaklarındaki artışının bölgeden dışarıya verilen göçü 
engelleyeceği ve bölgedeki diğer sektörlerinde canlılık katacağını belirtmişlerdir.  Selçuk (2012); yaptığı 
çalışmada, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan anketlerden elde edilen veriler 
doğrultusunda üniversite öğrencilerinin harcamalarını analiz etmiş ve şehir ekonomisine katkısını 
saptamaya çalışmıştır. Selçuk ve Başar (2012), Kafkas Üniversitesi öğrencilerine yönelik yaptıkları 
araştırmada öğrencilerden elde etikleri verileri kullanılarak, üniversite öğrencilerinin harcamaları 
incelemiş ve şehir ekonomisine katkılarını saptamaya çalışılmışlardır. Binici ve Koyuncu (2015), 
yaptıkları çalışmada, Bitlis Eren Üniversitesinin Bitlis iline yaptığı ekonomik katkıyı incelemişlerdir. 
 
Üniversite ve şehir ilişkisinde, beklentilerin genelde tek taraflı olarak üniversiteden şehre doğru 
şekillendiği süreçte, bir üniversite kurulmuş olduğu şehirden neler bekler sorusu dikkatten 
kaçmaktadır. Bu sebeple özellikle tartışılması gereken husus; bir üniversite kurulurken kurulduğu 
bölgenin gelişmişlik düzeyi ve üniversitenin varlığına hazır olup olmadığıdır (Arap, 2014). “Üniversite 
eğitimi ile birlikte eğitim düzeyi artan öğrencilerin farklı fiziksel, sosyal ve kültürel taleplerde 
bulunmaları kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, öğrenciler 
açısından oldukça cazip yerlerdir. Ancak, tiyatro, sinema, eğlence gibi sosyal ve kültürel etkinliklerin 
sınırlı olduğu, fiziki alt yapının yeterli olmadığı yerler öğrencilere cazip gelmeyecektir. Artan bu talepler, 
uzun dönemde o yörelerde fiziksel, sosyal ve kültürel yatırımların artmasına olanak sağlayacaktır” 
(Çatalbaş, 2007: 94, Özbay, 2013: 13). Üniversite öğrencilerinin, okudukları bölgenin ekonomisine 
katkısı yadsınamaz bir gerçektir fakat öğrencilerinde özellikle belde ve ilçelerde okuyan Meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin okudukları ilçe ve beldeden memnuniyetsizlikleri de bulunmaktadır. 
 
Saatçi ve Güdü Demirbulat’ın (2015), Uludağ Üniversitesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine yaptığı çalışma sonucunda, “Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin büyük 
çoğunluğunun Harmancık’ı güzel bulmamakla birlikte, Harmancık’ın fakir, kirli ve ucuz bir yer olduğunu 
düşünmeleri” tespit edilmiştir. Arslan’ın (2016) üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri şehir ile 
kurdukları ilişkilerin ekonomik ve sosyal boyutları ile analiz edilmesini amaçladığı çalışmasında; 
üniversite öğrencilerinin, Sivas ili ile kurmuş oldukları ekonomik ve sosyal ilişkilerden genel olarak 
memnuniyetsiz oldukları görülmüştür.  
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Akyürek ve Kandemir, (2016), Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri yerleşim 
merkezine ilişkin algılarını metaforlar kullanarak analiz ettikleri çalışmanın bulguları dikkate alındığında 
ise; ilçedeki sosyal ve kültürel imkanların öğrencilerin geldikleri yerleşim merkezlerindeki düzeye 
ulaşamadığı ve bu durumun öğrenciler üzerinde ilçe merkezi ile ilgili önemli düzeyde memnuniyetsizlik 
oluşturduğu belirtilmiştir. 
 
Özgüner ve Özdemir’in (2016), Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Besni 
ve yöre halkına yönelik algılarının ölçülmesini amaçlayan çalışmalarında; Öğrencilerin, “öğrenim 
gördükleri yöre olan Besni ve Besni halkına yönelik algılarının düşük düzeyde ve olumsuz yönde 
oldukları sonucunun ortaya çıktığı değerlendirilmektedir”. 
 
Aydın ve Kara (2017), Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nda okumakta olan 
öğrencilerin yaptıkları harcamalarının yerel ekonomiye katkılarını araştıran çalışmalarında; yapılan 
analizler sonucunda çoğu öğrencinin Borçka’da mutsuz olduğu, beklentilerini karşılayamadıkları, yöre 
halkının tutum ve davranışlarının öğrencilere karşı olumsuz olduğu ve sosyal anlamda yeterli 
tesisleşmenin olmadığını tespit etmişlerdir. 
 
Güllü vd. (2018), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 
öğrencilere yaptıkları çalışmada ise “öğrencilerinin yarısından fazlası ilçe halkının kendilerine karşı 
tutumlarında memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
Sivrihisar’a tekrar gelmeyi veya arkadaşlarına tavsiye etmeyi düşünmemektedirler” sonucuna 
ulaşmışlardır. 
 
YÖNTEM 
 
Çalışmanın bu bölümünde araştırma amacı ve hipotezleri, araştırma evreni ve örneklemi ile veri 
toplama süreci hakkında bilgi verilecektir.  
 
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Bu araştırmanın amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulunda öğrenim 
gören öğrencilerin, Meslek Yüksekokullarının bulunduğu Gönen ilçesindeki ulaşım, beslenme, kılık 
kıyafet, sosyal hayat, ev sahiplerinin tutumu, yöre halkının tutumu ve yaşam memnuniyetleri gibi 
faktörelere katılım dereceleri ile bu katılım derecelerinin demografik özelliklerine göre farklılık olup 
olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada ileri sürülen ana hipotez şu 
şekildedir: 
 
H1- Üniversite öğrencilerinin Gönen ilçesinden duydukları memnuniyet, demografik özelliklerine göre 
farklılık gösterir 
 
Araştırma bu ana hipotez ışığında, demografik özelliklere göre geliştirilen alt hipotezler bağlamında 
gerçekleştirilecektir. 
 
Araştırma Evreni ve Örneklemi 
 
Çalışmanın evrenini, Gönen Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören; Turizm ve Otel İşletmeciliği, 
İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme ve Soğutma 
Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümlerinde okumakta olan birinci, ikinci sınıf ve uzatmalı 
öğrenciler oluşturmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gönen Meslek Yüksekokulu’nda eğitim 
gören öğrenci sayısı 920’dir.  
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Evrenin büyüklüğü 1000 olan, ± % 5 tolerans gösterilebilir örneklem hatasına göre ulaşılması gereken 
örneklem hacimleri dikkate alındığında; ulaşılması gereken minimum örneklem sayısı 278 kişi olarak 
karşımıza çıkmaktadır(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 89). Bu bilgiler ışığında 1-5 Mayıs 2018’de Gönen 
Meslek Yüksekokulu’nda yapılan anketler sonucunda 337 adet değerlendirmeye uygun ankete 
ulaşılmıştır. Bu durum elde edilen sonuçların evreni temsil etme gücüne sahip olduğunu 
göstermektedir. 
 
Veri Toplama Yöntemi ve Süreci 
 
Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu 
daha önce kullanılmıştır (Saatcı ve Güdü Demirbulat, 2015).  Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde öğrencilerin Gönen’de yer alan Ulaşım, Beslenme, Giyim, Sosyal Yaşam, Ev Sahiplerinin 
Tutumu, Yöre Halkının Tutumu ve Yaşam Memnuniyetlerini ölçmek için hazırlanmış 24 adet likert tipi 
soru yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde öğrencilerin Gönen halkı hakkındaki genel izlenimleri ile 
yaklaşımlarını tespit etmeye yönelik çoktan seçmeli iki soru bulunmaktadır. Anketin üçüncü 
bölümünde ise öğrencilerin demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik hazırlanmış yedi adet soru 
yer almaktadır. 
 
BULGULAR 
 
Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmektedir.  
 

Tablo 1- Tanımlayıcı İstatistikler 
Cinsiyet  Sayı Yüzde  Kişisel Gelir Sayı Yüzde 
Kadın 140 41,5  500 TL altı 128 38,0 
Erkek 197 58,5  501-1000 TL arası 125 37,1 
Toplam 337 100,0  1001-1500 TL arası 51 15,1 
    1501 TL ve üstü 33 9,8 
Yaş Sayı Yüzde  Toplam 337 100,0 
18 ve altı 17 5,0     
19 79 23,4  Program Sayı Yüzde 
20 120 35,6  Turizm ve Otel İşletmeciliği 57 16,9 
21 62 18,4  İşletme Yönetimi 79 23,4 
22-24 51 15,1  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 53 15,7 
25 ve Üstü  8 2,4  Bilgisayar Programcılığı 106 31,5 
Toplam 337 100,0  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 21 6,2 
    Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 21 6,2 
Ailenin yaşadığı Yer Sayı Yüzde  Toplam 337 100,0 
Marmara Bölgesi 237 70,3     
Ege Bölgesi 53 15,7  Nerede Kalıyor  Sayı Yüzde 
Akdeniz Bölgesi 9 2,7  Öğrenci evi 164 48,7 
Karadeniz Bölgesi 14 4,2  Özel yurt 32 9,5 
İç Anadolu Bölgesi 15 4,5  Pansiyon 51 15,1 
Doğu Anadolu Bölgesi 4 1,2  Aile yanı 90 26,7 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 5 1,5  Toplam 337 100,0 
Toplam 337 100,0     
    Öğrenim Durumu  Sayı Yüzde 
Sınıf  Sayı Yüzde  Birinci Öğretim 264 78,3 
1. Sınıf 54 16,0  İkinci Öğretim 72 21,4 
2. Sınıf 228 67,7  Cevapsız 1 ,3 
Uzatmalı Öğr. 55 16,3  Toplam 337 100,0 
Toplam 337 100,0     

 
Araştırmaya katılan öğrencilerle ilgili genel bilgilerin sunulduğu Tablo1’deki veriler incelendiğinde; 
Erkek öğrenci sayısının Kızlara oranla biraz daha fazla olduğu, çalışmanın ağırlıklı olarak (%67.7) 2. Sınıf 
ve (%78.3) ile birinci öğretim öğrencilerine yapıldığı ve öğrencilerin yarıya yakınının (%48.7) öğrenci 
evlerinde kaldığı görülmektedir. 
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Öğrencilerin okuduğu program incelendiğinde; en yoğun öğrenci grubunun (%31,5) Bilgisayar 
Programcılığı bölünde, bunu İşletme Yönetimi (%23.4),  Turizm ve Otel İşletmeciliği(%16.9), Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları (%15.7) takip etmektedir. Öğrencilerin ağırlıklı yaş aralıkları; 19, 20 ve 21 
şeklindedir. Öğrencilerin ailesinin yaşadığı yer olarak en yüksek oran Marmara Bölgesidir (%70,3). 
Öğrencilerin kişisel gelir anlamında büyük çoğunluğu 500 TL altı (% 38,0), 501-1000 TL arası (% 37,1) ile 
aylık geçimini sağlamaktadır. 
 
Araştırmada ileri sürülen hipotezlerin test edilmesinde hangi analiz tekniğinin kullanılacağının tespit 
edilmesi amacıyla, araştırmada yer alan ölçeklere ilişkin normallik dağılımları ile güvenilirlik değerleri 
incelenmiştir. Ölçeklerde yer alan likert tipi soruların normal dağılıma uygunluğunun analizinde, 
basıklık ve çarpıklık değerleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin 
-1,5 , +1,5 arasında olduğu ve bu nedenle verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilmiştir (Tabachnick 
ve Fidell 2007). 
 
Araştırma ölçeğine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.  
 

Tablo 2. Boyutlara İlişkin Ortalamalar ve Güvenilirlik Değerleri 

Boyut Adı İfade 
Sayısı 

Ortalama Standart 
Sapma 

Alfa Güvenilirlik 
Değeri 

Ulaşım 5 2,9769 0,91499 ,785 

Beslenme 4 3 0,87738 ,777 

Giyim 3 2,3591 0,95984 ,775 

Sosyal Yaşam 5 2,0583 0,81078 ,761 

Ev Sahip. Tutumu 3 2,4629 0,96843 ,794 

Yöre Halkının 
Tutumu 

3 
3,1335 1,05862 

,892 

Yaşam Memnuniyeti 3 
2,4649 1,14066 

,843 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere ölçekte yer alan tüm boyutlar yüksek düzeyde güvenilirliğe sahiptir 
(alfa>0,70). Bu nedenle çalışmada ileri sürülen hipotezlerin test edilmesi aşamasına geçilmesinde bir 
engel olmadığı anlaşılmaktadır.  
 
Hipotez Testleri 
 
Çalışmada ileri sürülen ana hipotez, katılımcılara ilişkin tanımlayıcı istatistikler bağlamında alt 
hipotezlere ayrılarak test edilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda çalışmada tanımlayıcı değişkenler 
olarak katılımcıların cinsiyeti, yaşı, geliri ve meslek yüksekokulundaki sınıfları seçilmiştir.  
Öğrencilerin Gönen İlçesinden duydukları memnuniyetlerinin, cinsiyet ve sınıflarına göre farklılık 
gösterip göstermediğini test etmek amacıyla bağımsız tek örneklem t testine başvurulmuştur. Analiz 
sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3. t Testi Sonuçları 

Cinsiyet Sınıf (1-2. Sınıf) 

Faktör  p değeri Sonuç Faktör  p değeri  Sonuç 

Ulaşım ,325 Fark Yok Ulaşım ,233 Fark Yok 
Beslenme ,801 Fark Yok Beslenme ,407 Fark Yok 
Giyim ,000 Fark Var Giyim ,105 Fark Yok 
Sosyal Yaşam ,000 Fark Var Sosyal Yaşam ,427 Fark Yok 
Ev Sahip. Tutunu ,374 Fark Yok Ev Sahip. Tutunu ,876 Fark Yok 
Yöre Halkının Tutumu ,942 Fark Yok Yöre Halkının Tutumu ,950 Fark Yok 
Yaşam Memnuniyeti ,483 Fark Yok Yaşam Memnuniyeti ,838 Fark Yok 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrencilerin Gönen’deki giyim imkânları ve sosyal yaşam ile ilgili 
olanaklardan duydukları güven cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Diğer boyutlar bağlamında 
ise istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınıflarına göre de Gönen ilçesinden 
duydukları memnuniyet düzeyleri farklılık göstermemektedir.  
 
Analiz sonucunda bulunan farklılıklar incelendiğinde, erkek öğrencilerin, Gönen’deki “giyim imkânları” 
ve “sosyal yaşam” ile ilgili imkânlardan kız öğrencilere göre daha yüksek düzeyde memnun olduğu ifade 
edilebilmektedir.  
 
Hipotez testlerinde ikinci olarak öğrencilerin Gönen İlçesinden duydukları memnuniyetlerinin, yaşları 
ve gelirlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Gelir durumuna ilişkin farklılıklar tek 
yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Öğrencilerin yaş gruplarında 8 ve 17 kişilik gruplar olması 
sebebiyle bu farklılıkların test edilmesinde tek yönlü varyans analizi yerine, parametrik olmayan 
Kruskall Wallis H testine başvurulmuştur. Analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.  
 

Tablo 4. Tek Yönlü Varyans ve Kruskall Wallis H Testi Sonuçları 

Yaş Gelir 

Faktör  p değeri Sonuç Faktör  p değeri  Sonuç 
Ulaşım ,308 Fark Yok Ulaşım ,493 Fark Yok 
Beslenme ,201 Fark Yok Beslenme ,012 Fark Var 
Giyim ,011 Fark Var Giyim ,254 Fark Yok 
Sosyal Yaşam ,092 Fark Yok Sosyal Yaşam ,504 Fark Yok 
Ev Sahip. Tutunu ,672 Fark Yok Ev Sahip. Tutunu ,182 Fark Yok 
Yöre Halkının Tutumu ,620 Fark Yok Yöre Halkının Tutumu ,027 Fark Var 
Yaşam Memnuniyeti ,460 Fark Yok Yaşam Memnuniyeti ,121 Fark Yok 

 
Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin Gönen’deki giyim imkânlarından duydukları memnuniyet 
düzeylerinin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin yaş grubu arttıkça, 
giyim imkânlarından duyulan memnuniyetinde arttığı görülmektedir.  
 
Öğrencilerin “beslenme olanakları” ve “yöre halkının tutumuna” ilişkin memnuniyet düzeyleri ise gelir 
düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Ortalamalar bağlamında incelendiğinde, düşük gelir 
seviyesinde yer alan öğrencilerin (500TL ve altı)  genel olarak diğer gruplardaki öğrencilere göre bu 
boyutlardan daha az mutlu oldukları anlaşılmaktadır.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Üniversitelerin, öğrenciler tarafından tercih edilmesinde şehrin sosyal olanaklarının ve yaşam 
kalitesinin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim kalitesi, şehrin sosyo-kültürel olanakları ile 
desteklendiği takdirde üniversite istenen bir konuma gelebilir.  
 
Bu çalışma sonucunda Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Gönen ilçesindeki; ulaşım, beslenme, 
giyim, sosyal yaşantı, ev sahiplerinin tutumu, yöre halkının tutumu ve yaşam memnuniyetlerinin genel 
olarak orta seviyede, bazılarında ise düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca; Bayan öğrencilerin, Gönen’deki 
giyim ve sosyal imkânlardan, erkeklere göre daha az memnuniyet duydukları, düşük gelire sahip 
öğrencilerin ilçede yer alan beslenme olanaklarını yetersiz buldukları, İlçede yer alan giyim 
imkânlarından duyulan memnuniyetin ise yaş arttıkça yükseldiği görülmüştür.  
 
Bu sonuçlar doğrultusunda getirilebilecek bazı öneriler bulunmaktadır: 
 
Öğrencilerin ilçede en az memnun oldukları alan, sosyal yaşamdır. İlçede sinema ve tiyatro 
bulunmaması, öğrencilere hitap eden cafe ve restoranların sayısının kısıtlı olması sebebiyle bu sonuç 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin sosyal yaşamdan daha fazla memnun olmalarını sağlayacak 
tesislerin açılmasında, ilçedeki tüm paydaşların işbirliği yapması gerekmektedir. (Gönen çayı ıslahı 
projesi). 
 
Yine öğrencilerin gerek ilçe içi, gerekse şehirlerarası ulaşım imkanlarından yeteri derecede memnun 
olmadığı görülmektedir. Bu noktada yerel yönetimlerin gerekli düzenlemeleri yapması ve özellikle ilçe 
içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. (dolmuş hattı ve okul yolu). 
Öğrencilerin memnun olmadıkları bir diğer noktaysa ev sahiplerinin öğrenciye karşı tutumlarıdır. Bu 
noktada yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.  Öğrenciler Gönen’de uygun fiyatlı ev ve 
özel yurt bulma noktasında sorun yaşamaktadırlar. Bu dönem içerisinde faaliyete girecek KYK öğrenci 
yurdu ile bu sorunun giderileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET   
 
Gıda israfı, gıdaların tüketicilere ulaşıncaya kadar tedarik zinciri içinde oluşan gıda miktarındaki azalma olarak 
tanımlanır. Gıda israfı denilince genellikle ekmek akla gelse de yemek boyutunda da ciddi israf yapılmaktadır. 
Yemek israfı konusunda daha çok kadınlar etkin rol oynamaktadır. Ancak kadınlar arasında da çalışan ve ev hanımı 
olan kadınlar açısından israf farklı boyutta yaşanmaktadır. Ayrıca israfın her iki grup açısından farklı nedenleri de 
ön plana çıkabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, tüketimde ve üretimde önemli bir role sahip olan kadınların 
gıda israf davranışını anlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda israfın temel nedenleri ve kadınlar arasındaki farklılıklar 
tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan fenomenoloji deseninde 
gerçekleştirilmiştir. Bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve yüklediği anlamları ortaya çıkartmayı 
amaçlayan fenomeloji araştırmaların amacı, verilen olgunun altında yatan ortak anlamları keşfetmek için 
katılımcılar tarafından deneyimlenmiş dünyayı tanımlamaktır. 15 kadın katılımcı, amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kadın tüketiciler çalışan ve çalışmayan 
kadın tüketici olarak gruplandırılmıştır. Veriler, Nisan 2018 tarihinde odak grup görüşmeleriyle toplanmış ve 
betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen temel bulgulara göre, kadınlarda yemek israfının özel nedenlerinin 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu özel nedenler olarak ev hanımları, o anda aldıkları kötü haberler ve havanın kötü 
olması gibi psikolojik nedenlerle yemeği yarıda bıraktıklarını ve israfa yol açtıklarını ifade etmektedirler. Çalışan 
kadınlar ise gıda israfını dışarda yeme alışkanlığı gibi daha genel nedenlere dayandırmaktadır. Her iki grup için 
ihtiyaç fazlası alımlar gıda israfının ortak nedenidir. Görüşmelerin yapıldığı gruba göre en çok israf edilen gıda 
ekmektir.  Özetle, ev hanımları ve çalışanlar arasındaki farklara bakıldığında, israf nedenleri ve alışveriş listesi 
hazırlama dışında anlamlı derecede dikkate değer herhangi bir fark olduğu görülmemektedir. Her iki grupta fazla 
miktarda alımlar israfın temel nedeni olabilirken, çalışanlar açısından alışkanlıklar ve dışarda yemek yeme 
davranışı da nedenler olarak dikkat çekmektedir. Tüketicilerin genel olarak etrafındakileri israf konusunda pek 
bilinçli görmedikleri ve onları israfı önleme konusunda uyardıkları, kendilerinin daha bilinçli olduğunu 
söylediklerine rastlanmıştır.   
 
Anahtar sözcükler: Ev Hanımları, Çalışan Kadınlar, Gıda İsrafı, Bandırma  
JEL Kodu: M30, M31 
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ABSTRACT:   
 
Food waste is defined as the reduction in the amount of food that occurs in the supply chain until food reaches 
consumers. Food wastage usually means bread, but food is also a serious waste. More women are active in food 
waste. However, wastes are experienced in different dimensions in terms of women who work among women 
and who are housewives. In addition, wastage can be foregrounded for different reasons in terms of both groups. 
The aim of this research is to try to understand the food wasting behavior of women who have an important role 
in consumption and production. In this context, the main causes of wasting and differences between women will 
be tried to be determined. In this research carried out in the pattern of phenomenology. The purpose of 
phenomelia investigations aimed at revealing the experiences, perceptions, and perceptions of individuals about 
a phenomenon is to define the world experienced by the participants to discover the common meanings 
underlying the given phenomenon. 15 women in Bandirma participated with a typical case sampling of 
consumers. In this context, female consumers are grouped as working and non-working female consumers. The 
research data were collected by focus group interviews in 2018 and interview data were analyzed by descriptive 
analysis. According to basic findings, more specific reasons of food waste can emerge for women. Especially, the 
housewives are saying that they leave food when they hear bad news and wheather is bad, and food waste is 
increasing. However, working women’ food waste is based on more general reasons, such as eating outdoors. 
According to both groups, the excess purchases are the reason for the waste. When the group in which the 
interviews were made are asked which food is wasted more, their answers are bread. In sum, when looking at 
the differences between housewives and employees, it is not seen that there is any notable difference at a 
significant level other than wastefulness and shopping list preparation. While consuming too much in both 
groups may be the main reason for waste, habits and out-eating behavior draw attention as reasons. It has been 
found that the consumers generally do not see people around the wastes consciously and warn them to prevent 
waste, that they are more conscious. 
 
Keywords: Housewives, Working Women, Food Waste, Bandırma 
JEL Code: M30, M31 
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GİRİŞ  
 

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmek için sürekli tüketim halinde olup geçmişten günümüze kadar tüketim 
kaynağı olan gıdaya büyük bir önem verdiği düşünülmektedir. Bu önem, geçmişte gıda arayışları şeklinde 
karşımıza çıkarken günümüzde gıdanın bolluğunu israf boyutunda yaşama şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Gıda 
israfının tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de çeşitli nedenlerle yaşandığı düşünülmektedir. Gıda 
israfındaki artışın altında birçok etken bulunmaktadır. Gıdanın tedarik zincirinden tüketiciye gelene kadar geçen 
sürede bozulması, dökülme vb. nedenlerle zarar görmesi, bilinçsiz alımların olması, ürünlerin son kullanma 
tarihine bakılmaması, yapılan yemek miktarını kaçırma ve fazla yapılan yemeği çöpe dökme gibi etkenler 
bunlardan bazılarıdır. Nedeni ne olursa olsun toplumda bir yandan gıda israfı yaşanırken diğer yandan açlık 
sorunu yaşanabilmektedir (Özdemir ve Güçler, 2018: 281). Artan açlık sorununu beraberinde getiren gıda israfını 
önlemek için dünya genelinde çeşitli önlemlerin alınması gerektiği konusunda farkındalık oluşmaktadır. Bu 
anlamda, ülkeler arasında Global Food Banking Network adlı bir forum düzenlenmekte, bütün gıda bankaları 
burada toplanmakta, ne tür tedbirlerin alındığı görüşülmekte ve israfın azaltıldığı projeler diğer ülkelerde 
değerlendirilerek uygulamaya geçirilmektedir (Foodbanking, 2008). Bu gibi önlemler, gıda israfının farkında 
olunduğunun temel göstergesidir. Bu farkındalık ile gıda israfı önlenebilir, insan sağlığında ve ülke kalkınmasında 
olumlu gelişmeler sağlanabilir.  
 
Ülkemizde son zamanlarda gıda israfı kapsamında ekmek tüketimi yanında sebze meyve gibi üründe de kayıpların 
fazla olduğu bilinmektedir. Ancak söz konusu kayıplar sadece bu gıdalar boyutunda değil yemek boyutunda da 
karşımıza çıkabilmektedir. Bu açıdan mutfakta üretim ve tüketim davranışına daha çok tanık olduğu düşünülen 
kadınların israf davranışlarını anlamak son derece önem taşımaktadır. Öneminden dolayı bu çalışmada çalışan ve 
ev hanımı olan kadınların gıda israfı ile ilgili bir takım bilgiler edinmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Bandırma’da 
gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen sonuçların literatüre katkı sunması ve ilçede israfın bir profilini merak 
edenlere rehberlik etmesi beklenmektedir. 
 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Gıda israfı 
 

Beslenme dendiğinde ilk akla gelen gıda maddesi ekmektir (Tepecik ve Gümüş, 2017: 163). Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekmeğin besin ihtiyacını karşılamada önemli rolü bulunmaktadır 
(Özkaya 1992: 10). Ekmeğin bu rolü, diğer besinlere göre daha ucuz olması, tok tutma, birçok yiyeceğe 
katık olabilme ve kolay elde edilebilme özellikleriyle açıklanabilir. Toplumumuzda kutsal olarak 
değerlendirilen ekmek, faydalarına rağmen ülkemizde en çok israf edilen gıdadır (Tepecik ve Gümüş, 
2017: 163). Ülkemizde her yıl altı milyon ekmek israf edildiği öne sürülmektedir. Ekmek yanı sıra on 
milyon ton da sebze-meyve israfı olduğu açıklanmaktadır (Palandöken, 2018). Oysaki bir ülkedeki 
ekonomik kalkınmanın amacı, gıda kayıplarını minimum tutmaktır. Bu amaca erişebilmek için gıda 
kayıpları dendiğinde sadece ekmek, sebze ve meyve akla gelmemelidir. Gıda kayıpları sofralarımızdan 
başlayıp sonraki her aşamada ve her ürün grubunda karşımıza çıkabilmektedir. Bu anlamda yemek 
israfı da gıda israfı boyutunda değerlendirilebilir. 

 
Gıda israfı konusunda yapılan birçok çalışmanın ekmek israfına yönelik olduğu söylenebilir (Bal vd., 
2013, Dölekoğlu vd., 2014, Ertürk vd., 2015). Bu çalışmada yaygın olan literatürden farklı olarak 
yemeğin israf edilmesi üzerinde de durulmuştur. 
 
YÖNTEM 

 
Araştırma Deseni 
 
Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan fenemolojik desendedir. Fenomenolojik desende 
araştırmacı, bireylerin bir olguya ilişkin deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmaya çalışır 
(Creswell, 2007). Fenomeloji araştırmaları bir olguya ilişkin yaşantıları, deneyimlenen dünyayı ve 
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algıları ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma da, kadınların gıda israf algısını ortaya 
çıkarmayı amaçladığı için nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. 
Böylece, tüketicilerin gıda israf davranışları kadınların görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. 
 
Çalışma Grubu 
 
Görüşmeler, Balıkesir ilinde Bandırma ilçesindeki kadınlar ile gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem 
türlerinden tipik durum örneklemesi dikkate alınmıştır. Tipik durum örneklem, tipik bir durumun 
belirlenip bu durum üzerinden bilgi toplamaya, bir konuya ilişkin durumları ortaya koymaya, sıradan 
bir durumu ya da olguyu yansıtmaya dayanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2010).  
 
Bandırma’daki ev hanımı ve çalışan kadınların gıda israfına bakış açıları merak konusu olmuş ve 
çalışanların yemek israf davranışları üzerinde durulmuştur. Özellikle kadınlarla görüşülmesinin nedeni 
erkeklere oranla yemek yapma eylemi ile daha çok iç içe olmaları, üretimde ve tüketimde önemli bir 
role sahip olmalarıdır. Ev hanımı ve çalışan kadınlar grubuna ayrı ayrı yer verilmesinin nedeni ise ev 
hanımı ve çalışanların özellikle yemek israfı ile ilgili tutum, davranış, alışkanlıkları konusundaki görüşleri 
daha net görebilmektir.  

 
VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ 

 
Yarı-yapılandırılmış görüşmelerde, görüşme amacına bağlı olarak belli bir sırayla sorulmak üzere bir dizi 
soru hazırlanır. Bu çalışmada da verilerin toplanması 15 kişilik odak grup görüşmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yarı yapılandırılmış görüşmeler kapsamında aşağıdaki soruları 
cevaplandırmaları istenmiştir. Hazırlanan sorular katılımcılara aynı şekilde sorulmuş ve katılımcıların 
soruları istedikleri şekilde yanıtlamaları sağlanmıştır. Örnekleme yöneltilen sorular şu şekildedir: 
1. En çok israf ettiğinizi düşündüğünüz gıda nedir?  
2. Gıda israfınızın nedeni nedir?  
3. Gıda israfınızı önlemek için nasıl bir yöntem uygularsınız? 
4. Çevrenizdekilerin gıda israfınıza karşı genel tepkisi nedir? 
5. Gıda israfı konusunda etrafınızdakilere uyarıda bulunuyor musunuz? 
6. Gıda alımlarınızda alışveriş listesi hazırlıyor musunuz? 
7. Gıda israfı konusunda kendinizi ve çevrenizi bilinçli görüyor musunuz?  

Analiz yöntemi olarak betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel analiz, görüşleri daha net yansıtmak 
için doğrudan alıntılara yer vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Alıntılar, bulgular kısmında yer 
almıştır. Betimsel analizin birçok özelliğinden bahsedilebilir. Temel özelliklerinden birinin edilen 
bulguları düzenleyip yorumlanmış hale getirmesi olarak ifade edilebilir. Bu yöntem, kavramsal yapının 
önceden belirlendiği araştırmalarda da kullanılır. Ayrıca daha yüzeysel olan bu analizde araştırma 
sorularından belirli temalara da ulaşmaya çalışılmaktadır. İç güvenirliği arttırabilmek için katılımcı 
görüşleri doğrudan alıntılar şeklinde verilmiştir (Silverman, 2006). Verilerin inandırıcılığını artırmak için 
veriler, araştırmacı ve bir uzman tarafından kodlanan veriler bir araya getirilmiştir. Kodlayıcılar arasında 
uzlaşma noktasının belirlenmesinde, Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı (Huberman ve Miles, 
1994) formülünden yararlanılmış ve kodlayıcılar arası güvenirlik % 75 olarak tespit edilmiştir. 
 
BULGULAR 

 
Bu iki grupta yer alan kişilerin yaş, gelir düzeyleri, iş, eğitim ve medeni durumları sorulmuş ve sonuçlar 
Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

Özellikler f % Yaş f % 

Eğitim   18-35 3 0.20 

Yüksek lisans 1 0.07 36-53 10 0.67 

Üniversite 5 0.33 54-71 2 0.13 

Lise 4 0.27 İş durumu f % 

İlk okul 5 0.33 Çalışan 9 0.60 

Gelir Düzeyi f % Ev Hanımı 6 0.40 

1500-3500 TL  13 0.87 Medeni durum f % 

3501-5501 TL 2 0.13 Evli 13 0.87 

5501-7501  - - Bekar 2 0.13 

7501+ - -    

Tablo 1’de görüldüğü gibi cevaplayıcıların çoğunluğu üniversite mezunu (0.33), 1500-3500 (0.87) gelir 
düzeyine sahip, 36-53 (0.67)  yaş aralığında,  çalışan (0.60), evli kadınlardan (0.87) oluşmaktadır. Elde 
edilen bulgular doğrudan alıntılarla verilmiştir (Ek 1: Tablo 2) 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Artan nüfus ile birlikte günümüzde tüketim miktarındaki artış israf boyutuna ulaşmıştır. 
Toplumumuzda mutfaktaki rolüyle daha baskın olan kadın tüketicilerle yapılan görüşmelerde kadın 
tüketicilerin israf davranışları öğrenilmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşmelerde kadınlar, ev hanımı ve 
çalışanlar olarak iki farklı grupta ele alınmıştır.  
 
Görüşme sonuçlarına göre, çalışan kadınların dışarda yemek yeme ve ev hanımlarının ruh hallerinden 
ötürü daha çok israf ettikleri tespit edilmiştir. Bunun yanında her iki grup açısından alışkanlıklar, fazla 
miktarda alışveriş ve yapılan yemekler israfın temel nedenidir. Ayrıca çalışan kadınların 
buzdolaplarında sebzeleri unutup bozulmasına yol açtıkları için israf ettikleri tespit edilmiştir. Bu neden 
de psikolojik bir neden boyutunda değerlendirilebilir. Hem ev hanımı hem de çalışan kadınlar, 
misafirlerini daha iyi ağırlamak için daha fazla yemek yapma ihtiyacı hissetmekte ve yemek kaldığı 
durumlarda israf yaşandığı görülmektedir. Her iki grubun en çok ekmek israfı söz konusu olup israftan 
kurtulabilmek amacıyla farklı yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Hem ev hanımları hem de 
çalışanların uyguladıkları en verimli yöntem olarak artan yiyeceklerin değerlendirilip hayvanlara 
verilmesi ya da ihtiyaç fazlası tüketmemeye dikkat edilmesidir. Her iki grubun, israf davranışlarına 
çevrenin tepki vermediği de tespit edilmiştir. Her iki grup genel anlamda çevrelerine israfı önleme adına 
uyarıda bulunduğunu söylese de çalışan kesimden iki kişi bunun günümüz koşullarında pek de mümkün 
olmadığını dile getirmiştir. Çalışan kadınların alışveriş listesi hazırlama konusunda daha dikkatli 
olabildikleri görülebilmektedir. Ev hanımlarının alışveriş listesi hazırlama alışkanlıklarının daha zayıf 
olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Her iki grup çevrenin israf konusunda bilinçli olmadığını ama 
kendilerinin bilinçli olduğunu açıklamışlardır.  
 
Elde edilen sonuçlardan yola çıkıldığında, günlük tüketilebilecek kadar yemek yapıp bir sonraki gün için 
taze olarak yemek yaparak israf azaltılmış olacaktır. Kalan yemekler sokak hayvanlarına vermek de israf 
azaltmış olur. Bu yöntem sokak hayvanlarına karşı faydalı olsa da israfı önlemek için daha farklı 
yöntemlere de başvurulabilir. Dışarda yemek yemeği önlemek adına farklı lezzetler çevredeki kişiler ile 
paylaşılabilir. Bu anlamda Bandırmada da Gıda Bankacılığı uygulamasına gidilebilir, yemek bankaları ve 
evleri kurulabilir. İhtiyaç duyan kadınların buralardan yararlanmaları sağlanabilir. Yapılan görüşmeler, 
bireylerin israfın farkında olduklarını, ancak israfı azaltmak için ne kadar çaba gösterseler de israf 
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yaptıklarını göstermektedir. Bunun için de en önemlisi alışkanlıkların değiştirilmesidir.  İlerde 
Bandırma’da ve farklı illerde fırın, personel yemekhanesi, öğrenci yemekhanesi, lokanta ve otel 
yetkilileri, ayrıca kurumlarda yemek yiyen aile bireyi ile görüşülerek yemek yeme durumu ve ekmek 
tüketimi hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilebilir. 
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EK 1: 

Tablo 2: Kadınların İsraf ile İlgili Görüşleri  
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“En çok kalan yemekleri israf ederim”. (G. 1). “Meyveye takıntım var. Sürekli meyve diyorum ama en çok onu 
israf ediyoruz gerçekten. Bir de kalan yemekleri israf ederim. Bunu da dışarda yersem yaparım” (G2). “Sebze… 
Çünkü iş hayatından dolayı unutuyorum yapmayı. Dolapta çürüyüp gidiyor” (G3). “Ekmek israfım çok” (G.4). 
“Ekmek israfı en çok” (G.5). “Çoğunlukla israf etmemeye çalışıyorum. Ama kalan yemekler olduğu zaman 
atıyorum” (G.6). “Ekmek” (G.7). “Yemek israf ediyorum daha çok” (G.8). “Ekmek ve su” (G.9). “Ekmek” (G.10). 
“Ekmek daha çok israf oluyor…”. (G.11). “Meyve de çok israf ediyorum. Çok alıyorum” (G12). “Ekmek ve sebze 
türü şeyler israf oluyor”.(G.13). “Gıda israfı yapmam ama Yemek artıkları .” (G14). “Ekmek israf oluyor. (G.15). 
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“Yemek için zaman ayıramadığımdan, zaman kısıtlı olduğundan ve dışarda yemek yeme nedeniyle daha çok israf 
meydana geliyor. Bazı şeyler koyuyorlar yemeklere. Siz onları sevmiyorsunuz, tadını beğenmiyoruz. Çöpe 
gidiyor”. (G.1). “Alışkanlıklar… Mesela, kahve içmeyi çok seviyoruz ama onu içmesek ve dışardansa evde yemek 
yapsak daha iyi”.(G2). “İhtiyacımız olandan fazlasını aldığımız için israf oluyor”. Alışkanlıklarım da bu anlamda 
etkili. Mesela dışardan hep takılıyorum” (G3). İhtiyacımdan çok miktarda alınması israfa neden oluyor” (G.4). 
“Genelde ihtiyaçtan fazla alım olduğunda israf olur. Fazla olunca bozuluyor. Bunun yanında dışarda yemek 
yediğim zamanlarda ekmeğin daha çok israf olduğunu görüyorum” (G.5). “Evde bulunmayıp yiyemediğimiz 
durumlarda israf oluyor genelde(G.6). “İhtiyaçtan fazla alınması nedeni ile israf olur” (G.7). “Yemekler ihtiyaç 
fazlası yapıldığı zaman israf oluyor. Havanın da etkisi olabiliyor. Aldığın şeyi tüketemiyor, uzun süre kalıyorsa israf 
oluyor o zaman. Moralim bozuk olduğu zaman israf olabiliyor yani. Mesela lodos rüzgârı estiği zaman yiyeceksem 
bile, o rüzgâr estiği zaman yiyemiyorum, israf oluyor. Yağmur yağacak mesela, o zaman vücudumda ağrılar 
oluyor. O zaman yemek israfı da olabiliyor. Yiyemiyorum yani o yemeği. Öyle huylarım var. Hava kapalı olunca, 
bulutlu olduğu zaman karanlık ortamı hiç sevmeyen bir kişiyim. Bu durumlar gıda israfı yapmamda etkilere sebep 
olabiliyor”(G.8). “Misafir geldiği zaman çok olur…. Yani ihtiyaçtan çoksa falan. Evdekiler bayat ekmeği yemedikleri 
için ertesi güne bir şeyde kullanma imkânım olmayınca ister istemez küfleniyor.  Bir de mutsuz olunca genelde 
iştahım kaçar, yemekler israf olur” (G.9). “Dışarıda bırakıldığı zaman israf ediliyor. Dalgın oluyoruz, unutuyoruz 
bazen, dolaba koymuyoruz” (G.10). “Çok alınınca daha çok israf olunuyor bence.. Birde dışarda takılınca..” (G.11). 
“Çok alıyorum, ondan çok israf yapıyorum” (G12). “Maalesef bir sürü şey alıyorsunuz. İsraf oluyor”. Ama tabi 
sadece bu mu? Değil. Birine kızmışsam kendimi yemeğe veririm (G13). “Psikolojin bozuk olduğu zaman en 
sevdiğin yemeği bile yemiyorsun. Bu gibi durumlar olabiliyor”. (G14). “Alışkanlıklar kesinlikle sebep oluyor. Ben 
de daha çok çocukların sevdiği yemekleri yapmaya çalışıyorum ki, bu da bir alışkanlıktır, yemek kalabiliyor ve bu 
israf oluyor. Dışarda yemek yeme alışkanlığı da en temel nedendir”. (G.15). 
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“Yemek falan kalsa bile, köpek olduğu için köpeğe gönderiyorum kalan yemekleri” (G.1). “Tüketebileceğim kadar 
alırım.. İlk defa aldığınız fakat tadını beğenmediğim yiyecek için ise tadını beğenen birini bulurum” (G2). 
“İhtiyacımız olmayan bir şey almamaya çalışıyorum…” Yemeklerimi mesela az kişilik yapmaya çalışıyorum” (G3). 
“Hiçbir yöntem uygulamam” (G.4). “Daha düşünerek almaya çalışırım. Genelde ihtiyacım olmayan şeyi almama 
konusunda kendime telkinde bulunuyorum.  Marketlerde çok cezbedici reklamlar oluyor bazen. Onlara dikkat 
etmeye çalışıyorum. Bazen şartlandırıyorum kendimi almayacağım şeklinde” (G.5). ”Yaptığım alışverişlerde 
yeterince almaya çalışırım. “Daha az yemek yapılabilir. Hani çok olduğu zaman yenmeyip atılabiliyor” (G.6). “Fazla 
almamaya özen gösteririm”. (G.7). “Az alarak israfı önlemeye çalışırım. Az aldığım zaman çabuk tüketirim” (G.8). 
“Mümkün olduğunca az ekmek alıyorum. İhtiyacımızdan fazlasını almam” (G.9). “Hayvanlara falan vermeye 
çalışırım”. Konteynırın yanına koyuyorum, hayvanlar yiyorlar” (G.10). “Yeteri kadar almaya çalışırım. Bazı şeyleri 
değerlendiririm. İsraf etmemeye çalışırım. Mesela ekmek kaldı, onu fırında kızartır, çorbama atarım. Kalan 
yemeği de komşumla paylaşırım”. (G.11). “Az almaya başladım. Yani dengeliyorum. Mesela ekmeğe bir şey 
olduğunda kuruturum. Meyvelerde suyunu sıkarım. Çok çabuk bir şey olmasın diye. Hani içilecek gibiyse suyunu 
sıkar, suyunu değerlendiririm” (G12). “ Ekmek az almaya çalışıyorum. Hani 1 tane ekmeği dilimleyerek dolaba 
koyuyorum. Ekmek israfını bu şekilde çözümledim. Yemeklerde de önceden oğluma sorup istediği bir şeyi 
yaparak,  öyle çözümledim. Başka bir çözüm bulamıyorum. Bence öyle olmalı yani. İlk tattığım şeyi beğenebilecek 
birine veririm. Atmaya kıyamam. Birine tattırırım, illa ona veririm. Ben beğenmeyebilirim. Hoşuma gitmemiş 
olabilir. Ancak çevremde hoşuna gidecek birisi olabilir.(G13). “Gereksiz olanı almam. Aldıysam yerim. Sevmesem 
de yerim. Yiyeceğim kadarını alırım. (G14). “Plan çok önemli diye düşünüyorum. Planlı yemek yapmak, planlı 
alışveriş yapmak gibi alışkanlıklar geliştirerek israfı önlemeye çalışırım. Çoğunlukla eşimi alışverişe gönderirim. 
Çünkü o tam listeyi alır. Fazla almaz yani”. (G.15). 

Çe
vr

en
iz

de
ki

le
ri

n 
gı

da
 

is
ra

fın
ız

a 
te

pk
is

i 
ne

di
r?

 
 

“Bence çocukları olan insanların genelde gıda israfları daha çok oluyor ” (G.1). “Bir yakınımla alışveriş yapıyorsam 
ve beni tanıyorsa boşu boşuna para verme diyor yani.” (G2). “Sosyal çevrem gıda israfını azaltmamda etkin rol 
oynar (G3)”.“ Sosyal çevrem gıda israfını azaltmada çok etkin değil. Ama eşim kızıyor ekmekleri atınca. (G.4)” 
“Sosyal çevrem gıda israfı azaltmada etkin rol oynamaz, tam tersi”. Sadece genelde toplum arasında bir laf vardır 
ya, israf olunca günah olur. Tepki genelde sadece o boyutta (G.5).” “Yani arkadaşlar birbirlerine tavsiye yoluyla 
uyarıda bulunur” (G.6). “Herkesin kendi kişilik görüşü vardır” (G.7).  “Çocuklarım israf etmeme konusunda uyarıda 
bulunur. Komşularım bir şey demez” (G.8).. “Tabiki. Mesela bir yerden bir şey duyuyorsun. Neyi nasıl koruyacağını 
öğreniyorsun. Çevremdekilerin tepkisi israf önlememde etkili oluyor yani” (G.9). “Onlarda aynı şeyi söylüyorlar 
ama maalesef uygulamıyorlar. Çöpe atıyorlar” (G.10). “Yani ben israf etmeyi sevmem ama başkalarını öyle 
görmüyorum yani. Onlar daha rahat. Yani duyarlı değil herkes israfa karşı”. (G.11). “Onlar da azaltmaya 
çalışıyorlar. İsraf olmasın, maddi durumdan. Çok israf yapma diye tepki verirler genelde” (G12). “Valla çevremdeki 
insanlarla aynı düşüncedeyiz. Belirli ölçülerde geliri olan bir çevre, aynı ölçüdeyiz. Onlarda aynı şekilde benim 
gibi. Zaman yani o kadar israf edilecek kadar uzun değil”. (G.13). “Bana karşı tepkisi olan yok. Çevremde israf 
yapan insanlar var. (G14). “Çevrem beni pek uyarmaz ve etkide bulunmaz”. (G.15). 
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“Şu zamanda uyarı bence olmuyor. Tavırlarını bilmediğim için karşıdaki insanın, onu bu devirde eskiden belki 
olabilirdi ama şu devirde mümkün değil bence”. (G.1). “Aslında çok da karışmam” (G.2). “Uyarırım”. Mesela bir 
arkadaşım var. Annesi domates yemiyor ama her pazara gittiğimizde domates alıyor kadın ve her defasında 
engelliyoruz onu (G3). “Etrafımda çok israf etmeyen olunca çok konu da olmuyor yani” (G.4). “Uyarırım. Evde 
açık olan yemek bırakıldığında dahi kızarım”. Etrafa dağıtırım” (G.5). “Gördüğüm takdir de uyarırım tabi” (G.6). 
“Çok sevdiğim kişiyse uyarırım”. Çok sevdiği, beni dinleyen birisiyse tavsiye ederim” (G.7). “Uyarıda bulunurum. 
Yemek yenecek durumdaysa, o yemeği atma, israf ediyorsun derim” (G.8). “Tabiki. Gözümüzün önünde yapılan 
şeylere müdahale ediyoruz. Uyarıda bulunuyoruz” (G.9). “Uyarırım. Yani diyorum ki yiyin ya da çöpe atmayın ki 
hayvanlara verin. Bir kenara koyun (G.10). “Tabii ki de uyarırım”. (G.11). “Ben de uyarıda bulunurum. Kendim 
önceden çok israf olduğunu bildiğim için az yaparım” (G12). “Bulunuyorum. Söylüyorum. Elimden geldiğimce ben 
de yardımcı olmaya çalışıyorum”.(G13). “Ben onları uyarırım. Onlar beni değil, ben onları uyarırım”. (G14). “ Ben 
kendim için mesela güzel bir pratik yöntem bulursam zaten çevreme söylerim. Fakat sen şunu niye çöpe attın 
diye demem ama pozitif yönden bakarak onların da bu yöntemleri kullanmalarını tavsiye ederim. (G.15). 
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“Hazırlamıyorum. Kendi kafama göre. Orda beğendiğim orda almayacaksam bile canım istediyse, gözüme 
çarptıysa onu alıyorum. (G.1). “Hazırlıyorum ve sadık kalıyorum (G.2). “Alışveriş listesine sadık kalmaya 
çalışıyorum. Ama alışveriş listesini hazırlarken aklıma gelmeyen şeyler oluyor. Alışveriş sırasında denk geldiyse 
alıyorum” (G3). “ Genel de sadık kalıyorum alışveriş listesine” (G.4). “Hazırlarım. Büyük oranda sadık kalıyorum. 
Bazen farklı şeyler de alabiliyorum” (G.5). “Pek liste hazırlama alışkanlığım yok. Ama yani evde biten şeyleri, eksik 
olan şeyler genel de kafamdadır. Ona göre alırım veya fazladan da beğendiğim bir şey olursa alabilirim” (G.6). 
“Alışveriş listesi hazırlamam. Pazara çıktığım zaman ihtiyaç olanları alırım” (G.7). “Kafamda toparlarım 
alacaklarımı. Bir ihtiyacım olduğunu hatırlarsam, bir eksiklik varsa alırım.. Liste hazırlamam” (G.8). “Hazırlamam.. 
bir şey ekstra indirimdeyse onu da alırım. Mesela, çayda, şekerde, deterjanlarda büyük bir indirim olursa ve evde 
de az kalmışsa yedek olarak onlardan da alırım” (G.9). “Hazırlamam… Evde olmayan gereklileri alırım” (G.10).  
“Alışveriş listesi yaparım. Gerekli görmediğim şeyi almam. Yani fazlasını hiç almam”. (G.11). “Alışveriş listesi 
yaparım, onu alırım. Fazlasını almam”. (G13). “Evet listesi hazırlarım ve sadık kalırım”. (G14). “Liste hazırlarım”. 
Fakat listeye sadık kalamıyorum. Onun için eşimi gönderiyorum”. (G.15) 
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Kendimde de dâhil pek kimseyi bilinçli görmüyorum” (G.1). “ Kendimi daha bilinçli görüyorum”.(G2). “Tam 
anlamıyla bilinçli değiliz. Bir parça ekmek bile çöpe gidiyorsa israf var demektir” (G3). “Yani öyle ekmek dışında 
öyle çok israfım olmuyor. Ama çok da bilinçli görmüyorum” (G.4). “Büyük oranda kendimi bilinçli buluyorum ama 
bilinçsiz insanlar da var. Çok üzülüyorum” (G.5). “Yani çok üstün seviye de olmasa da, israfın kötü bir şey olduğunu 
en azından biliyorum.” (G.6). “Herkesin kendi kişisel yapısı bilinçli olmasında etkili, ancak kendi adıma bilinçliyim” 
(G.7). “Bilinçli ve bilgili görüyorum kendimi. Çünkü yanlış yapmamaya çalışırım. Çevremi bilemem. Gördüğüm 
kadarıyla herkes aynı değil” (G.8). “Kendimi bilinçli görüyorum ama çevremde herkesi bilemeyeceğim için 
göremeyebilirim” (G.9). “Kendimi bilinçli görüyorum” (G.10). “Yani tabii ki, israfı hiç sevmem ve bilinçli 
davranmaya çalışırım”.(G.11). “Bu kadar çok israf edilmemesi gerektiğini düşünürüm ve bilinçli 
davranırım”.(G12). “Evet. Benim gibiler hepsi. İsraf ediyorlar ama bilinçli de davranmaya çalışıyorlar” (G13). “Pek 
bilinçli değiliz”(G14). “Bilinçli olduğumuzu düşünüyorum ama uygulamada biraz zorlanıyoruz”. (G.15). 

* G1: (36, Evli, Lise, Hastane işçisi-Çalışan, 2000 ile 3000 TL), G2: (33, Evli, Üniversite, Muhasebe-Çalışan, 5500 TL), G3: (28, Evli, Üniversite, Yurt 
yönetim memuru-Çalışan, 2700 TL), G4: (34, Evli, Yüksek lisans mezunu-Çalışan, 3200 TL), G5: (40, Evli, Üniversite, Muhasebe-Çalışan, 4000 TL), 
G6: (44, Evli, Lise, Yemekhane de servis elemanı-Çalışan, 1700 TL), G7: (71, Evli,  İlkokul, Ev hanımı, 2000 TL), G8: (54, Evli, İlkokul, Ev hanımı, 
1600 TL), G9: (47, Evli, Lise, Ev hanımı, 3000 TL), G10: (41, Evli, İlkokul, Ev hanımı, 1500), G11: (46, Evli, İlkokul, Yurt kantinin de kasiyerlik-
Çalışan, 1650), G12: (36, Evli, İlkokul, Yemekhane çalışan, 1900) (G12), G13: (39, Bekâr, Lise, Ev hanımı, 2500 TL), G14: (42, Bekâr, Üniversite, Ev 
hanımı, 1500 TL), G15: (43 yaş, Evli, Üniversite, Sosyal hizmetler danışmanı-Çalışan, 2000 TL) 
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STRUCTURAL MODIFICATION POLITICS IN ECONOMIC VALUE FORMATION 
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ABSTRACT: 

In this study, we aimed to discuss the growth tendency of the Marmara Region olive production scale and the 
process of economic growth and institutionalization. Based on Bandırma and Erdek, where an important olive 
production infrastructure takes place, understanding the value of the economic contribution of such olive 
production is very important both in terms of structural financial transformation policies and economic 
understanding and the financial value of the regional olive production trend. In other words, it appears that olive 
production is an important export item and create an important contribution scale in structural change policies 
which mean that the balance as an important means of change. In this context, it is understood that formation 
of an important regional cooperative in Bandırma, Erdek and Ayvalık triangles is meaningful both in terms of 
economic and institutional policy. The Marmarabirlik-Marmara Olive Agriculture-Sales Cooperative Association- 
Bandırma and Erdek, which is an important institution founded on the region, created a pretty meaningful 
economic added value by adding value to olive exports and this fact has directly affected also the regional policies 
of this institution as meaningful changes. In addition to, this institution has effected also on this fact both on the 
basis of this production incentives and regional development and the olive export volume have increased in the 
last period which favour to producer's advantage. 
 
Key Words: Olive Production, Structural Alteration, Economic Added Value, Marmarabirlik Cooperative, Regional 
Development. 
JEL Codes: Q13, Q14, Q17, Q18. 
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Doç. Dr. Ahmet Niyazi ÖZKER 
Bandirma Onyedi Eylul University, aozker@bandirma.edu.tr; niyaziozker@yahoo.com 

 

ÖZET: 

Bu çalışmada, Marmara Bölgesi zeytin üretim ölçeğinin büyüme eğilimini ve ekonomik büyüme ve kurumsallaşma 
sürecini tartışmayı amaçladık. Önemli bir zeytin üretim altyapısının yer aldığı Bandırma ve Erdek'e dayanarak, bu 
tür zeytin üretiminin ekonomik katkısının değerini anlamak, hem yapısal mali dönüşüm politikaları hem de 
ekonomik anlayış ve bölgesel zeytin üretiminin mali değeri açısından çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle, zeytin 
üretiminin önemli bir ihracat kalemi olduğu ve yapısal değişim politikalarında önemli bir katkı ölçeği yarattığı ve 
bu da dengenin önemli bir değişim aracı olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Bandırma, Erdek ve Ayvalık 
üçgenlerinde önemli bir bölgesel kooperatif oluşumunun hem ekonomik hem de kurumsal politika açısından 
anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede kurulu önemli bir kurum olan Marmarabirlik-Marmara Zeytin Tarım-Satış 
Kooperatifi Derneği- Bandırma ve Erdek, zeytin ihracatına katma değer yaratarak oldukça anlamlı bir ekonomik 
katma değer yarattı ve bu gerçek bu kurumun bölgesel politikalarını da anlamlı değişiklikler olarak doğrudan 
etkilemiştir. Buna ek olarak, bu kurum, hem bu üretim teşviklerini hem de bölgesel gelişmeyi temel alarak bu 
durumu da etkilemiş ve üreticinin lehine olan son dönemde zeytin ihracat hacmi artmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin Üretimi; Yapısal Değişim; İktisadi Katma Değer, Marmarabirlik Kooperatifi, Bölgesel Gelişim.  
JEL Kotları: Q13, Q14, Q17, Q18. 
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INTRODUCTION 
 
Olive production in the Marmara Region is undoubtedly increasing day by day and this increase has 
necessitated an important institutionalization along with production increase. Erdek, Bandırma and 
Ayvalık district's olive producers went to a common institutionalization and found an important 
institution under the name of "Marmarabirlik Cooperative". The "Marmarabirlik Cooperative", an 
important regional institution, attracts attention with its export potential. The value of the economic 
contribution on the national income is increasing day by day and this institution presents a striking 
process with the structural change and production policies it has made in the last period. Structural 
change policies that are increasing day by day in Bandırma and Erdek regions can be considered as an 
expression of the search for different export potential productions. It can be clearly stated that the 
Marmarabirlik Cooperative has a positive relationship between planned product purchases and 
increases in exports and payments to producers. Taking into account the heavy weight of exports, 
especially in Bandırma and Erdek regions, it is worth noting that this institutional target of regional 
olive production is around 500 billion dollars in 2023. In addition to, this institution has also made 
meaningful studies with olive production encouraging activities such as İznik Lake in Marmara Region, 
Kapıdağ Peninsula and Trakya Region (GTB, 2016: 3).  
 
It should be emphasized that the primary aim of increasing the regional olive production of this 
institution is to increase the olive exports again which mean to increase the economic contribution 
criteria as a national economic value (GTHB, 2016: 83). Bandırma and Erdek region olive production 
level of increase in the share of exports, 2005 compared to today, one hundred percent increase can 
be said. Bandırma and Erdek Region have the most important features showing the increase of olive 
exports with an institutional new structure, the increase in the presentation of exported goods as 
packaged goods. This situation can be considered from two perspectives on the basis of Bandırma and 
Erdek Region. The first is that a meaningful increase in the share of goods exported from these regions 
in foreign markets. This structural developing confirms via approaches in investment increases and 
expenditures increasing storage and packaging services. Second, it is the confidence that a stable 
corporate culture gives to foreign markets. Indeed, it can be said that this fact is the main reason why 
there is a significant increase in the "olive grain quality" and the number of olive trees grown in 
Bandırma and Erdek regions. In regarding of this angle, it appears that the production of Bandırma and 
Erdek Region olive produces a meaningful institutionalization with the Marmarabirlik Kooperatifi - 
Marmara Olive Agriculture-Sales Cooperative Association- founded in 1954. This fact has contributed 
to also put forth the increasing support of the producer is a significant basic ground via the remarkable 
increasing number of regional olive qualities and partners. In addition to, the added value of the 
cooperative shareholders' financial tax burden on behalf of the public has been also an important 
source of national finance with increasing proportions of regional tax shares. The annual capacity of 
the Bandırma and Erdek regions olive production is in a structure that encourages production in these 
regions with the increase of the storage capacity. Storage infrastructures are undoubtedly being the 
most important chain of investments of the Marmarabirlik Cooperative. This approach has also 
increased integrated plant production and has increased its annual production capacity to 55 thousand 
tons including all regions (TÜSSİDE, 2015: 260). On the other hand, this situation is expected to reach 
500 million TL annually in 2018 that means to set the goal of turnover. This express about 50 thousand 
tons of corporate production sales after 2018 on an institutional basis. It should be stated that these 
figures are figures as Marmarabirlik Cooperative and do not cover the non-institutional sale of the 
manufacturer. Certainly, Bandırma and Erdek olive production for region have more above 
institutional amount and value of olive production (GTB, 2016: 13-14). The number of olive trees in 
each deciare in Bandırma and Erdek region is about 20-25.  
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1. TRANSFORMATION AND INSTITUTIONALIZATION TO STRUCTURAL POLITICS IN OLIVE 
PRODUCTION 

 
Institutionalization policies have been an important factor in increasing olive production in Bandırma 
and Erdek regions. Because, in the previous years, olive production has an important place in the 
informal sector, which leads to poor quality production as well as unfair profit formation. 
Institutionalization has made it possible for olive production policies to have gone on as a structural 
change policy. This process of institutionalization is particularly oriented towards the development of 
olive export policies and this fact is in constant change and development (GTB, 2018: 17-19). In 
addition to this, the provision of information and technical support throughout the production of olive 
cultivation has also constituted important stages of institutionalization (GTB, 2018: 23). This 
educational process, starting with olive cultivation, has also transformed the formal framework in 
which institutional supports are provided at every stage of the development in which production is 
assessed. The most important stage of institutionalization in olive production was the Marmarabirlik 
Cooperative founded in 1954.  
 
1.1. Regional-Institutional Identity of Marmarabirlik Cooperative in Olive Production and 

Institutional Indicators 
 

Until 1950 years, it is undoubtedly a serious corporate identity problem that the olive productions in 
Bandırma and Erdek regions meet not the important standards. The existence of an anonymous olive 
production trend is not a standard, but it has been away from being expressed with an institutional 
identity for many years. Until mid-1950s, despite the existence of some public initiatives, it is not 
possible to talk about the existence of an institutional olive production. The institutionalization efforts 
that started with the establishment of the Marmarabirlik Cooperative in 1954 can be considered to 
have focused primarily on the provision of olive purchase prices standards via the support of the 
central government. After 1960 and 1970, we see that the olive purchasing has grown in the direction 
of the formation of the standards of production standards. In other words, Erdek and Bandırma regions 
have tried to ensure that olive quality is equivalent to the applied prices via the cooperative standards. 
In these regions, the harmonization of the quality-price scale is to be the first aim related to support 
the manufacturer rather than the profit priority (Ligvani and Artukoğlu, 2015: 133-134). 
 
The other aim related to regional-institutional identity of olive production in Bandırma and Erdek 
region in the basis of Marmarabirlik Cooperative is quality of olive production and is the educations 
related to the olive producers that need some important knowledge to the aimed olive production 
quality in the international standards. Institutional educational obligations were also included in the 
regulations of the Marmarabirlik Cooperative, as well as in the regulations of the institution (Savran 
and Demirbaş, 2011: 96-97). A further statement of this approach includes the obligations of the 
institutional partners in the field of acquiring information. Likewise, personal and vocational education 
emphasis was given by the institution "Marmarabirlik Academy Web Site" in the 2017/2018 work 
report. This approach is not only an olive grower training but also an institutional training for staff and 
especially expertise training. However, it should be emphasized that basic education focuses on olive 
ripening, processing and packing. "It is also seen that" Occupational Health and Safety "education has 
a significant place in institutional education. Another education that can be counted within the scope 
of Marmarabirlik Cooperative is "Olive Tasting Education" ((Marmarabirlik Kooperitifi, 2018: 22-23).  
This training, which is based on the European Union countries, has created an important product range 
considering the different culinary cultures of the countries. This training is not only for working 
professionals, but also for olive producers and dealers. In Marmarabirlik Cooperative, we can see that 
sales and marketing training has changed with different options with the recent increases in export 
level. Especially sales agreements with international institutions have raised expectations in corporate 
trainings. During the opening to foreign countries, the expanding structure of the international sales 
chain has made it necessary to increase the standards of institutional laboratories. Higher standards 
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of quality, higher level of education have been inevitable in intensive laboratory training (Savran and 
Demirbaş, 2011: 97-98). For this purpose, it has been aimed to increase the efficiency of the laboratory 
trainings in the production process with the experts brought from abroad and achieved this goal to a 
considerable extent (Gökçe, 2003: 18). The third target of the regional-institutional identity of the olive 
production in Bandırma and Erdek region in the basis of Marmarabirlik Cooperative is the presentation 
and harmonization of economic and financial obligations to the economy of the country. The other 
side of this issue is the financial strategy of the Marmarabirlik Cooperative's investments. In terms of 
the Marmarabirlik Cooperative, financial investments can be summarized as follows, taking also into 
account the decline in value, from 1 November 2015 to 31 October 2017: 
 

Table 1. The Financial Investments of The Marmarabirlik Cooperative for Last Period  
Financial Investment 

                    (TL) 
 1 November 2016 

31 October 2017 
1 November 2015 
31 October 2016 

Period Head  3.667.108 3.769.737 

Capital Payment  --- --- 

Consolidation Values  --- --- 

Attachments  --- --- 

Financial Impairment (-)     180.516    102.629 

Financial Reductions (-)  --- --- 

End of Period  3.486.592 3.667.108 

Source: Marmarabirlik Kooperatifi (2018), Genel Kurul Faaliyet Raporu-2016/2017, p.72. 

As seen Table 1, the financial investment values of the Marmarabirlik Cooperative should be discussed 
on the basis of the declines in value as shown in Table 1. Apart from this, this fact is necessary to 
consider the recent period view of institutionalization together with financial institution debts. In 
particular, corporate debt to Ziraat Bank should be handled with increased credit limits for institutional 
obligations. It is possible to refer to the institutional identity of the Marmarabirlik Cooperative as a 
consignment-consolidated and collection-expenses budget for each branch established in the 
cooperative. In Table 2 it is possible to see the values separated to the facilities: 
 

Table 2.  The Consolidated and Collection-Purchase Expense Budget for Each 
Branch Established in the Marmarabirlik Cooperative 

Section Branch Total 
Disbursed Appropriation Actual Values 

375.901.144,00 333.834.350,13 

Gemlik Cooperative 14.100.000,00 12.881.599,52 

Mudanya Cooperative 44.696.911,00 42.244.956,28 

Erdek Cooperative 29.942.510,00 27.596.025,59 

Orhangazi Cooperative 17.556..010,00 12.930.736,09 

İznik Cooperative 62.698.200,00 35.037.971,92 

Edincik Cooperative 28.094.688,00 27.210.512,85 

Mürefte Cooperative 14.596.000,00 12.752.871,74 

Marmara Island Cooperative   2.169.765,00   1.335.143,74 

Headquarters 62.624.110,00 62.168.623,34 

Başköy Integrated Facilities 99.422.950,00 99.975.909,06 

Source: Marmarabirlik Kooperatifi (2018), Genel Kurul Faaliyet Raporu-2016/2017, p. 20. 
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This institutional sensitivity in the formation of price-quality standards also means that the olives 
produced in Erdek and Bandırma regions are in different breed and production scale. The overriding 
of this difference on the institutional basis is a priority for the Marmarabirlik Cooperative and it is also 
aimed at increasing the presentation scale for sales. In this context, it appears that overseas sales 
targeting put forth the priority of these corporate objectives on the basis of co-operative. In addition, 
at this stage, the support of the olive producer with the necessary equipment and olive medicines for 
production also plays an important role in this priority goal of the cooperative (Bayramer, 2015: 57). 
This approach, which emphasizes the reduction of olive production costs, is also in the scope of the 
considered primary approach in order to obtain the quality of olive desired from the producer 
(Bayramer, 2015: 63).  
 
1.2. The Location of Marmarabirlik cooperative in olive production in Bandırma and Erdek Regions 

Olive production in Bandırma and Erdek regions can be considered to represent about one third when 
the Marmarabirlik Cooperative is based on institutional olive purchases. It is possible to address in five 
basic stages the institutional activity of the Marmarabirlik Cooperative to promote olive production. 
The first of these steps is to increase the production level and quality in the production of olive in 
Bandırma and Erdek region -including the Edincik region (Asa, 2017: 3). Increasing the production 
efficiency in the relevant region at every stage can also be expressed by the necessity of upgrading 
existing standards.  
  
When we look at it compared to years, it is possible to say that the production of the table olives, 
especially Edincik region, increases considerably. In terms of quality of olives, it is observed that there 
are significant increases in the area of Gemlik Type olive planting in this region. It is important for being 
analysed of this institution both its institutional activity and its structural modification politics in order 
to reveal the entire production and sales limits of the Marmarabirlik Cooperative including other olive 
by-products (Minareci, 2016: 4). The general aggregate amounts for the 2017-2018 business year in 
the production and sale of olives of the Marmarabirlik Cooperative can be seen in Table 2 below:  
 

Tablo 2. The Location of Marmarabirlik Cooperative in Olive Production and Sales  

in the Last Period (2017/2018 Business Year) 

Product Type Production (Ton) Sales (Ton) 

Table Olive 33.500 33.445 

Olive Oil   1.300   1.275 

Olive paste      300      280 

TOTAL 35.100 35.000 

Source: Marmarabirlik Kooperatifi, (2018), Genel Kurul Faaliyet Raporu-2016/2017, p.37. 
 

These figures for sales and production for the 2017/2018 business year shown in Table 2 show that 
production and production capacity have increased substantially. Estimated turnover for this business 
year is approximately TL 489.505.000. In the light of Table 2, it can be said that the efficient production 
and sales targets we have dealt with within the objectives of the cooperative are realized. The second 
institutional objective of the Marmarabirlik Cooperative is to reduce production costs. At this point, it 
has been accepted as a basis to determine policies to reduce the cost of sales and production of 
corporate costs. The third objective is to put the quality of production into the domestic and foreign 
markets through the structural modification politics (Marmarabirlik, 2014: 3). The safeguarding of the 
goals of quality standards constitutes the main structure of institutional policies and determines 
direction -ISO 9001- in institutional investors (ETI Group, 2014: 13). The fourth objective is to clarify 
expenditure items and to increase the controllability of the expenditures made by the institution. This 
is also aimed at increasing the efficiency of institutional expenditures. The fifth aim of 
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institutionalization is to increase its employability with structural policies and to provide working 
environments in the scope of international structural policies (Kader, 2013: 46).  
 
In this point, it is worth to remind that the total amount of olive production of Marmarabirlik 
Cooperative before 2017-2018 is only approximately 30.000 thousand tons. It is important in this 
respect that we should address that the reasons for the increases in recent years are institutional 
investments. On the other hand, from Table 2, it is observed that the limits for olive production and 
the sales limits are about the same. It should be also emphasized that this improvement is a 
consequence of the increases in the corporate economic value scale as a result of the structural 
transformation policies we have dealt with.  
 
It is also important to evaluate the production trends of Bandırma and Erdek regions on the basis of 
Marmarabirlik Cooperative as related to is based on structural change policies. The phenomenon 
expressed by this approach stems from the fact that the two district of are predominantly institutional 
and constitute an important economic contribution scale by evaluating the olives. In particular, the 
increase in purchases of Gemlik and Water Type olive species based on the Edincik Marmarabirlik 
Cooperative on the basis of the increase after 2010 is meaningful in terms of analysing the 
effectiveness of the structural change policies in the regional quality. In the Table 3 below, it is possible 
to observe this trend. 
 

Table 3. The Olive production Trend of Edincik Marmarabirlik Cooperative with the Olive 
Kinds 

 

Business Year 

 
Gemlik Type 

(KG.) 
 

 
Water Type 

(KG.) 
 

 
TOTAL 
(KG.) 

 

Oiler 

 
Table 
Type 

2009-2010 2.128.195 923.187 3.051.382   137.500 2.913.882 

2010-2011 2.148.967 3.024.088 5.173.055   626.932 4.546.123 

2011-2012 3.866.675 2.728.471 6.595.146 1.431.996 5.163.150 

2012-2013 4.022.390 2.834.012 6.856.402   725.997 6.130.405 

2013-2014 2.967.587 2.061.046 5.028.633   429.212 4.599.421 

2014-2015 3.116.681 2.683.825 5.800.506   387.525 5.412.981 

2015-2016 2.855.954 1.323.613 4.179.567   184.958 3.994.609 

2016-2017 4.090.199 2.439.042 6.529.241 1.125.806 5.403.435 

2017-2018 5.045.693 3.615.627 8.661.320   889.974 7.771.346 

Source:  Source: Marmarabirlik Kooperatifi (2018), Genel Kurul Faaliyet Raporu-2016/2017, p.76. 

As seen in Table 3, it is observed that the Gemlik and Water Type olive purchases after the 2009/2010 
business year have been converted into the table olive type trend significantly. This situation can be 
interpreted in two ways: First, the expansion of the corporate market scale has resulted in increased 
sales trends and sales diversification. The second is the magnitude of the increase in production 
volume related to the olive diversity of these increases.  
 
In the context, Edincik Marmarabirlik Cooperative has presented this total olive that taken from the 
Bandırma and Erdek regions (approximately 8.660 tonnes olive) both in the interior and the exterior 
as table type olive (approximately 7.770 tonnes). It is possible to say that the economic contribution 
scale of Edincik Marmarabirlik Cooperative for Bandırma and Erdek region has increased about three 
times in the last ten years considering the table 3. 
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2. THE STRUCTURAL TRANSFORMATION POLICIES IN THE FORMATION OF ECONOMIC VALUE AND 

EXPECTATIONS FROM THESE POLITICS 

It is not possible to say that the training and infrastructure services given to the producers of Erdek 
and Bandırma region in these years are very meaningful. The support of Erdek and Bandırma region 
olive production targets three main purposes with its regional-institutional identity. It is possible to 
say that these aiming goals have become more significant in the foreground, especially after the 1990s. 
Indeed, we see that institutional olive production in Erdek and Bandırma regions, especially in the 
years of 1990 and after 1990s, has progressed considerably with both domestic production and 
domestic sales, which will contribute more to the country's economy. It is especially important to 
emphasize that the primary purpose of the institutionalization of Erdek and Bandırma region olive 
production is to establish the regional price-quality equivalence (Yeni Erdek, 2017: 1). Because 
corporate value understanding must be in line with international standards as well as in favour of 
producers. The harmony between these two phenomenon has accepted as a precedent value in 
Marmarabirlik Cooperative in overcoming structural sourness.  
 
In Bandırma and Erdek regions, we can say that the primary reason why we take the structural 
modification policies towards olive production as an institutional basis on the basis of Marmarabirlik 
Cooperative is that it is the main driver of regional institutional activities in olive production. In this 
context, it is possible to determine the main topics of structural transformation policies are as: 
"Financial Policies and Institutional Liquidity Management"; "Target Policies in Partnership 
Transactions and Corporate Partnership"; "Infrastructure and Authorization of the Institution" and 
"the Corporate Legal Personality in Law-Based Stability Policies Following Alterations". On the basis of 
the institution, in the development of these change policies, in addition to that it is very important to 
also consider the assistant policies as "Work Year Budget Results" and "Work Year Work Programs". In 
addition, accurate forecasting of national macroeconomic changes to ensure the effectiveness of 
institutional structuring programs is key to achieving anticipated effectiveness and goal convergence 
from institutional considerations (Eren, 2009: 36-38). This fact is very important because of it is 
important to correctly understand the price increases in countries such as our country for the future 
institutional budgets (investment budget and current expenditure budget). From this point of view, 
next year's budget and budgets' balances should be shaped by these possible current value increases 
(Eren, 2009: 43).  
 
This phenomenon constitutes the core of institutional policies and appears to be the main inevitable 
point of the budget policies of the Marmarabirlik Cooperative. In this context, it can be said that the 
transformation of the structural transformation policies into an efficient process is primarily based on 
the re-organization and reformulation of the institutional budget. All corporate transformation 
policies, including the financial liquidity management of the Marmarabirlik Cooperative, depends on 
all being successful in the scope of this financial modification. However, on the basis of institutional 
budget policies, the Marmarabirlik Cooperative recently sought a considerable financial ground by 
taking into account the effects of exchange rate changes in revealing a clear conversion value of the 
budget and result balances that we mentioned.  
 
Exchange rate policies and exchange rate valuations have become the overriding determinants and 
directors of fiscal structural change policies. Marmarabirlik Cooperative has started to prefer all 
financial liquidity preferences in terms of exchange rates especially for foreign markets. The primary 
reason for this situation is for a more realistic determination of olive production costs, as well as a 
clearer understanding of export limits for foreign markets. This approach has resulted in the 
establishment of a new institutional "Exchange Rate Policy" aimed at increasing the value creation of 
olive production in the target structural transformation policies of the Marmarabirlik Cooperative. In 
other words, with the new "Profit and Loss Accounting" that can be caused by the exchange rate of 
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Marmarabirlik Cooperative, some important structural change policies have set targets. To summarize 
briefly: 

Ø These are the costs of the economic assets owned by the Marmarabirlik Cooperative and the 
exchange rate-related increasing values of these assets. Certainly, these costs are also 
directly related to the effect of the cost increases arising from exchange rate increases on 
the resulting debts (Döhring, 2008: 2). This phenomenon is significant with the additional 
costs that the effect on the interest costs of exchange rate differences have on the 
institutional budget and the balance. From the view of the new structural budget policies, 
recognition of the value of assets denominated in foreign currencies as net purchase values 
by revaluating them on a balance basis is the essence of the new target budget formation 
policies (Shcherbina and Tamulevičienė, 2018: 162 ). 

Ø Undoubtedly, the policies arising from the use of foreign currency have also revealed the 
financial risks and the need for institutional financial trust. Often, exchange rate risks and 
possible costs arising from institutional transactions are required to have exchange rate risks 
at the lowest level in order for structural policies to be effective (Parlak and İlhan, 2016: 4). 
The Marmarabirlik Cooperative has frequently expressed the need for low exchange rate risk 
policies after institutional buying and selling transactions and has preferred to go to the 
alteration occasion to provide institutional guarantee for exchange rate risks. These 
preferences have taken place in the related structural change policies and stabilization 
policies for corporate financial transactions in last period. 

Ø Another important factor in the policies of the exchange rate is the foreign exchange buying 
and selling debt arising from the foreign operations of the Marmarabirlik Cooperative as a 
foreign exchange. At the beginning of the lost values reflected, as a foreign debt, is concerned 
the basic lost values in the scope of foreign exchange that cannot be collected. This approach, 
which also expresses the exchange rate risk, reflects the exchange rate as a higher value with 
possible exchange rate differences (Habib et al. 2016: 14). In the case of structural change 
policies, this situation was intended to analyse the transactions made with the foreign 
exchange rate, which were separately taken into account in the foreign operations, from 
different points of view (Papaioannou, 2006: 4). This situation was seen as an important risk 
factor in the structural transformation policies of the Marmarabirlik Cooperative and it was 
aimed to overcome this problem via the active spare foreign exchange reserves and net 
values of institutional and foreign investments related to the economic values formation 
(GTB, 2014: 6). 

One of the most important structural transformation policies is liquidity risk management for the 
formation of economic value. Liquidity risk management in olive production at institutional level is 
carried out by Marmarabirlik Cooperative. In this context, it is seen that the balance sheet consisting 
of the purchases and sales of the Marmarabirlik Cooperative constitutes an important part of the 
liquidity risk management. It includes elements related to newly be created structural transformation 
policies and institutional control of cash flows, reorganization of financial liabilities and maturities. 
Marmarabirlik Cooperative has set out liquidity risk tables and utilization values of fund resources as 
of October 31, 2017 and aimed to exceed fund utilization risks with structural transformation policies. 
Structural transformation policies for financial targets therefore present market risks, including 
exchange rate risks, and producer incentive policies, in which interest rates are rearranged. In addition, 
another important aspect of these structural turning policies is the restructured price policies 
(Marmarabirlik, 2016: 2). The main theme of structural transformation policies is the regulation of 
credit risk and the cash flow interest rates in a common balance in the light of all these.  
 
A significant institutional discipline was required for the exchange of forward transactions with 
financial contracts and for the purchase and sale of value proxies through exchange rates. This financial 
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discipline is the basis of recent institutional change policies in particular. The structural change policies 
of the Marmarabirlik Cooperative in this context also have increased the quality of credit providers to 
the development of the institution. It is quite meaningful to express the institutional structural 
transformation policies of the Marmarabirlik Cooperative by means of changes to the financial 
statements in the consoled tables. The consolidated financial statements that are institutionally Public 
Oversight Accounting and Auditing Standards Authority created by Turkey are regulated in accordance 
with Financial Reporting Standards. The harmonization with these standards is also open to comments 
on the revision of the tables on financial risk management. This phenomenon also constitutes the 
dynamism of structural transformation policies on the basis of Marmarabirlik Cooperative. Certainly, 
the comparability of liquidity risks, depending on years, increases the dynamism of conversion policies 
even further. In addition, the financial risk policies that are the core of structural transformation 
policies aim to establish joint risk policies together with the institution's subsidiaries and aim to 
strengthen the structure of the corporate audit-weighted financial audit.  Undoubtedly, this approach 
means that structural change policies also adopt the internationally accepted institutional policy 
standards and provide a basic framework for the outsourcing of an institution (OECD, 2005: 2-3).  
 

CONCLUSION 
 
The economic value formation of the olive production in Bandırma and Erdek region has entered into 
an increasing and accelerating process with institutional policies. As the beginning of the increasing 
olive production, it is seen that Marmarabirlik Cooperative is the most important unit that applies 
institutional policies. Structural change and transformation policies on the basis of Marmarabirlik 
Cooperative have increased the foreign market scale of olive production and significantly increased 
the economic contribution scale. The continual change in institutional activity related to all these 
effects has encouraged the production of olives in Bandırma and Erdek regions and has continuously 
manipulated the existence of new policies for foreign markets.  
 
This trust, on the other hand, resulted in an increase in the demand for foreign markets as a product 
quality and encouraged national production on the basis of Bandırma and Erdek region. The presence 
of significant increases in both the purchases and sales on the basis of recent developments in the 
Marmarabirlik Cooperative, especially after 2008, may be compatible with the increases in the region's 
olive production. Even though the Marmarabirlik Cooperative has not reached the target levels with 
the institutional policies for the future, this situation has developed a meaningful development trend 
with both the diversification of olive production and the increase of producer number in Bandırma and 
Erdek regions.  
 
However, the problems of harmonization with the technological infrastructure of the institutional 
transformation require more international support for the presentation of institutional olive 
production, especially to the outer markets. However, the frequent inadequacy of institutional 
infrastructure investments and the limited variety of presentations in olive production have distorted 
the structural effectiveness of institutional change-transformation hedges. Besides, it is observed that 
financial liabilities, especially institutional debts, also have significant effects on the institution. In this 
context, it can be said that institutional obligation has two major negative impacts on structural 
institutional policies in the case of Marmarabirlik Cooperative.  
 
The first of these is that the investments in Bandırma and Erdek region are not realized at the desired 
level and the second one is below the desired price level of the price expectations according to the 
members of the Cooperative. The fact that the desired price policies do not take place in the process 
and the weakness of the physical infrastructure expectations and the weakness of the producer 
incentive policies are the most concrete indicators of this negative situation. But, it is hard to say that 
the structural transformation policies and the increasing olive production are always in the process 
harmony due to the institutional bureaucratic applications. Institutional policies are accompanied by 
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institutional responsibilities, and the position of each renewal policy can primarily cause institutional-
financial problems. Undoubtedly, the growing institutional structure will also contribute to the 
formation of various buy-and-sell alternatives in overcoming financial problems by increasing the 
economic contribution scale. 
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ÖZET   
 
Anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de içinde yer aldığı Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön Asya Bölgesi 
olan ve Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ülkemizde de yetişen önemli bir tarımsal üründür. Ülkemizin 
tarımsal ürün ihracatında zeytin ve zeytinyağının önemli bir yeri bulunmaktadır. Son yıllarda da sağlıklı 
beslenmeye yönelik artan ilgiye bağlı olarak dünyada zeytin ve zeytinyağı tüketiminde yaşanan artış zeytin 
üreticiliğine olan ilginin de artmasına neden olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’deki 
zeytin ağacı sayısı 2002 yılında 100 milyon civarında iken, bu rakamın 2017 yılında 175 milyon civarına arttığı 
görülmektedir. 2017 yılı için Türkiye genelindeki zeytin üretiminin 1.640.000 tonu yağlık, 460.000 tonu sofralık 
olmak üzere 2.100.000 ton olduğu tespit edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı üreticiliği 
dünyadaki zeytin ve zeytinyağı üreticiliği ile karşılaştırmalı olarak analiz edilecek; sonrasında ise Türkiye’de zeytin 
üretiminde önemli bir yeri olan Balıkesir ilinin Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas, Marmara ilçelerinde zeytin 
üreticiliğinin durumu ve Türkiye zeytin üretimi içerisindeki yeri ve katkısı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: zeytin üretimi, Türkiye, Balıkesir 
JEL Kodu: Q10, R10 
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ABSTRACT 
 
Olive, which is the symbol of Mediterranean civilization, is an important agricultural product grown in our 
country. The homeland of olive is Upper Mesopotamia and South Front Asia Region, where Southeast Anatolia 
is located. Olive and olive oil has an important role in the agricultural products exportation of Turkey. In recent 
years, the increase in the consumption of olive and olive oil in the world has increased due to the increasing 
interest in healthy nutrition. This raise in the consumption has caused increasing interest in olive production. 
According to Turkish Statistical Institute data, the number of olive trees in Turkey in 2002 was around 100 million 
and it has increased to around 175 million in 2017.  The statistics indicate that Turkey achieved 2.100.000 tons 
of olive production in 2017. 1.640.000 tons of this olive production was for olive oil and 460.000 tons was for 
table olives. This study aims to evaluate the olive and olive oil production of Turkey in comparison with other 
important producer countries in the world. Furthermore, the study focuses on Balıkesir Province which has a 
significant role in the country’s olive production. And finally it is aimed to put forth the role and contribution of 
5 districts of Balıkesir Province, namely Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara, in olive production. 
 
Keywords: olive production, Turkey, Balıkesir 
JEL Code: Q10, R10 
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1. GİRİŞ 
 
Tüm dünyadaki 900 milyon ağaçtan % 98’ inin Akdeniz çanağında yer almasına bağlı olarak zeytin ağacı 
Akdeniz uygarlığının sembolü olarak bilinir. Zeytinin anavatanı Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kıbrıs 
adasını içerisine alan bölge olarak kabul edilir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2018: 4).  
 
Zeytin ağacı,  1000 yaşına kadar yaşayabilen çok özel bir ağaçtır. Zeytin ağacının uzun yaşamı, 
yapraklarındaki, oleuropein maddesine dayanır. Bu madde, zeytin ağaçlarını, hastalık ve zararlılardan 
korur. Zeytin ağacı için, yetiştirilmeye elverişli coğrafya; yazları sıcak, kışları ılıman geçen iklimlerdir. 
Suyu seven zeytin ağacı susuzluğa da dirençlidir. Zeytin ağacına, fakir toprakların zengin ağacı denir. 
Sulanınca, verimi artar. Su yetersiz olunca da, ufak-buruşuk tane verir. Zeytin ağacı, yayla ve tepelerde 
iyi gelişir ve bol ürün verir. Böyle yerlerde, yağ oranı da yüksek olur. Sofralık zeytin çeşitleri için düzlük 
yerler, daha uygundur. Bugün dünyanın en önemli kanser ilacı köpek balığı kıkırdağıdır. 
Köpekbalığından çıkan sgualene adlı madde sızma zeytinyağında bol miktarda bulunur. Günde 100 cl. 
zeytinyağı tüketimiyle köpekbalığı kıkırdağından alınacak kadar sgualene alınır (UZZK, 2018). 
 
Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre dünya sofralık zeytin üretimi 2016-2017 sezonunda 
2,93 milyon ton; 2017-2018 sezonunda 2,87 milyon ton olmuş olup en önemli üretici ülkeler AB, 
Türkiye, Mısır, Cezayir, Fas, Suriye ve Arjantin olmuştur. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta 
onu Yunanistan ve İtalya izlemektedir. AB ülkeleri 2017-2018 sezonunda dünya sofralık zeytin 
üretiminin %30,5'ini karşılamıştır. Dünya zeytinyağı üretimi ise 2016-2017 sezonunda 2,58 milyon ton; 
2017-2018 sezonunda 3,31 milyon ton olmuş olup en önemli üretici ülkeler AB ülkeleri (İspanya, İtalya, 
Yunanistan, Portekiz), Türkiye, Tunus, Fas ve Suriye'dir. AB ülkeleri 2017-2018 sezonunda dünya 
zeytinyağı üretiminin % 66'sını karşılamıştır. 
 
Zeytinin ülkemizde ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
üretilmektedir. Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin illeri de 
Türkiye’de zeytin üretimi yapılan başlıca illerdir. Türkiye’ de yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi 
bulunmaktadır. Bu aile işletmelerinin de % 14’ü Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ve Marmarabirlik 
ortaklarından oluşmaktadır. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin yaklaşık 22 bin, Marmarabirlik'in 
yaklaşık 30 bin ortağı bulunmaktadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2018: 5). 
 
Bu çalışmada Türkiye’deki zeytin üreticiliğinin dünyadaki zeytin üreticiliği içerisindeki yeri analiz 
edilecek; sonrasında ise Türkiye’de zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Balıkesir ilinin ve Balıkesir’in 
Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ve Marmara ilçelerinin zeytin üreticiliğinin durumu ve Türkiye zeytin 
üretimi içerisindeki yeri ve katkısı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
dünyada zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirilecek, üçüncü bölümde Türkiye'de zeytin üreticiliğinin 
durumu özetlenecek, dördüncü bölümde Balıkesir ilinin ve Balıkesir'in Bandırma, Erdek, Gönen, 
Manyas, Marmara ilçelerinin zeytin üretimine ilişkin tespitler aktarıldıktan sonra son bölümde de sonuç 
ve önerilere yer verilecektir. 
 
 
2. DÜNYADA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ 

 
2017-2018 üretim döneminde dünyadaki sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin bilgiler Tablo 
1'de sunulmaktadır. Bu veriler incelendiğinde ilgili dönemde dünyada sofralık zeytin üretiminin 2 
milyon 870 bin ton olduğu ve bu üretimin %16’sının Türkiye tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
İlgili dönemde dünya sofralık zeytin üretiminde ilk üç sırayı 875 bin ton ile AB ülkeleri, 500 bin tonla 
Mısır ve 460 bin tonla Türkiye izlemektedir. 
 
Zeytinyağı üretimi incelendiğinde ise 2017-2018 döneminde dünyada toplamda 3 milyon 311 bin ton 
zeytinyağı üretilmiştir. Bu üretimde ilk sırayı 2 milyon 174 bin ton ile AB ülkeleri almaktadır. İlgili yılda 



 

 182 

ikinci büyük üretici ülke 280 bin ton üretimiyle Tunus olurken, 263 bin ton üretimiyle Türkiye üçüncü 
sırada yer almaktadır. Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin dünya üretiminin % 8'ini oluşturduğu tespit 
edilmektedir. 
 

Tablo 1. 2017-2018 Döneminde Dünya’da Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi 
SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ (BİN TON) ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ (BİN TON) 

 2016/2017 2017/2018  2016/2017 2017/2018 

Dünya  2929,5 2870,5 Dünya 2586,5 3311,5 

AB Ülkeleri 842 875 AB Ülkeleri 1751,5 2174,5 

Mısır 550 500 Tunus 100 280 

Türkiye  430 460 Türkiye 208 263 

Cezayir 293 280 Fas 110 140 

Fas 120 130 Suriye 110 100 

Arjantin 96 105 Cezayir  63 80 

Suriye 190 100 Arjantin 24 43,5 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (2018) 
 
Tablo 2'de 2017-2018 üretim döneminde dünyada sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatı verileri 
sunulmaktadır. Buna göre ilgili dönemde dünyada gerçekleştirilen sofralık zeytin ihracatı 693 bin 
tondur ve bu ihracatın 290,5 bin tonu AB ülkeleri tarafından, 120 bin tonu Mısır tarafından, 90 bin tonu 
ise Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ilgili dönemde dünya toplamındaki sofralık zeytin 
ihracatının %13’ünü gerçekleştirildiği görülmektedir. Zeytinyağı ihracatına ilişkin veriler incelendiğinde 
ilgili dönemde dünyada toplamda 971 bin ton zeytinyağı ihracatı gerçekleşmiştir. Bu ihracatın % 60'lık 
kısmının AB ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmektedir. İkinci büyük ihracatçı Tunus iken 
90 bin ton ihracatı ile Türkiye zeytinyağı ihracatında dünyada üçüncü sıraya yerleşmektedir. İlgili 
dönemde Türkiye toplam dünya ihracatının %9'luk kısmını gerçekleştirmiştir. 
 

Tablo 2. 2017-2018 Döneminde Dünya'da Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı 
SOFRALIK ZEYTİN İHRACATI (BİN TON) ZEYTİNYAĞI İHRACATI (BİN TON) 

 2016/2017 2017/2018  2016/2017 2017/2018 

Dünya  653,5 693 Dünya 778 971 

AB ülkeleri 284,5 290,5 AB Ülkeleri 558 578,5 

Mısır 107,5 120 Tunus 89,5 200 

Türkiye  60 90 Türkiye 45 90 

Fas 86 90 Arjantin 16,5 36 

Arjantin 61,5 55,5 Fas 9 15 

Peru 21,5 22 ABD 7 12 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (2018) 
 
UZK verilerine göre dünyada sofralık zeytin ithalatında ilk sırayı 146 bin ton ile ABD'nin, ikinci sırayı 115 
bin ton ile Brezilya'nın, üçüncü sırayı ise 105 bin ton ile AB'nin aldığı görülmektedir. Dünya zeytinyağı 
ithalatında ise ilk üç sırayı ABD (305,5 bin ton), AB (160 bin ton) ve Brezilya (70 bin ton) almaktadır. 
 

 
3. TÜRKİYE’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2016 yılında dünyada zeytin ağaçlarının 
kapladığı tarım alanı 10.650.068 hektardır. Türkiye'de zeytin ağaçlarının 2016 yılında kapladığı alan ise 
845.542 hektar olup dünyada zeytin ağaçlarının kapladığı tarım alanlarının %7,9'una karşılık 
gelmektedir.  
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TÜİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye'de toplam işlenen tarım alanı 20.036.992 hektardır ve bu 
alanın içerisinde zeytin ağaçlarının kapladığı alan 846.062 hektardır. 1995 yılında zeytin ağaçlarının 
kapladığı alan 556.209 hektar olup toplam işlenen tarım alanının %2,29'una karşılık gelmektedir. Bu 
oranın 2017 yılında % 4,22'ye yükseldiği tespit edilmiştir.  
 
Türkiye'de zeytin üretiminin yapıldığı önemli iller arasında Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Hatay, Bursa, 
Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Çanakkale yer almaktadır. Tablo 3'de bu illere ilişkin veriler yer almaktadır. 
Bu veriler Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) koordinatörlüğünde hazırlanan 2018-2019 
Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti Raporu'ndan elde 
edilmiştir. Zeytin ağacı sayısına göre değerlendirme yapıldığında ilk üç sırayı Aydın, Manisa ve İzmir 
almaktadır. Balıkesir’in yedinci sırada yer aldığı görülmektedir. Meyve vermeyen ağaç sayısı olarak 
Mersin ilinin ilk sırada oluşu dikkat çekici bir ayrıntıdır ve yeni fidan dikimindeki artan eğilime işaret 
etmektedir. Bursa ili yemeklik zeytinin elde edilecek toplam zeytin içerisindeki payının en yüksek 
olduğu ilimizdir (% 70). İkinci sırada ise Manisa (% 48) yer almaktadır. Balıkesir'de ise yağlık zeytin 
üretiminin toplam zeytin üretimi içerisindeki payının yüksek olduğu tespit edilmekte (% 76), Aydın'dan 
sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Aydın’da toplam yağlık zeytin üretiminin toplam zeytin 
üretimi içindeki payının % 84 olması beklenmektedir. 
 

Tablo 3. Türkiye'de Zeytin Üretiminin Yapıldığı Başlıca İller 
  AĞAÇ SAYISI AĞAÇ 

BAŞINA 
ZEYTİN 
DANESİ 

(KG) 
 

ELDE 
EDİLECEK 

ZEYTİN 
(TON) 

YEMEKLİĞE 
AYRILACAK 

ZEYTİN 
(TON) 

  

YAĞLIĞA 
AYRILACAK 

ZEYTİN (TON) 

ELDE 
EDİLECEK 

ZEYTİNYAĞI 
(TON) 

1 KG. 
ZEYTİNYAĞI 
İÇİN ZEYTİN 
DANESİ (KG) 

MEYVE  
VEREN  

MEYVE 
VERMEYEN  

BALIKESİR 11.038.624 473.990 10 109.902 26.455 83.446 15.269 5,5 

BURSA 11.437.422 418.660 13 148.686 104.081 44.606 8.921 5 

ÇANAKKALE 4.932.871 525.413 9 44.288 7.750 36.538 7.308 5 

İZMİR 16.248.942 3.053.569 6,3 102.756 20.340 82.382 15.389 5,4 

MANİSA 18.674.379 3.152.198 16,6 310.067 147.648 162.419 28.525 5,6 

AYDIN 22.387.754 2.514.812 9 200.889 31.985 168.904 33.781 5 

MUĞLA 16.221.391 1.219.435 2,6 41.698 2.998 38.700 7.790 4,9 

GAZİANTEP 8.929.292 850.229 7,8 70.000 6.500 63.500 11.500 5,5 

HATAY 12.492.281 3.294.750 7,3 91.000 5.500 85.500 17.000 5 

MERSİN 7.379.753 5.126.399 9,2 68.000 11.000 57.000 9.000 6,3 

TOPLAM 151.069.434 26.774.532 9,9 1.500.467 423.644 1.074.789 193.613 5,6 

 

2018-2019 Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti Raporu'na 
göre Türkiye genelinde toplam 151.347.628 adet meyve veren, 26.583.103 adet meyve vermeyen ağaç 
mevcut olduğu tahmin edilmiştir. Meyve vermeyen ağaç sayısında geçtiğimiz yıla göre %5,4 artış 
gözlemlenmektedir. Rapora göre ağaç başına ortalama 10 Kg zeytin verimi (geçen yıla göre -%29,2 
verim düşmesi ) ile 1.500.467 ton zeytin danesi alınacağı (geçen yıla göre -%36 azalma) beklenmektedir. 
Alınması beklenen zeytinin 423.644 ton’ unun sofralık zeytine (geçen yıla göre -%7,6 azalma), 
1.076.823 tonunun yağlığa (geçen yıla göre -%35 azalma) ayrılacağı bundan da ortalama 1/5.6 
randıman ile 193.613 ton (geçen yıla göre -%27 azalma) zeytinyağı elde edileceği tahmin edilmiştir.*

 
 
 

                                                             
* 2017-2018 Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti Raporu'na göre Türkiye 
genelinde toplam 151.347.628 adet meyve veren, 26.583.103 adet meyve vermeyen ağaç mevcut olup, ağaç başına ortalama 
13.4 kg zeytin verimi ile 2.031.244 ton zeytin danesi alınacağı bunun 455.772 tonunun sofralık zeytine, 1.593.698 tonunun 
yağlığa ayrılacağı bundan da ortalama 1/5.6 randıman ile 287.041 ton zeytinyağı elde edileceği, tahmin edilmiştir.  
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3.1. Sofralık Zeytin Üretimi 
 
Şekil 1*’de Türkiye’de zeytin ağaç sayılarının ve Şekil 2'de ise Türkiye'de zeytin üretiminin 1988-2017 
yılları arasındaki gelişimi gösterilmektedir. 1988 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede toplam ağaç 
sayısında %104 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte aynı dönemde meyve veren 
zeytin ağacı sayısındaki artışın %87 olduğu tespit edilmektedir. 2017 yılında Türkiye’de yaklaşık olarak 
148 milyon meyve veren, 26 milyon meyve vermeyen olmak üzere toplamda 174 milyon zeytin ağacı 
bulunmaktadır.  
 
Zeytin üretiminde ise yağlık zeytin üretiminin sofralık zeytin üretiminin üzerinde seyrettiği, aradaki 
farkın en az olduğu yılda bile oransal farkın 1,4’ün altına inmediği gözlenmektedir. Türkiye 'de 2017 
yılında toplamda 2 milyon 100 bin ton zeytin üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin 460 bin tonu 
sofralık, 1 milyon 640 bin tonu ise yağlık zeytin niteliğindedir. 2017 yılındaki toplam zeytin üretiminin 
%78'i yağlık zeytin özelliğindedir. Türkiye’de periyodisiteden dolayı zeytin üretiminin yıllara göre inişli 
çıkışlı bir seyir izlediği ve bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün alındığı gözlenmektedir. 
Ancak son yıllarda iklim koşullarının düzelmesi, yeni zeytin fidanlarının dikimi ve zeytin üretiminin 
özendirilmesi konusundaki çalışmaların etkisiyle zeytin üretimindeki dalgalanmanın azaldığı ve artış 
eğiliminin sağlandığı görülmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 2018: 3). Şekil 2'de 
izlenen 1988-2017 süreci içerisinde üretimde yıllar içinde yaşanan dalgalanmaların özellikle 2008 
yılından sonra azaldığı tespit edilmektedir. Üretimdeki büyük dalgalanmaların önlenmesi ve sürekli bir 
ürün arzının sağlanabilmesi için sulama, ilaçlama ve gübreleme gibi bakım işlemlerine ilişkin zeytin 
üreticisinin eğitilmesi ve desteklenmesi önem arz etmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 2018: 26). 
 
Şekil 3†, Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminin, tüketiminin ve ihracatının 1996 yılı sonrasındaki gelişimi 
gösterilmektedir. 1990-91 döneminde 8 bin ton olan zeytin ihracatımızın 2000-2001 döneminde 32 bin 
tona, 2017-2018 döneminde 90 bin tona arttığı gözlenmektedir. 2000-2001 döneminden 2017-2018 
dönemine geçişte sofralık zeytin ihracatımızın %181 oranında arttığı görülmektedir. 2017-2018 
döneminde Türkiye sofralık zeytin üretiminin yaklaşık olarak % 20'sini ihraç etmiştir. Türkiye'nin sofralık 
zeytin tüketimindeki zaman içerisindeki artış da dikkat çekmektedir. Nüfustaki artış dikkate alındığında 
da kişi başı zeytin tüketiminin 1996 yılında 2,2 kilo kadarken 2016 yılına gelindiğinde bu rakamın 4,4 
kiloya çıktığı hesaplanmaktadır. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre 1990 yılı 
sonrasındaki dönemde Türkiye'nin kayda değer bir sofralık zeytin ithalatı olmamıştır, bir diğer ifadeyle 
üretimi tüketimini karşılamaktadır.  
 

                                                             
* 1988-2017 yılları arasında Türkiye’de zeytin ağaç sayısının ve zeytin üretiminin gelişimine ilişkin veriler Ekler kısmında Tablo 
11’de sunulmaktadır. 
† Türkiye’de zeytin tüketimine ve ihracatına ilişkin veriler Ekler kısmında Tablo 12’de sunulmaktadır. 
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Şekil 1: Türkiye’de Zeytin Ağacı Sayısı (Bin)  

Kaynak: TÜİK (2018) 

 

Şekil 2: Türkiye’de Zeytin Üretimi (Ton) 
 Kaynak: TÜİK (2018) 

 

 
Şekil 3: Türkiye’de Sofralık Zeytin Üretimi, Tüketimi ve İhracatı (Bin Ton) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (2018) 
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3.2. Zeytinyağı Üretimi 
 
Şekil 4'te*Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve ihracatına ilişkin veriler sunulmaktadır. Zeytinyağı üretimi 
1990-1991 döneminde 80 bin ton, 2000-2001 döneminde 175 bin ton, 2017-2018 döneminde 263 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 döneminde 1.640.000 ton yağlık zeytin üretilmiş ve bu yağlık 
zeytinler kullanılarak 263.000 ton zeytinyağı elde edilmiştir. 6,24 kg yağlık zeytinden 1 kg zeytinyağı 
elde edildiği hesaplanmaktadır. Bu değerin ele alınan dönemlerde 5 kg (1999-2000 dönemi) ile 9,64 kg 
(2002-2003 dönemi) arasında dalgalandığı hesaplanmıştır. Zeytinyağı üretiminde hızla ilerleyen 
ülkemizin zeytinyağı tüketiminin arttığı görülmektedir. Türkiye'de kişi başına zeytinyağı tüketimi yılda 
1,5 litre olup bu oran UZK üyesi diğer ülkelerde ortalama 9 litre civarındadır. Kişi başı zeytinyağı 
tüketimi Yunanistan'da 12 litre, İspanya ve İtalya'da 10 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye'de 6 
litre civarındadır (Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2018: 14). 
 

 
Şekil 4: Türkiye’de Zeytinyağı Üretimi, Tüketimi ve İhracatı (Bin Ton) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (2018) 
 

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatına bakıldığında 1990-1991 döneminde 10 bin ton olan ihracatı 2017-
2018 döneminde 90 bin tona yükselmiştir ki bu zeytinyağı üretiminin %34'üne karşılık gelmektedir. 
Türkiye'nin zeytinyağı için önemli ihracat pazarları ve bu ülkelere 2017 yılında yapılan ihracat miktarları 
Tablo 4' te gösterilmektedir. Buna göre ilgili yılda İspanya, ABD, İtalya, Suudi Arabistan, İran ve 
Japonya'nın zeytinyağı ihracatı yaptığımız başlıca ülkeler olduğu tespit edilmektedir. İhracatımızın en 
önemli kısmının 18.200 tonla İspanya'ya gerçekleştiği görülmektedir. İkinci sıradaki ithalatçı ülkenin ise 
14.299 ton ile ABD olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. Türkiye’nin Zeytinyağı İhracatı Yaptığı Ülkeler 

İthalatçı Ülkeler 2017 İthalatçı Ülkeler 2017 
İhracat Miktarı (Ton) İhracat Miktarı 

(Ton) İspanya 18.200 Peru 407 
A.B.D. 14.299 Irak 402 
İtalya 4.260 Almanya 394 
Suudi Arabistan 2.887 Kanada 369 
Fildişi Sahili 1.259 Suriye 225 
İran 1.179 Kuveyt 166 
Japonya 1.132 Oman 149 
Fas 919 Çin 148 
Avustralya 615 Somali 107 
Kore Cumhuriyeti 456 Norveç 104 
Birleşik Arap Emirlikleri 417   

Kaynak: International Trade Center, Trade Map (2018) 
 

                                                             
* Türkiye’de zeytinyağı üretimi, ihracatı ve tüketimine ilişkin veriler Ekler kısmında Tablo 13’de sunulmaktadır. 
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4. BALIKESİR İLİNDE ZEYTİN ÜRETİMİ 
 
TÜİK verilerine göre 2017 yılında Balıkesir ilinde toplam işlenen tarım alanı 313.533 hektardır ve bu 
alanın içerisinde zeytin ağaçlarının kapladığı alan 81.932 hektardır.  Oransal olarak yorumlandığında 
Balıkesir ilinde 2017 yılında zeytin ağaçlarının kapladığı alan ilin toplam işlenen tarım alanının 
%26,13'ünü oluşturmaktadır. 2017 yılı için Balıkesir ilindeki zeytin ağaçlarının kapladığı alan Türkiye'de 
zeytin ağaçlarının kapladığı alanın % 9,7'sini oluşturmaktadır. Buna ilişkin bilgiler Tablo 5'te 
aktarılmaktadır. İncelenen beş ilçenin zeytin ağaçlarının kapladığı alanın Balıkesir ilindeki zeytin 
ağaçlarının kapladığı alan içindeki payı Bandırma için %1,83; Erdek için %5,09; Gönen için %0,37; 
Manyas için %0,34 ve Marmara için %1,16'dır. Bu 5 İlçe toplamının Balıkesir içindeki payı ise %8,78 
olmaktadır. 
 

Tablo 5. Zeytin Ağaçlarının Kapladığı Alan (Dekar) 
  BANDIRMA ERDEK GÖNEN MANYAS MARMARA BALIKESİR TÜRKİYE 

2004 15.850 41.950 3.290 900 8.000 821.510 6.440.000 
2005 15.000 41.950 3.320 950 8.000 789.090 6.620.000 
2006 16.000 41.950 3.330 1.500 8.000 790.441 7.118.428 
2007 16.500 41.950 3.560 2.000 8.000 799.621 7.530.001 
2008 16.500 41.950 3.560 2.100 8.000 803.526 7.743.701 
2009 16.500 41.950 3.545 2.200 8.000 806.809 7.784.125 
2010 16.500 41.950 3.542 2.730 8.000 807.581 7.840.313 
2011 15.100 41.970 3.500 2.750 8.200 809.434 7.984.926 
2012 15.100 41.970 3.477 2.750 8.200 810.290 8.137.650 
2013 15.221 42.307 3.453 2.772 11.693 822.273 8.258.266 
2014 15.221 42.307 3.430 2.772 11.600 820.916 8.260.915 
2015 15.221 42.307 3.300 2.753 11.600 820.694 8.369.346 
2016 15.221 42.307 3.196 2.764 9.600 818.681 8.455.420 
2017 14.996 41.663 3.044 2.764 9.473 819.323 8460..619 

Kaynak: TÜİK (2018) 
 

Tablo 6. Meyve Veren Yaşta Zeytin Ağaçlarının Sayısı 
  BANDIRMA ERDEK GÖNEN MANYAS MARMARA BALIKESİR 
2004 304.000 870.000 107.610 34.000 100.000 10.420.075 
2005 293.000 870.000 107.800 37.000 115.000 10.438.555 
2006 295.000 870.000 107.880 40.000 115.000 8.305.850 
2007 295.000 870.000 113.090 52.000 125.700 10.470.727 
2008 295.000 870.000 113.130 58.000 125.700 10.483.292 
2009 295.000 890.000 113.110 64.000 125.700 10.512.327 
2010 295.000 890.000 113.108 65.000 131.700 10.695.120 
2011 267.000 890.440 113.070 72.000 131.700 10.779.580 
2012 248.399 880.231 99.307 71.135 119.706 10.587.697 
2013 248.399 890.231 99.288 71.535 158.706 10.760.072 
2014 248.399 890.231 99.255 80.535 158.706 10.796.459 
2015 248.399 890.231 98.250 89.535 158.700 10.847.583 
2016 253.309 890.231 97.738 110.569 164.700 10.900.581 
2017 240.115 867.714 95.323 108.486 157.915 10.792.719 

Kaynak: TÜİK (2018) 
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Tablo 6'da 2004-2017 döneminde meyve veren yaştaki zeytin ağaçlarının sayısının gelişimi 
sunulmaktadır. Buna göre 2017 yılı için meyve veren yaştaki ağaç sayısı bakımından Balıkesir'in 
Türkiye'deki payı 7,28 olmaktadır. İlçelerin Balıkesir içerisindeki payı ise Bandırma için %2,23; Erdek 
için %8,04; Gönen için 0,88; Manyas için %1,01; Marmara için %1,46; 5 ilçe toplamı için ise %13,62 
olmaktadır. 
 
Tablo 7'da 2004-2017 döneminde meyve vermeyen yaştaki zeytin ağaçlarının sayısının gelişimi 
sunulmaktadır. Buna göre 2017 yılında meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı bakımından Balıkesir'in 
Türkiye'deki payı 1,78 olmaktadır. İlçelerin Balıkesir içerisindeki payı ise Bandırma için % 0,85; Erdek 
için % 2,26; Gönen için 9,93; Manyas için %15; Marmara için %4,27; 5 ilçe toplamı için ise %32,32 
olmaktadır. Manyas ve Gönen ilçelerinde bu oranların yüksekliği zeytin fidanı dikiminin arttığının 
göstergesidir. 
 

Tablo 7. Meyve Vermeyen Yaşta Zeytin Ağaçlarının Sayısı 

  BANDIRMA ERDEK GÖNEN MANYAS MARMARA BALIKESİR 

2004 10.000 54.000 46.280 9.000 21.720 409.124 

2005 12.000 54.000 46.094 10.000 31.700 424.634 

2006 45.000 54.000 46.510 33.000 31.700 489.540 

2007 56.000 54.000 51.380 30.000 21.000 599.284 

2008 56.000 54.000 51.340 28.800 21.000 624.969 

2009 11.045 64.000 51.316 27.600 21.000 663.915 

2010 11.045 64.000 51.313 43.600 15.000 662.292 

2011 11.045 64.000 51.280 39.700 15.000 603.300 

2012 9.900 50.000 51.242 32.200 15.000 568.067 

2013 9.900 40.000 51.218 32.000 24.000 541.173 

2014 9.900 40.000 51.155 24.000 24.000 529.660 

2015 9.900 40.000 50.630 88.330 24.000 549.765 

2016 5.000 40.000 50.273 68.325 21.500 501.403 

2017 4.000 10.628 46.599 70.431 20.067 469.475 
Kaynak: TÜİK (2018) 
 
Tablo 8'de 2004-2017 döneminde zeytin üretimine ilişkin veriler sofralık ve yağlık zeytin ayrımını da 
içerecek şekilde sunulmaktadır. Buna göre 2017 yılında toplam zeytin üretimi bakımından Balıkesir'in 
Türkiye'deki payı % 12,11'dir. İlçelerin Balıkesir içerisindeki payı ise Bandırma için % 1,31; Erdek için % 
3,40; Gönen için 0,31; Manyas için % 0,22; Marmara için % 0,80; 5 ilçe toplamı için ise % 6,04 
olmaktadır. 
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Tablo 8. Zeytin Üretimi (Ton) 

  

 
BANDIRMA  

ERDEK GÖNEN MANYAS MARMARA BALIKESİR 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

TOPLAM 

2004 5.472   5.472 11.310   11.310 1.075 90 1.165 50   50 300 400 700 19.418 137.682 157.100 

2005 5.274   5.274 12.180   12.180 1.469 149 1.618 370   370 550 780 1.330 23.103 192.352 215.455 

2006 5.310   5.310 12.130   12.130 1.469 109 1.578 400   400 750 975 1.725 32.541 108.019 140.560 

2007 4.779 0 4.779 7.830   7.830 1.392 87 1.479 515   515 766 828 1.594 23.199 55.299 78.498 

2008 3.617 0 3.617 5.990   5.990 1.084 71 1.155 447   447 2.100   2.100 29.084 104.514 133.598 

2009 3.186 0 3.186 5.340   5.340 928 71 999 422   422 1.886   1.886 25.873 126.742 152.615 

2010 2.950 0 2.950 7.120   7.120 1.238 99 1.337 325 0 325 1.976   1.976 26.042 93.178 119.220 

2011 2.670 0 2.670 8.900 4 8.904 1.444 129 1.573 576 0 576 1.976   1.976 32.151 120.369 152.520 

2012 2.473 7 2.480 8.798 4 8.802 1.253 128 1.381 545 21 566 1.796 0 1.796 30.316 150.710 181.026 

2013 2.571 17 2.588 2.775 4 2.779 651 112 763 392 18 410 933 240 1.173 11.112 85.272 96.384 

2014 3.674 20 3.694 5.264 4 5.268 1.252 127 1.379 907 50 957 1.796 273 2.069 23.692 120.009 143.701 

2015 2.817 17 2.834 3.577 3 3.580 714 82 796 553 44 597 1.203 216 1.419 16.183 61.289 77.472 

2016 2.538 81 2.619 6.593 5 6.598 604 70 674 333 128 461 1.249 522 1.771 24.626 156.396 181.022 

2017 3.217 103 3.320 8.638 4 8.642 716 70 786 432 140 572 1.496 542 2.038 32.764 221.436 254.200 
Kaynak: TÜİK (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 9: Verim (Kg/ Meyve Veren Ağaç Sayısı) 
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  BANDIRMA  ERDEK GÖNEN MANYAS MARMARA BALIKESİR TÜRKİYE 

  

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

Sofralık 
Zeytin  

Yağlık 
Zeytin 

2004 18  13  11 9 1  6 8 13 15 14 18 
2005 18  14  15 15 10  11 12 16 21 14 12 
2006 18  14  15 11 10  15 15 16 17 18 18 
2007 16 0 9  13 9 10  14 12 11 7 14 9 
2008 12 0 7  11 7 8  17  13 13 15 13 
2009 11 0 6  9 7 7  15  12 15 14 11 
2010 10 0 8  12 10 5 0 15  12 11 11 14 
2011 10 0 10 9 14 13 8 0 15  14 14 14 15 
2012 10 6 10 10 14 13 8 7 15 7 14 18 12 17 
2013 10 16 3 9 7 11 6 6 8 6 5 10 9 15 
2014 15 18 6 9 14 13 12 10 15 7 11 14 10 14 
2015 11 16 4 7 8 9 7 6 10 6 7 7 9 13 
2016 10 14 7 11 7 7 4 5 10 12 11 18 9 13 
2017 14 15 10 9 8 8 5 5 13 13 15 26 10 16 

Kaynak: TÜİK (2018) 
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Tablo 10 'da, 2017-2018 Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi 

Tespit Heyeti Raporu'nda Balıkesir iline ilişkin veriler sunulmaktadır. Buna göre, Balıkesir’de 

toplam 11.024.813 adet meyve veren, 497.990 adet meyve vermeyen ağaç mevcut olduğu, ağaç 

başına ortalama 22,3 kg. zeytin verimi ile 245.391 ton zeytin tanesi alınacağı, bunun 40.688 

tonunun sofralığa, 204.704 tonunun yağlığa ayrılacağı, bundan da ortalama 1/5,9 randıman ile 

34.579 ton zeytinyağı elde edileceği tahmin edilmiştir. 

 

Tablo 10: 2017-2018 Sezonu Rekolte Tahmini (Balıkesir) 

 

Ağaç Sayısı Ağaç 

Başına 

Zeytin 

Danesi  

(Kg.) 

Elde 

Edilecek 

Zeytin  

(Ton) 

Yemekliğe 

Ayrılacak 

Zeytin  

(Ton) 

Yağlığa 

Ayrılacak 

Zeytin  

(Ton) 

Elde 

Edilecek 

Zeytinyağı 

(Ton) 

1 Kg. 

Zeytinyağı 

İçin Zeytin 

Danesi (Kg) 

Meyve  

Veren 

Meyve 

Vermeyen 

BANDIRMA 254309 4000 32,2 8197 5738 2459 328 7,5 

GÖNEN 98.625 49100 10,9 1075,5 981,2 94,3 18,9 5 

MANYAS 110.569 68325 4,2 461 333 128 25,6 5 

ERDEK 1.000.436 40000 10,7 10683 5876 4807 641 7,5 

MARMARA 164700 21500 12 1976,4 1460,4 516 103,2 5 

BALIKESİR 11.024.813 497.990 22,3 245.391,5 40.687,8 204.703,7 34579 5,9 

 
İlgili raporda Balıkesir ilinin ilçeleri için bir değerlendirme yapıldığında meyve veren zeytin ağaç 

sayısına göre sıralama Edremit (2.915.509), Burhaniye (2.081.400), Ayvalık (1.781.485), Gömeç 

(1.399.500), Havran (1.100.170), Erdek (1.000.436) ve Bandırma (254.309) şeklinde olmaktadır.  

 

Bandırma ilçesinde 254.309 meyve veren, 4.000 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunmaktadır. 

2017-2018 rekolte tahminlerine göre ağaç başına 32,2 kg zeytin verimi ile 8.197 ton zeytin elde 

edilmesi öngörülmüştür. Bunun 5.738 tonunun yemekliğe, 2.459 tonunun yağlığa ayrılacağı 

tahmin edilmektedir. Yağlığa ayrılan zeytinden ise 1/7,5 randımanla 328 ton zeytinyağı elde 

edileceği tahmin edilmiştir.  

 

Erdek ilçesinde 1.000.436 meyve veren, 40.000 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunmaktadır. 

2017-2018 rekolte tahminlerine göre ağaç başına 10,7 kg zeytin verimi ile 10.683 ton zeytin elde 

edilmesi öngörülmüştür. Bunun 5.876 tonunun yemekliğe, 4.807 tonunun yağlığa ayrılacağı 

tahmin edilmektedir. Yağlığa ayrılan zeytinden ise 1/7,5 randımanla 641 ton zeytinyağı elde 

edileceği tahmin edilmiştir.  

 

Gönen ilçesinde 98.625 meyve veren, 449.100 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunmaktadır. 

2017-2018 rekolte tahminlerine göre ağaç başına 10,9 kg zeytin verimi ile 1.075 ton zeytin elde 

edilmesi öngörülmüştür. Bunun 981 tonunun yemekliğe, 94 tonunun yağlığa ayrılacağı tahmin 

edilmektedir. Yağlığa ayrılan zeytinden ise 1/5 randımanla 18,9 ton zeytinyağı elde edileceği 

tahmin edilmiştir. 

 

Manyas ilçesinde 110.589 meyve veren, 68.325 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunmaktadır. 

2017-2018 rekolte tahminlerine göre ağaç başına 4,2 kg zeytin verimi ile 461 ton zeytin elde 

edilmesi öngörülmüştür. Bunun 333 tonunun yemekliğe, 128 tonunun yağlığa ayrılacağı tahmin 

edilmektedir. Yağlığa ayrılan zeytinden ise 1/5 randımanla 25,6 ton zeytinyağı elde edileceği 

tahmin edilmiştir. 

 

Marmara ilçesinde 164.700 meyve veren, 21.500 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunmaktadır. 

2017-2018 rekolte tahminlerine göre ağaç başına 12 kg zeytin verimi ile 1976 ton zeytin elde 

edilmesi öngörülmüştür. Bunun 1.460 tonunun yemekliğe, 516 tonunun yağlığa ayrılacağı 
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tahmin edilmektedir. Yağlığa ayrılan zeytinden ise 1/5 randımanla 103 ton zeytinyağı elde 

edileceği tahmin edilmiştir. 

 

2018-2019 Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti 

Raporu'na göre ise Balıkesir iline ilişkin toplam 11.038.624 adet meyve veren, 473.990 adet 

meyve vermeyen ağaç mevcut olduğu, ağaç başına ortalama 10.0 kg. zeytin verimi ile 109.902 

ton zeytin tanesi alınacağı, elde edilen bu zeytinin 26.455 tonunun sofralığa, 83.446 tonunun 

yağlığa ayrılacağı, ortalama 1/5,5 randıman ile 15.269 ton zeytinyağı elde edileceği tahmin 

edilmiştir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye ekonomisinin tarım sektöründe zeytincilik önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de zeytin 

ağaçlarının 2016 yılında kapladığı alan ise 845.542 hektar olup dünyada zeytin ağaçlarının 

kapladığı tarım alanlarının %7,9'una karşılık gelmektedir. Balıkesir de Türkiye'de zeytin 

üretiminin yapıldığı önemli iller arasında yer almaktadır. Balıkesir ilinde 2017 yılında zeytin 

ağaçlarının kapladığı alan ilin toplam işlenen tarım alanının %26,13'ünü oluşturmaktadır. 2017 

yılı için Balıkesir ilindeki zeytin ağaçlarının kapladığı alan Türkiye'de zeytin ağaçlarının kapladığı 

alanın % 9,7'sini oluşturmaktadır. 2018-2019 Üretim Sezonu Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı 

Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti Raporu'na göre Türkiye’de toplam 151.347.628 adet meyve 

veren, 26.583.103 adet meyve vermeyen zeytin olduğu tahmin edilmektedir. Aynı rapora göre 

Balıkesir ilinde ise toplam 11.038.624 adet meyve veren, 473.990 adet meyve vermeyen zeytin 

ağacı olduğu öngörülmektedir. 2018-2019 üretim sezonunda Türkiye genelinde elde edilmesi 

beklenen 1.500.467 tonluk zeytinin 109.902 tonunun Balıkesir’den elde edilmesi 

beklenmektedir. Türkiye genelinde elde edilmesi tahmin edilen 193.613 tonluk zeytinyağının da 

15.269 tonunun Balıkesir’den elde edileceği öngörülmektedir. 

 

 Bu çalışmada Türkiye’deki ve dünyadaki zeytin üreticiliği karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, 

Türkiye’nin zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Balıkesir ilindeki zeytin üretimi ve bunun 

Türkiye'deki toplam zeytin üretimindeki yeri tespit edilmiş ve son olarak da Balıkesir ilinin 

Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas, Marmara ilçelerinde zeytin üreticiliğinin durumu ve 

Balıkesir’in zeytin üretimi içerisindeki yeri ve katkısı değerlendirilmiştir. 

 

Bu değerlendirmelere göre 2017 yılında toplam zeytin üretimi bakımından Balıkesir'in 

Türkiye'deki payı % 12,11'dir. Zeytin üretiminde incelenen 5 ilçenin Balıkesir içerisindeki payının 

ise Bandırma için % 1,31; Erdek için % 3,40; Gönen için 0,31; Manyas için % 0,22; Marmara için 

% 0,80; 5 ilçe toplamı için ise % 6,04 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Zeytin ve zeytinyağı üreticiliğinin geliştirilmesi için öncelikle desteklemeler (mazot, gübre) 

artırılarak tarımsal aktivite özendirilmeli ve ürün artışı sağlanmalıdır. Zeytin üreticilerine hastalık 

ve zararlılarla mücadele ile budama eğitimleri verilmelidir. Erken uyarı sistemi ile çiftçilerin 

önlem almasını sağlamaya yönelik çalışmalar artırılmalıdır. Ülkemizde var yılı yok yılı 

(periyodisite) etkisinin azaltılması için, sulama, ilaçlama, budama ve gübreleme gibi bakım 

işlemleri için zeytin üreticisinin desteklenmesi sağlanmalıdır. Zeytincilik sektörüne ilişkin 

güvenilir bir veritabanı oluşturulmalı ve veriler güncellenmelidir. Zeytincilik sektöründe üretim 

maliyetinin düşürülmesi amacıyla kullanılan başlıca girdilerden akaryakıt ve zeytinde hastalık ve 

zararlılarla mücadelede kullanılan ilaçlar ucuzlatılmalıdır. Tağşişli yağ üretim ve satışı 

engellenmelidir. Yurtiçinde zeytinyağı tüketimini teşvik edici çalışmalara ağırlık verilmelidir.  
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EKLER 

 

Tablo 11: Türkiye’de Zeytin Ağaç Sayısı ve Zeytin Üretimi (1988-2017) 
 

AĞAÇ SAYISI (BİN)  ÜRETİM (TON) 

 

Toplam Meyve 

Veren 

Meyve 

Vermeyen 

Toplam Sofralık Yağlık 

1988   85 646  79 319  6 327 1 100 000  218 000  882 000 
1989   85 710  79 460  6 250  500 000  162 000  338 000 
1990   86 560  80 600  5 960 1 100 000  337 000  763 000 
1991   87 705  81 520  6 185  640 000  181 000  459 000 
1992   87 088  81 260  5 828  750 000  231 000  519 000 
1993   87 163  81 703  5 460  550 000  200 000  350 000 
1994   88 147  82 192  5 955 1 400 000  350 000 1 050 000 
1995   87 581  81 437  6 144  515 000  206 000  309 000 
1996   89 740  83 200  6 540 1 800 000  435 000 1 365 000 
1997   95 730  85 780  9 950  510 000  200 000  310 000 
1998   93 450  85 850  7 600 1 650 000  430 000 1 220 000 
1999   95 500  87 130  8 370  600 000  250 000  350 000 
2000   97 770  89 200  8 570 1 800 000  490 000 1 310 000 
2001   99 000  90 000  9 000  600 000  235 000  365 000 
2002   101 600  91 700  9 900 1 800 000  450 000 1 350 000 
2003   102 750  92 250  10 500  850 000  350 000  500 000 
2004   107 100  94 950  12 150 1 600 000  400 000 1 200 000 
2005   113 180  96 625  16 555 1 200 000  400 000  800 000 
2006   129 265  97 773  31 492 1 766 749  555 749 1 211 000 
2007   144 329  104 219  40 110 1 075 854  455 385  620 469 
2008   151 630  106 139  45 491 1 464 248  512 103  952 145 
2009   153 723  109 127  44 596 1 290 654  460 013  830 641 
2010   156 448  111 398  45 050 1 415 000  375 000 1 040 000 
2011   154 611  117 942  36 669 1 750 000  550 000 1 200 000 
2012   157 061  120 821  36 240 1 820 000  480 000 1 340 000 
2013   167 030  129 161  37 869 1 676 000  390 000 1 286 000 
2014   168 997  140 712  28 285 1 768 000  438 000 1 330 000 
2015   171 992  144 760  27 232 1 700 000  400 000 1 300 000 
2016   173 785  147 430  26 355 1 730 000  430 000 1 300 000 
2017   174 594  148 263  26 331 2 100 000  460 000 1 640 000 

Kaynak: TÜİK (2018) 

 

 

Tablo 12: Türkiye’de Sofralık Zeytin İhracatı ve Tüketimi (Bin Ton)  

İHRACAT TÜKETİM  İHRACAT TÜKETİM 

1990-1991 8 - 2004-2005 58 175 
1991-1992 12 - 2005-2006 54 221 
1992-1993 13 - 2006-2007 55 180 
1993-1994 15 - 2007-2008 20 190 
1994-1995 29 - 2008-2009 65 240 
1995-1996 22 - 2009-2010 65,5 260 
1996-1997 30 132 2010-2011 72 300 
1997-1998 23 127 2011-2012 60 350 
1998-1999 30 149 2012-2013 70 350 
1999-2000 20 130 2013-2014 70,5 355 
2000-2001 32 125 2014-2015 63,5 330 
2001-2002 56 100 2015-2016 72 318 
2002-2003 35 114 2016-2017 60 350 
2003-2004 51 96 2017-2018 90 380 

Kaynak: TÜİK (2018) 
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Tablo 13: Türkiye’de Zeytinyağı Üretimi, İhracatı ve Tüketimi (Bin Ton)  

ÜRETİM İHRACAT TÜKETİM  ÜRETİM İHRACAT TÜKETİM 

1990-1991 80 10 55 2004-

2005 

145 93.5 60 

1991-1992 60 10,5 50 2005-

2006 

112 73 50 

1992-1993 56 5,5 50 2006-

2007 

165 45 80 

1993-1994 48 9 54 2007-

2008 

72 15 85 

1994-1995 160 55 55 2008-

2009 

130 31 108 

1995-1996 40 19 63 2009-

2010 

147 29,5 110 

1996-1997 200 40,5 75 2010-

2011 

160 12 131 

1997-1998 40 35 85,5 2011-

2012 

191 20 150 

1998-1999 170 86 85 2012-

2013 

195 92 150 

1999-2000 70 16,5 60 2013-

2014 

135 35 105 

2000-2001 175 92 72,5 2014-

2015 

160 30 125 

2001-2002 65 28 55 2015-

2016 

150 15 116 

2002-2003 140 74 50 2016-

2017 

208 45 150 

2003-2004 79 46 46 2017-

2018 

263 90 160 
Kaynak: TÜİK (2018) 
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ÖZET:   

 

Ekonominin her bir biriminin değer üreten mekanizmalar haline gelmesi, ancak bunu sağlayacak olan 

girişimcilik dinamiklerinin kurulması ve bunların en etkili şekilde harekete geçirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Bu değerin yaratılması ise birçok sektörde etkin olan sadece erkek girişimcilerin yaptıkları ile 

sınırlı kalmakta, kadın girişimci adaylarının potansiyelleri ise bu süreçte yeterli düzeyde 

değerlendirilmemektedir. Bu kapsamda çalışmada, öncelikle dünyadaki kadın girişimcilerin mevcut 

durumlarını gözlemlemek üzere Birleşmiş Milletler ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği gibi çeşitli 

kurumların araştırma verileri değerlendirilmiştir. Ardından önemli bir kadın girişimci sayısına sahip olan 

Balıkesir ili Bandırma ilçesinde faaliyet yürüten kadın girişimcilerin bölgesel kalkınmaya katkıları, 

demografik özellikleri, motivasyonları ve sektörel dağılımları istatistiki veriler temel alınarak incelenmiştir. 

Araştırma bağlamında Bandırma’daki bir kadın girişimci ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda Bandırma’daki kadın girişimcilerin kadın istihdamını artırdığı, bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol oynadıkları ve eğitim anlamında desteğe ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Bandırma, kadın girişimciliği, bölgesel kalkınma. 

JEL Kodları: M13, P25 
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ABSTRACT:    

 

Only if the entrepreneurial dynamics are established and acted in the most effective way, each unit of 

economy becomes a mechanism of value-producing. However, creation of this value is limited only to 

male entrepreneurs who are active in many sectors while the potential of women entrepreneur 

candidates is not adequately assessed in this process. In this context, research data of various institutions 

like The United Nations and the Association of Women Entrepreneurs of Turkey has been evaluated to 

understand current situation of the women entrepreneurs in the world. Then, demographic 

characteristics, motivations and sectoral distributions of women entrepreneurs operating in the province 

of Bandırma, which has a significant number of women entrepreneurs, are examined on the basis of 

statistical data. Face to face interviews with a female entrepreneur in Bandırma were conducted in the 

context of the research. As a result of the research, it has been determined that women entrepreneurs in 

Bandırma have an important role in promoting women’s employment and regional development and they 

need support in field of education. 

 

Keywords: Bandırma, women's entrepreneurship, regional development. 

JEL Code: M13, P25 
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GİRİŞ  

 

İlkel toplumlardan başlayarak çağdaş toplumların gelişimine kadar kadınlar, ev içinde ve dışında iş gücüne 

katılmıştır. Kadının toplayıcılık yapması, tarımsal faaliyetlerde çalışması ve ev işlerini üstlenmesi oldukça eski 

bir geçmişe dayanmasına rağmen, uzmanlık gerektiren işlerde ücret karşılığında çalışması oldukça yeni 

ortaya çıkan bir süreçtir (Külekçi ve Canbay, 2012: 35). Dolayısıyla kadınların ekonomide değer yaratma ve 

üretime katkılarının hep var olmasına rağmen, günümüzde bu faaliyetlerin daha görünür ve belirgin olduğu 

söylenebilmektedir. 

 

Dünya genelinde kadınların çalışma hayatına girişi, aynı zamanda çalışma biçimini, sektörleri ve hayat tarzını 

da değiştiren Sanayi Devrimi ile beraber gerçekleşmiştir. Kadınlar özellikle imalat sanayide istihdam 

ettirilirken, erkek işçilerin sayıca yetersiz kaldığı durumlarda her türlü sektörde de çalışmaları söz konusu 

olmuştur (Yüksel ve Ören, 2018). Ancak Sanayi Devrimi’nde, kadınların iş hayatına katılması olumlu yönde 

bir gelişmeyken, çalışma koşulları ve aldıkları ücretler oldukça yetersiz kalmıştır. Kadınların hem çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi hem de fırsat eşitliğini elde etmeleri zaman içerisinde gerçekleşmiştir.  

 

20. yüzyılın en önemli sosyal ve ekonomik gelişmelerinden kabul edilen kadınların işgücüne katılması, aile 

gibi pek çok toplumsal kurumun değişmesine neden olmuştur (Bedük, 2005: 112). Küreselleşme ve bilgi 

teknolojilerinin gelişmesi ile beraber de sosyal ve ekonomik sistemler değişirken, bireylerin kendi işlerini 

kurma eğilimleri bir yandan da girişimcilik olgusunu öne çıkarmaya başlamıştır. 1980’lerden itibaren hızlı bir 

sürece giren girişimcilik, sadece erkeklerin değil, kadınların da ilgisini çekmiştir (Soysal, 2010). Ancak kadın 

girişimcilerin sayısı, hem dünyada hem Türkiye’de erkek girişimcilerin çok gerisinde kalmaktadır. Erkekler 

kadınlara göre çok fazla sayıda iş kurmakta, hemen hemen her sektörde faaliyet göstermekte ve erkelerin 

kurdukları işler büyük ölçekli olmaktadır. Kadınların ise belirli sektörlerde ve görece daha küçük işletmeler 

kurdukları gözlenmektedir (Bedük, Eryeşil ve Oğuz, 2016:6). Son on yılda dünya nüfusunun yarısını oluşturan 

kadınlara sunulan fırsat eşitliğinin artması ile beraber, kadın girişimcilerin sayısı da artmaktadır. Bu konuda 

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi topluluklar teşvik faaliyetleri yürütürken, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Ekonominin her bir biriminin değer üreten mekanizmalar haline gelmesi, ancak bunu sağlayacak olan 

girişimcilik dinamiklerinin kurulması ve bunların en etkili şekilde harekete geçirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Bu değerin yaratılması ise birçok sektörde etkin olan sadece erkek girişimcilerin yaptıkları ile 

sınırlı kalmakta, kadın girişimci adaylarının potansiyelleri ise bu süreçte yeterli düzeyde 

değerlendirilmemektedir. Ekonominin büyümesi, istihdamın artırılarak işsizliğin düşürülmesi, yerel ve 

bölgesel kalkınmanın sağlanması ve üretim hacminin büyümesi için kadın girişimcilerin sayısının artması 

önem taşımaktadır. Örneğin, dünyada en çok kadın girişimciye sahip ülke Amerika’da, kadınların sahip 

olduğu 8,1 milyondan fazla şirket, 7 milyondan fazla çalışana sahip ve yılda 1 buçuk trilyona yakın kâr 

yapmaktadır (Scarborough, 2014: 19). Amerikan ekonomisinde girişimcilik kilit bir oynadığı için eğitim sistemi 

de gençlerin yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmesi üzerine odaklanmaktadır.  

  

Bu çalışmada öncelikle kadın girişimciliğinin önemi ve Türkiye’deki kadın girişimcilerin mevcut durumu 

üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde çalışma hayatına 

devam eden ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan bir kadın girişimci ile gerçekleştirilen yüz yüze mülakatın 

bulguları aktarılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bandırma özelinde kadın girişimcilerin motivasyonları ve 

profilleri üzerine bir çıkarım gerçekleştirilmiştir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Kadın Girişimciliği 

 

Ekonominin her bir biriminin değer üreten mekanizmalar haline gelmesi, ancak bunu sağlayacak olan 

girişimcilik dinamiklerinin kurulması ve bunların en etkin şekilde harekete geçirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Dolayısıyla bu değerin yaratılması birçok sektörde etkin olan sadece erkek girişimcilerin yaptıkları 

ile sınırlı kalmakta, kadın girişimci adaylarının potansiyelleri ise bu süreçte yeterince 

değerlendirilememektedir. Özellikle Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında kurulan Birleşmiş Milletler 

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Oluşumu’nun (the United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women, UN Women) bu hususta yapmış olduğu tespitler oldukça önemlidir. Bu 

oluşum tarafından açıklanan rapora göre dünya genelinde çalışma yaşında olan kadınların sadece %49,6’sı 

(erkeklerde bu oran %76,1) iş gücünde aktif olarak çalışmaktadır. Öte yandan çalışmayan kadınların yarattığı 

ekonomik kayıp ise (erkek çalışanların çalışma oranına eşitlendiği düşünüldüğünde), 28 trilyon dolardır. 

 

Kadınların ekonomik hayatta daha aktif yer almalarının teşvik edilmesinin başlıca nedenleri; 1) Güçlü 

ekonominin kurulmasını ve sürdürülmesini 2) Daha istikrarlı ve adil toplumların oluşturulmasını 3) İnsan 

hakları noktasında eşitliğin sağlanmasını ve  4) Ailelerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak içindir 

(UN Women, 2011).  

 

Kadın girişimciliği ile ilgili akademik yazında da çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ulusal yazında Güney 

(2006), “Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış” adlı çalışmasında kadın girişimciliği kavramını, kadın 

girişimcilerin yaygınlaşmasının nedenleri ve kadın ve erkek girişimcilerin farklarını araştırmış olup Türkiye ve 

dünyadaki kadın girişimcilerin bir profilini çıkarmaya çalışmıştır.  Memiş, Paksoy ve Paksoy (2007) Türkiye’de 

bölgesel kalkınmanın sağlanmasında kadın girişimciliğin önemi üzerine yaptığı araştırmada, gelişmekte olan 

ülkelerde ekonomik büyümenin sağlanması ve gelir eşitsizliğinin azalmasında kadınların iş yaşamına 

katılmasının çok önemli bir rolü olduğunu belirlemişlerdir. Aslan ve Atabey (2009) kadın girişimciliğinin 

Türkiye ekonomisine katkılarını ele aldıkları araştırmada, hem dünyada hem de Türkiye’de kadın 

girişimcilerin sayısının arttığını vurgulamaktadır. Yalman ve Gündoğdu (2014) TR72 bölgesindeki illerde 

yaptıkları araştırma sonucunda, kadın girişimcilerin istihdamı arttırdığını ve daha çok desteğe ve görünürlüğe 

ihtiyaçları olduğunu ortaya koymuştur. Hisrich ve Öztürk (1999) gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’yi ele 

aldığı araştırmada, kadın girişimcilerin pek çok sektöre yayıldığını ve ülkenin gelişmesi noktasında büyük rol 

oynadıklarına dikkat çekmektedir. 

 

Patterson ve Mavin (2009) kadın girişimcilerin hangi koşullar altında girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğunu 

incelemiştir. Manolova,  Brush ve Edelman (2008) girişimcilik faaliyetlerinde kadın ve erkeklerin sayısında 

ciddi farklılıkların olduğunu, bu nedenle de kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Singh (1993) kadın girişimcilerin hangi amaçlarla girişimci olduklarını, karakteristik özelliklerini ve 

motivasyonlarını araştıran bir çalışma yapmıştır.  

 

Bu kapsamda hem dünyada hem de Türkiye’de kadınların iş hayatı içerisindeki temsil oranın yeterli düzeyde 

olmadığı ve bu durumun yazındaki çalışmalarla da ortaya konduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla bu alanda 

yapılacak çalışmalar, yazındaki bilgi birikimini daha da artıracak ve diğer girişimci adaylarına ilham kaynağı 

oluşturacaktır. 

 

Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Durumu 

 

1980’li yıllar Türkiye’de kadınların pek çok alanda hızla faaliyet göstermeye başladığı bir dönem olmuştur 

(Soysal, 2010). Türkiye devletinde kadın ve erkek arasında eşit şartların kurumsallaştırılması bağlamında 

1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı olarak Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu 

oluşturulmuştur (Külekçi ve Canbay, 2012: 42). Bu kurul, kadınların ticari hayatta daha aktif olması ve 
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önlerindeki engellerin kaldırılması noktasında çalışmalar yapmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren ise dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar, kadın 

girişimciliğini geliştirmek ve kadınların girişimci olmaya ilgisini ve motivasyonunu artırmak için pek çok 

etkinlik ve program hazırlamıştır (Arıkan, 2016: 139). Kaynakçaya ekle 

 
Türkiye’de yükseköğrenim gören kadınların sayısındaki artış, 2000’li yıllardan sonra kadın girişimcilerin 

sayısında da bir artışa neden olmuştur. Eğitim, Türk kadınlarının geleneksel kimliklerinden sıyrılmasına ve 

yönetici ve iş kadını olma tutumlarını etkilemektedir (Bedük, 2005: 113). Yine de Türkiye’nin girişimcilik 

oranları Batı ülkeleri ile kıyaslandığı zaman, hem kadın hem de erkek girişimcilerin sayısının istenilen oranda 

olmadığı dikkat çekmektedir. Bu durumun da çeşitli kültürel ve sistemsel nedenleri bulunmaktadır. Çalışma 

hayatına giren kadınların aile yaşamında karşılaştığı sorunlar, çocuklu kadınların yaşadıkları rol çatışmaları, 

toplumun beklentileri gibi pek çok etken, kadınları kendi işlerini kurma sorumluluğuna karşı çekimser 

yapabilmektedir (Korkmaz ve Korkut, 2012:45). Yaratıcı fikirleri olmasına rağmen, finansman desteği 

bulamadığı için fikirlerini hayata geçiremeyen kadınlar da bulunmaktadır (Can ve Karataş, 2007: 251).  

 

Türkiye’de nüfusun yarısını kadınlar oluşturduğu için potansiyel işgücü için önemli bir kaynak 

durumundadırlar. Bu kaynağın verimli bir şekilde değerlendirilememesi bir kayıp niteliği taşımaktadır 

(Keskin, 2014:72). Özellikle kırılgan bir ekonomiye sahip ve işsizlik oranın yüksek olduğu ülkemizde kadınların 

girişimci olmaya teşvik edilmesi önem taşımaktadır (Soysal, 2010).  

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) açıklamasına göre ise Türkiye OECD ülkeleri arasında kadın 

istihdam oranında sonuncu sıradadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verilerine göre de Türkiye’de 

nüfusun yarısını kadınlar oluşturduğu halde, kadınların işgücüne katılım oranı %28 olarak belirlenmiştir. Türk 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun 2017 İş Dünyasında Kadın Raporu’na göre Türkiye’de işveren 

kadınların toplam işverenlere oranı %8’dir. Bu durum kadın çalışanların ekonomik sistem içerisinde yeterince 

temsil edilmediğine ışık tutmaktadır. Söz konusu durum, kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerine de 

yayılabilmektedir. Bu nedenle kadınların ekonomik sistem içerisinde temsil edilmeleri, en küçük ekonomik 

birimden genel ekonomiye kadar tüm sistemi olumlu olarak etkileyecektir. Ludwig von Bartelanffy’in Genel 

Sistem Yaklaşımı’nı benimseyen bu yaklaşım temel alındığında (Ülgen ve Mirze, 2013), tüm girişimcilik 

alanlarına kadının elinin değmesi ile sistem dinamikleri daha işler bir hale gelecektir.  

 

Bu noktada, kadınların iş yaşamına katılımının teşvik edilmesi için kadın girişimciliğinde deneyim, hedef, 

çevresel faktörler, mesleki geçmiş ve destek gruplarının etkisinin belirlenmesi ve girişimcilerin motivasyonları 

ile profillerinin belirlenmesi önemli bir gereklilik olarak dikkat çekmektedir. 

 

Bandırma’da Kadın Girişimciliği 

 

Bölgesel kalkınma (gelişme) politikalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve Avrupa Birliği’ne uyum 

sağlanması amacıyla Türkiye’de 26 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgesine sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırmada; TR22 Düzey 2 Bölgesine giren Güney Marmara Bölgesi, Balıkesir (TR221) ve Çanakkale 

(TR222) illerinden oluşmaktadır (GMBBP, 2014). Ek olarak, Balıkesir ili KOSGEB tarafından desteklenmekte 

ve yatırım teşvik uygulamalarında ise 3. bölgede yer almaktadır (KOSGEB, 2012). Araştırma odağında 

bulunan Bandırma ilçesi ise 118 firma ve 8503 çalışan (ortalama çalışan sayısı 72) ile ilçe içerisindeki istihdam 

ve gelişmeye anlamlı katkı sağlayan bir ilçe olarak dikkat çekmektedir (GMBBP, 2014). Balıkesir Merkez ilçesi 

(265 firma, 10220 çalışan sayısı ve ortalama çalışan sayısı 39) ve diğer ilçeler ile kıyaslandığında Bandırma 

ilçesi Balıkesir’den sonra en yüksek firma, çalışan ve ortalama çalışan sayısına sahip ilçe olarak öne 

çıkmaktadır. 

 

TR22 bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) kadınların işgücü piyasasına katılım oranı 2014 yılında %30’dur. Bu 

anlamda Düzey 2 Bölge bazında bu oran TR22 bölge sıralamasında 15. Bölge olmuştur. 2008 yılında 

Balıkesir’de kadın istihdamı 21,014 kişidir. 2014 yılında ise bu rakam 38,751 kişi olmuştur. 7 yıl gibi bir 
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zamanda bu oran %84 artmıştır. Ancak 2014 yılında Balıkesir’in TR22 bölgesi içerisindeki oranına 

bakıldığında, bu oran hala yeterli düzeyde değildir (GMKA, 2014). 

 

METODOLOJİ 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu araştırmanın amacı Bandırma’daki kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek, profillerini 

çıkarmak ve motivasyonlarını anlamaktır. Kadın girişimcilerin yaşadıkları bölgesel, kültürel ve ekonomik 

koşullar birbirinden farklı olduğu için Bandırma bölgesindeki kadınların girişimcilik faaliyetlerinin iyice 

anlaşılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda kadın girişimcinin faaliyet yürüttüğü bir bölge olan 

Bandırma’nın girişimciler tarafından nasıl görüldüğü de belirlenemeye çalışılacaktır. 

 

Bandırma’daki kadın girişimcilere yönelik yazında çok sınırlı sayıda çalışmanın yapılması araştırmanın 

önemini oluşturmaktadır. Bu anlamda yerel girişimci kadınların yaptıkları girişimcilik faaliyetlerine örnek 

teşkil edeceği düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmamış yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Yapılandırılmamış görüşmenin seçilmesinde girişimci kadının kendini anlatmasına izin vermek ve onu 

sınırlandırmamak amaçlanmıştır. Görüşmenin ses kayıtları özüne dokunulmadan deşifre edilmiş ve bu 

çalışmada bulgular genel hatları ile aktarılmıştır. Sayfa sınırlamasından dolayı görüşmenin tüm detaylarına 

yer verilememiştir. Aynı zamanda yalnızca bir Bandırmalı kadın girişimci ile görüşülmesi bu çalışmanın 

sınırlılığını oluşturmaktadır.  

 

Bulgular 

 

Araştırma, Balıkesir ili Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Köyü’nde doğal ve katkısız ekşi mayalı ekmek 

üreten Onur Köy Ekmekleri markasının kurucusu Emine Adıcan ile gerçekleştirilmiştir. Emine Hanım, köy 

ekmeği üretimi ve kendi işini kurmadan önce yaptığı işin yumurtacılık olduğunu ve eşinin aile işinde mutfak 

arkasında çalıştığını belirtmiştir. Aslen ev hanımı olan Emine Hanım, kocasının işi iflas ettikten sonra ve çok 

büyük borç yükü altına girdikten sonra ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, aktif olarak çalışmak 

istediğini belirtmiştir. Bunun için kendi köylerindeki çatlak yumurtaları toplayarak Bandırma’nın bir mahallesi 

olan Edincik’e götürerek satmaya başladığını ve böylece kendi parasını ilk defa kazanmaya başladığını 

bildirmiştir. Dolayısıyla araştırma, yerel bir girişimci ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Emine Hanım ilk defa kendi işini kurma fikrine yumurtacılık işi yeterli gelmeyince kendi köy fırınında ekmek 

yaparak, yine Edincik’te evleri dolaşarak satmaya başladığını belirtmiştir. Ekmekleri hem kendisi hazırladığı 

doğal ekşi mayadan, hem de taş fırınlarda pişirilmekte olup normal fırın ekmeklerine göre oldukça ağır ve 

sağlıklı olduğunu vurgulamıştır. Ekmeklerine gelen taleplerden ve müşterilerinin her geçen gün artmasından 

sonra hem fırınını hem de üretim kapasitesini artırmaya başlamıştır. Aynı zamanda Bandırma ve çevresinde 

ekmekleri duyulmaya başlamış ve pek çok işletme kendisine ekmeklerini almak için teklif götürmüştür. 

Bu noktada girişimcinin kendi el becerileri ile beraber, ürününü farklılaştırdığı gözlenmektedir. Çok fazla 

tüketilen bir ürün olan ekmekçilik sektöründe pek çok büyük market ve markanın faaliyet gösterdiği 

bilinmektedir. Ancak girişimci kadının ekmeğin üretim sürecinden başlayarak, pişirme sürecine kadar her 

şeyi doğal ve köy ürünleriyle yapması ve yüz yüze satış tekniğini kullanması, sadık müşterilerinin oluşmasını 

sağladığı söylenebilmektedir. 

 

İlk işini kurduğu zaman ilk olarak İŞKUR’a başvurarak kendi işini kurmak istediğini ve KOSGEB’e başvurarak 

girişimcilik eğitimi almak istediğini yetkililere iletmiştir. Uygulamalı girişimcilik eğitiminin yanında Belediye ve 
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İlçe Tarım ile yeni fırının kurulması için uygun ortamların ve yasal süreçlerin hazır hale getirilmesine 

uğraşmıştır. Ancak bu süreçlerde yalnız başına olduğunu, bir köy fırınından hatırı sayılır bir müşteri kitlesine 

ulaşmasının mümkün olmadığını ve bu işin devam etmeyeceğini söyleyenlerin olduğunu anlatmıştır. Bu 

durumda girişimci kadının motivasyon ve öz yeterlilik hususlarında dış kaynaklardan baskı gördüğü 

gözlenmektedir. 

 

İş kurma sürecinde en zorlandığı konunun köy ekmeği fırını kurma fikrine kimsenin inanmaması, köyde 

ekmek yapıp satarak çok fazla büyüyemeyeceğini söyleyenlerin olması ve eşinin engelleme çalışmaları 

olduğunu vurgulamıştır. Aynı zamanda çevresindeki akrabalarının işine engel çıkarmak için zabıta ve 

belediyeye kendisini sürekli şikâyet ettiklerini belirtmiştir. Bunların dışında eleman çalıştıracak ek bütçesi 

olmadığı için kendisi uzun saatler çalışmak zorunda kaldığını, eğitim düzeyi yeterli olmadığı için kamu işlerini 

hallederken çok zorlandığını vurgulamıştır. Ürettiği ekmeklerin çok satılmaya başlamasıyla taklit edilmeye 

başladığını ve başkalarının Doğanpınar Köy Ekmekleri adıyla kendi üzerinden satış yapmaya başladığını dile 

getirmiştir. Ev işleri ve diğer işler de kendisi üzerinde bir yükümlülük olduğu için bedensel ve psikolojik olarak 

iş kurma sürecinde zorlandığını bildirmiştir. 

 

Kadın girişimcilerin en çok karşılaştıkları sorunların başında yaşadıkları rol çatışmaları gelmektedir. Evde evin 

işleri, yemek ve çocuk bakımından sorumlu olan kadınların, iş hayatındaki sorumluluklar da eklendiği zaman 

çok uzun saatler çalışmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Bir köy kadını olan girişimcinin hem eğitim düzeyi 

yüksek olmaması, hem maddi sıkıntılar yaşaması hem de destekçilerinin olmaması önemli bir sorun olarak 

kabul edilebilir. 

 

Markalaşma sürecininde ise ürettiği ekmeklerin oldukça geniş bir bölgede satılmaya başlamasıyla beraber, 

ekmeklerini diğer ekmeklerden ayırmak ve özelliğini vurgulamak için bir marka oluşturmaya karar verildiği 

dile getirilmiştir. Hayatını kaybeden oğlunun adını yaşatmak isteyen kadın girişimci, işletmesine Onur Köy 

Ekmekleri adı vermiştir. Ekmekleri Bandırma’daki pek çok fırında ve Çanakkale Biga’daki fırınlara dağıtılmaya 

başlanınca, insanların ekmeğini tanıması için bir marka kimliği oluşturma süreci başladığı açıklanmıştır. Her 

işletme kendisine kurumsal bir kimlik oluşturmak için marka logosuna, tasarımına ve ve bir isme ihtiyaç 

duymaktadır. Kadın girişimcinin de ihtyaçlar doğrultusunda kendi kurumsal kimliğini oluşturmaya başladığı 

ve bir hedef kitleye ulaştığı düşünülmektedir. 

 

Onur Köy Rkmeklerinin sahibi kadın girişimci köyden çıkarak Edincik’te çok büyük bir fırın kurmaya 

hazırlandığını, üretim kapasitesini, ürün çeşitlerini, hizmet kalitesini, personel sayısını artırmayı hedeflediğini 

belirtmiştir. Gelecekte ekmeklerini farklı şehirlere de ulaştırmak için hazırlıklar yaptığını, ekmek dışında farklı 

ürünleri de piyasaya süreceğini ve fırında ürettiği ürünlerden bir de pastane kurmayı düşündüğü 

belirlenmiştir. Bu durumda kadın girişimcinin pek çok zorluğa karşı, yaptığı işin talep görmesi ve kar elde 

etmesiyle beraber, işletmesini büyütmeye başladığı görülmektedir. Girişimin kuluçka aşamasından başlangıç 

ve olgunluk aşamasına kadar devam eden süreç, Bandırma’daki ekmek üreticisi kadın için başarıyla 

geçmiştir. Bu nedenle de girişimini büyütmek istemektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Girişimcilik kendi içerisinde risk alma, proaktiflik ve inovasyon gerektiren bir konudur. Bu nedenle girişimcilik 

konusunda atılacak adımlar girişimcilerin kendi bireysel ekonomik durumlarına katkı yaptığı gibi genel 

ekonomik sisteme de önemli katkıları olmaktadır. Bu katkının yaygınlaştırılabilmesi için gerek eğitim 

programları gerekse de girişimciliği destekleyen programların hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Bu 

kapsamsa KOSGEB tarafından eğitim programları yaygınlaştırılmış ve başarılı girişimciler elde edilmiştir. Bu 

girişimcilerin ekonomiye kattıkları değer ve istihdam olanakları düşünüldüğünde, girişimcilik konusunda ne 

kadar hassas olunması gerekliliği de daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. 
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Bu anlamda yine girişimciliğin kültürel çeşitliliği içerisinde yer alan kadın girişimciliği konusu da potansiyel bir 

kaynak olan kadınların bu potansiyelinin kullanılması sonucu ortaya çıkan bir girişimcilik türüdür. Özelikle iş 

yaşamı içerisinde kadınların maruz kaldıkları ayrımcılık dikkate alındığında kadın girişimciliğinin önemi daha 

da ön plana çıkmaktadır. Kadınlar, girişimcilik ile ekonomi içerisindeki atıl kaynakların ve potansiyelin ortaya 

çıkmasını sağlayan bireylerdir. Dolayısıyla kadın girişimciliği ile kadınlar kendilerini ekonomik olarak ifade 

etmeye başlamakta ve bu şekilde kendi kendilerinin ayakları üzerinde durabilen ekonomik bağımsızlığına 

kavuşmuş bireyler olabilmektedir (Scarborough, 2014).  

 

Kadınların sahip oldukları şirketlerin gelirlerinin erkeklerin sahip olduklarının ancak %27’si kadar olduğu 

düşünüldüğünde (Martin, 2010) kadın girişimciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve bu konuda hayata 

geçirilecek programlarda daha pozitif yaklaşılması bu konudaki boşluğu doldurabilir.  Bununla birlikte 

hâlihazırda var olan ve yeterince bilinmeyen kadın girişimcilerin diğer bireylerle paylaşılması ve onların elde 

ettikleri başarıların yaygınlaştırılması, kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırabilecek ve kadınların önünü 

daha da açabilecektir. 

 

Bu anlamda araştırma kapsamında incelenen Bandırma’da faaliyette bulunan Onur Köy Ekmekleri’nin kadın 

girişimcisi Emine Adıcan’ın girişimcilik serüveninin arkasındaki dinamiklerin belirlenmesinin bu konudaki bilgi 

açıklığını doldurabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın bulgularında daha detaylı ifade edildiği üzere 

Bandırma’da yer alan bu kadın girişimci, kişisel zorunluluklarının ve işi ile ailesini bütünleştirme isteğinin bir 

sonucu olarak işini hayata geçirmiştir. Özellikle eşinin kadınların çalışması ve girişimcinin yaptığı iş hakkındaki 

algıları, beklentileri ve basmakalıp yargıları (stereotipleri) girişimin daha hızlı bir şekilde hayata geçmesini 

engelleyen bir faktör olarak gözükmektedir. Bununla birlikte erkek eşlerin ya da akrabaların toplumsal 

cinsiyeti destekleyen yaklaşımları, kadınların işlerini belirli bir düzeyde tutmaktadır. Bu durum her ne kadar 

kadın girişimci özelinde yönetilebilir bir iş oluştursa da girişimin büyümesini engelleyen bir faktör olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Kadınların kendi kendileri sınırlayan ve onların etrafında bir duvar olan görülerini de yadsımamak gerekir. 

Her ne kadar birçok konuda erkekler oluşturdukları cam tavandan dolayı suçlansa da kadınların da kendi 

kendilerine oluşturdukları ve öğrenilmiş çaresizliklerinin bir sonucu olan görüşlerine görmezden gelmemek 

gerekir. Kadınların için özellikle erkekler, iş dünyası ve devletin politikasının bir sonucu olarak bir takım algılar 

yaratılsa da kadınların kendi kendilerinin yeteneklerini, elde ettikleri fırsatları ve işlerinin hataya geçirmeleri 

hususunda kendi kendilerine oluşturdukları duvarı kurmaları ve kendilerine inanmaları önemlidir. Kadın 

girişimcilerin bu algılara rağmen kendilerine güvenmeleri ve inanmaları gerekmektedir. Bu olduğunda ancak 

başarı germektedir, çünkü başarının mayasında meydan okuma vardır. 

 

KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri girişimi bağlatmaya yani daha çok planlamaya 

ve pazarlamaya odaklıdır. Ancak girişimlerin hayata geçtikten sonran uzun dönemli büyüme planlamasına 

ve finansmanına ise yeterince yer vermemektedir. Bu nedenle girişimci adaylarına verilecek uygulamalı 

girişimcilik eğitimleri yanında girişimci olmayı başarmış kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine imkân 

sağlayabilecek ve uzun dönemli büyüme planlama ve finansmanı da içeren eğitim programlarının 

başlatılmasında yarar vardır. Bu eğitimlerin de bir önceki eğitimi tazeleme ve ileri girişimcilik uygulamalarını 

içeren bir formatta olmaları, hem daha önceki bilgilerin hatırlanmasını sağlayacak hem de girişimcileri yeni 

bilgiler ile donatarak büyüme planlarını harekete geçiren bir yapıya kavuşturacaktır. 

 

Kadın girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biriside işlerini hayata geçirebilmelerinde destek alabilecekleri 

ve yine özellikle kadınlardan oluşan birlik/vakıf/dernek gibi bir oluşumun olmamasıdır. Olsa bile, bu 

oluşumların yerel düzeyde hayat bulmuş çeşitlerinin/branşlarının yeterli düzeyde olmamaları ve kolay 

ulaşılamamaları onların değerli iş fikirlerinin hayata geçmesine engel olmaktadır. Dolayısıyla kadınların iş 

fikirlerini iş planlarına dönüştüren ve bunları da uygulamaya geçiren yerel düzeyde bir ekosistemin 

yaratılması son derece önemli bir konudur. Her ne kadar ilçe düzeyinde ticaret odaları veya ticaret 

borsalarında Kadın Girişimciler Kurulu gibi işbirliğini ve paylaşımı sağlayan oluşumlar olsa da bu kurulların 
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etkin bir şekilde işleyişini sağlayabilecek ve yeni veya uygulamaya geçmesi nispeten daha az risk içeren 

projelerin eyleme geçirilebilmesini sağlayabilecek alt kurullarının olmasında yarar vardır. Ya da bu kurulların 

oluştukları üyelerin iş fikirlerini hayata geçirebilen hatta yatırımcıları da içeren daha aktif bir yapıya 

bürünmesinde fayda vardır.  

 

Özellikle araştırma kapsamında incelenen kadın girişimcinin girişimciliğinin altındaki dinamikler her ne kadar 

belirlenebilse de bu girişimcinin daha fazla bireye istihdam olanakları sunabilecek ya da daha fazla üretim 

yapabilecek bir büyüme potansiyeline ulaşabilmesinde yukarıda ifade edilen girişimci 

birlikleri/kurulları/oluşumlarının önemi son derece büyüktür. Özellikle daha detaylı teknik destek, hukuki 

mevzuat, işyeri kuruluş ve büyüme işlemleri, pazarlama, reklam ve sosyal medyada girişimcinin tanıtımı ve 

bilinirlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayabilen bir uzmanlar ekibinden oluşmasının bu konudaki 

önemli bir boşluğu tamamlayacağı düşünülmektedir. Bu oluşumların danışmanlık hizmetleri verebilen bir 

yapıya kavuşturulmasının yanı sıra aynı zamanda birer girişimci avcısı olabilmeleri de önemlidir. Başarma 

olasılığı yüksek işleri bulabilmeleri ya da bu şekilde kendini görebilen girişimcilerin kendilerine ulaşmalarını 

sağlayan bir açık iletişim kanalları oluşturmaları,  yeni ve başarılı işlerin hayata geçmesini kolaylaştıran bir 

hızlandırıcı vazifesi görecektir. 

 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda, Bandırma ve Balıkesir bölgesinde yer alan ve ilham veren diğer kadın 

girişimcilerin belirlenmesi ve bunların girişimcilik dinamiklerinin arkasındaki belirleyicilerin tespit edilmesi, 

bölgedeki kadın girişimciliği hakkında daha kümülatif bir hafıza oluşturabilecektir.  Aynı zamanda bölgedeki 

girişimcilik türleri hakkında da bir hafızanın oluşması sağlanacaktır. Bu sayede girişimci olma potansiyeli 

yüksek kadınların da diğer girişimlerden ilham alarak birer girişimci olmaları teşvik edilebilecektir. Ayrıca 

Bandırma ya da Balıkesir’deki kadın girişimcilerin kendi il ya da ilçelerinin yıllık gelirlerine ne kadar bir katkı 

yaptıkları da net olarak belli değildir. Bu konuda yapılacak çalışmalar, bölge kadınının il ya da ilçe ekonomisine 

kattığı yararın belirlenmesini sağlayacaktır. 

 

Bununla birlikte yine araştırma kapsamında Bandırma ilçesi kapsamında -araştırmadan bağımsız olarak- 

kadın istihdamı ya da potansiyeli ya da kadınların genel olarak ilçe ekonomisine kattıkları değer konusunda 

yapılmış herhangi bir çalışmaya da ulaşılamamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmaların da benzer şekilde 

araştırma sonuçlarını zenginleştireceği düşünülmektedir. 
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ÖZET: 

 

Bu çalışmanın amacı,  kamu sağlık sektörü çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlali algılarının  duygusal 

emek davranışını anlamlı olarak etkileyip etkilemediğini tespit etmektir. Bu kapsamda araştırma, 

Balıkesir’in Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan 118 kişi 

üzerinde  yapılmıştır. Araştırmanın verileri, çalışanların anket formunda bulunan demografik, psikolojik 

sözleşme ihlali ölçeği ve duygusal emek ölçeğinde bulunan  ifadelere verdiği yanıtlar ile elde edilmiştir. 

Veriler, istatistik programı kullanılarak, frekans analizi, güvenirlik analizi, normallik testi, korelasyon ve 

basit doğrusal regresyon analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen  bulgulara göre, 

psikolojik sözleşme ihlali  algısı, duygusal emek ve duygusal emeğin yüzeysel davranış, derin davranış ve 

gerçek duygular alt boyutlarını anlamlı düzeyde etkilememektedir. Araştırmanın sonunda sonuçlar 

yorumlanmış ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme İhlali, Duygusal Emek, Sağlık Sektörü. 
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ABSTRACT: 

 

The aim of this study is to determine whether psychological contract breach perceptions of public health 

sector employees significantly affected emotional labor behavior. In this context, the research was carried 

out on 118 people working in emergency health service stations in the Bandırma, Erdek and Marmara  

districts of  Balıkesir. The data of the study were obtained by the responses given by employees on the 

demographic, psychological contract breach scale and emotional labor scale in the questionnaire. The 

data were analyzed by frequency analysis, reliability analysis, normality test, correlation and simple linear 

regression analysis methods using statistical program. According to findings from the research, 

psychological contract breach perception does not significantly affect surface acting, deep acting  and 

genuine emotions sub-dimensions of emotional labor and emotional labor. At the end of the study, the 

results were interpreted and discussed. 

Key Words: Psychological Contract Breach, Emotional Labor, Health Sector. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde hizmet örgütlerinin yapılarındaki önemli değişikler, işveren ve  işgörenlerin iş ilişkilerine yönelik 

algılarını ve duygusal tepkilerini etkilemiştir. Bu ilişkilere yönelik algılamalar, işgörenlerin duygusal tutum ve 

davranışlarını etkilemektedir (Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007: 648). Bu ilişkiyi açıklamak için 

yararlanılan en önemli kaynaklar Weiss & Cropanzano'nun (1996a) duygusal olaylar teorisi ve Lawler’in 

(2001) duygularla ilgili sosyal değişim teorisidir. Bu teoriler bir işgörenin sergilediği duygusal emeğin, 

duygusal değişimin bir sonucu olduğunu savunarak, bu değişim ilişkisinin psikolojik sözleşme ile ilgili 

olduğunu ortaya koymuşlardır (Xuan & Park, 2012: 7185).  

 

Psikolojik sözleşme ihlalinin algılanması güçlü duygusal deneyimlere dayanmaktadır (Zhao vd., 2007: 650). 

Olumsuz duygusal deneyimlerin yoğunluğuna göre, işgörenlerin işle ilgili duygu ve düşünceleri olumsuz 

etkilenmekte ve  motivasyonları azalmaktadır (Bal & Smit, 2011: 8). Diğer yandan psikolojik sözleşme ihlali 

algısı, belirli işlerde duygusal tepkiye neden olarak, işgörenlerin işle ilgili çabalarını azaltmakta ve  işgörenlerde 

öfke ve hayal kırıklığına neden olmaktadır (Morrison & Robinson, 1997: 230). Ayrıca, psikolojik sözleşme ihlali 

algısı işyerinde daha az kontrol, öngörülebilirlik ve iş kaynaklarının yoksunluğu ile ilişkili olması nedeniyle de, 

işgörenlerin duygularını olumsuz etkilemektedir. Özet olarak, psikolojik sözleşme ihlali algısı olumlu 

duygularla daha az; olumsuz duygularla daha çok ilişkilidir (Zhao vd., 2007: 650; Chambel & Oliveira-Cruz, 

2010: 113-114). Dolayısıyla, bir işgören psikolojik sözleşmesinin ihlal edildiğini algıladığında, duygularını 

örgütün veya işverenin istediği şekilde sergilemekten sakınmaktadır (Xuan & Park, 2012: 7188).   

 

Hizmet sektöründeki önemli gelişmeler nedeniyle, örgütler, sundukları hizmetin kalitesini artırmaya 

yönelmişlerdir. Hizmetin algılanan kalitesi ise, doğrudan, çalışanlar ve hizmetin sunulduğu bireylerin 

etkileşimine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle yöneticiler tarafından çalışanların duygusal emek 

davranışlarının düzenlenmesi önemli bir konu haline gelmiştir (Morris  & Feldman, 1996: 986). Duygusal 

emeğin yoğun bir şekilde sergilendiği hizmet sektörlerinden biri de sağlık sektörüdür. Sağlık sektöründeki 

örgütlerin hizmet sağladığı kitle ise sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi gereken hastalardır. 

Son yıllarda hasta haklarındaki iyileştirmeler, iletişim imkanlarının gelişmesiyle hastaların memnun 

kalmadıkları hizmeti hızlı bir şekilde yöneticilere bildirmesi ve hızlı geri bildirimin sağlanması, yaptırımlar vb. 

sağlık sektörü çalışanlarının duygusal emek davranışını etkilemektedir. Diğer yandan hassas ve emek- yoğun 

bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarının gösterdikleri performansa karşılık, işveren veya yöneticiler 

tarafından beklentilerinin karşılanmaması da çalışanların duygusal emek davranışı üzerinde etkili olması 

beklenmektedir. 

 

Bu araştırma, kamu sağlık sektöründeki işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algılarının duygusal emek 

davranışı üzerindeki etkisini tespit etmeyi, amaçlamaktadır. Yapılan yazın taramasında psikolojik sözleşme 

ihlali ve duygusal emek kavramları benzer kavramlarla ilişkilendirilmiş olsa da, bu iki kavramın birbiriyle 

doğrudan ilişkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın yazında bu konudaki bir 

boşluğu dolduracağı değerlendirilmektedir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. Psikolojik Sözleşme İhlali Kavramı 

 

Psikolojik sözleşme kavramı ilk olarak, 1960’ lı yılların başında Levinson, Price, Munden, Mandl, Soley (1962) 

ve Schein (1965) tarafından araştırılmıştır. Bu araştırmacılar psikolojik sözleşmeyi, çalışan ve örgüt arasında 

değişim ilişkileriyle oluşan karşılıklı yükümlülüklerden beklenti duyması olarak tanımlamışlardır (Morrison & 

Robinson, 1997: 227-228). Psikolojik sözleşme kavramını ilk kez kullanan  Argyris (1960) kavramı, “iki taraf 

arasında, birbirlerinin normlarına saygılı olmaya yönelik, örtük ve yazılı olmayan anlaşma” olarak 
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tanımlamıştır (Smitson & Lewis, 2004: 70). Rousseau’ ya (1989) kadar olan örgütsel  araştırmalarda psikolojik 

sözleşme genel olarak,  işveren ve çalışan arasında işleyen yazılı olmayan beklentiler olarak tanımlanmaktadır  

(Rousseau, 1989: 126).  Rousseau (1989) ise psikolojik sözleşmeyi ilk kez kavramlaştırmış ve  psiklojik 

sözleşmeyi   örgüt ile  çalışan arasındaki  değişim  anlaşmasıyla ilgili  örgüt tarafından şekillenen beklentiler 

olarak  yeniden tanımlamıştır (Rousseau, 1989: 124-126). Bu tanımda vurgulanan önemli nokta, 

beklentilerin çalışan ile işvereni arasındaki karşılıklı değişime bağlı olmasıdır (Tziner, Felea & Vasiliu, 2017: 

64). 

Yapılan tanımlar ışığında psikolojik sözleşmenin özellikleri şu şekilde özetlenebilir  (Rousseau, 1989 : 128): 

 

a). İşveren ve işgören arasındaki karşılıklı yükümlülüklere dair bireysel inanç söz konusudur. 
b). Bir tarafın  verdiği taahhüte  karşılık, diğer taraf çaba gösterir. 
c). Yükümlülük ve bedeller, bireysel ya da öznel  olarak değerlendirilir. 
d). Her iki taraf da iyi niyet, adil anlaşma ve güven kosunda beklenti içine girerler.  

 

Alan yazında psikolojik sözleşme ağırlıklı olarak işlemsel sözleşmeler ve ilişkisel sözleşmeler olmak üzere iki 

türde ele alınmıştır (Rousseau, 1990: 390). İşlemsel sözleşmeler, kısa dönemli ve açık olup, ekonomik 

yükümlülükleri ve tarafların koşullu sınırlı katılımını kapsamaktadır. İlişkisel sözleşmeler ise geniş  kapsamlı,  

uzun dönemli, açık uçlu olup, ekonomik yükümlülüklerin yanı sıra destek ve sadakat gibi sosyo-duygusal 

yükümlülükleri de kapsamaktadır (Rousseau, 1990: 390; Morrison & Robinson, 1997: 229).   

 

Çalışan örgüt ilişkisiyle oluşan psikolojik sözleşme, iki taraf arasındaki karşılıklı yükümlülüklerdir (Rousseau, 

1989: 121). Ancak işgörenler, örgütlerinin sık sık sözleşmenin geregini ihlal ettiğini algılamaktadırlar. 

Robinson & Rousseau (1994) yaptıkları çalışmada,  yöneticilerin % 55' inin örgütte çalışmaya başladıkları ilk 

iki yılda örgütlerinin bir veya daha fazla yükümlülüğü  yerine getirmede başarısız olduklarını tespit etmişlerdir. 

Bu algı, işgörenlerin örgüte karşı güven,  iş tatmini, borçluluk duygusu, performans  ve işte kalma niyetlerinin 

azalmasına neden olmaktadır  (Robinson & Rousseau, 1994: 245-259) . 

 

Psikolojik sözleşme ihlali, çoğu yazar tarafından tartışılsa da; kavramın tanımı üzerinde farklı görüşler 

mevcuttur. Ancak, görgül çalışmalarda psikolojik sözleşme ihlali, işverenin psikolojik sözleşmedeki  bir veya 

daha fazla yükümlülüğü yerine getirmemesi olarak tanımlanmaktadır (Robinson & Rousseau, 1994: 247; 

Morrison & Robinson, 1997 : 230). Yükümlülüğün yerine getirilmemesi taraflardan birinin taahhüt edilen 

şeyin gerçekleşmediğini algılaması ile ilgilidir. İşgören bu durumda kendisine haksızlık yapıldığını düşünür ve 

derin bir üzüntü hisseder  (Morrison & Robinson, 1997 : 230). Örneğin işe yeni giren bir işgörene işyerinde 

kısa bir sürede  terfi edebileceği söylendiğinde,  çalışan  bunu bir vaat olarak algılar. Ancak bu vaat 

gerçekleşmediğinde psikolojik sözleşme ihlali algısı ortaya çıkmaktadır (Robinson & Morrison, 2000: 526).  

 

Morrison & Robinson (1997) psikolojik sözleşme ihlali algısı oluşum süreciyle ilgili bir model geliştirmişlerdir. 

Bu modele göre psikolojik sözleşme ihlalinin iki ana nedeni vardır. Sözünden dönmek ve uyuşmazlık. 

Sözünden dönme, bir örgütteki taraf ya tarafların sözleşmeye uyulmadığını algılamasıyla ilgili durumdur. 

Uyuşmazlık ise, örgüt ve çalışanın sözleşmenin yükümlülüklerini farklı algılamalarıyla ilgilidir. Psikolojik 

sözleşme ihlaline etki eden üçüncü faktör dikkattir. Dikkat, tarafların sözleşmenin yükümlülüklerini karşı 

tarafın uyup uymadığını gözlemlemlemesiyle ilgilidir (Morrison & Robinson , 2000: 526). 

 

1.1.1. Psikolojik Sözleşme İhlali ile İlgili Çalışmalar 

Psikolojik sözleşme ihlalinin sonuçlarıyla ilgili hem Türkiye’de hem de yurtdışında yapılan çalışmalarda, 

psikolojik sözleşme ihlalinin iş sonuçlarıyla yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Zhao vd.,  2007: 648). Bu 

çalışmalardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 
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Guo (2017), Çin’de özel sektördeki 232 çalışan ile ilgili, psikolojik sözleşme ihlali ve işgörenlerin ses davranışı 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada, psikolojik sözleşme ihlaliyle işgörenlerin ses 

çıkarma davranışı arasında olumsuz ilişki tespit etmiştir.  

 

Tziner vd. (2017), Romanya’da kamuda çalışan 716 işgörenle psikolojik sözleşme ihlali ile etik iklim, lider üye 

etkileşimi ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yaptığı çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile 

etik iklim, lider üye etkileşimi ve örgütsel adalet arasında olumsuz ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Sabu & Hari (2017), Hindistan’da  228 öğretmenle, psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için  gerçekleştirdiği çalışmada, psikolojik  sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti arasında 

olumlu ilişki bulmuşlardır. 

 

Tarakçı & Akın (2017), 117 öğretmen üzerinde psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi 

saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm arasında olumlu ilişki 

tespit etmişlerdir. 

 

Salha, Cinnioğlu & Yazıt (2016), yiyecek içecek işletmelerinde çalışan 362 işgören üzerinde psikolojik 

sözleşme ihlali ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla ele aldıkları çalışmada, psikolojik 

sözleşme ihlali ve tükenmişlik arasında olumlu ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Çankır (2016), 120 kamu çalışanı üzerinde psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel güven arasındaki ilişkiyi 

sınamak amacıyla  yaptığı çalışmada,  psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel güven arasında olumsuz ilişki tespit 

etmiştir.  

 

Çetinkaya & Özkara (2015), 720 otel çalışanı üzerinde psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm ilişkisini 

araştırdığı çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel sinizm arasında olumlu ilişki tespit etmişlerdir. 

Yiğit (2015), 302 öğretmen üzerinde psikolojik sözleşme ihlali ile iş tatmini ilişkisini belirlemek için  yaptığı 

çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile iş tatmini arasında olumsuz ilişki tespit etmiştir. 

Büyükyılmaz & Çakmak (2014), 570 akademisyen üzerinde psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel destek ve 

işten ayrılma niyeti ilişkini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel 

desteğin olumsuz, işten ayrılma niyetinin olumlu ilişki içerisinde olduğunu bulmuşlardır. 

 

1.2. Duygusal Emek Kavramı  

Duygusal emeğin karmaşık doğasını anlamada yararlanılan ve diğer çalışmalara temel oluşturan dört 

yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar Hochschild’in (1983) yaklaşımı, Ashforth & Humphrey'in (1993) yaklaşımı, 

Morris  & Feldman 'ın  (1996) yaklaşımı ve Grandey’in (2000) yaklaşımıdır (Ashforth & Humphrey, 1993: 88-

115; Morris  &  Feldman, 1996: 986-1010; Grandey, 2000: 96). 

 

 Hochschild (1983) ‘The Managed Heart: The Commercialization of Feeling’ adlı  kitabında duygusal emeği 

‘açıkça gözlemlenebilen yüz ve vücut hareketi sergilemek için duyguların yönetilmesi’ olarak tanımlamıştır 

(Grandey, 2000: 96). Hochschild’e (1983)  göre işverenin çalışanların duygularını kontrol etmesi ve 

çalışanların müşterilerle doğrudan etkileşim içinde olması gerektiği ifade edilmektedir (Lazanyi, 2011: 126). 

Diğer bir deyişle iş yerinde  duygusal emek, yüz yüze iletişim ve konuşma, müşteriler üzerinde duygusal bir 

durum oluşturma ve çalışanların duygusal aktivitelerinin işverenler tarafından kontrol edilmesini 

gerektirmektedir (Choi, Kim & Kim, 2014: 78). Hochschild (1983) müşterilerle ilişkileri bir oyun sahnesi olarak 

değerlendirerek; müşterilerin izleyici olduğu yerde çalışanları aktör olarak nitelendirmiştir. Bu duygu 
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yönetimi  çalışanların iş performansını artırmak  ve örgütsel hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak 

uygulanmaktadır (Grandey, 2000: 96). 

 

Ashforth & Humphrey’e (1993) göre duygusal emek, örgüt yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla  

gösterim kurallarına uygun olarak uygun duygunun yansıtılmasıdır. Yazarlar davranışın hizmet alıcıyı 

doğrudan etkilemesi nedeniyle -davranışın altında yatan duygu yerine- bizzat davranışa odaklanmışlardır 

(Ashforth & Humphrey, 1993: 90). Diğer yandan, çalışanın samimi olması koşuluyla, duygusal emeğin, 

görevin etkili bir şekilde yerine getirilmesi ya da iş performansıyla   pozitif bir ilişkisinin olduğunu 

savunmuşlardır. Ayrıca yazarların yaklaşımına göre gösterim kurallarıyla uyumlu olan duyguların 

yönetilmeye ihtiyacı bulunmamaktadır (Grandey, 2000: 96; Ye & Chen, 2015: 2233). Ashforth & 

Humphrey’in  (1993) yaklaşımı, Hochschild’in  (1983) yaklaşımından iki açıdan farklılık gösterir. Birincisi çaba 

gerektirmeyen  gerçek gözlemlenebilir davranışlara odaklanır. İkincisi, duygusal emeğin bireysel 

sonuçlarından çok iş performansı üzerine etkisini inceler (Grandey, 2000: 96). 

 

 Morris  & Feldman  (1996) duygusal emeği kişiler arasındaki etkileşim boyunca örgütün istediği duyguyu 

yansıtmak için ihtiyaç duyulan planlama, kontrol ve çaba olarak tanımlamışlardır. Morris  ve  Feldman’ın  

(1996) tanımı çalışanların müşterilerle etkileşimi sırasında örgütün onlardan beklentilerini ve gerçek 

duygularıyla göstermeleri gereken  duygular arasındaki iç gerginlik durumunu özetlemektedir. Ayrıca 

duygular, bireyler ve sosyal çevre tarafından değiştirilir ve kontrol edilir (Morris  & Feldman, 1996: 987- 994). 

Morris  &  Feldman  (1996) duygusal emeği; duyguların sıklığı, duyguların gösterimi (duyguların yoğunluğu 

ve etkileşimin süresi), duyguların çeşitliliği ve duyguların çatışması olarak dört boyutta incelemişlerdir (Morris  

& Feldman, 1996: 987- 994; Choi vd., 2014: 79). Yazarlara göre duygusal emeği en iyi açıklayan boyut 

duyguların gösterimidir (Grandey, 2000: 96 ). 

 

Grandey (2000), duygusal emekle ilgili önceki yaklaşımların duygusal emeği açıklamakta yetersiz kaldığını 

savunmuştur. Bu nedenle, önceki yaklaşımlarla kendi görüşünü bütünleştiren  duygu düzenlemesi teorisini 

geliştirmiştir. Duygu düzenleme teorisine göre birey bulunduğu durumdan bir uyarım alır ve duygularla tepki 

verir. Bireyin duygusal tepki eğilimi diğer bireylere ve sosyal çevreye bilgi sağlar. Grandey (2000) duygusal 

emeği örgütsel amaçları gerçekleştirmek için hem duyguların  hem de davranışların düzenlenmesi olarak 

ifade etmiştir. Bu kapsamda yüzeysel davranış gözle görülebilen davranışları düzenlemeyi ifade ederken, 

derin davranış duyguların düzenlenmesini ifade eder (Grandey, 2000: 97-98).  

 

Hochschild (1983), duyguların yönetiminde iki temel yöntemin olduğunu savunmuştur. Bunlar yüzeysel 
davranış ve derin davranıştır (Ashforth & Humphrey, 1993: 92; Grandey, 2000: 96). Yüzeysel davranışta 

çalışan sadece kendisinden istenilen duyguyu yansıtmakta ve gerçekten hissettiği duyguyu 

yansıtmamaktadır. Derin davranışta çalışan gerçekten hissettiği duyguları kendisinden istenen duygulara 

uyarlamaya çalışmaktadır. Bu iki davranış türü de çaba gerektirmekte olup tükenmişlik ve iş stresi gibi 

olumsuz etkilere neden olmaktadır (Allen, Diefendorff  & Ma, 2014: 21; Choi vd, 2014:78;  Xu, Martinez & 

Lv, 2017: 290-292). Ashforth & Humphrey’e (1993) göre ise çalışan kendisinden istenen duyguyu  içten 

hissediyor da (gerçek duygular) olabilir. Bu durumda çalışanın rol yapmak ve duygularını değiştirmek için 

çaba harcamasına gerek yoktur. (Ashforth & Humphrey, 1993: 94; Köse, Oral &  Türesin, 2011: 169-170; Ye 

& Chen, 2015: 2234). 

 

1.2.2. Duygusal Emek ile İlgili Çalışmalar 

Yazında duygusal emeğin en çok ilişkilendirildiği örgütsel konular, psikolojik sözleşme ihlaliyle benzerlik 

göstermektedir. Bunlar tükenmişlik, işten ayrılma niyeti, iş tatmini ve bağlılığı, performans ve strestir 

(Duman, 2017: 26-37). Duygusal emekle ilgili yurtdışında ve Türkiye’de yapılan bazı çalışmalara aşağıda 

değinilmiştir. 
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Mauno, Ruokolainena, Blooma & Kinnunen (2017), Finlandiya’da 604 doktor ve 3707 hemşire üzerinde yaş 

farklılıklarına göre duygusal emekle iş tatmini, işe adanma  ve  ÖVD arasındaki ilişkiyi araştırdığı  çalışmada, 

18-65 yaş grubunda duygusal emekle iş tatmini ve işe adanmışlık  arasında olumsuz; duygusal emek ile ÖVD 

arasında anlamsız bir ilişki tespit etmişlerdir. 

 

 Xu, Martinez & Lv (2017), Çin’deki 216 otel çalışanı ile duygusal emek ve işten ayrılma niyeti ilişkisini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, işten ayrılma niyeti ile yüzeysel davranış arasında olumlu; derin 

davranış arasında olumsuz; gerçek duygular arasında anlamsız bir ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Cheung & Chi Lun (2015), Çin’de 291 öğretmen üzerinde duygusal emek ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

(ÖVD) ilişkisini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada,  derin davranış ve gerçek duygular ile bireysel ÖVD 

ve örgütsel ÖVD arasında olumlu ilişki bulmuşlardır. Yüzeysel davranış ile bireysel ÖVD ve örgütsel ÖVD  

arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 

 

 Mehra (2015) çağrı karşılama merkezlerindeki 200 çalışan üzerinde duygusal emek ve örgütsel bağlılık 

ilişkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada duygusal emeğin yüzeysel ve derin davranış boyutları ile 

örgütsel bağlılık  arasında olumlu bir ilişki tespit etmiştir.  

 

Keleş & Tuna (2016), 1200 otel çalışanı üzerinde örgütsel adaletin duygusal emek üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, örgütsel adaletin dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti ile duygusal 

emeğin yüzeysel davranış, derin davranış ve gerçek duygular boyutları arasında olumlu ilişkiler tespit 

etmişlerdir.  

 

Türker (2016), bir seyahat işletmesindeki 156 işgörenle duygusal zeka ve duygusal emek ile satış performansı 

ilişkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, yüzeysel davranışın satış performansını etkilediğini; derin 

davranışın etkilemediğini  tespit etmiştir. 

 

Durgut &  Kahya (2015), 88 kamu iç denetçisi ile duygusal emek ve örgütsel sessizlik ilişkisini tespit emek için 

yaptıkları çalışmada, duygusal emek ile örgütsel sessizlik ve olumsuz sessizlik boyutu arasında pozitif; 

duygusal emek ile olumlu sessizlik arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 

 

 Birdir & Dalgıç (2015), 182 havaalanı çalışanı üzerinde  duygusal emek davranışıyla iş doyumu ve iş stresi 

ilişkisini araştırdıkları çalışmada, duygusal emek ile iş doyumu arasında olumlu; iş stresi arasında olumsuz bir 

ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Köse vd. (2014), özel ve kamu hastanelerinde  çalışan 136 doktorla duygusal emeğin tükenmişlikle ilişkisini 

araştırdıkları çalışmada,  yüzeysel davranış ile tükenmişliğin duygusal tükenme  ve duyarsızlaşma boyutu 

arasında olumlu; derin davranış ile duyarsızlaşma boyutu arasında olumlu ilişki tespit edilmiştir.Yüzeysel ve 

derin davranış ile tükenmişliğin diğer boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

 

Beğenirbaş & Yalçın (2012), 402 öğretmenin kişilik özelliklerinin duygusal emek üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, yüzeysel rol yapma ile kişilik boyutlarından nörotiklik arasında pozitif, 

yüzeysel rol yapma ile uyumluluk arasında negatif ilişki tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada, öz disiplin, 

derinden rol yapma ile pozitif ilişki göstermektedir. Diğer yandan, dışadönüklük, gelişime açıklık, uyumluluk 

ve öz disiplin de doğal duygular ile pozitif ilişki içerisindedir. 
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 

Bu araştırma, Balıkesir ilinin Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerindeki kamu sağlık sektöründe faaliyet 

gösteren acil sağlık hizmetleri istasyonlarındaki çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algılarının duygusal 

emek davranışları üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını  tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan 

yazın incelemesinde, psikolojik sözleşme ihlali ve duygusal emek ilişkisini doğrudan ortaya koyan bir görgül 

çalışmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan çalışma konu ile ilgili görgül çalışmalardaki bir boşluğu 

doldurması bakımından önemlidir. 

 

Türkiye ve yurtdışı yazınında, iki kavram arasındaki ilişkiyi dolaylı olarak ele alan sınırlı sayıda bazı çalışmaların 

yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalara aşağıda değinilmiştir. 

 

Fındıklı & Yozgat (2015), hizmet ve perakende işletmelerinde çalışan 204 işgören üzerinde psikolojik 

sözleşme ihlalinin, duygusal emek ve örgüt içi rol performansı arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici etkisini 

araştırdıkları çalışmada, psikolojik sözleşme ihlalinin, duygusal emek ve örgüt içi rol performansı arasındaki 

ilişkiyi negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada yazarlar, psikolojik sözleşme ihlali ve duygusal 

emek arasında olumlu ilişki tespit etmişlerdir.    

 

Xuan & Park (2012), Çin’deki 40 üniversitede profesör ünvanındaki 504 kişiyle psikolojik sözleşmenin ÖVD’ 

ye etkisi üzerinde duygusal emek stratejilerinin aracı etkisini araştırdığı çalışmada, ilişkisel psikolojik sözleşme 

ile derin davranış ve gerçek duygular arasında olumlu, yüzeysel davranış arasında olumsuz  ilişki tespit 

etmişlerdir. Aynı çalışmada yazarlar, işlemsel psikolojik sözleşme ile yüzeysel davranış arasında olumlu; derin 

davranış ve gerçek duygular arasında olumsuz ilişki tespit etmişlerdir. 

 

Bal & Smit (2011), Hollanda’daki büyük ölçekli işletmelerde çalışan 163 işgören üzerinde psikolojik sözleşme 

ihlali ve duygu düzenlemeleri ilişkisinde yaşla ilgili farklılıkları tespit etmek amacıyla gerçekleştirdikleri 

çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ve olumsuz duygular arasında anlamlı ve pozitif  bir ilişki tespit 

etmişlerdir.  

 

Zhao vd. (2007), psikolojik sözleşme ihlalinin sonuçlarıyla ilgili inceledikleri 54 meta-analiz çalışmasında, 

psikolojik sözleşme ihlali ile  duygular arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Zhao vd., 

2007: 664-665).  

 

Yukarıda açıklanan çalışmalardan hareketle, araştırma ile ilgili aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

H1. Psikolojik sözleşme ihlali  duygusal emeği anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H1a. Psikolojik sözleşme ihlali  yüzeysel davranışı anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H1b. Psikolojik sözleşme ihlali  derin davranışı anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H1c. Psikolojik sözleşme ihlali  gerçek duyguları anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

4.1.Araştırmanın Modeli  

 

Araştırmanın modeli şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Feeling n The Managed Heart: The Commercialization of 

Feeling aged Heart: The Commercialization of 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın modeli 

 

4.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini, Balıkesir’in kuzey ilçelerindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan toplam 140 

personel oluşturmaktadır. Örneklem, Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerindeki acil sağlık hizmetleri 

istasyonlarında çalışan 120 kişiden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.  Bu kapsamda, 

katılımcılara araştırmacı tarafından şubat ve mart 2018 tarihleri içerisinde 120 anket uygulanmıştır. Geri 

dönen anketlerin 2’sinde eksik bölümlerin olduğu tespit edilmiş ve analizlere dahil edilmemiştir. Bu durumda 

analize dahil edilen anket sayısı 118 adettir. Sonuç olarak, araştırmanın örnekleminin evreni yeterli sayıda 

temsil ettiği tespit edilmiştir (Gürbüz &Şahin, 2017: 130). 

 

4.3. Veri Toplama Araçları ve Teknikleri 

 

Psikolojik sözleşme ihlali ölçeği: Çalışanların psikolojik sözleşme ihlâli algılarını ölçmek amacıyla, Robinson & 

Morrison (2000) tarafından geliştirilen ve Salha, Cinnioğlu ve Yazıt’ın (2016:53) araştırmalarında kullandığı 9 

maddeli ve tek boyutlu ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadeler; “Anlaşmamız gereği ben üstüme düşen 

her şeyi yaptığım halde işverenim pek çok sözünü tutmadı.”, “Katkılarımın karşılığında bana söz verilen her 

şey yerine getirilmedi.”, “İşyerimle aramdaki sözleşmenin ihlal edildiğini hissediyorum.”, şeklindedir. 

Ölçekteki bu ifadeler, katılımcıların cevaplandırabilmeleri için 5’li likert (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5- 

Kesinlikle Katılıyorum) tipi şeklinde derecelendirilmiştir. 

 

Duygusal emek ölçeği: Çalışanların duygusal emek davranışlarını ölçmek amacıyla, Diefendorff  Croyle & 

Grosserand’ın (2005), Grandey (2003) ve Kruml & Geddes’in (2000) duygusal emek ölçeklerinin bazı 

maddelerinden aldığı ve  Basım ve Beğenirbaş’ın (2012: 82) Türkçe’ye uyarladığı ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçek, yüzeysel davranış, derin davranış  ve gerçek duygular olmak üzere üç boyutu içermektedir. Ölçekteki 

ifadeler; “Hastalarla uygun şekilde ilgilenebilmek için rol yaparım.”, “Hastalara göstermek zorunda olduğum 

duyguları gerçekten yaşamaya çalışırım.”, “Hastalara sergilediğim duygular samimidir.”, şeklindedir. 

Katılımcılar ölçek maddelerini beşli Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirmişlerdir (1= Hiçbir Zaman, 5= Her 

Zaman). Ölçekte yüzeysel davranış 1.-6., derin davranış 7.-10. ve gerçek duygular ise 11-13.  madde ile 

ölçülmektedir. 

 

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME 
İHLALİ 

DUYGUSAL EMEK 
 

Yüzeysel Davranış 

Derin Davranış 

Gerçek Duygular 
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4.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırma verilerini analiz etmek amacıyla, sırasıyla, demografik değişkenlere ilişkin frekans analizi, kullanılan 

ölçeklere yönelik  cronbach alpha güvenilirlik analizleri ve normallik  testi, psikolojik sözleşme ihlali ile 

duygusal emek ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin varlığını tespit edebilmek için Pearson korelasyon analizi 

ve psikolojik sözleşme ihlalinin duygusal emek ve alt boyutları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla da basit 

doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. 

 

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI  

 

5.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 

Örneklemi oluşturan 118 sağlık sektörü çalışanından erkek çalışanların oranı % 29,7 (n=35), kadın çalışanların 

oranı % 70,3 (n=83); evlilerin oranı % 67,8 (n=80), bekârların oranı ise % 32,2 (n=38)’dir. 18-30 yaş aralığında 

olanların oranı % 46,6 (n=55), 31-40 yaş aralığında olanların oranı % 36,4 (n=43), 41-50 yaş aralığında 

olanların oranı % 14,4 (n=17) ve 51 yaş ve üstü olanların oranı % 2,5 (n=3)’tir. Sağlık sektörü  alanında 1-5 yıl 

aralığında çalışanların oranı % 32,2 (n=38), 6-10 yıl aralığında çalışanların oranı % 32,2 (n=38), 11-15 yıl 

aralığında çalışanların oranı %14,4 (n=17), 16-20 yıl aralığında çalışanların oranı % 13,6 (n=16) ve 21 yıl ve 

üstü çalışanların oranı % 7,6 (n=9) dır. Lise mezunlarının oranı % 30,5 (n=36), önlisans mezunlarının oranı % 

37,3 (n=44), lisans mezunlarının oranı % 25,4 (n=30), yüksek lisans mezunlarının oranı % 5,9 (n=7) ve doktora 

mezunlarının oranı % 0,8 (n=1)’dir. 

 

5.2. Güvenirlik Analizi ve Normallik Testine İlişkin Bulgular 

 

Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği: Psikolojik sözleşme ihlali ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik katsayısı  

0.781’dir. 

 

Duygusal Emek Ölçeği: Duygusal emek ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.652’dir. Yüzeysel 

davranış ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.885; derin davranış ölçeğinin cronbach alpha 

güvenirlik katsayısı 0.887; gerçek duygular ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.870’dir.  

 

Her iki ölçeğin normallik dağılımını test etmek amacıyla yapılan analizde, çarpıklık ve basıklık oranının 

(skewness ve kurtosis oranı) -1 ile +1 arasında olduğu ve her iki ölçeğin normal dağılım gösterdiği  sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuca göre göre değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığını tespit etmek için Pearson 

korelasyon analizi ve değişkenler arasındaki  neden sonuç ilişkisini  test etmek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizinin uygulanmasının uygun olacağı görülmüştür. 

 

5.3. Değişkenlere İlişkin Pearson Korelasyon Analizi  Bulguları 

 

Değişkenlere ait alt boyutlar arasındaki ilişkileri gösteren Pearson Korelasyon analizi bulguları Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, psikolojik sözleşme ihlali ve duygusal emek (r=0.028, p>0.05) 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Psikolojik sözleşme ihlali ile duygusal emeğin alt boyutlarından, 

yüzeysel davranış (r= 0.079, p>0.05), derin davranış (r= -0.055, p>0.05) ve gerçek duygular (r= 0.003, p>0.05) 

arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve Pearson 

Korelasyon Analizi 

          Değişkenler      Ort.         SS                        1             2                  3                    4                5                                        

       
          **P<0,01, *P<0,05 

PSİ:Psikolojik sözleşme ihlali, DE: Duygusal emek, YD:Yüzeysel davranış, DD:Derin davranış, GD:Gerçek 

Duygular 

           

5.4. Değişkenlere  İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Bulguları 

 

Psikolojik sözleşme ihlali ile duygusal emek ve alt boyutları  arasındaki neden sonuç ilişkisine yönelik  basit 

doğrusal regresyon analizinin gösterildiği Tablo 2’ye göre, psikolojik sözleşme ihlali,  duygusal emek (R2=.001)  

ve duygusal emeğin yüzeysel davranış (R2=.006),  derin davranış (R2=.003)  ve gerçek duygular (R2=.000) alt 

boyutlarını anlamlı olarak  etkilememektedir. Diğer bir deyişle, psikolojik sözleşme ihlalinin  duygusal emek 

ve alt boyutlarını etkileme düzeyinin (R2) anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonuçlara göre H1, H1a, 

H1b, ve H1c hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 2: Değişkenlere  İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Değişkenler           DE   YD  DD        GD 
            B     B    B           B 

PSİ 0,020   0,099 -0,088 0,004 
F 0,090 0,723 0,352 0,001 
R2 0,001 0,006 0,003 0,000 

Düzeltilmiş R2 -0,008 -0,002 -0,006 -0,009 
          P<0,05 

PSİ:Psikolojik sözleşme ihlali, DE: Duygusal emek, YD:Yüzeysel davranış, DD:Derin davranış, 
GD:Gerçek Duygular. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, 

psikolojik sözleşme ihlali duygusal emek ve duygusal emeğin alt boyutlarından yüzeysel davranış, derin 

davranış ve gerçek duyguları anlamlı düzeyde etkilememektedir. Dolayısıyla çalışanların psikolojik sözleme 

ihlali algılamalarının sergiledikleri duygusal emek davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu 

bulguların, psikolojik sözleşme ihlali ve duygusal emek ilişkisini dolaylı olarak ele alan Fındıklı & Yozgat (2015), 

Xuan & Park (2012), Bal & Smit (2011) ve Zhao vd.’nin (2007) çalışmalarındaki sonuçlardan farklı olduğu 

görülmektedir. 

 

Morrison &  Robinson’un (1997: 528) geliştirdiği psikolojik sözleşme ihlali modelinde, psikolojik sözleşme 

ihlali algısı her zaman duygusal tepkiye neden olmamaktadır. Bir başka deyişle, işgören tarafından psikolojik 

sözleşmenin ihlal edildiğinin algılanması, gerçek anlamda bir ihlalin hissedildiği anlamına gelmemektedir. 

Duygusal tepki, işgörenin  algılanan ihlale anlam yüklediği bir yorumlama sürecine bağlı olarak gelişmektedir. 

İşgören  yorumlama sürecinde ihlalin neden ve sonuçlarını değerlendirerek, kendisine haksızlık yapıldığını 

algıladığında duygusal tepki vermektedir. Dolayısıyla araştırmanın yapıldığı acil sağlık hizmetleri 

1.PSİ 2,811 0,716                1            
2.DE 2,829 0,509 0,028          1         
3.YD 2,025 0,904 0,079 0,570**          1        
4.DD 3,093 1,140 -0,055 0,751** -0,032**              1       
5.GD 4,084 0,830 0,003     0,044 -0,604**    0,236*      1      
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istasyonlarındaki işgörenler, kendilerine yönelik bir haksızlık yapılmadığını yorumlayabilirler ve sergiledikleri 

duygusal emek davranışını değiştirmeyebilirler. 

 

Özellikle kamu sektöründe işe alımlarda merkezi sınav sisteminin uygulanması ile yöneticilerin işe alım 

sürecinde işgörenlerle doğrudan iletişiminin olmaması,  işgörenlerin işe alım sürecinde kendilerine bir söz 

verilmediğini düşünmelerine neden olabilir. Diğer yandan işgörenler, işe başladıktan sonra yeterli 

performans gösteremediklerinde, örgütün ücret ve terfi konularında isteksiz davranması nedeniyle, 

psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiğini algılamaları daha olasıdır. Özellikle emek-yoğun hizmet veren sağlık 

sektöründeki  işgörenler beklenenden daha çok performans gösterdiklerini düşünerek, bu nedene yönelik  

bir ihlal algılamamış olabilirler. 

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar, kamu sağlık hizmetleri sektörünün belirli bir örnekleminden elde edilmesi 

nedeniyle, tüm kamu ve özel sağlık hizmetleri sektörü çalışanlarıyla ilgili bir genel sonucu kapsamamaktadır. 

Aynı konuda özel sağlık sektörü ve diğer hizmet sektörlerinde de benzer çalışmaların yapılması ilgili yazının 

gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu araştırmada sadece psikolojik sözleşme ihlalinin  duygusal emek üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Konu ile ilgili olarak, diğer faktörlerinde değerlendirildiği çalışmaların yapılması, sonuçları 

daha da genellenebilir ve güvenilir hale getirebilecektir. 
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ÖZET 

 

 

Süt ve süt ürünleri, tüketim oranları yıllar itibariyle artan temel gıda grupları arasındadır. OECD-FAO 

tahminlerine göre, süt ve süt ürünlerine yönelik talebin gelecekte de artmaya devam edeceği ifade 

edilmektedir. Sağlık vurgusu yapılarak pazarlanan bu ürünlerin, sağlıklı olma özelliğini kaybetmeden, 

soğuk zincir dağıtımının sağlanması ve kalite koşullarının takibi büyük önem taşımaktadır. Buna karşın bu 

ürün grubunun zaman zaman sağlıksız koşullarda ve düşük kalite standartlarında satış ve dağıtımının 

yapılabildiği gözlenmektedir.  

 

Ulusal Süt Konseyine’ne göre Türkiye’de 2017 yılı itibariyle kişi başı tüketiminin 256 kg olduğu belirtilen 

süt ve süt ürünlerine yönelik nihai tüketicinin kalite beklentisi yüksektir. Dolayısıyla, üretim ve dağıtım 

süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Gönen örneğinde, kaliteli ve 

sağlıklı süt tüketimi için üretim sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri almaktır. Ayrıca, üretici 

birliklerinin; kaliteli ve sağlıklı süt üretim ve dağıtımında, üreticilerin fiyatlandırma kararlarında, dolayısıyla 

bölgesel üretimin pazarlamasındaki rolünün, Gönen özelinde belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, Gönen Süt Üreticileri Birlik yöneticileri ve üreticiler ile yarı yapılandırılmış form 

üzerinden derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Süt Üretici Birliklerinin pazarlama faaliyetleri üzerindeki 

etkileri elde edilen bulgular ışığında ürün, fiyatlandırma, satış ve dağıtım başlıkları kapsamında 

tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: endüstriyel pazarlama, süt ve süt ürünleri, süt üretici birlikleri, dağıtım kanalları, 

Gönen  

JEL Kodları: M31 
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ABSTRACT 

 

Milk and dairy products are among the main food groups that have been increasing in years. According to 

OECD-FAO estimates, it is stated that demand for milk and dairy products will continue to increase in the 

future. It is of great importance to ensure the cold chain distribution and to monitor the quality conditions 

without losing the healthy nature of these products. On the other hand, it is observed that this product 

group can be sold and distributed in unhealty conditions and low quality standards from time to time.  

 

According to the National Dairy Council in 2017 it was consumed 256 kg. milk and dairy products per 

capita in Turkey. Consumer's quality expectation for milk and dairy products is quite high. Therefore, its 

production and distribution processes need to be meticulously followed. In this context, the aim of the 

study is to get the opinions and evaluations about the production and distribution process in the case of 

Gönen. In addition, it is aimed to determine and evaluate the role of producer unions in the production 

and distribution of quality and healthy milk and marketing of regional production within the area of 

Gönen. For this purpose, in-depth interviews were conducted with the help of semi-structured forms with 

producers and Gönen Milk Producer Union managers. The role of the Milk Producer Unions on the 

marketing activities are discussed in the light of the findings in the scope of product, pricing, sales and 

distribution.  

 

Keywords: industrial marketing, milk and dairy products, milk producer union, distribution channels, 

Gönen  

JEL Code: M31 
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GİRİŞ 

 

Süt ve süt ürünleri beslenmede temel protein kaynağı olmasına bağlı olarak gıda sanayinin 

önemli bir hammaddesidir. Günümüzde üretilen toplam süt miktarının yarısından fazlası (%52,8) 

endüstriyel amaçlar için kullanılmaktadır. İşlenen süt en çok peynir yapımında kullanılırken, 

peyniri sırası ile tereyağı, yağlı süttozu ve yağsız süttozu izlemektedir (Terin, 2014 aktaran 

Demirbük ve Kızılaslan, 2018).   

 

Güney Marmara Bölgesi (Balıkesir Alt Bölgesi-T22) olarak tanımlanan Balıkesir ve Çanakkale 

illeri; TÜİK verilerine göre; gerek hayvan varlığı, gerekse hayvansal üretim değeri bakımından 

ülkenin önde gelen bölgeleri arasındadır. 2011/2013 yılları ortalamasına göre Türkiye’nin toplam 

sığır varlığının % 5,47’si ve manda varlığının yaklaşık %3’ü bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 

süt sığırcılığının öne çıktığı ilçeler Balıkesir Merkez, Bigadiç, Susurluk, Gönen, Biga ve Yenice’dir 

(Niyaz, 2015).  

 

Bölgenin uzun dönemde üretim potansiyelinin devamı, üreticilerin mevcut imkanlarına yönelik 

durumlarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi ve varsa problemlerinin giderilmesine 

bağlıdır. Üreticilerin yaşayabileceği sıkıntılar uzun dönemde bölgenin süt ve diğer hayvansal 

gıdaların üretimindeki rolünü olumsuz yönde etkileyebilecektir.  

 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında çalışmanın amacı; üretici birliklerinin kaliteli ve sağlıklı süt 

üretim ve dağıtımında ve üreticilerin fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde, dolayısıyla 

bölgesel üretimin pazarlamasındaki rolünün Gönen örneği özelinde değerlendirilmesidir. Bu 

amaçla gerçekleştirilen çalışmada; öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de süt sektörünün mevcut 

durumu paylaşılmış, ayrıca Balıkesir kapsamında süt sektörüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Çalışmanın uygulama kısmında ise; Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyetlerini yürüten süt 

üreticileri ve süt birliği yöneticileri ile, süt birliklerinin üreticiler açısından rolü ve mevcut durum 

tespitine ilişkin yapılan görüşmelere ait bulgular değerlendirilmiştir.   

 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SÜT SEKTÖRÜ 

 

Dünya geneline bakıldığında süt üretim potansiyeli açısından AB ülkeleri oldukça ciddi bir paya 

sahiptir. Süt, AB’nin dış satışının %15’ini oluşturmaktadır. 2014 yılında dünya toplam süt 

üretiminin %27’si AB’de, %16’sı ise ABD’de üretilmiştir. İnek sütü üretimine bakıldığında bu 

oranlar AB %30, ABD %19 olarak değişmektedir. Türkiye’nin dünya süt üretimindeki payı ise %2 

civarındadır (Gülaç, 2015 aktaran Demirbük ve Kızılaslan, 2018).   
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Tablo 1. Ülkeler İtibariyle Çiğ Süt Üretim Değerleri 

 

Ülkeler  2015 (Mln Ton) Büyüme '14-'15 

AB 28  163,3 2,0% 

 Almanya  32,7 0,9% 

 Fransa  25,8 0,5% 

 Birleşik Krallık  15,4 2,6% 

 Hollanda  13,5 6,8% 

 Polonya  13,1 80,0% 

ABD   94,6 1,3% 

Hindistan   73,7 10,9% 

Çin   37,5 0,8% 

Brezilya  35,3 -2,5% 

Rusya   30,5 0,0% 

Yeni Zelanda   21,6 -1,4% 

Türkiye   16,9 -0,4% 

Pakistan   15,5 3,8% 

Meksika  11,7 2,4% 

Arjantin   11,7 2,8% 

Ukrayna   10,4 -4,6% 

     Kaynak: Süt Konseyi 2016 Yılı Raporu 

 

Dünya süt tüketim oranlarına bakıldığında kişi başı 100 kg’ın üzerinde içme sütü tüketimine sahip 

ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkeleri iken, bu ülkeleri takiben en yüksek içme 

sütü tüketimine sahip bölge ortalama 70 kg/kişi ile Kuzey Amerika’dır (Süt Konseyi 2016 yılı 

raporu).   

 

 
Şekil 1: Dünya Ülkeler İtibariyle Süt Tüketim Oranları 

 

Şekil 2 de 2015 yılı itibariyle Dünya’da süt verimine ilişkin değerler görülmektedir. Şekilden 

anlaşılacağı üzere verimin en yüksek olduğu bölge Kuzey Amerika’dır. Ülkeler bazında 

kıyaslamanın sağlıklı yapılabilmesi için süt kalitesi standartlaştırılmıştır. Standartlaştırma ECM 

formülü* üzerinden yapılmaktadır. O nedenle şekilde paylaşılan değerler, ECM üzerinden 

verilmiştir (Süt Konseyi 2016 yılı raporu). Şekilden de görülebileceği üzere; Türkiye süt verimi en 

düşük ülkeler arasında yer almaktadır.  

                                                             
* Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde farklı yağ ve protein içeriği ile üretilen tüm sütler, sağlıklı karşılaştırma 

yapabilmeyi temin etmek adına belirli bir hesaplama ile içerikleri eşitlenmektedir. Bunun için IFCN (International Farm 

Comparison Network) tarafından geliştirilen sütte kalite standardı (ECM Formülü) %4,0 yağ ve %3,3 protein oranıyla 

belirlenmiştir. Formül: ECM=(süt üretimi x %yağ + 0,242 x %protein + 0,7832) / 3,1138  
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Şekil 2. 2015 yılı İtibariyle Dünya’da Süt Verimi 

 

Günümüzde tüketicilerin beslenme konusunda daha bilinçli olmaları nedeniyle hayvansal 

protein kaynaklarının önemine ilişkin farkındalığın ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik 

anlamdaki öneminin artması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayvancılığı önemli bir 

noktaya getirmiştir.  

Türkiye’de toplam tarımsal üretimde hayvansal üretimin payı 2003 yılında %29’dan, 2010 yılında 

%32’ye yükselmiştir. Hayvansal üretimin 2010 yılı değeri 38 milyar Tl olarak gerçekleşmiştir. Bu 

miktarın %60’ını büyük baş hayvan sütü (sığır, inek) oluşturmuştur (Demirbük ve Kızılaslan, 

2018). Hayvansal ürünü üretim değeri bir önceki yıla göre 2017 yılında %12,5 artarak 69,9 milyar 

TL olmuştur. Bu toplam değerin içinde süt üretim değeri 28,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir 

(TUİK, 2018).  

 

TÜİK’in süt verimi konusunda paylaştığı istatistikler ise Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda 

sadece inek sütüne ilişkin rakamlara yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Türkiye’de Sağılan Hayvan Sayısı ve Süt Verimi 

Yıl Sağılan Sayısı 

(Baş) 

Süt Üretimi (1000 

Ton) 

Ort. Süt Verimi 

(Kg/Baş/Yıl) 

2012 5.431.400 15.977 2.942 

2013 5.607.272 16.655 2.970 

2014 5.609.240 16.998 3.030 

2015 5.535.773 16.933 3.059 

2016 5.431.714 16.786 3.090 
 

Tablo 2’ye bakıldığında yıllar itibariyle dikkati çeken hayvan sayısındaki azalmaya karşın ortalama 

süt veriminde nispeten bir artışın gerçekleşmesidir. Verimin artması sevindirici olmakla beraber 

hayvan sayısındaki azalış da dikkate alınması gereken bir konudur. Özellikle 2014 yılından sonra 

sağılan hayvan sayısında ciddi azalışlar görülmektedir. Azalışlar süt üretimine yönelik –verim 

artışına rağmen- zaman içinde ciddi kayıplar olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda 

aydınlatıcı olacak bir diğer rakam süt üretimi gerçekleştiren işletmelerin sayısındaki zaman 

içindeki değişimlerdir. Tablo 3’de süt üretimi yapan işletme sayıları ve oranları verilmiştir.  



 

 226 

Tablo 3. Yıllar ve Ölçeklerine Göre Süt Sığırcılığı İşletmesi Sayıları ve Oranları  

 2015 2016 2017  

Hayvan Sayısı (Baş) İşletme Sayısı % İşletme Sayısı % İşletme Sayısı % 2011/2016 Değişim (%) 

1-5 837.246 61,12 689.971 58 640.194 55,1 -23,5 

6-9 287.599 20,99 225.717 19 220.169 19 -23,4 

10-19 175.795 12,83 165.040 13,9 179.033 15,5 +1,8 

20-49 53.845 3,93 87.407 7,3 96.777 8,4 +79,7 

50-99 11.511 0,84 16.551 1,4 18.971 1,6 +64,3 

100-199 2.701 0,20 3.778 0,3 4.036 0,3 +49,4 

200+ 1.174 0,09 1.161 0,09 1.245 0,1 +6,0 

Toplam 1.369.871 100 1.189.625 100 1.160.371 100 -15,3 

   Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) 

Süt üreticisi işletme sayıları değerlendirildiğinde Türkiye’de ağırlıklı olarak küçük ölçekli aile 

işletmelerinin hakim olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, zaman içinde nispeten daha az 

hayvan sayısına sahip küçük işletmelerinin sayısında ciddi bir azalma görülürken, daha çok 

hayvan sayısına sahip işletmelerde ise tam tersi giderek artan bir sayı dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de süt üretiminin giderek büyük çiftlikler tarafından karşılanması eğilimi olarak 

yorumlanabilecek bu değişim, toplam değerlerdeki düşüşü etkileyememiştir. İşletme sayılarında 

2011/2016 yılları arasında %15 oranında bir azalış görülmektedir. Bu rakamlar Tablo 2’de yer 

alan değerlerle birlikte yorumlandığında; Türkiye’de süt sağılan hayvan sayısında ve süt üretimi 

gerçekleştiren küçük işletmelerde giderek azalan bir orana işaret etmektedir.   

Ülkemizde yıllara göre bütün türlerden üretilen toplam süt miktarının yanında TÜİK tarafından 

aylar bazında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarına ilişkin veriler 

yayınlanmaktadır. Bu verilere göre, 2016 yılında entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek 

sütü miktarı bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 9.213.189 ton olarak hesaplanmıştır (TÜİK, 

2017). Bu noktadaki en önemli husus, toplam inek sütü üretim miktarı yaklaşık %1 oranında 

düşerken, aynı yıl ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının artmasıdır ve bu 

durum kayıtlı üretimin arttığı anlamına gelmektedir. Ancak yine de ülkemiz süt sektörünün en 

önemli sorunlarından birini kayıt dışı süt üretimi oluşturmaktadır. 2012 yılında inek sütü 

üretimindeki kayıtlılık oranı %49,6 iken, 2016 yılında bu oran %54,8 olarak hesaplanmıştır. Süt 

işletmeleri tarafından toplanan koyun, keçi ve manda sütü miktarlarının toplam üretim miktarına 

oranı ise inek sütündeki orandan çok daha düşüktür. Türkiye’de ticari süt işletmeleri tarafından 

toplanan inek sütünün yaklaşık %15,5’lik kısmı içme sütü olarak tüketime arz edilmektedir.  

Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarının illere göre dağılımında, süt üretiminin 

en yoğun olduğu bölgeler Ege, Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyidir. Türkiyede Süt 

Üreticileri Merkez Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık kayıtlarına göre 300.000 tondan fazla çiğ 

sütün toplandığı iller sırasıyla İzmir, Konya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Burdur ve Çanakkale 

olmuştur.  

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ve SÜT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ  

 

06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu ile Türkiye’de ürün ve ürün grupları bazında üretici birlikleri kurulmaya başlanmıştır. En 

az 16 üreticinin bir araya gelmesiyle, asgari ilçe düzeyinde kurulabilmektedirler.   

Amaç; üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak 

kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve 
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uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün 

veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliğe haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını 

sağlamaktır (Çukur ve Saner, 2012).  

Üretici Birliklerinin Görevleri;  

a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.  

b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.  

c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek 

sağlamak.  

d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.  

e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak  

f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.  

g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.  

h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge 

düzenlemek.  

 

AB’de tarıma dayalı sanayinin yaklaşık %50’si örgütler aracılığıyla yürütülmektedir. Çiğ sütün de 

yaklaşık %58’i örgütler tarafından işlenmektedir (Demirbük ve Kızılaslan, 2018). Avrupa’da 

tarımsal örgütler, tarımsal malların işlenmesi ve pazarlamasında yaklaşık %60 ve girdilerin 

temininde yaklaşık %50 pay ile yüksek bir pazar payına sahiptirler. Rakamlara bakıldığında çiğ 

süt üretiminde önde gelen ülkelerde, üretimin büyük bir kısmının birlikler kanalıyla pazarlandığı 

anlaşılmaktadır (Sayın, Mencet ve Taşçıoğlu, 2010). Bazı AB ülkelerinde kooperatifler aracılığıyla 

pazarlanan sütün oranı %90’ları geçmektedir (Çukur, Demirbaş ve Yıldız, 2009).  

 

Türkiye’de ürün ve alt ürün grupları itibariyle toplam 775 adet birlik bulunmaktadır. Bunların 

yaklaşık %57’sini hayvansal üretim grubu oluşturmaktadır. 2012 rakamlarıyla Türkiye’de 

kooperatiflerin üretici birlikleri ile beraber çiğ sütün pazarlanmasındaki payları yaklaşık %39 

olarak verilmiştir (Çukur ve Saner, 2012).  

 

GÖNEN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ  

 

Gönen Süt Üreticileri Birliği; 17 Nisan 2006 tarihinden bu yana hizmet vermektedir. Balıkesir’de 

faaliyette bulunan 13 süt üretici birliğinden biridir. 29.06.2018 tarihi itibariyle 1481 üyesi 

bulunmaktadır. Birliğin temel faaliyetleri:   

- Kayıtlı olarak üretilen sütün miktarını artırarak soğuk zincir ile sütte kalite kriterlerini 

sağlayarak sanayiye sunmak,  

- Hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak,  

- Üretilen çiğ süt gıda kodeksine uygunluğu sağlayarak pazarlanmasını sağlamak,  

- Üreticilere süt ödemelerini zamanında yaparak istikrarlı hayvancılığı sağlamak,  

- Üreticilerin teşvik ve ödemelerden tam anlamıyla yararlanmasını sağlamak,  

- Hayvancılığın yerel ve ulusal bazda ele alınmak amacıyla toplantılar düzenlemek ve 

katılmak olarak özetlenebilir.  

 

Birlik tarafından kaliteli süt üretimini sağlamak amacıyla standardizasyon çalışmalarına önem 

verilmektedir. Üreticilerin talepleri üzerine; kimya ve mikrobiyoloji laboratuarında donma 

noktası tayini, kuru madde tayini, antibiyotik kalıntı testi, somatik hücre sayısı, antibiyogram 
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analizi gibi testler yapılmaktadır. Birliğin amacı; Gönen’de üretilen sütün kalitesini sürekli kontrol 

altında tutmak, hayvan hastalık ve rahatsızlıklarının erken teşhis ve tedavisini sağlamak olarak 

belirtilmektedir. Bu amaç doğrultusunda üretilen çiğ sütlerden belirli zaman periyodları 

içerisinde çeşitli numuneler alınarak birlik bünyesindeki laboratuvarda su, antibiyotik, protein, 

yağ, yağsız kuru madde, somatik hücre ve bakteri testleri yapılmaktadır.  

Üretici birliklerinin süt fiyatı belirleme üzerinde önemli bir rolü bulunmamaktadır. Türkiye’de 

endüstriyel pazarda sütün referans fiyatları Ulusal Süt Konseyi tarafından genellikle yılda 2 kez 

güncellenerek belirlenmektedir. Konsey tarafından belirlenen fiyatlar baz alınarak bölgesel 

bazda farklı fiyatlar oluşturulabilmektedir. Farklılıkların oluşmasında temel faktörler; pazarlık 

gücü ve çiğ sütün kalite içeriğidir. Temmuz 2018 tarihi itibariyle çiğ süt için litresi 1,70 tl olarak 

referans fiyatı verilmiştir (KDV ve soğutma bedeli hariç). Türkiye’de yapılan çalışmalar üretici-

perakendeci pazarında asimetrik bir fiyat iletimi olduğunu göstermektedir (Çınar, 2017). Ayrıca 

çiğ süt/yem paritesi 1,5’un altındadır, hatta zaman zaman 1’in altına düşmektedir. (Bu değerin 

1,5 ve üzeri olması gerektiği ifade edilmektedir.)  

Gönen ve mahallelerinde günlük süt toplanan ve aktif olarak kullanılan 103 süt toplama merkezi 

mevcuttur. Merkezlerin tamamında soğutma sistemi bulunmaktadır. Süt toplama 

merkezlerinden birinde soğutma sistemi yanında toplu sağım ünitesi de bulunmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde çiğ sütün endüstriyel pazarlara dağıtım süreci yer almaktadır.  

 

Şekil 3. Çiğ Süt Dağıtım Süreci*  

* Çiğ Süt Dağıtım Sürecine ilişkin şekil, Gönen Üretici Birliği Yöneticileri ve Üreticilerle yapılan görüşmeler ve ilgili 

araştırmalara dayalı olarak (Akkılıç, Tatlı ve Çerçi, 2001; Sayın, Mencet ve Taşçıoğlu 2010)  yazar tarafından 

oluşturulmuştur.  

 

TR22 Güney Marmara Bölgesi 2013 yılı verileriyle Türkiye inek sütü üretim miktarının %6,1’ini 

gerçekleştirmektedir. Bu üretimin %70’e yakını Balıkesir İlinde, %30’u ise Çanakkale ilinde 

yapılmaktadır. Şekil 4’de Balıkesir ilinde toplanan çiğ süt miktarı ton bazında verilmiştir. Şekilden 

görüldüğü üzere Balıkesir merkez, toplanan çiğ süt miktarı bazında en yüksek orana sahiptir 
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(Altıeylül, Karesi). İlçeler itibariyle bakıldığında ise Gönen, Bigadiç’ten sonra ikinci sırada 

gelmektedir. Dolayısıyla Gönen, Balıkesir’in toplanan süt miktarı açısından ikinci ilçesi (Merkez 

hariç) konumundadır.  

 

Şekil 4. 2017 Yılı Balıkesir İlçeler İtibariyle Toplanan Çiğ Süt Miktarı (ton) 

 

TÜİK Bölgesel istatistiklerine göre; Gönen’de 2018 yılı ilk üç aylık dönemde çiğ süt toplama 

miktarları 17 ton İnek sütü, 15,5 ton manda sütü ve 2 ton keçi sütü olarak gruplandırılmıştır. 

İlçede büyükbaş hayvan varlığı tahmini 20.000’dir. Gönen ilçesi merkez ve mahallelerinden süt 

alan markalar:  

Gönen menşeili: Teksüt, Gönenli Süt, Güzelce Süt, Kartal Süt, Akbıyık Süt, Tınaztepe Süt, 

Kazancı Süt ve Zeytinciler Gıda  

Ulusal Markalar: Tahsildaroğlu, Yörsan ve Tokgün Süt olarak gruplandırılabilir. Üretici 

Birliği’nden alınan bilgiye göre; belirtilen markalar arasında en yüksek oranda alım yapanlar; 

Teksüt ve Yörsan’dır.   

 

Üreticilerin Çiğ Süt Dağıtım ve Satışında Karşılaşılan Sorunlar ve Üretici Birliklerinin Rolüne 

İlişkin Değerlendirmelerine Yönelik Durum Çalışması   

  

Araştırma Metodolojisi   

 

Bu çalışma, keşfedici amaçla gerçekleştirilmiş nitel bir araştırma türü olan durum çalışmasıdır. 

Veriler; ilgili araştırmalar ışığında oluşturulan yarı yapılandırılmış form yardımıyla; üretici 

birlikleri başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üreticilerle yapılan bire-bir derinlemesine görüşme 

ile toplanmıştır. Çalışma kapsamında 10 üretici ile görüşülmüştür. Görüşme yapılacak 

üreticilerin belirlenmesinde zincir, ağ (kartopu) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme 

ilişkin genel bilgiler Tablo 4’de verilmiştir.     
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Tablo 4. Görüşme Yapılan Üretici ve Birlik Üyelerine İlişkin Genel Bilgiler 

Görüşme Yapılanlar  Kaç yıldır üretici? Mahalle/Süt Miktarı* Toplayıcı İşletme  

1. ÜRETİCİ  Baba Mesleği  Çobanhamidiye 5000 kg  

2. ÜRETİCİ Baba Mesleği  Tahirova   

3. ÜRETİCİ  Baba Mesleği Çifteçeşmeler  

250-300 kg/gün  

TEKSÜT  

4. ÜRETİCİ  Baba Mesleği  Turplu 1.500 kg/gün  YÖRSAN  

5. ÜRETİCİ Baba Mesleği  Turplu  

6. ÜRETİCİ Baba Mesleği  Turplu   

7. ÜRETİCİ  7 yıldır üretici  Kınalar, Güvemalan  TEKSÜT  

8. ÜRETİCİ Baba Mesleği  Kınalar 2000 kg   

9. ÜRETİCİ Baba Mesleği  Kınalar   

10. ÜRETİCİ  Baba Mesleği  Dişbudak 3000 kg  YÖRSAN  

          * Toplanan süt miktarına ilişkin bilgiler, üreticilerin beyan ettiği rakamlardır.  

Üreticiler araştırmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlamışlardır. İzin alınan katılımcıların 

beyanları görüşme esnasında kaydedilmiştir.  

 

Katılımcı Üreticilere Göre Çiğ Süt Üretim, Dağıtım ve Satışında Karşılaşılan Sorunlar  

Üreticilerden toplanan veriler pazarlama karması elemanları dikkate alınarak; çiğ sütün üretimi, 

fiyatlandırılması, endüstriyel pazarlara dağıtımı ve satışı ile üretici birliklerinin rolü başlıkları 

kapsamında değerlendirilmiştir. Bulgular belirtilen başlıklar altında alt temalarla sunulmuştur.    

a. Çiğ Süt Üretimine İlişkin Değerlendirme ve Sorunlar  

Buzağılama sorunu  

Üreticiler çiğ süt miktarının zaman içinde artış göstermesine rağmen gelecekte bu artışın yerini 

azalışa bırakabileceğine ilişkin öngörülerini paylaşmışlardır. Üretimde karşılaşılabilecek bu 

durumu yaratabilecek temel problemin buzağılama sorunu olduğu belirtilmiştir.  

“En önemli problem boğa tutmama… Bu problem sadece Çifteçeşmeler mahallesinin problemi 

değil. Çanakkale’yi de içinde barındıran büyük bir coğrafyada aynı problemin yaşanması söz 

konusu. Merada da beslense, kapalı da kalsa aynı sıkıntı var hayvanlarda... (3. Üretici)”   

Her ne kadar farklı şekillerde beslenen hayvanlarda gözlenen bir problem olarak tanımlansa da 

üreticinin bu konudaki ilk teşhisi kullanılan yemin yarattığı bir problem olması. Yemlerin temel 

hedefi ineklerin süt miktarını ve ayrıca kalitesini artırmak. Rasyolar ağırlıklı olarak buna göre 

düzenlenmektedir. Bu özellikle GDO’lu yemlerin kullanılmasına neden olabilmektedir. Tarım ve 

hayvancılığı beraber yürütenler büyük ölçüde hayvanlarının yemlerini kendi üretimlerinden 

karşılamaktadırlar. Ancak farklı yem ve katkıların kullanılması da söz konusudur. Hayvanların 

üreme sorununa ilişkin ikinci teşhis ise, bölgede yaygın olarak tercih edilen ırkların ortaya 

çıkardığı bir problem olması olarak açıklanmıştır.   

“Döl tutmada son 11 yılda, verim %60’dan %25’e düştü. GDO lu ürünler/yemler nedeniyle 

hayvanlar kısırlaştı. Türkiye’de süt hayvanlarında ırkta temel hedef süt verimi. Hollstein inekler 

süt verimi yüksek olduğu için ithal edildi. Çok yüksek oranlarda süt alındı bu cinsten. Ancak 

dünya artık bu türü bıraktı. Türkiye’de hala Hollstein (ABD menşeili) süt inekleri kullanılıyor. Süt 



 

 231 

veriminin yüksek ineklerde döl tutma daha düşük olabiliyor. Aslında yerli kara ırkı süt verimi 

düşük olmasına rağmen yavrulama potansiyeli yüksek bir cinsti. Ancak Türkiye’de ithal ırklara 

yönelik bir politika var. Kendi ırkımızı geliştirmeyi pek tercih etmedik. Halbuki bu inekler evet süt 

verimi düşük ancak hastalığa karşı (özellikle şap, ki bu coğrafyada oldukça yaygın görülen bir 

hastalıktır) daha dayanıklı ve yavrulama potansiyeli daha yüksek. Hollstein’lar genelde ABD’den 

alınıyor. Halbuki Avusturya ırkının süt verimi daha iyi. Devlet çiftlikleri artık yok. Buralar iş 

yapıyor olsaydı yeni ırkların geliştirilmesi ve verim ölçümlemesi yapılabilirdi (7. Üretici).” 

Beslenen hayvan ırkının süt kalitesi ve verimi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak verim 

nedeniyle yaygın olarak tercih edilen ırkların ömürlerinin kısa olması, hastalıklara yakalanma 

ihtimalinin yüksekliği ve buzağılama oranlarının düşük olması gibi bazı olumsuz özellikleri de 

taşıdığı ifade edilmektedir. Konu üzerine yapılan bir araştırmada, yerli ırkların verimi 

düşürebileceği bu nedenle ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır 

(Aşkan ve Dağdemir, 2015). Farklı bir çalışmada da (Demir, 2011); üreticilerin bakım ve besleme 

sorunları nedeniyle yüksek verimli ırklara sıcak bakmadıkları ifade edilmiştir.  

Üretimde Kalite Artışının Teşvik Edilmemesi  

Süt üretimine ilişkin teşviklerin üreticileri sevindirdiği, nispeten olumsuz koşullar içinde pozitif 

katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Teşviklerden yararlanılabilmesi için üreticilerin birliklere üye 

olması şartı aranmaktadır. Teşvikler farklı alanlarda yapılmaktadır; süt, buzağı, ahır, ilaç/aşılama 

gibi. Üreticiler hayvancılığın geliştirilmesi konusunda verilen teşvikleri ise kontrolsüz olarak 

değerlendirmekte ve sağlıklı sonuçlar doğurmadığına ilişkin değerlendirmede bulunmaktadırlar.  

“Devlet teşvik vermesin. Bir sürü kalem altında teşvik veriyor. Ahır yaparsanız %50 hibe. 

Hayvancılıkla hiç alakası olmayan doktoru, avukatı bu hibeye giriyor. Ahırın belki tamamını 

hibeden karşılıyor. Ak parti zamanında destek çok verilmiştir. Ancak yanlış kişilere verilmiştir. 

Hayvancılıkta bir kişinin para kazanabilmesi için en az 2 yıl geçmesi gerekir. 300 koyunu alacak 

adam benim köyümde ağa.. Mesela 5 yıl faaliyet zorunluluğu getirilsin. Hayvancılıktan 

anlamayan adam para kazanamaz. Teşvikler de bir işe yaramaz(1. Üretici)” 

Süt teşviklerinin sütün miktarının artırılmasında etkili olduğuna ilişkin yorumlar yapılmıştır. 

Ancak teşvik ödemelerine ilişkin bazı problemlerin yaşandığı ve bunun da üreticiyi mağdur 

edebildiği belirtilmiştir.  

“Buzağı teşviği 300 TL ancak bu teşviği alabilmek için bir üreticinin yaklaşık 80 TL lik bir masrafı 

üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca prosedürleri oldukça fazla. Süt ücretleri her ayın 15-20’si gibi 

veriliyor. Süt ödemeleri kooperatiflerin anlaştığı bankalar aracılığıyla yapılıyor.... Süt destekleri 

gecikmeli ödeniyor. Genelde 6 ay sonra veriliyor. Seçimlere yakın süt desteklerinin artışı seçim 

sonrası ise düşüşü söz konusu. Süt üretimi arttığında teşvik düşüyor, azaldığında artıyor. Litre 

başına 4 kuruş ile 12 kuruş arasında değişiyor süt teşviği.. (3. Üretici)” 

Teşviklerin geç ödenmesine ilişkin değerlendirmelerin yanısıra ödül olarak görülebilmesi için 

kaliteyi destekleyen bir teşvik sisteminin olmadığı da vurgulanmaktadır.  

“Sütte yağ oranı önemlidir. 3,2 yağ standardı vardır. Bunun altına inince sıkıntı oluyor. Ancak 

üstünde olunca bir prim yok. Gönen’de sütün kalitesi, yağ oranı yüksek. Ancak buna rağmen bir 

prim sistemi uygulanmıyor. Konya’da bazı üreticilerde sütün sağımdan sonra yağı alınıyor. 

Sonra satılıyor. Yani sütü ayrı yağını ayrı satıyorlar. Gönen’de böyle bir durum yok (10. Üretici)” 
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Gönen’de üretilen sütün kalitesinin oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir. Kalite standardının 

sağlanması için yapılan denetimler ve testler sonucunda düşük kalitedeki süte ilişkin bazı 

yaptırımların uygulanması durumu mevcutken yüksek kalite düzeyinde ise ödül sisteminin 

geliştirilmediği ifade edilmektedir.  

Teşvikler ve tarımsal destekler üzerine yapılan bir çalışmada, farklı bölgelerde teşviklerin farklı 

yansımalarının ortaya çıkabildiği belirtilmiş ve teşviklerin bölgesel olarak farklılaştırılması 

gerektiği vurgulanmıştır (Aksoy, Terin ve Keskin, 2012).  

Üretimde Kalite ve Verim Artışına Rağmen Hayvan ve Üretici Sayısında Azalma  

Üretici sayısının köylerde giderek azaldığı ve bunu da uzun dönemde üretimde ciddi problemler 

yaşatabileceği farklı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Akkılıç, Tatlı ve Çerçi (2001) 

hayvancılığın kırsal kesim nüfusuna istihdam sağlayarak kente göçü engelleyen faktörler 

arasında sayılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların paylaşımlara göre ise süt sığırcılığı 

açısından günümüzde durumun farklı yönde bir gelişim sergilediği görülmektedir.   

“Üretici geçimini sağlamak için hayvan satar. Çocuğunu evlendirecek hayvanını satar, evine 

eşya alacak hayvanını satar. 50 hayvandan sata sata 30’u kaldı. İlk 5 yıldan sonra kazanç yok. 

Hayvanları satarak geçim sağlama durumuna dönüldü. Zaman içinde köyde hayvancılık biter (5. 

Üretici)”  

“Üretici sıkıntı yaşadığı için hayvan sayısı köyde giderek azalıyor. Buna bağlı olarak süt miktarı 

da azalıyor. 2 yıl önce aylık 124 ton süt toplanırdı köyde, geçen yıl 108 ton,  bu yıl ise bu rakam 

82 tona düştü. Giderek azalır bu rakam. Türkiye’de kayıtlarda 21 milyon ton süt üretiminden 

bahsediliyor. Bu rakam gerçekte 9,5 tondur. Gerisi süt tozu. Türkiye’nin süt tozu ithalatı var. Süt 

tozlarının ithalatı buzağı maması olarak yapılıyor. Ürünler bununla üretiliyor. Kaliteli süt alma 

gibi bir derdi yok sanayicinin (10. Üretici)” 

“Köylerde gençler büyük baş hayvan veya üreticilikle ilgilenmiyor. Herkes biran önce sosyal 

güvencesi olan bir işe yerleşmek derdinde. Köyde gençler kalmıyor. 14 farklı köyde veterinerlik 

yapıyorum. Sadece 3 tane 25-35 yaş aralığında müşterim var. Genelde üreticiler hiç bir iş yapma 

potansiyeli olmayanlardan oluşuyor. Yani zaten başka işte dikiş tutturamaz bari bunu yapsın 

tarzında bir üreticiliğe yönlendirme var (7. Üretici).” 

Katılımcılar, besi sığırı yetiştirmenin süt hayvanı yetiştirmekten çok daha kolay olduğunu 

belirtmişlerdir. Süt hayvanı yetiştiriciliğinin zor, meşakkatli olmasına rağmen; sağlıklı bir gelir 

kaynağı olarak görülmemesinin bu işi yapmayı tercih edenlerin sayısının giderek azalmasına 

neden olduğu açıklanmıştır. Bu konuda bazı katılımcılar, az sayıda hayvan bakan yetiştiricilere 

kıyasla büyük çiftliklerin daha sağlıklı olduğunu ve uzun dönemde köyde süt sığırcılığının 

azalmasına karşın büyük çiftliklerde giderek bir artış yaşanabileceğini ve bu işin daha profesyonel 

anlamda yürütülebileceği öngörüsünde bulunmuşlardır.  Nitekim Aşkan ve Dağdemir (2015) 

tarafından yapılan bir araştırmada, hayvan sayısı fazla olan büyük çiftliklerde sütten elde edilen 

üretim değerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Üretim Kalitesini Etkileyen Girdi Kullanımı 

Katılımcılar Türkiye’de üretilen süt miktarı ile süt ve süt ürünleri rakamları arasında bir 

farklılık/açıklık olduğunu belirtmişlerdir. Bu açıklık, süt ve süt ürünlerinin üretiminde kaliteyi 
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etkileyici farklı girdilerin kullanımıyla açıklanmıştır. Üretilen çiğ süt miktarının yetkililer 

tarafından açıklanan süt ve süt ürünleri rakamlarının altında seyrettiğini, bu farkın temel 

sebebinin de süt ve süt ürünlerinin üretiminde yurtdışından buzağı maması olarak ithal edilen 

süt tozunun girdi olarak kullanılması olduğunu, bunun da kullanıcıya sağlıksız ve kalitesiz ürünler 

sunulmasına sebebiyet verdiğini belirtmişlerdir.  

“20 milyon ton diyor sanayici kayıtlarda 9 milyon süt var. Bu ilginç bir açıklıktır. 11 milyon ton 

sütün kayıt altında olmaması imkansız. Hayvan varlığıyla orantılasak 13 milyon ton süt olur. 

Burada farkı yaratan bence yurtdışından buzağı maması olarak getirilen süt tozları... (2. 

Üretici)” 

b. Çiğ Süt Fiyatlandırmasına İlişkin Değerlendirme ve Sorunlar 

Fiyatlandırma Kararlarında Üreticilerin Güç Sahibi Olamaması  

Endüstriyel pazarlarda çiğ süt satışına ilişkin sıkıntılar katılımcı üreticilerin hepsinin hemfikir 

olduğu bir başlık olarak belirlenmiştir. Farklı araştırmalarda da fiyatlandırma 

süreçlerine/yöntemlerine, çiğ süt fiyatlarının düşüklüğüne ilişkin değerlendirmeler mevcuttur 

(Koyubenbe, 2005; Coşkun ve Uğur, 2005; Uzman, Koyubenbe ve Konca, 2006; Gündüz, 

Dağdeviren; 2011). Sayın ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada (2011), süt fiyatı 

içerisinde üreticilerin payının, seyyar satışlarda %60, mandıra satışlarda %40 ve fabrika 

satışlarında ise %26 olduğu belirtilmiştir. Bu durumun süt üreticilerini modern dağıtım 

kanallarından uzaklaştırarak farklı alternatiflerle ürünlerini pazarlama niyetlerine zemin 

oluşturduğu ifade edilmiştir. Katılımcıların paylaşımları da literatürde yer bulan araştırma 

sonuçlarını destekler niteliktedir.   

“Süt birlikleri bir maliyet tablosu hazırlıyor. Merak ettik nasıl hazırlıyorlar diye 2002-2018 arası 

fiyat artışları ile ilgili birlik dökümanı. Çeşitli dalgalanmalar var. Özellikle artış ve düşüşlerin ne 

zaman olduklarına bakıldığında bir tablo çıkıyor karşımıza. Süt fiyatını belirleyen 3 harflilerdir: 

BİM*, A101, ŞOK... pazarın bunlar %45’ini ele geçirmiş durumdalar. Sanayici de onların sözünün 

dışına çıkamadıklarını ifade ediyorlar. Bunlar, satmak istedikleri ürün içindeki karı hesap ederek 

sanayiciye dayatıyor. Sanayici de üreticiye dayatıyor. Bu işin çarkı ters işliyor. Üretici derdini 

anlatamıyor. (2. Üretici)”  

Fiyatlandırma kararlarında tanımlanan en önemli problem; üreticiden başlayan bir fiyat 

belirleme süreci yerine ters işleyişin olduğu konusundaki değerlendirmedir. Ayrıca 

maliyetlerdeki artışın da fiyatlandırma kararlarında gözardı edildiğine ilişkin açıklamalar 

yapılmıştır.  

“Yem sektörüyle de sıkıntı yaşanıyor. Enflasyon sepeti içerisinde yem yok diye dikkate 

alınmıyorsa hayatın gerçeklerine uyulmuyor demektir. Süt sabitleniyorsa yem de sabitlensin. 

Dışarıdan yem getirin et getiriyorsunuz. (1. Üretici)” 

Temel gıda maddesi olması nedeniyle sütteki fiyat artışlarının çok hoş karşılanmamaktadır. 

İstanbul’da yapılan bir araştırmada tüketicilerin yaklaşık %47’sinin süt fiyatlarını pahalı 

                                                             
* Passport Türkiye 2018 yılı analiz raporuna göre Bim Birleşik Mağazacılık içme sütü pazarının %26,5’luk payını temsil 

etmektedir.  
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buldukları belirlenmiştir (aktaran, Kart ve Demircan, 2014). Ancak sanayicilerin kendi karlarını 

sabit tutarak, üreticiye fiyat artış sorumluluğununu yükledikleri ifade edilmiştir.  

Fiyatlandırma Kararlarında Ürün Kalitesi Göre Farklılaştırma Yapılmaması  

Üreticiler, Türkiye’de Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen fiyatların genel ortalamalar 

üzerinden hesaplandığını ancak, farklı coğrafyalarda farklı durumların ortaya çıkabileceğini, süt 

kalitesine göre farklı fiyatlandırmanın yapılması gerektiğini ifade etmektedirler. Sanayicilerin 

fiyat odaklı alım kararlarında, sütü hiç satamama korkusu nedeniyle kaliteli ürünlerini düşük 

fiyattan satmak zorunda kaldıklarını belirtmektedirler. Buna karşın özellikle gelişmiş ülkelerde 

çiğ sütün kalite farklılıklarına dayalı olarak fiyatlandırıldığı vurgulanmaktadır (Uzman, Koyubenbe 

ve Konca, 2006).  

“Her süt her kalite aynı fiyatta olsun istiyor. Ben LCW’den giyinirim, öbürü Beymen’den diğeri 

Vakko’dan. Sonuçta hepimiz giyiniğiz. Ama buna verdiğimiz para, harcamalarımız, kalite bir 

değil. Sütte de benzer bir durum var. Üretici LCW fiyatına Vakko’dan giydiriyor (10. Üretici)” 

“Fiyat sütte ciddi sorun. Fiyatı süt konseyi belirler. Bu referans fiyattır. Konsey maliyet 

hesaplamalarına göre belirlediği 1,70 brüt şeklindedir. 9 krş. Soğutma bedeli belirtilmiştir. 

Aslında süt konseyinin önerisi soğutma bedellerinin 1,70’in üzerine eklenmesi şeklinde. Ancak 

gerçekte durum öyle olmuyor. Soğutma bedeli köylüden kesiliyor. Bu miktar sütü düşük 

miktarda olan köylerde daha yüksek oluyor. (3. Üretici)”  

Katılımcılar tarafından; “her beyaz sıvı süt değildir” ifadesi kullanılarak, çok farklı kalite 

düzeylerine sahip çiğ sütün bulunabildiğini, sütte standart bir bileşimin sağlanmasının yanısıra 

yüksek kalite üretimin hem teşvik hem de fiyatlandırmada ayrı statüde değerlendirilmesi 

gerekliliğini vurgulamıştır. Tüketiciler üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada süt ve süt ürünleri 

satın alırken algılanan kalitenin %50,3 oranda etkili olduğu belirlenmiştir (Ocak ve Önder, 2014).  

Üretim Maliyetlerindeki (Yem, Mazot gibi Girdilerdeki) Artışın Karşılanamaması  

Yem, süt üretim maliyetinde en yüksek harcama kalemini oluşturmaktadır (Günlü, İmik ve 

Tekerli; 2001). Üreticilerin en büyük şikayeti artan yem fiyatlarına işaret etmektedir. Farklı 

katılımcılar, yem fiyatlarında döviz kurlarında da ortaya çıkan dalgalanma nedeniyle ciddi bir artış 

olduğunu, ancak süt fiyatlarında sözkonusu artışı dikkate alarak bir düzenleme yapılmadığını 

vurgulamaktadırlar.  

“Temel problemlerden biri fiyat. Fiyatı süt konseyi belirliyor. Ancak konseyde 12 kişi var. Bu 12 

kişinin sadece 3’ü üretici. O yüzden üretici lehine bir fiyat çıkma ihtimali çok zayıf. Yemde kdvyi 

düşürdüler. Ancak bunun yem fiyatlarına yansıdığını görmedik. 70 Tl’ye aldığımız yemi şimdi 140 

tlyi alıyoruz. Ama süt fiyatlarında benzer bir artış yok (8. Üretici)” 

“Yem maliyetleri çok yüksek. Aynı şekilde alınan ilaçların maliyetleri de oldukça yüksek. 

Hayvanlara verilen ilaçların bir fiyat kontrolü yok. İlacın etiketine bakıyoruz 200 TL yazıyor 

üstünde. Bunun ben alamam diyorum 65 TL ye düşüyor (6. Üretici)”  

“Yem maliyetleri üretici için bir sorun olmuştur. Normalde süt/yem oranın 2 olması gerekirken 

Türkiyede 1/1. (9. Üretici)” 
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Türkiye, çiğ süt/yem fiyat paritesi açısından olması gereken oranı yakalayamamaktadır (Çukur, 

Demirbaş ve Yıldız, 2009). Üreticiler de bu durumu belirtmiş ve sıkıntıya dikkat çekmişlerdir. 

Konu üzerine yapılan bir araştırmada fiyatlandırma konusundaki problemlerin giderilmesi için 

“hedef fiyat” uygulaması önerilmiş, hedef fiyatın belli bir % altına düşmesi durumunda kayıpların 

sübvanse edilebileceği belirtilmiştir (Öztürk ve Karkacıer, 2008).   

c. Çiğ Süt Satış ve Dağıtımına İlişkin Değerlendirme ve Sorunlar 

Sanayicilerdeki güç birliği ve ortak hareket etme eğilimi  

Katılımcılar perakendeciler gibi sanayicilerin de bir güç birliği oluşturduğunu belirtmektedirler. 

Üretici sayısının çok olmasının ve genelde eğitim düzeyi düşük kişilerin üretim işinde rol 

almasının ortak hareket etme kültürünün sergilenememesine neden olduğu ifade edilmiştir. 

Katılımcılara göre; sanayicilerin sayıca az olması, belli amaçlar doğrultusunda biraraya 

gelmelerini ve ortak hareket edebilmelerini mümkün kılmaktadır.  

“Sanayiciler tarafından köyler bir hat şeklinde parselleniyor. Süt miktarı yüksek olan köyler 

toplama merkezleri olarak değerlendiriliyor. 3-4 tonluk üretim yapan Dişbudak köyüne süt 

almaya giden sanayici yoldaki köyleri de topluyor. Hat üzerinden süt toplama yapmaya 

çalışıyorlar. Çok kıyıda kenarda kalan ve düşük üretim kapasiteli köyle sanayici pek ilgilenmiyor. 

Parselleme durumu da şöyle... Sanayiciler aslında hangi köyle çalışacaklarına bir ihtimal 

aralarında anlaşarak karar veriyorlar. Dolayısıyla bir sanayicinin teklifte bulunacağı köye başka 

bir sanayici gelmiyor (4. Üretici)”  

“Daha önce köyümüzden süt toplayan bazı sanayiciler, yemi onlardan alırsak sütü bizden 

alacaklarını söylediler. Yemi onlardan aldığımız zaman kazancımız daha da azalıyordu. Kabul 

etmedik. Onlar da süt toplamaktan vazgeçtiler (10. Üretici)”  

Katılımcılar, süt toplama ve dağıtımında, kanallarındaki güç ilişkisinin önem taşıdığını ifade 

etmişlerdir. Sanayicilerin yanısıra perakendecilerin de büyük bir güç olduğu, perakendecilerin 

günümüzde sahip olduğu gücün sütün pazara sunuluş şeklini değiştirdiği belirtilmiştir.   

“Eskiden haller vardı. Şimdi haller yok. 15 km şehir dışında olacak sabah 10 da açılacak vs. gibi 

esnafı koruyacak kurallar konduğu ifade edildi. Biz bu iş sulandırılır dedik. Nitekim şimdi böyle 

oldu. Esnaf öldü, haller yok. Herkes etini sütünü kasaptan değil manavdan değil, 

perakendeciden alıyor. (2. Üretici)” 

 Soğuk Zincirin Bozulma Problemi ve Kaliteyi Olumsuz Etkileyen Süt Toplama Süreçleri  

Yakın bir zamana kadar soğutma tanklarının yetersizliği ve özellikle, süt toplama merkezlerinde 

jeneratörlerin bulunmamasının çok farklı problem yarattığı belirtilirken, günümüzde Gönen’de 

çoğu köyde bu problemin halledildiği ifade edilmiştir. Bazı köylerde sanayicilerin süt toplama 

tanklarını ve soğutma sistemlerini kurduğunu ve sistemi kuran sanayicinin üreticiyle fiyat 

görüşmelerinde pazarlık gücünü artırabildiği bildirilmiştir.  

Bununla birlikte süt toplama süreçlerinde ürün kalitesini bozucu etkide bulunabilecek faktörler 

üzerine yapılan değerlendirmelerde özellikle antibiyotikli sütün toplama merkezlerinde bulunma 

ihtimalinin hiç olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda hem üreticilerin, hem de toplayıcıların çok 
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hassas davrandığı belirtilmiştir. Ancak bu hassasiyetin nedenlerinin halk sağlığını düşünmenin 

yanısıra, üretimle ilgili yaşanan problem olduğu açıklanmıştır.  

“Süt kalitesini etkileyen temel birkaç faktör var. Soğuk zincirin korunması, hijyen ve hayvan 

bakımı. Soğutma tankı olmayan yerden süt alınmaz. Antibiyotikli süt alınmaz. Sanayiciler 

antibiyotikli sütten yoğurt, peynir tutturamadıkları için buna ilişkin laboratuvar testlerini 

yapıyorlar. Ancak yine tüketici açısından aynı tehlikede olan antiparazit ilaçları var. Üretici 

bunları kullanıyor ve sütü de tanka döküyor. Antiparazit ilaçları peynir, yoğurt tutmasına engel 

oluşturmadığı için kimsenin umurunda değil, bunun için ölçümler yapılmıyor (9. Üretici)” 

Bürokratik Problemler ve Desteklemede Aksamalar  

Katılımcılar çiğ süt üreticilerinin temel paydaşlarının, süt birlikleri, ilçe tarım, damızlık birlikleri, 

kooperatifler ve sanayiciler olduğunu ifade etmişlerdir. Süt birlikleri, İlçe Tarım, Damızlık birlikleri 

ve kooperatiflerin çok sistematik bir şekilde işletilememesinin farklı sorunlara yol açtığı 

vurgulanmıştır. Özellikle İlçe Tarımda personel sıkıntısının mevcudiyetinin, teşvik ve destek 

süreçlerinde problemler yaşattığını, üreticilerin kendi işini takip etmezlerse zor durumda 

kalabileceklerini, hatta takip etseler dahi çözemedikleri problemlerle karşılaşabildiklerini 

belirtmişlerdir.  

“Bürokratik problemler çok fazla. Tarım ilçede sağlıklı kayıtlar tutulmuyor. Hiçbir rakam doğru 

değil. Ölen bir hayvan hala canlı görünüyor kayıtlarda. Hayvanların aşısı yapılmış. İlçe tarımda 

yapılmadı göründüğü için sevkiyat satış vs. yapılamıyor. Her işi üreticinin kendisinin takip etmesi 

gerekiyor (5. Üretici)” 

“Diğer bir problem bürokratik sorunlar. Teşviklerin zamanında alınması hiç mümkün olmuyor. 

Hiç alınmayabiliyor da. Süte ve buzağıya destek veriliyor. Ancak kayıtların sağlıklı tutulması 

sözkonusu değil. Yeni doğan buzağının kayda girmemesi, aşısının işlenmemesi vb. gibi çok 

sayıda yazım, sayım hatası olabiliyor. Bu da üreticiye mağdur ediyor (3. Üretici)” 

Yukarıda bahsedilen bürokratik problemlere benzer nitelikte ortaya çıkan diğer bir sorunun 

bölgede faaliyette bulunan veterinerlerin iş yükü olduğu ifade edilmiştir. Veterinerlerin farklı 

prosedürlerle uğraşmaları nedeniyle asıl işlerini takipte zorlanabildikleri paylaşılmıştır.  

 

“İlçe tarım veteriner hekimlerinin temel amacı prosedürel faaliyetlerle uğraşmak olmuş. O kadar 

çok evrak işi var ki. Veteriner aslında yapması gereken işi yapamıyor. Bu nedenle çok ciddi 

problemler ortaya çıkabiliyor. Hatta karantinaya alımın geciktiği vakalar bile mevcut. Ara 

eleman ihtiyacı mevcut. Eleman sıkıntısı nitelikli kişilerin çok farklı işlerle yoğunlaştırılmasına 

neden oluyor (7. Üretici)” 

 

d. Üretici Birliklerinin Rolüne İlişkin Değerlendirmeler  

 

Üretici birliklerinin, kooperatiflerin üreticiyi destekleme, bilinçlendirme, kaliteli süt üretim ve 

dağıtımını organize etme noktasındaki eksiklikleri yapılan görüşmelerde vurgulanan temel 

noktalar arasında yer almaktadır. Üretici birliklerini ilişkin ortaya çıkan temel problemin güven 

olduğu anlaşılmaktadır. Üreticiler birlik yönetimine ilişkin bazı durumlarda güven tereddütü 

yaşayabilmektedirler. Güven iki farklı boyutta değerlendirilmiştir: Biri gerekli performansı 

sergileme ve güç sahibi olma konusunda yetersizlik, diğeri ise üretici çıkarlarını korumanın 



 

 237 

yanısıra bireysel kaygılarla yönetsel gücü kullanabilme ihtimalinin algılanması. Konu üzerine 

gerçekleştirilen bir araştırmada; çiğ süt tedariğinde kanal üyeleri ve üreticiler ile birlik arasındaki 

güvenin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir (Susanty ve diğerleri, 2017) 

“Yani zaten başka işte dikiş tutturamaz bari bunu yapsın tarzında bir üreticiliğe yönlendirme var. 

O yüzden birlik olacak bir kapasite ve yapı yok. Bu durumda üretici adına birşeyler ya hiç 

yapılmıyor veya yapılıp emek verilirken destek görülmeyince vazgeçiliyor. Bu iş böyle gelmiş 

böyle gider kıvamında bir durum var. Zaten birliklerin sanayicilere karşı durma gibi bir gücü yok. 

Gerçi bazen birlik başkanlarından enterasan uygulamaları görmek de mümkün. Yani bazı birlik 

başkanlarının da güçlüden yana tavır sergilemesi durumu var (7. Üretici).”  

“Birliklerin üreticiyi koruma yönünde bir etkisi yok. Birlik başkanları genelde kendi kazançlarına 

bakıyor. Jeneratör desteği verdiler köyümüze. Onun dışında bir etkisi olması pek mümkün 

görünmüyor. Sanayiciler çok güçlü (5. Üretici).”  

Katılımcılar aynı zamanda birarada olmanın yukarıda tartışılan problemlerin giderilmesinde 

temel çözüm noktası olduğunu da belirtmişlerdir.  

“Süt birliğinin toplu sağım yapması ve satışı tek noktadan gerçekleştirmesi konuşulan birçok 

problemi çözebilir. Gücün bölünmemesi lazım. Bu şekilde olursa fiyat daha cazip olabilir. Bunun 

yapılması çok kolay değil. Ancak hiç olmayacak birşey de değil. Kolay değil çünkü süt birliğinin 

ciddi de bir borcu bulunuyor. Bu borcu nedeniyle büyük üretim dağıtım işlerine girmesi çok kolay 

değil (10. Üretici)” 

 “Çözüm sütün tek merkezde toplanması. Durum böyle olunca daha güçlü bir pazarlık şansı olur. 

Tek merkezde 150 tonluk bir toplama olsa, üretici birlikleri satışını ordan yapsa daha sağlıklı olur 

(4. Üretici).”  

Katılımcıların üretici birliklerinden temel beklentilerinin, çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde bir 

baskı grubu oluşturması, toplu sağım ünitelerinin yapılması, piyasadan daha uygun fiyata girdi 

sağlama (yem, ilaç vs.) yönünde katkıda bulunması, dürüst ve güvenilir bir yönetim anlayışının 

benimsenmesi, teşvik ödenmesi ve kayıtların takibinin başarıyla yürütebilmesi, birliğin gerçekten 

bir birlik oluşturma güç ve kapasitesine sahip olması şeklinde özetlenebilmektedir. Çiğ sütün 

değerinde pazarlanması konusunda birliklerin bir güç oluşturma noktasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. Genelde küçük, az hayvan sayısına sahip üreticilerin yaygın olduğu Gönen’de 

organize olmak ve pazarlama süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletmenin zorluğu dikkati 

çekmektedir. Bu konuda birliklerin olumlu katkıda bulunabileceği konusuna farklı çalışmalarda 

da vurgu yapılmıştır (Gündüz ve Dağdeviren, 2011; Demir, Aral ve Sarıözkan; 2014). Küçük 

üreticilerin, üretim maliyetlerini düşürerek ürün kalitesini artırma noktasında “ortak üretime 

yönelik birleştirme”nin etkili olacağı ifade edilmektedir (Demir, Gönülol ve Ülger; 2012).  

 

 

SONUÇ 

 

Türkiye'de çiğ süt pazarı; hayvan sayısının azalmasına karşın giderek artan verime rağmen ciddi 

problemlerin de yaşandığı bir endüstriyel pazar. Çiğ süt üreticilerinin en dikkati çeken 

probleminin yaptıkları işin yükü ve öneminin büyüklüğüyle ters orantılı bir kazanca sahip 

olmalarıdır. Süt birliklerinin önemine ilişkin değerlendirmelere bakıldığında ise; örgütlenme 
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düzeyinin yüksek olmasına, çok sayıda birlikten bahsedilmesine karşın var olan örgütlerin etkin 

olmayışının, çözülebilecek birçok sorunun varlığını sürdürmesine sebebiyet vermeksidir. Sütün 

çiftlikteki fiyatı ile raflardaki fiyatı arasındaki farkta temel kazananın üreticilerin olmaması, uzun 

dönemde çiğ süt üretiminde farklı formların gelişmesinin zeminini oluşturabilecektir 

 

Üretici birlikleri sektörel gelişmede önemli role sahip olabilecek birimlerdir. Özellikle 

bulundukları yöreye ve üreticiye önemli katkılar sağlamaktadır. Hayvancılık alt sektöründe yer 

alan örgütlenme açısından Üretici Birlikleri, yem, girdi desteği, alet-ekipman desteği, teşvik ve 

primler gibi birçok konuda üreticiye destek görevini üstlenmektedir. Ancak yeterli güce sahip 

görülmemekte, üreticiler açısından bir destek vasfı olarak algılanmamaktadırlar. Özellikle çig 

sütün fiyatlandırması konusunda ciddi problemlere işaret edilmekte, süt üreticileri birliğinden 

bazı beklentilere sahip olunmasına rağmen aynı zamanda performans ve sözkonusu beklentileri 

karşılama açısından güven duymada tereddüt yaşamaktadırlar. Buna karşın araştırma 

bulgularında da paylaşıldığı üzere, tek bir güç olarak ifade edilecek bir birlik oluşumunun 

üreticilere ve dolayısıyla sektöre sunacağı kazançların da önemi vurgulanmaktadır.  

 

Çalışma Gönen örneğinde, Süt Üreticileri Birliklerinin çiğ süt üretim, satış ve dağıtımındaki rolünü 

ve önemini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemin kullanıldığı ve 

sonuçların genellenemeyeceği bu araştırmada, sadece üreticilerden ve birlik yöneticilerinden 

verilerin toplanması konuyu sadece üretici gözüyle değerlendirme imkanı ve kısıtı yaratmıştır. 

Sanayiciler, perakendeciler ve farklı paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek farklı araştırma 

desenlerinden elde edilecek bulgularla beraber bir değerlendirme konunun çok yönlü olarak ele 

alınmasını mümkün hale getirebilecektir.  
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ÖZET: 

 

Günümüz firmalarının rekabet becerisi edinme ve ömrünü uzatabilmesi için örgüt yapılarını dijital 

dönüşümden geçirmesi gerekmektedir. Dünya şirketleri, pazarlama 3.0 ilkelerini hayata geçirirken müşteri 

odaklı olmayı ve insani değerleri öncelikleri içine alarak pazarlama 4.0 aşamasına gelmiştir. Pazarlama 

4.0’a geçme sürecinde şirketler önceki deneyimlerinden elde ettiği bilgi ve deneyimleri; müşteri ilişkileri 

ile derinleştirip genişleterek farklı boyutlara taşımayı hedeflemektedirler. Ülkemizin sanayisi gelişmiş 

ilçelerinden birisi olan Bandırma’da bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği ve bugünkü dijitalleşme 

seviyesinin hangi aşamada olduğunun tespiti çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Çalışma da öncelikle 

firmaların dijital teknolojileri ne kadar sıklıkla kullandığı ve dijitalleşmeye yaklaşımları incelenmeye alınıp 

tespit çalışması yapılacaktır. Bu tespitleri yaparken Bandırma Ticaret Oda(BTO)’sına kayıtlı üyelere 

ulaşılarak dijitalleşme ölçeği, anket yöntemiyle belirlenmeye çalışılacaktır. Bandırma da faaliyet gösteren 

firmaların web sayfasına sahip olma, e-ticaret; B2B, B2C faaliyetleri ve durumları incelenecektir. Bu 

çalışmada yukardaki satırlarda bahsedilen e-ticaret faaliyetlerinin tespiti için BTO’ya kayıtlı üyelere 

ulaşılmaya çalışılarak Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren firmaların yaklaşımları yorumlanacaktır. Birinci 

aşamada Bandırma firmalarının genel dijitalleşme durumu, ikinci aşamada ise sektörel dijitalleşme 

durumları incelenecektir. Bandırma çevresinde yapılan bu araştırma, firmaların stratejik hedeflerine 

dönük alması gereken tedbirleri belirleyecek ve devletin bu konudaki ihtiyacı olan planlamalarına 

kaynaklık edecektir. 
 

Anahtar Kelimeler:  Dijital Teknoloji, Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum, Dijital Dönüşüm,  

JEL Kodları: M15, M31, L81 
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ABSTRACT: 

Today's companies need to transform their organization structure digitally in order to prolong their lives 

and get competitiveness. Global companies have arrived at marketing 4.0 level by settting their priorities 

as customer orientation and humanitarian values when putting marketin 3.0 principles into practice. 

While upgrading to marketing4.0 , companies aim to move their previous information and experience  to 

a different size  by deepening and extending their customer care.  How this transformation will actualise 

and finding which grade it is untill today in Bandirma, which is one of the industrialized district of our 

country, underlies our work. In this work first, it is going to be determined how often companies use digital 

tecnologies and their approach to digitalization by means of questionnaires. While making these 

observations, the members of Bandirma Chamber of Commerce (BCC)  are going to be found; the 

operating companies in Bandirma are going to be examined in terms of having a web site, e-commerce, 

B2B, B2C activities and positions. In this work, while trying to reach to  members of BCC for determening 

the e-commerce activities above mentioned, the approaches of these operating companies are going to 

be commented in Bandirma district. In the first step, the general digitalization of Bandirma companies, in 

the second step sectoral digitalization are going to be examined. This research conducted in Bandirma is 

going to determine the measures that companies need to take and form the basis for the government's 

planning process. 

Keywords: Digital Technology, Attitude Towards Digital Technology, Digital Transformation, 

JEL Code: M15, M31, L81 
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GİRİŞ 

 

Dünyada ve ülkemizde dijital egemenliğin, iş ve sosyal yaşamımızda bizlere hükmettiğini hem görüyor hem 

de hissediyoruz. Buhar Makinelerinin endüstri devrimini  (Berber,2017:32) başlatması üzerine sosyo-

ekonomik ve üretim ilişkilerindeki dönüşüm, tüm yaşam alanlarında etkisini gösterirken sonrasında ise 

elektriğin icat edilmesi, otomasyon ve bilgisayar sistemlerinin kullanımı sanayileşme ve üretim ilişkilerindeki 

dönüşüm sürecini daha da hızlandırmıştır. Yaşanılan bu sanayileşme ve ekonomik ilişkiler küreselleşme ile 

birlikte yeni ve uzak pazarlar ihtiyacını ortaya çıkarmıştır Bugün sınırları aşan üretim ve ticaret ilişkileri, dijital 

ağlar üzerinden birbiriyle iletişim kuran nesnelerin gerçekliğine varan yeni bir döneme doğru yönelmiştir. 

Geçiş süreçleri dijital çağın gereklerini yansıtan hızlılıkta olup, işletmelerin rekabet yeteneklerini korumaya 

yönelik dönüşümlerdir. Dijital dönüşüm farkındalığının Bandırma da faaliyet gösteren firmalar açısından 

rekabet edebilme, yatırım ve sürdürülebilirlik açısından stratejik hedefler taşımaktadır.  

 

“Endüstri 4.0” sanayi ile birlikte diğer sektörlerinde dönüşüm ve dijitalleşmesinde etkide bulunmuş bu 

konuda Kotler v.d (2017) Elektronik ticaretin bir iş modeli olduğunu, pazarlama 4.0’ın teknoloji ve insan 

merkezli çabaları, işletmelerin dijitalleşmesini zorunlu kılacağından bahsetmiştir. İşletmelerin 

sürdürülebilirliğini sağlayan tüm işletme fonksiyonlarını yeniden değerlendirmek ve dönüştürmek 

gerekmektedir. Dönüşüm ile birlikte işletmeler dijitalleşen işletmelere dönüşecektir. Dijital işletme, bilgiye 

dayalı yenilikçiliğin, değişimin temel dinamiği olduğu yeni ekonomi ortamının işletme tipidir (Aksel, vd., 

2013:23) 

 

Haziran 2018 verilerine göre dünyada  % 53 oranında internet kullanıcıları, % 68 oranında ise mobil 

kullanıcılar internete ulaşım sağlamaktadır. 2017 verilerine göre mobil ve sosyal medya kullanımında önemli 

artış gözlemlenmiştir. Türkiye’de ise internet kullanımı nüfusun % 67’siyle 54,3 milyon, mobil kullanıcıları 

%73 oranıyla 59,05 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yıllık internet kullanımı dünyada %7 büyürken Türkiye’de 

%13, mobil kullanım oranı ise dünyada %4, Türkiye’de  %5 bir önceki yıla göre artış göstermiştir (Hootsuite, 

2018). Türkiye’de internet kullanım oranları dünyaya göre daha büyük bir artış gösterirken işletmelerin bu 

dönüşümden nasıl etkilenmektedir? 

 

TÜİK Eylül 2017 girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet erişimine sahip 

girişimlerin oranı %95,9, web sayfasına sahip girişimlerin oranı %72,9 oldu. Girişimlerin %94,2'si geniş bant 

bağlantı kullandı, %10,9'u online satış yaptı, %45,7'si sosyal medyayı kullandı, yaklaşık on girişimden dokuzu 

e-devlet hizmetleri kullandı. 

 

 

Şekil 1:   Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2005-2017 

(TUİK, 2017). 

TÜİK araştırmasında ERP(kurumsal kaynak planlama), PLM(üretim yönetim sistemleri), CRM(müşteri 

ilişkileri yönetimi),nesnelerin interneti kullanımı gibi diğer dijitalleşme oranları araştırılmamıştır. Ülkemizde 
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gerçekleşen bu dijitalleşme oranları ve eksik gördüğümüz değişkenler Bandırma işletmelerinde ne durumda 

olduğu belki de ilk defa ele alınacaktır. Bu çalışmada, Bandırma Ticaret Odası’na kayıtlı faaliyet gösteren 

işletmelerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ve işletmeler arasında bulunan dijitalleşme oranları 

incelenerek, eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır. 

 

İşletmelerin Dijitalleşmesi 

 

Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler hayatın her alanında önemli değişimlere yol açmıştır. E-

ticaret; işletmeler için yeni bir iş ve gelişim fırsatı oluşturduğu gibi yeni bir işletme ve sektör oluşumunda da 

her yönüyle önemli olanaklar barındırmaktadır  (Zerenler, 2013:191). Bu değişim ve olanaklar dijital 

dönüşüm sürecinde işletmelerin yönetsel yapılarını, üretim şekillerini ve de pazarlama faaliyetlerini 

dönüştürmektedir. 

 

Bonfour (2009) Bilgi sistemi, dijital dönüşüm dinamiklerini birbiriyle ilişkili beş farklı açıdan ele alıp analiz 

ettiğinde aşağıdaki başlıklara ulaşmış olacaktır. Stratejik eğilimler: Ticaret ortamındaki yıkıcı değişiklikler 

kaçınılmaz olarak ağlara, topluluklara ve finansal piyasaların değişmesine ve büyük dönüşüme girmesine 

neden oldu. Toplumsal ve etik eğilimler: toplumlardaki mevcut ilişkiler değiştikçe ve gelecekteki BT 

normlarının devam eden gelişim normlarına sürekli olarak uyum sağlamasına neden olacaktır. Örgütsel 

eğilimler: şirketlerin, grupların ve toplumların geçmiş yapıları, süreçleri ve standartları daha akıcı 

organizasyon biçimlerine doğru kaymasına neden olur. Teknolojik eğilimler: dijital ve fiziksel alanda bilişsel 

eserler yaygınlaştıkça, bilişim teknolojileri ve inovasyon teknolojisindeki hızlı gelişim dikkate alınması gereken 

önemli unsurlar haline geldi. Düzenleyici eğilimler: yeni standartlar ve düzenleme ortaya çıktıkça; yeni 

düzenleyici yapılara geçişin gerçekleşmesini sağlamak için önemli bir hazırlık yapılması gerekmektedir 

(Bounfour ve Batra, 2009:65).  

 

Dijitalleşme sadece bilişim teknolojisi için ekipmanlar ve sistemler satın almak değildir. Hızlı  büyüme ile 

genişleyen işletmelerin iş süreçlerine dijital araçaları şirket yapısına devamlı olarak enetegre ederek 

kullanımını sağlamaktır (MCKINSEY GLOBAL ENSTITUTE, 2015:9). İşletmelerin öncelikle bir web sitesi sahibi 

olmaları dijitalleşmede önemli bir adımıdır. Bu dönüşümü sağlayacak olan , web sahipliği, e-ticaret 

faaliyetleri, sosyal medya yönetimi,kurumsal kaynak yönetimi ve endüstri 4.0’a kadar uzanan djital 

bütünlüktür. İntenet sitesi dijital pazarlamacının işini yaptığı mekandır (Ryan, 2016: 56). Küreselleşen 

ekonomik ortamda önemli bir etken haline gelen e-ticaret;  ürünleri, hizmetler, bilgiyi ve iletişi satın almak 

ve satmak için bir bilgisyar ağının, başta internetin kullanımıdır (Akar, 2017: 13). 

Dijitalleşme tek başına web sitesi sahipliği olmadığına göre diğer araçların varlığıda bu dönüşümde  sistem 

entegrasyonların kullanılması bir dijitalleşme göstergesidir. Bu sistemler: 

 

• İşletmelerin dijital teknolojileri kullanması 

• Sosyal medya yönetimi 

• E-ticaret entegrasyonları 

• Endütri 4.0 entegrasyonları 

•  

İşletmelerin dijital teknolojileri kullanması: Genişbant internet teknolojierinin kullanılması, web sitesi 

sahipiliği veri güvenliği ve depolama yatırımların tümü işletmelrin temel tenolojki alt yapısını oluşturmaltadır. 

Yerel ağlara kurulması ve devamında bilginin toplanması, saklanması, erişimi ve dağıtımı konusunda getirdiği 

yeniliklerle işletmelere büyük kolaylıklar sağlamak için gelişmiş hızlara sahip internet gereklidir. Bulut 

sistemleri çevrim içi bilgi dağıtımı olarak ifade edilebilecek bulut sistemleri, temel bir kaynaktaki yazılım, 

program ve bilgilerin bilişim öğeleri arasındaki paylaşımını sağlayan bir hizmettir. Yerel kullanıcıların, 

herhangi bir alt yapı yatırımına gitmeksizin, yazılım, veri erişimi gibi hizmetleri almalarını sağlar (Aksel, Arslan, 

Kizil, Okur, ve Seker, 2013: 41) 
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Sosyal medya yönetimi: Sosyal medyai kullanıcıların online ortamda bir raya gelip fikir alışverişi 

yapmasına, tartışmasına , iletii-şim kurmasına ve herhangi bir biçimde sosyal etkileşime girmesine olanak 

tanıyan, web tabanlı yazılım ve hizmetlerini tarif etmek için kullanılan çatı bi rterimdir. Bu karşılıklı etkileşim 

metinsel, işitsel, görsel, video ve dğer biçimlerde de bunların bir araya geldiği her türlü kombinasyon biçimide 

olabilir (Ryan, 2016: 201). Hedef kitlenizle sosyal medyanın yetkin birey veya ajansalarla yönetilmesi firmanın 

itibar yönetimi için kritik bir öneme sahiptir. 

E-ticaret entegrasyonları: Dijital pazarlama internette bir pazar araştırması yapma ile başlar. Web 

sitesinde ürün ve hizmet sunumu, tanıtımı, farklı fiyat ve ödeme politikalarının geliştirilmesinden, dağıtım 

faaliyetleri ve satış sonrası hizmetlere kadar pazarlama fonksiyonlarını dijital ortamda ve sanal mecralarda 

gerçekleştirmeyi kapsar (Özmen, 2009; 277). E-ticaretin farklı türleri bulunmaktadır. B2B E-ticaret iki işletme 

arasında gerçekleşen e-ticaret işlemlerini içerir. B2C işletmelerin bireysel tüketiciye malları ya da hizmetleri 

satmasıdır. Mobil ticaret (M-ticaret) kablosuz teknolojiler aracılığıyla malların ve hizmetlerin alınması ve 

satılmasıdır (Akar, 2017:30). Ülkemizde e-ticaret sektörü yaygın bir hal almasa da, yeni imovasyon ve uluslar 

arası rekebet bu dönüşümü hızlandıracaktır. 

Endüstri 4,0 entegrasyonları: Temel olarak operasyon yönetimi için kullanılan yazılımları birkaç grupta 

toplamak mümkündür. ERP İngilizce Enterprise Resouce Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması) 

kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve yazılım firmaları tarafından hemen hemen bütün alanlarda 

faaliyet gösteren işletmelere sunulan bir yazılım “hizmetidir”. Bu yazılım hizmeti kapsamında sadece bir 

yazılımın teslim edilerek işletmenin yazılım ile baş başa bırakılması yer almaz. İlave olarak, bütün operasyon 

süreçlerinin işletme ile ortak bir şekilde incelenerek yazılımın bu süreçlere uyarlanması amaçlanır. PLM 

İngilizce Product Lifecycle Management (Ürün Yaşam Döngüsü) platformunda üzerinde çalışılan ürünün tüm 

mühendislik, üretim, servis, kalite kontrol, dokümantasyon aşamaları internet ortamında saklı tutulur. Bu 

platformda isteyen birim, istediği bilgiyi alır ve üzerinde gerekli revizeleri yapar. Yapılan değişiklikten sonra 

tekrar aynı platforma koyar ve tüm birimlerin bilgisine sunar. Böylece ortak bir yerde herkes kendi işine 

yarayan dosyaya hızlıca erişip en güncel hallerini kullanır ve karışıklık, gecikme vs. gibi olumsuzluklar ortadan 

kalmış olur. Yani PLM; bir ürünün fikir aşamasından üretim haline kadar geçtiği tüm süreçlerin yönetilmesidir. 
MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme sistemi anlamına gelmektedir. Bu yapı fabrika 

düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. MES, gerçek zamanlı olarak robot, makine 

monitörleri ve işçilerden dakikalık olarak tüm üretim bilgilerini alır. Üretim yönetme sistemleri kendi kendini 

kontrol eden bir yapıda olmasına rağmen, artık kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına 

entegre ediliyor. Bir üretim yürütme sisteminin amacı verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini 

azaltmaktır. MES ve ERP yazılımlarının entegre edilmesi ile birlikte, fabrika yöneticileri zamanında, uygun 

maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatının sağlanmasını proaktif bir şekilde kontrolünü sağlayabilir (Endüstri 

4.0 Platformu, 2018). CRM İngilizce Costumer Relationship Management (Müşteri ilişkileri yönetimi) , 

tüketicileri büyük gruplar olarak görmek yerine, onları mümkün olduğunca yakından izleyerek, demografik, 

psikografik, yaşam biçimi ve değerler bazında sınıflandırır. Hedef, mevcut ve potansiyel müşteriler 

müşterilerin gerçeğe yakın bir profilini çıkarabilmek, her müşterinin kendi yaşam ritmine ve tercihlerine göre 

teklifler sunmaktır (Karahasan, 2012:171). RFID ise içerisinde mikroişlemci ve anten bulunan bir etiket 

taşıyan nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ve kullanılan kablosuz iletişim teknolojisi (RF sinyalleri) sayesinde 

hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren bir teknolojidir. RFID sistemlerinde, kablosuz iletişim teknolojileri 

kullanılarak herhangi bir nesnenin otomatik olarak tanımlanabilmesi, izlenebilmesi, nesneye ait dinamik 

bilgilerin ya da verilerin oluşturulması, toplanması ve yönetilmesi amacı güdülmektedir. Bu yeni teknoloji ve 

iletişim altyapısı ile veri toplama, hizmet dağıtımı, nesne takibi, sistem yönetimi insan müdahalesi olmadan, 

nesne görünürlüğü sağlanmadan kablosuz iletişim kullanılarak gerçekleştirilmekte; hata oranı azaltılıp servis 

hızı ve kalitesi artırılmaktadır. RFID iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, nesnelere ait veriler 
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dinamik olabilecek; daha kesin, daha detaylı, daha hızlı ve güvenli bir şekilde veri akışı sağlanabilecektir. 

(Yüksel ve Zaim, 2009:2) 

 

İşletmelerin dijital teknolojilerin kullanılması, sosyal medya yönetimi, e-ticaret entegrasyonları, endütri 4.0 

entegrasyonları ve tüm dijital dönüşüm ve inovasyonlar insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve 

yönetişimi odağına alan kurumsal dijital dönüşümü oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın temel amacı BTO’ sına üye işletmelerin dijitalleşme oran ve profillerini ortaya koymaktır. BTO 

2240 üyeye sahiptir. Bu çalışma da oda üyelerine çevirim içi ya da doğrudan anket uygulanmıştır. Odaya 

kayıtlı üyelerin %18 400 üyesinin eposta adresi bulunmamaktadır. Birincil veriler dışında BTO‘ dan elde edilen 

ikincil veriler de değerlendirilip yorumlanacaktır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 de ankete katılan işletmelerin personel sayısı yer almaktadır. İşletmelerin %69,6 2-9 kişilik bir 

personel sayısına sahiptir.10-19 ve yukarı çalışan sayısına sahip işletmeler  %21,6 oranındadır. 

 

Tablo 3: İşletmelerdeki Personel Sayısı 

  Sıklık Yüzde 

Çalışan Sayısı 

1 kişi 2 8,7 

2-9 kişi 16 69,6 

10-19 kişi 3 13,0 

20-49 kişi 1 4,3 

50- 249 kişi 1 4,3 

Total 23 100,0 

 

 İşletmeler,  %61 oranımda web sitesine sahiptir. Bu oran TÜİK araştırmalarınki web site sahipliği 

oranına %72,9 yakın bir değer olarak görülse de Türkiye ortalamasının altında 2015 yılı verileri seviyesindedir. 

2017 Türkiye genelinde girişimlerin %94,2'si geniş bant bağlantı kullanmasına rağmen BTO üyeleri %17,39 

oranında geniş bant bağlantıya sahiptir. Dijital bankacılık oranları %86,96 oranıyla olumlu olarak 

değerlendirebilir. Yeni bir dijital teknoloji yatırımı olarak gördüğümüz bulut teknoloji kullanımı %43,48 

seviyelerindedir. Dijital verileri güvenliği ile ilgili yatırımlar  %39,13 ‘tür (Tablo2). 
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Tablo 4: İşletmelerin İnternet Teknolojileri Kullanım Oranları 

 
 Sıklık Yüzde 

Web siteniz var mı? Evet 14 60,87 

 
Hayır 9 39,13 

İnternet hizmetlerini geniş bant Fiber üzerinden mi alıyorsunuz? 
Evet 4 17,39 

 
Hayır 19 82,61 

Dijital Bankacılık hizmetlerinden faydalanıyor musunuz? 
Evet 20 86,96 

 
Hayır 3 13,04 

Bulut teknolojisi hizmetlerinden yararlanarak bilgilerinizi internette depoluyor musunuz? Evet 10 43,48 

 Hayır 13 56,52 

Dijital veriler için güvenlik araçları kullanıyor musunuz? 
Evet 9 39,13 

 
Hayır 14 60,87 

 Total 23 100 

 

Katılımcı firmaların %73,91 oranında sosyal medya hesaplarının olduğunu bunların sadece %34,78 sosyal 

medya hesaplarının yöneten bir ajansla çalıştığını ifade etmişlerdir. Türkiye ortalaması %45,7 olarak 

gerçekleşirken Bandırma oransal olarak üstündür. 

 

Tablo 5: Sosyal Medya Kullanımı 

  Sıklık Yüzde 

Firmanıza ait sosyal medya hesabını var mı? Evet 17 73,91 

 
Hayır 6 26,09 

Sosyal medya hesabını yöneten bir kişi ya da ajans var mı? Evet 8 34,78 

 
Hayır 15 65,22 

 Total 23 100 

 

Firmadan firmaya e-ticaret faaliyeti yapanlar %17,39,  nihai tüketiciye e-ticaret yapanların oran ise %26,09 

dur. Türkiye ortalaması % 10,9 oranına göre Bandırma’da ki e-ticaret oranları yüksektir. Mobil uygulama 

üzerindeki e-ticaret faaliyeti %30,43 olarak gerçekleşmesi dikkat çekicidir. İnternet reklamlarını kullanım 

oranları %34,78 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın e-ticaret etkinliğine paralel bir oranda gerçekleşmesi e-

ticari faaliyetlerde internet reklamcılığının bir değişken olduğunun göstergesidir. Pazarlama 4.0 insan 

duyarlılığının en önemli göstergesi müşteriyle temastır. Online destek birimi %13,04 olması e-ticaretin 

gelişme hızının potansiyelini düşük olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 6: E-ticaret Yaklaşımları 

  Sıklık Yüzde 

İşletmenizde mobil uygulama üzerinden herhangi bir ticari faaliyetiniz var mı? Evet 7 30,43 

 
Hayır 16 69,57 

B2B-(Firmadan Firmaya e-ticaret) Bayi ağınızı yönetiminde yazılım kullanıyor musunuz? Evet 4 17,39 

 
Hayır 19 82,61 

B2C(Firmadan Müşteriye e-ticaret)Müşterileriniz siparişlerini internet üzerinden verebiliyor mu? Evet 6 26,09 

 
Hayır 17 73,91 

Tedarikçileriniz sizlere e-ticaret hizmetleri sunuyor mu? Evet 10 43,50 

 
Hayır 13 56,50 

Online ödeme (Sanal POS) İnternet üzerinden ödeme alıyor musunuz? Evet 8 34,78 

 
Hayır 15 65,22 

İnternet reklamcılığından faydalanıyor musunuz? Evet 8 34,78 

 
Hayır 15 65,22 

Müşteri online destek biriminiz var mı? Evet 3 13,04 

 
Hayır 20 86,96 

 
Total 23 100 

 

Dijital Firmalara dönüşmelerinde, yazılım uygulamalarından faydalandıkları değişkenler; nesnelerinin 

interneti, bulut teknolojileri ve kullandıkları alt yapı yazılımlardır (RFID, ERP, PLM, MES, CRM). Bandırma 

işletmelerinin ERP kullanımı %30,43’tür. Diğer değişkenlerde %10’nun altındadır. CRM kullanımı %13,04 ile 

online destek verilmesi değişkeniyle aynı gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 7: Endüstri 4.0 Yaklaşımı 

  Sıklık Yüzde 

Nesnelerin İnterneti (Endüstri 4.0) üretimden pazarlamaya makineler arası iletişim kullanıyor musunuz? Evet 1 4,35 

 
Hayır 22 95,65 

RFID teknolojileri kullanarak barkod ve etiketlerinizi, radyo dalgaları yardımıyla kablosuz bir şekilde 

tanımlanması, takip edilmesi ve mevcut etiketlerin içine uzaktan veri yazma, okuma ve güncelleme 

işlemleri yapıyor musunuz? 

Evet 2 8,70 

 
Hayır 21 91,30 

ERP(Kurumsal kaynak planlaması yönetimi) Firma içi yönetiminde muhasebe, finans, üretim, sipariş 

yazılımım otomasyon sitemleri kullanıyor musunuz? 
Evet 7 30,43 

 
Hayır 16 69,57 

PLM (Product Lifecycle Management-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çalışılan ürünün tüm mühendislik, 

üretim, servis, kalite kontrol, dokümantasyon aşamaları internet ortamında saklı tutuluyor mu? 
Evet 2 8,70 

 
Hayır 21 91,30 

MES (Manufacturing Execution System- Üretim Yönetim Sistemi) İmalat üretim alanlarının 

dijitalleştirerek üretim performansını optimize etmek için verimlilik, esneklik ve pazara sürüm süresi gibi 

etkenleri yöneten yazılımlar kullanıyor musunuz? 

Evet 2 8,70 

 
Hayır 21 91,30 

CRM-Müşteri ilişkileri yönetimi firmanızda tüm ilişkilerini ve müşterileri ve potansiyel müşterileri ile olan 

etkileşimlerini yönetmek için bir yazılım kullanıyor musunuz? 
Evet 3 13,04 

 
Hayır 20 86,96 

 
Total 23 100 
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Dijitalleşeme oranı formül (1) göre göre her firma için hesaplanmış, ortalaması ile genel Bandırma için oran 

formül (2) ile ortaya çıkmıştır. 

 

İşletme Dijitalleşme Oranı =Olumlu değişken*100/Olumsuz Değişken (1)       

 

Bandırma İşletmelerinin Dijitalleşme Oranı= Toplam İşletme Dijitalleşme Oranı/Firma Sayısı (2) 

 

Dijitalleşeme oranı formül (1) göre göre her firma için hesaplanmış, ortalaması ile genel Bandırma için oran 

orta çıkmıştır. Buna göre bandırma dijitalleşme oranı %30,02 olarak bulunmuştur. 

 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bandırma’da faaliyet gösteren işletmelerin dijitalleşme araştırması yapılırken değişken olarak bilişim 

teknolojilerinin kullanımı, sosyal medya yönetimi, e-ticaret ve endütri 4.0 entegrasyonları ele alınmış ve  23 

firmanın yaklaşımı tüm boyutlarıyla  değerlendirilmişir. Web sitesine sahip olan işletmeler yarıdan fazla 

olmasına rağmen günümüz rekabet koşullarında oldukça düşüktür. Sanayi şehri olmasına rağmen geniş bant 

bağlantısı Bandırma ilçesinde yeterli yaygınlığa sahip değildir. Dijital bankacılık olumlu kabul edeceğimiz bir 

seviyede kullanılmaktadır. Bulut teknoloji kullanımı yarıya yakındır. Dijital verilerin güvenliği ile yatırımlar 

oldukça düşüktür. Katılımcı firmaların yüksek oranda sosyal medya hesaplarının olduğunu, bunların sadece 

yarısının sosyal medya hesaplarının yöneten bir ajansla çalıştığını ifade etmişlerdir. Firmadan firmaya e-

ticaret faaliyeti yapanlar Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen dünya rekabet koşullarında yok 

sayılabilecek seviyelerdedir. Firmaların dijital dönüşümlerinde ve uygulamalarda faydalandıkları değişkenler; 

nesnelerinin interneti, bulut teknolojileri, kullandıkları alt yapı yazılımları (RFID, ERP, PLM, MES, CRM)  

oldukça düşüktür. Buna göre bandırma dijitalleşme oranı %30,02 olarak bulunmuştur. 2015 OECD World 

Economic Forum dijitalleşme indeksinde Türkiye hizmetler ve inovasyonda 0,55, ticarette 0,23, tüketicide 

0,11 devlette 0,32 ve ortalama 0,30 oranlarında gerçekleşmiştir (MCKINSEY GLOBAL ENSTITUTE, 2015:76). 

Bandırma dijitalleşme oranı Türkiye’nin 2015 yılındaki seviyesi kadardır.  

 

2240 üyeye sahip BTO’nın %18’nin eposta adresi bulunmaktadır. BTO’na üye firmalarının dijitalleşme 

ölçümü elde edilen değer açısından karşılattırdığımızda Türkiye dijitalleşme göstergelerini yakın ya da 

aynıdır.  Bu çalışmayı anlamlı kılmaktadır. 

 

Araştırmanın kısıtlarını geniş bir yelpaze içinde değerlendirmek mümkündür. Tüm üyelere ulaşılamaması, 

online ankete yönelik yeterli dönüşün olmaması ve dijitalleşme değişkenlerinin kapsamı sınırlı olması 

araştırmanın kısıtlarını oluşturmuştur. 

 

Dijitalleşme araştırmasının kapsamı genişletilerek tekrar edilmelidir. Dönemsel çıkarımlarla stratejiler 

belirlenerek dijital dönüşüm için yol haritaları oluşturulmalıdır. İşletmelerde ve oda bünyesinde dijital 

dönüşüme yönelik eğitimler yapılmalıdır. 
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ÖZET:   

 

Bu araştırmanın amacını Bandırma’daki sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarına karşı sergiledikleri 

duygusal emek ile bu duygusal emek gösterimi esnasında kullandıkları stratejileri etkileyen öncüller ve bu 

süreç sonucunda ortaya çıkan sonuçların incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili 

alanyazın araştırılarak oluşturulan likert tipi çoktan seçmeli bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde 

duygusal emek ile ilgili ölçekler yer almaktadır. Duygusal emek ölçeği olarak Grandey’in geliştirdiği 11 

maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçek alt boyutları yüzeysel ve derin olmak üzere duygusal emek gösterim 

stratejilerinden oluşmaktadır. Örgütsel destek algısı ve dindarlık bireysel ve örgütsel öncüllerden olurken, 

çalışan performansı ve duygusal tükenmişlik ise sonuçlar olarak araştırmada yer almaktadır. 

 

Toplanan anketlerdeki verilerin geçerlik ve güvenilirlik testleri yapılmış olup araştırma değişkenlerinin 

birbirleriyle ilişkilerini anlamak amacıyla kurulmuş olan negatif ifadeli hipotezleri korelasyon analizi ile 

testleri tapılarak sonuçların tartışılması gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda aralarında en yüksek 

düzeyde korelasyon olan değişkenler duygusal davranış kurallarının pozitif gösterimi ile duygusal davranış 

kurallarının negatif duyguların bastırılması değişkenleri arasında pozitif yönlü olarak gerçekleşmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Duygusal Emek, Duygusal Tükenmişlik, Örgütsel Destek, Dindarlık, Performans 

JEL Kodu: M10, M19    
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A RESEARCH ON THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF 

EMOTIONAL LABOR DISPLAYS FOR BANDIRMA HEALTH WORKERS   

 
Lecturer Dr. Bilâl EZİLMEZ 

Bandırma Onyedi Eylül University, bezilmez@bandirma.edu.tr 

 

Lecturer Onur SAYLAN  

Bandırma Onyedi Eylül University, osaylan@bandirma.edu.tr 

 

ABSTRACT:   

 

The purpose of this research is to examine the emotional labor that the health workers in Bandırma 

display against towards patients and their relatives and the antecedents that affect the strategies they 

use during this emotional labor display and the consequences of this process. For this purpose, a likert 

type multiple choice questionnaire, which was formed by researching related literature, was used. The 

first part of the questionnaire contains scales related to emotional labor. The 11-item scale developed by 

Grandey was used as the emotional labor scale. Scale sub-dimensions consist of surface and deep 

emotional labor display strategies. The perception of organizational support and religiosity are of the 

individual and organizational antecedents, while employee performance and emotional exhaustion are 

included in the research as results. 

 

The validity and reliability tests of the data in the collected surveys were conducted and the results of 

negative correlation hypotheses established to understand the relation of the research variables with 

each other were analyzed by correlation analysis and testing. As a result of the analysis, the variables 

having the highest level of correlation were positively observed between the positive display of emotional 

behavior rules and the negative emotional suppression variables of emotional behavior rules.  

 
Keywords: Emotional Labor, Emotional Exhaustion, Organizational Support, Religiosity, Performance 

JEL Code: M10, M19 
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GİRİŞ:  

 

Örgütsel araştırmalar ve yönetim içinde duygu olgusu duygu işi ve duygusal emek olarak kendine yer bulur. 

Duygusal emek gösteren çalışanların demografik bilgileri, iş performansları ve duygu olgusunu bir meta gibi 

ele alarak yönetmeleri özellikle ele alınan konulardır. Günümüz işletmelerinde duygu yönetimi ve duygu 

gösterimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda hizmet sektörünün gelişmesi ile duygusal 

emek rekabet açısından ve hizmet sağlayanlar açısından kavram olarak çok önemlidir. Duygusal emek artık 

günümüzde kas ve akıl gücünün birleşimi ile daha etkili olmayı sağlayabilen bir yaklaşımdır. 

 

İş yaşamında örgütteki davranışların anlaşılması açısından duygular oldukça önemlidir ve onlar davranışları 

birçok şekilde etkilediğinden örgütsel davranış alanında bu konu gittikçe daha çok dikkat çekmektedir 

(Özkalp ve Cengiz, 2003). Günümüzde örgütlerdeki iş ortamında duyguların oldukça etkileyici unsurlar 

olduğu anlaşıldığından ve duygusal yaşam meydana geldiği çevreyle birlikte bir bütün oluşturduğundan, 

örgütteki davranışları anlamak için duygulara artık çok daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. Duygular iş 

yaşamında ve genelde insanların hayata yönelik bakış açısını, moralini ve performansını olumlu ya da 

olumsuz şekilde etkilediğinden işgören için de hayati önem taşır ve duygular iyi yönetilebilirse iş görenlerin 

performansını yükseltebilir (Akçay ve Çoruk, 2012). 

 

Günümüzde duygu kavramının iş yaşamındaki önemi gittikçe artmakta ve bu kavram örgütlerin başarısı için 

önemli bir olgu olarak görülmektedir. Duygular, çalışanların performansını etkileyen güçlü bir psikolojik 

güçtür ve iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Duygusal emek ilgili alan yazında bu trendin en yeni 

kavramlarından biridir ve doğru yönetilirse örgütlere, özellikle hizmet kesimindeki örgütlere, olumlu sonuçlar 

sağlayabilmektedir (Kart, 2011; Eroğlu, 2010).  

Duygu yönetimi olgusu duygu gösterimi kuralları ile birlikte düşünüldüğünde artık bir iştir, bir emek türüdür 

(Hochschild, 1979). Duygusal deneyimlere dayanan ve hisleri kurallara bağlayan bu durum günlük yaşamda 

“duruma uygun hisleri” ifade eder. Öte yandan duygu işi bir hissetme veya duygunun derece veya niteliğinin 

değiştirmesi çabasıdır ki duygusal emek kavramının kapısı burada aralanmaya başlamaktadır. Yani 

duyguların yönetilmesi de çaba ile olmaktadır ve bu süreç duyguların kontrolü, sözel-bedensel yollarla 

gösterimi veya gösteriminin önlenmesi durumlarını içerir (Hochschild, 1979). 

 

LİTERATÜR BİLGİSİ 

 

Duygusal emek (DE) işgörenin istenen davranışı göstermek için duygularını yönetmesidir (Chu, 2002). Bu, 

sosyal normları sağlayabilmek adına, karşısındakini rahat ettirmek adına kişinin bazı duyguları saklaması veya 

bastırması bazılarını da göstermesi anlamına gelmektedir. Duygusal emek sadece iş yerine özgü değil 

yaşamın her alanına yayılan bir gerçekliktir. Özellikle hizmet sektöründe daha çok öne çıktığı söylenebilir. 

Hizmet sektöründe karşısındaki müşteriyi memnun etmek ve müşteri yararına iş görerek hizmet sunumunu 

gerçekleştirmek esastır ve başarılı hizmetin ortaya koyulması da duygusal emek kullanımının önemine işaret 

etmektedir.  

 

İşgörenlerin örgütlerde duygularını nasıl gösterdikleri ve bu duyguların örgütsel amaçlar için nasıl kâr haline 

dönüştüğü hakkındaki duygusal emek çalışmalarına göre bireyler, sosyal normlara ve beklentilere adapte 

edebilmek için duygularını kontrol edip yönetirler (Hochschild, 1979; Hochschild, 1983). Eğitim, sağlık, 

hizmet ve finans sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan duygusal emek, farklı yaş gruplarındaki hastaların 

sağlığı ile duygusal ve bilişsel reaksiyonları etkileyen sağlık sektörü işgörenleri açısından da özel bir öneme 

sahiptir (Hochschild, 1983; Wharton, 1999; Sutton ve Wheatley, 2003). 

 

Kişinin yani işgörenin işini yaparken sergilediği davranışları ile karşı tarafa belirli bir duygusal mesajın 

iletilmesini sağlamak, günümüzde artık üstlenilen iş rolünün bir özelliği olmaktadır (Seçer, 2005). Dolayısı ile 



 

 253 

iş rolünü belli bir “duygu ifadesi” takınarak yapma ve karşı tarafa bu duygu ifadesini yansıtma boyutunda ele 

alınan çalışmalar, bu tür çabalar “duygusal emek” olarak adlandırılmaktadır.  

 

Hochschild’e Göre Duygusal Emek 

 

Hochschild’in duygusal emek kavramını ilk kez kuramsallaştırarak ortaya koyduğu Yönetilen Kalp: İnsan 

Duygularının Ticarileştirilmesi” adlı çalışmasında (1983) duygusal emek kavramını kullanarak müşterilere 

hizmet sektöründe (hostesler, çağrı merkezi çalışanları gibi) hizmet sunumu yapılırken ortaya çıkan 

duyguların analizini yapmıştır. Hochschild (1983)’in adı geçen bu çalışmasındaki ana fikre göre sosyal norm 

bazlı duyguların yönetimi, örgüt işgörenleri duygularını yönettiğinde ve sosyal normları sadece kendisi 

belirlediğinde bile çaba göstermeyi gerektirir ve bu da duyguların bir emek haline dönüşerek metalaşmasına 

neden olmaktadır.  

 

Hochschild (1983) duygusal davranışı yüzeysel davranış ve derinlemesine davranış olarak iki farklı boyutta 

tarif etmektedir. Yüzeysel davranışı belli bir duyguyu gerçekte hissetmeden ifade etmek ve rol yapmak olarak 

açıklamaktadır. Bu tür duygusal emek gösterimi işyerinde en çok görülen ve incelenen duygusal emek 

gösterimidir. Birçok açıdan da olumsuz sonuçlara yol açtığı için önemli kabul edilmektedir.  

 

Hocschild (1983) tarafından duygusal emek alanına meslekleri gruplayarak yapılan en önemli katkı şunlardır: 

 

• DE yoğun işlerde işgörenler paydaşlarıyla yüz yüze ya da telefonda sözlü ya da sözsüz iletişim 

kurmaktadırlar. 

• İş görenler paydaşların duygu, tutum ve davranışlarını etkilemektedir. 

• DE var olduğu kurumlarda yöneticiler iş görenlerin duygu gösterimleri üzerinde denetim ve 

kontrol hakkına sahiptirler. Bu yönde belirlenmiş kurallar vardır. 

 

Bu kuralların sonucunda Duygusal Emek kullanma açısından altı meslek grubu ortaya çıkmıştır. 1- serbest 

meslek çalışanları (doktorlar, avukatlar vb.), 2- işletmeci ve yöneticiler, 3- satış görevlileri, 4-memurlar, 5- 

evde çalışan özel hizmetliler (çocuk bakıcıları), 6- ev dışı çalışan özel hizmetliler (garsonlar). Bu altı meslek 

grubu dışındakilerin DE kullanmadıkları yönündeki değerlendirmeleri Hocschild’in eleştirilere uğramasına 

neden olmuştur. 

 

Ashfort ve Humprey’e Göre Duygusal Emek 

 

Ashfort ve Humprey (1993) ise Hocschild’ten daha farklı bir duygusal emek tanımı ortaya koyarak işgörenler 

tarafından uygun duyguyu verecek davranışın gösterilmesini DE olarak tanımlamışlardır. Bu yaklaşımın 

odaklandığı husus davranışlardır. Burada DE bir tür izlenim yönetimi olarak görülerek yeni bir DE tanımı 

yapılmıştır: “Duygusal Emek işgörenin bireyler arası ilişkilerine ve kendisine yönelik olan sosyal algıya etki 

edecek şekilde başkalarına karşı olan davranışlarını düzenleme ve yönetme çabasıdır.” 

 

Ashfort ve Humprey (1993) yaklaşımlarında daha önce ortaya konulan duygusal emek boyutlarından 

(derinlemesine DE ve yüzeysel DE) farklı olarak üçüncü bir boyut daha ortaya koymuşlardır: doğal DE. Burada 

kastedilen ise işgörenin karşısındakine işin gereği, bir parçası olarak göstermesi gereken duygu veya 

duyguları içtenlikle doğal olarak bir zorlanma yaşamadan göstermesidir. İşin gereği gösterilmesi gereken 

duygular işgören tarafından doğal olarak hissedildiğinde derinlemesine DE ve yüzeysel DE’ten farklı bir 

durum ortaya çıkmış olmaktadır. 

 

Morris ve Feldman’a Göre Duygusal Emek 
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Morris ve Feldman (1996) ise çalışmalarında DE boyutlarını öncülleri ve sonuçları ile ortaya koyan bir model 

kullanmışlardır. Burada öncüller olarak iş rutinliği, cinsiyet DE davranışlarının izlenebilme rahatlığı DE davranış 

kurallarının açıklığı ele alınmıştır. DE boyutları olarak ise derin, yüzeysel ve doğal DE yerine DE gösteriminin 

sıklık dikkat, çeşitlilik ve duygusal çelişki özellikleri kullanılmıştır. Morris ve Feldman bu çalışmalarında 

duygusal tükenmişlik ve iş tatmini olgularını DE gösteriminin sonuçları olarak değerlendirmişlerdir. 

 

Morris ve Feldman (1996) duygusal emek yapısını dört boyutta kavramsallaştırmaktadır: Doğru duygusal 

gösterimin sıklığı, istenen gösterim kurallarına dönük dikkat, gösterilecek duyguların çeşitliliği ve gerçekte 

hissedilen değil örgütün istediği duyguyu gösterme sonucu ortaya çıkan duygusal uyumsuzluk bu çerçevede 

örgüt, iş ve birey açısından ele alınmıştır. Bu dört boyutun büyük boyutta duygusal tükenmişliğe yol açacağını 

öngören hipotezler sınanmıştır. Bu hipotezlerden sadece duygusal uyumsuzluğun düşük iş tatminine yol 

açacağını öngörenler kabul edilmiştir.  

 

Grandey’e Göre Duygusal Emek Yaklaşımı 
 

Grandey yaklaşımı (2000) duygusal emeği duygu ve davranışların her ikisinin de kurum amaçları 

doğrultusunda düzenlenmesi şeklinde tanımlayarak diğer yaklaşımlardan farklılaşmaktadır. Bu yaklaşımda 

derinlemesine ve yüzeysel DE davranışları ayrı ayrı incelenmiştir. Duygusal düzenleme kavramı da DE 

araştırmasına dahil edilerek çalışma ortamında kişinin bir uyaranla karşılaştığında duygularını kontrol ederek 

duygusal dengesini sağlaması ve duruma uygun tepkiyi vermesini öngörülmüştür.  

 

Durumsal koşullar ve işin içindeki işgören duygusal emeğe katkılar yapmaktadır. Duygusal olayı yaşayan ve 

müşteriler ile daha uzun sürelerde meşgul olan muhtemeldir ki duygularını yönetmektedir. Duygusal emek 

işletme için iyi sonuçlar verebilir fakat işgörenin sağlığına dönük sonuçları olabilecektir. Derin davranış 

yüzeysel davranışa göre daha olumlu hizmet ortaya çıkarmaktadır ama her ikisi de tükenmişlik, çözülme ve 

olumsuz iş tutumları ile ilintilidir.  

 

Duygu düzenlemesi kavramı duyguların ve ifadelerin düzenlenmesinde yeniden değerlendirmeyi ve 

baskılamayı kullanırken duygusal emek derin DE ve yüzeysel DE davranışlarını kullanmaktadır. Bireysel ve 

toplumsal çıktılar açısından duygu düzenlemesi ve duygusal emek kavramları karşılaştırıldığında ise ruh 

halleri ve baskı bireysel, ilişkisel algılamalar ise toplumsal olarak duygu düzenleme süreçlerinin çıktılarıdır. DE 

sonuçları olarak ise tükenmişlik ve iş tatmini ile performans derecelendirmeleri söz konusu olmaktadır 

(Grandey, 2015). 

 

Yüzeysel, derin ve doğal duygusal emek (DE) gösterimleri ile ilgili tanımlar tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Duygusal Emek Gösterim Stratejileri 

 Tanımlar Araştırmacı 

Yüzeysel 

Duygusal Emek 

Gösterimi 

İşgörenlerin gerçek hislerini değiştirmedikleri halde, duygu 

gösterimlerini kontrol ederek beklentilere uyumlu hale getirdikleri 

davranış biçimi şeklinde tanımlanabilir. 

Grandey (2003) 

Derinlemesine 

Duygusal Emek 

Gösterimi 

İşgören gerçek hislerini kendisinden beklenen davranışlarla uyumlu 

hale getirmeye çalışır 
Grandey (2003) 

Doğal 

Duygusal Emek 

Gösterimi 

İşgörenlerin yansıtmak durumunda oldukları duyguları hâlihazırda 

zaten hissediyor olmaları durumunda ortaya çıkan davranış türüdür. 

Ashforth ve 

Humphrey (1993) 

   Kaynak: Oral ve Köse (2011) 
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Duygusal emek davranış kuralları işgörenlere ne kadar belirgin ve net olarak gösterilir ve öğretilirse duygusal 

davranış gösterim kuralları o kadar açık demektir. İşgörenlerin duyguları üzerinde ne denli kontrolde 

bulunmak istiyorlarsa örgütün o oranda davranış kurallarını açıkça işgörenlerine aktarmaya çalışması 

gerekmektedir (Hochschild, 1983; Şengül, 2009).  

 

Duygusal emek yaklaşımlarının önemle üzerinde durduğu ortak konu, örgüt tarafından belirlenen duygusal 

davranış kurallarının işgörenlerin iş süreçlerinde sergilediği duygular için rehber niteliğinde olmasıdır. 

Örgütün belirlediği bu duygusal davranış kurallarına uymak için gösterilen çaba duygusal emek davranışlarını 

gösterme sırasındaki çabadır (Kruml ve Geddes, 2000: 11). İşgörenin müşterilere gösterdikleri davranışların 

uygun olup olmadığı kurum tarafından davranış kuralları temel alınarak değerlendirilir. Eğer gösterilmesi 

gereken duygu ile hissedilen duygu arasında fark varsa, bu farkı ortadan kaldırmak için işgörenler duygusal 

emek ihtiyacı duyarak duygularını ayarlama yolunu seçmektedirler (Gosserand, 2003: 14). 

 

Örgütlerin işgörenden göstermesini istediği duyguları ve nasıl ifade edileceklerine dönük düzenlemeler 

duygusal emek davranış kuralları olarak tanımlanmaktadır. Bu kurallar daha çok çalışma hayatında neyin 

nasıl ifade edileceğini düzenleyen biçimsel standartlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Ashforth ve Humphrey, 

1993). Benzer şekilde Rafaeli ve Sutton (1989), çalışma sürecinde yapılan işin bir parçası olarak gösterilmesi 

ve gösterilmemesi gereken duygulara ilişkin olarak kurumun beklentilerini duygusal davranış kuralları olarak 

tanımlamaktadırlar. 

 

Örgütsel destek algısı (ÖDA), kuruluşun çalışmalarının işgörenlerin iyiliklerine ne dereceye kadar katkı 

sağladığı ve esenlik durumuna ne kadar önem verdiği konusunda algılarına işaret eder (Aselage ve 

Eisenberger, 2003). Araştırmalarda örgütsel destek algısının (ÖDA) işgörenlerin performans ve refahına 

önemli katkıları olduğu tespit edilmiştir. 

 

Dindar belirli aşkın ve kutsal şeylere inanan, bu inançlar doğrultusunda belirli aktiviteler yapan ve dinî bir grup 

üyesi olan kişidir (Johnstone, 1992). Dindarlık ise bir kişinin mensubu olduğu dine ait inanç, ibadet ve 

sembollere ilişkin içten kabul, yoğunlaşma ve meşgul olma derecesidir (Kurt, 2009). 

 

Moneta’ya göre (2011) duygusal tükenmişlik, bir bireyin işi gereği diğerlerine yardım ederken, duygusal ve 

psikolojik taleplerin aşırılığı nedeniyle beliren bitkinlik durumunu, ifade etmektedir. Gürel ve Bozkurt’a göre 

(2016) yoğun duygusal iş talepleri strese yol açarak bireyin duygusal tükenmişlik durumuna maruz kalma 

olasılığını arttırmaktadır.  

Yaygın bir tanıma göre performans, kişilerin veya kurumların bir faaliyette hedefe ulaşma derecesidir (Pugh, 

1991). Bir başka tanıma göre performans, bir işgörenin veya ekibin, birim ve örgüt amaçlarına, toplam olarak 

yaptıkları nitel ve nicel katkılarının toplamıdır (Bayram, 2006).  

 

Demografik değişkenler duygusal emek sergilenmesini etkileyen örgütsel olmayan etkenlerdendir. İşgörenin 

duygusal emek gösterimini etkileyen en önemli etkenlerin başında yaş ve cinsiyet faktörü gelmektedir: 

Hochschild (1983) yaş ilerledikçe işgörenlerin gösterilmesi gereken duyguları daha çok kolaylıkla 

gösterebileceklerini ifade etmektedir. Duygusal emek ve yaş değişkeni açısından konuyu ele alan başka 

çalışmalar da mevcuttur (Çaldağ, 2010; Oral ve Köse, 2011; Grandey, 2000; Köksel, 2009; Basım ve 

Beğenirbaş, 2012). Cinsiyet açısından da kadınların daha çok duygusal emek gösterimi ortaya koymada 

erkeklerden önde oldukları genel olarak belirtilmektedir (Hochschild, 1983; Rafaeli ve Sutton, 1989; Morris 

ve Feldman, 1996; Köksel, 2009). Yapılan bazı çalışmalarda işgörenin evli olup olmaması duygusal emek 

gösterim düzeylerinde farklılık ortaya koymuş (Eroğlu, 2010) fakat diğer bazı çalışmalarda ise medeni 

durumun duygusal emek gösteriminde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (Oral ve Köse, 2011). 

İşgörenin duyguları ve buna bağlı davranışları hem çalıştığı sektöre göre hem de iş yeri ve iş yaşamındaki 

tecrübesine göre farklılık gösterebilmektedir (Kaya ve Özhan, 2012).  
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Sağlık Sektörü ve Duygusal Emek 

Sağlık sektöründeki hizmetler ülkelere göre farklı gelişmişlik düzeyleri gösterseler de birtakım sorunların da 

olduğu bilinmektedir. Günümüzde her geçen gün artan olanaklar ve tıp teknolojisindeki yenilikler 

sonucunda, bireyler sağlık sektörü hizmetlerinden daha büyük beklentiler içerisine girmektedir. Ülkemizde 

de sağlık hizmetleri sunumu ve sağlık verilerinin iyileştirilmesi için bu nedenle hem bireysel hem de toplumsal 

gelişmeyi sağlamak açısından, gösterilen çabalar son yıllarda giderek artmaktadır (Demirbaş, 2006). 

 

Hasta ve hasta yakınları ile yüz yüze yakından iletişim halinde olan işgörenlerin, duygu gösterimlerini örgüt 

tarafından belirlenen standartlara uygun hale getirme sürecinde harcadıkları çaba olarak tanımlanan 

duygusal emek kavramının, çalışanların iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile arasındaki ilişkinin incelendiği 

bir araştırmada (Oral ve Köse, 2011) Manisa ilinde gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, duygusal emek 

gösterimi sırasında yüzeysel davranış göstermenin işgörenlerin tükenmişlik seviyelerini artırıp iş doyumlarını 

düşürdüğü yönünde bulgular elde edilmiştir.  

 

Sağlık sektöründe gerçekleştirilen bir başka çalışmada çalışanların sergiledikleri duyguların kontrolünde 

bireyin sahip olduğu duygu¬sal zekâ onların bireysel iş başarısı kadar bireysel performansını da etkilediği 

görülmüştür. Ayrıca “yüzeysel davranış” şeklinin dışında “duygusal emek” boyutları arasında bulunan “derin 

davranış” ile “duygusal zekâ” boyutlarını oluşturan faktörler arasındaki pozitif ve anlamlı ilişki, çalışanın iş 

performansını olumlu yönde etkilemektedir (Onay, 2011). 

 

Çaldağ (2010) sağlık sektörü işgörenlerinde duygusal emek kavramının, iş sonuçlarına etkilerini duygusal 

emek kavramının öncülleri açısından araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda DE emek öncüllerinden müşteri 

etkileşim beklentileri, denetleyici desteği ve iş arkadaşları desteği, duygusal emek davranışı üzerinde pozitif 

yönde etkiye sahip bulunmuştur. DE sergileme kurallarının DE davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi tespit 

edilememiştir (Çaldağ, 2010). 

 

Çukur tarafından geliştirilen (2009) DE Ölçeği ve Maslach’ın Tükenmişlik Ölçeği ile 136 hemşirenin duygusal 

emek ve tükenmişlik düzeylerinin ölçüldüğü bu çalışmada (Çelik ve diğerleri, 2010) DE alt boyutları ile 

tükenmişlik ve onun alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmada örneklem olarak sağlık sektörü çalışanları hedeflenmiş tesadüfi olan örneklem yöntemlerden 

kolayda örneklemeye başvurulmuştur. Doğrudan yüz-yüze yapılan anket çalışması sonucunda 105 anket 

geçerli olarak kabul edilmiştir. Literatürde daha önce çevirisi yapılmış ve cronbach alfa güvenilirlik değeri 

yüksek çıkmış olan ölçekler tercih edilmiştir. Duygusal davranış kuralları için KMO=0,847; Duygusal emek 

ölçeği için KMO= 0,796 olarak belirlenmiştir. Araştırma için kullanılan ölçekler ve kaynakları tablo 2’de 

görülmektedir: 
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Tablo 2: Araştırma Ölçeklerindeki Sorular ve Yararlanılan Kaynaklar 

 ÖLÇEKLER KAYNAKLAR 
MADDE 

SAYISI 

CROBACH 

ALFA (α) 

1 
Duygusal Davranış 

Kurallarının İçeriği 

Brotheringe ve Lee (1998); Grandey 

(1999 ve 2000) 
17 0,75 

2 
DE Gösterim Kuralları 

Açıklığı 
Grandey (1999) 9 0,74 

3 

Duygusal Gösterim 

Kurallarına Verilen 

Önem 

Brotheringe ve Lee (1998); Grandey 

(1999) 
4 0,83 

4 Dindarlık 
Plante ve diğerleri (2002); 

Barnett, Bass ve Brown (1996) 
5 0,87 

5 Örgütsel Destek Algısı 

Eisenberger ve diğerleri (1986);  

Lynch ve diğerleri (1999); 

Stassen ve Ursel (2009) 

8 0,79 

6 
Duygusal Emek 

Gösterim Stratejileri 

Brotheringe ve Lee (1998, 003); 

Grandey (1999, 2000 ve 2003) 
11 0,87 

7 Duygusal Tükenmişlik 
Maslach ve Jackson (1986); 

 Ergin (1992)  
3 0,83 

8 İşgören Performansı 
Kirkman ve Rossen (1999);  

 Sigler ve Pearson (2000);  
8 0, 93 

9 Demografik  8  

 TOPLAM  73   

 

 

Veri Toplama Araçları  

 

Araştırmada veri toplama amacıyla anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmuştur. İlk 

bölümde bağımsız değişkenler olarak duygusal emek gösterim kurallarına verilen önem (DGKVÖ), duygusal 

gösterim kurallarının açıklığı (DGKA), duygusal davranış kuralları (DDK) – ki bu ölçek pozitif duyguların 

gösterimi, negatif duyguların gösterimi ve negatif duyguların gösterilmemesi (bastırılması) şeklinde üç alt 

boyuta sahiptir- ve araştırmanın asıl değişkeni olan duygusal emek gösterim stratejileri (DEGS) ölçeği – ki bu 

ölçek te yüzeysel duygusal emek (DE), derin duygusal emek ve doğal duygusal emek şeklinde yine üç alt 

boyuta sahiptir. Araştırmamızın bir diğer bağımsız değişkeni olan öncül değişkeni de örgütsel destek algısı 

ölçeği olarak yine bu ilk bölümde yer almıştır. Çalışan performansı ve duygusal tükenmişlik ölçekleri yine bu 

bölümde yer alırken, son bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. Araştırmada katılımcıların anket formundaki ifadelere katılım düzeylerini belirlemek amacıyla 5’li 

likert tipi ölçek kullanılmıştır. Algı ölçeklerinde (1 = Hiç Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kararsızım, 4 = 

Katılıyorum, 5 = tamamen Katılıyorum) ifadeleri kullanılırken; duygusal davranış kuralları ve duygusal emek 

gösterim stratejilerinin uygulanmasını soran ifadelerde is (1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Sıklıkla, 

5= Her zaman) ifadeleri kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Hipotezleri 
 

Araştırmamızda, iş yaşamında Duygusal Emek Gösterimi Stratejilerinin alt boyutları ile araştırma değişkenleri 

arasındaki ilişkiler ile ilgili literatür bilgilerinden hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H1: Duygusal gösterim kurallarına verilen önem ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü 

bir ilişki vardır.  

H2: Duygusal gösterim kurallarına verilen önem ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir 

ilişki yoktur.  

H3: Duygusal gösterim kurallarının açıklığı ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir 

ilişki vardır.  
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H4: Duygusal gösterim kurallarının açıklığı ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki 

yoktur. 

H5: Duygusal davranış kuralları pozitif gösterim ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü 

bir ilişki vardır.  

H6: Duygusal davranış kuralları pozitif gösterim ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir 

ilişki yoktur. 

H7: Duygusal davranış kuralları negatif gösterim ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü 

bir ilişki vardır.  

H8: Duygusal davranış kuralları negatif gösterim ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir 

ilişki yoktur. 

H9: Duygusal davranış kuralları negatif duyguların bastırılması ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında 

negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H10: Duygusal davranış kuralları negatif duyguların bastırılması ile derin duygusal emek gösterimi arasında 

negatif yönlü bir ilişki yoktur. 

H11: Örgütsel destek algısı ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H12: Örgütsel destek algısı ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki yoktur.  

H13: Duygusal tükenmişlik ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H14: Duygusal tükenmişlik ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki yoktur.  

H15: Çalışan performansı ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H16: Çalışan performansı ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki yoktur. 

H17: Çalışanların dindarlık düzeyi ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H18: Çalışanların dindarlık düzeyi ile derin duygusal emek gösterimi arasında negatif yönlü bir ilişki yoktur.  

 

BULGULAR 

 

Demografik Özellikler 

 

Katılımcılara ait demografik özellikler tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK GRUPLAR FREKANS (N) YÜZDE (%) 

YAŞ 

18-25 yaş 2 1.9 

26-34 yaş 27 25.7 

35-44 yaş 50 47.6 

45-54 yaş 25 23.8 

55-64 yaş 1 1 

CİNSİYET 
Erkek 37 35.2 

Kadın 67 63.8 

EĞİTİM DÜZEYİ 

İlköğretim 2 1.9 

Lise 9 8.6 

Üniversite 75 71.4 

Lisansüstü 19 18.1 

MEDENİ DURUM 

 

Evli 83 79 

Bekâr 22 21 

ÜNVANI 

 

Yönetici vb. 2 1.9 

Hekim 17 16.2 

Hemşire-ebe-sağlık memuru 61 58.1 

Sağlık tek-laboratuvar tek. 18 17.1 

Memur-karşılama 2 1.9 

Hizmetli-şoför-vb. 5 4.8 

KURUMDA  

ÇALIŞMA SÜRESİ 

1-5 yıl 36 34.3 

6-10 yıl 29 27.6 
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11-15 yıl 16 15.2 

16-20 yıl 8 7.6 

20 ve üzeri yıl 16 15.2 

 

MESLEKTE ÇALIŞMA 

SÜRESİ 

1-5 yıl 5 4.8 

6-10 yıl 22 21.0 

11-15 yıl 23 21.9 

16-20 yıl 19 18.1 

20 ve üzeri yıl 36 34.3 

Toplam  105 %100 

 

Anket sorularını cevaplayan katılımcıların, 2/3’ü kadın; sadece %20 kadarı hekim ve yönetici; %80 kadarı da 

evlidir. Katılımcıların %90 kadarı ise eğitim olarak lisans ve lisan-üstü eğitim düzeyine sahiptir. Buradan 

hareketle sağlık sektörü çalışanlarının oldukça yüksek bir eğitim düzeyine sahip oldukları vurgulanabilir. 

Böylesi yüksek bir eğitim düzeyi olası bazı sorunların veya yetersizliklerin kolaylıkla da çözülebileceği 

potansiyelini içinde barındırır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Araştırmada değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, araştırma hipotezlerinin testine 

yönelik korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 

Anketin Güvenilirliği 

 

Uygulanan anketin güvenilirlik sonuçlarına baktığımızda bütün ölçeklerin toplam olarak güvenilirliği 0,885 

olarak bulunmuştur. Ölçeği oluşturan ifadelerin güvenilirliği düşük olanlar ölçekten çıkarılmış ve normal 

dağılım değerleri KMO ölçümleri geçerli olarak ölçüldükten sonra faktör yüklerinin de 0,50’ den yüksek olma 

koşulu sağlanmış ve ölçeğin ölçümlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Böylece gerçekleştirilen 

araştırma sonucunun sağlıklı olması için istatistik açıdan gerekli koşullar sağlanmıştır. Bu nedenle elde edilen 

hipotez testlerinin sağlıklı ve güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Yükleri Ve Aritmetik Ortalamaları 

ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER VE MADDELERİ 
FAKTÖR 

YÜKÜ 

ARİTMETİK 

ORT. 

DUYGUSAL GÖSTERİM KURALLARINA VERİLEN ÖNEM (DGKVÖ)   

1.Hissettiğim duyguların kurumun hedeflerine uygun olması çok önemlidir. ,887 3,90 

2.Bu kurumda bir kişi işe alınırken, yapacağı işin gerektirdiği duyguları yansıtabilme 

becerisine sahip olup olmadığının anlaşılmasına önem verilir. 
,887 4,00 

DUYGUSAL GÖSTERİM KURALLARININ AÇIKLIĞI  (DGKA)   

7.İşimin gerektirdiği duyguları başarılı bir şekilde sergileyebilmem için eğitimler 

almam sağlanır. 
,617 3,20 

8.İşimin gerektirdiği duyguları başarılı bir şekilde sergileyebilmem için el 

kitapçıkları, bültenler vb. araçların kullanımı ile sürekli bilgilendirilirim. 
,693 2,63 

9.İletişim kurduğum her çalışan işimin gerektirdiği duygular hakkında yeterli bilgiye 

sahiptir ve bu duyguları sergilememi bekler. 
,740 2,72 

10.Performansımın değerlendirilmesinde işimin gerektirdiği duyguları nasıl 

sergilediğim dikkate alınır. 
,792 2,58 

11.İşimin gerektirdiği duyguları başarıyla yansıttığımda ödüllendirilirim. ,809 2,17 

12.Bu kurumda çalışanların işlerinin gerektirdiği duyguları gerektiği şekilde 

sergilemesine önem verilir. 
,812 2,54 

13.Üstlerim işimin gerektirdiği duyguları daha etkin bir şekilde gösterebilmem için 

bana destek olur. 
,735 2,47 
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DUYGUSAL DAVRANIŞ KURALLARI ÖLÇEĞİ (DDK)   

Duygusal Davranış Kuralları - Pozitif Duyguların Gösterimi (DDK+)   

14.İşimde birlikte çalıştığım insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlayacak duyguları sergilememi gerektirir.  
,538 3,35 

15.İşimde birlikte çalıştığım insanlara arkadaşça duygular göstermem beklenir.  ,605 3,64 

16.İşim birlikte çalıştığım insanların sorunlarına çözüm bulmalarında rehberlik 

etmemi gerektirir. 
,647 3,10 

17.İşim birlikte çalıştığım insanların işlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının 

üstesinden gelmelerine yardım etmemi gerektirir.  
,661 3,15 

18.İşim birlikte çalıştığım insanların duygularını yönetmemi gerektirir.  ,685 2,48 

19.İşimde diğer çalışanların duygularına önem verdiğimi ve paylaştığımı gösteren 

davranışlar göstermem beklenir.  
,739 3,33 

20.İşimi yaparken çok şaşkınlık veren bir olayla karşılaştığımda sakin kalabilmem 

beklenir.  
,643 4,00 

21.İşimi yapmaktan duyduğum heyecanı ve işime olan ilgilimi diğer çalışanlara 

göstermem beklenir. 
,831 3,40 

22.Bu kurumda çalışmaktan ve işimi yapmaktan dolayı gurur duyduğumu diğer 

çalışanlara karşı göstermem beklenir. 
,826 3,23 

23.Birlikte çalıştığım insanlara onlarla iş yapmaktan hoşlandığımı göstermem 

beklenir.   
,863 3,44 

24.İşimde diğer çalışanlara karşı “mutlu bir insan” olarak gözükmem beklenir. ,747 3,48 

Duygusal Davranış Kuralları - Negatif Duyguların Gösterimi  (DDK - )   

28.İşlerin gerektiği şekilde yapılmasını sağlamak için birlikte çalıştığım kişileri 

korkutmam ya da tehdit etmem beklenir. 
,683 1,86 

29.İşimi yaparken kızgınlığımı ve hoşnutsuzluğumu belirtmem beklenir. ,712 2,34 

30.İşim tarafsızlığımı göstermek ve otoritemi sağlamak için herhangi bir duygu 

göstermemeyi gerektirir. 
,676 2,93 

Duygusal Davranış Kuralları – Negatif Duyguların Bastırılması (DDK 0)   

25.İşimi yaparken hissettiğim kızgınlığı ve hoşnutsuzluğu gizlemem beklenir.  ,699 3,64 

26.İşimde üzüntü ve sıkıntılarımı birlikte çalıştığım insanlara yansıtmamam 

beklenir.   
,767 3,78 

27.İşimde karşılaştığım endişe verici olaylar karşısında hissettiğim korkuları 

göstermemem beklenir.  
,742 3,71 

DUYGUSAL EMEK GÖSTERİM STRATEJİLERİ (DEGS)   

Duygusal Emek Yüzeysel Gösterim Stratejisi  (Yüzeysel DE)   

32.Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde kurumumun benden göstermemi istediği 

duyguları yansıtabilmek için rol yaparım. 
,732 2,97 

33.Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde gerçekten hissettiğim duyguları gizlerim. ,765 2,99 

38. Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde yansıtmam gereken duygu, benim ruh halimle 

uyuşmasa bile o duyguyu yansıtmak için rol yaparım. 
,596 3,16 

40. Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde göstermem gereken duyguları bir robot gibi 

otomatik olarak gösteririm 
,698 3,41 

Duygusal Emek Derinlemesine Gösterim Stratejisi  (Derin DE)   

31. Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde hissettiğim duygular göstermem gereken 

duygulardan farklı olduğunda gerçek duygularımı değiştirmek için çaba sarf ederim. 
,587 3,53 

34. Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde sergilediğim duyguların, göstermem gereken 

duygulara uygun olup olmadığını her zaman düşünürüm.     
,482 3,56 

36. Hasta ve yakınlarıyla ilişkilerimde gereken duyguları daha iyi sergileyebilmek için 

kendimi geliştirmeye çalışırım. 
,755 3,80 

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI   (ÖDA)   

50.Çalıştığım kurum işimi, becerimin en üst düzeyinde gerçekleştirebilmem için 

elinden geleni yapar. 
,805 2,50 

51.Çalıştığım kurumda beni etkileyecek kararlar alınırken, benim yararım göz 

önünde bulundurulur. 
,851 2,29 

52.Bir problemim olduğunda çalıştığım kurum yardım için hazırdır. ,864 2,42 

53.Çalıştığım kurumda, işteki genel tatminim dikkate alınır. ,867 2,29 

54.Çalıştığım kurumda benim hedeflerime ve değerlerime güçlü bir şekilde saygı 

gösterilir. 
,932 2,22 

55.Çalıştığım kurumda çıkarlarım gözetilir. ,896 2,19 
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56.Çalıştığım kurumda gösterdiğim ekstra çaba takdir edilir. ,862 2,28 

57.Çalıştığım kurumda, işteki başarılarımla gurur duyulur. ,834 2,43 

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ALGISI  (DUYTUK)   

58.İşimden soğuduğumu hissediyorum. ,933 3,20 

59.İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. ,949 3,28 

60.Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum. ,923 2,96 

ÇALIŞAN PERFORMANSI ALGISI (PERF)   

61.İşimde başarılıyım. ,826 4,07 

63.İşimde kendimi sürekli geliştiririm. ,818 3,97 

64.İşimde gösterdiğim performansın yeterli olduğunu düşünüyorum. ,757 3,85 

65.İşimde karşılaştığım sorunların kolaylıkla üstesinden gelebiliyorum. ,814 3,60 

66.Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan eminim. ,789 3,74 

67.İşimle ilgili belirlenmiş hedeflere ulaşabiliyorum. ,841 3,74 

68.Görevlerimi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebiliyorum. ,743 4,00 

DİNDARLIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (DİN)   

79.Dini inancım benim için önemlidir. ,888 3,92 

80.Dini inançlarım hayatıma anlam ve amaç katar. ,947 3,61 

81.İnancım gereği ibadetlerimi düzenli olarak yaparım. ,893 3,28 

82.Düzenli bir şekilde ibadet etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. ,930 3,47 

 

Araştırmamızda elde edilen verilere dayanan hipotezlerin test sonuçlarına geçmeden önce araştırmada 

kullanılan ölçeklere ait betimleyici bilgilerin topluca görülmesinde fayda vardır. Aşağıda Duygusal Emek 

Stratejilerinin bağımlı değişken olduğu araştırmada kullanılan diğer değişkenlere ait ölçeklere ilişkin aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar gerekli faktör yükü değeri ve güvenilirlik değerini sağlamayan ifadeler 

araştırmadan çıkarıldıktan sonraki ölçüm değerleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 5: Araştırma Ölçeklerine İlişkin Betimleyici Bilgiler 

ÖLÇEK BAŞLIKLARI 
MADDE 

SAYISI 

CRONBACH 

ALFA 

ARİTMETİK 

ORT. 

STD. 

SAPMA 

DGKVÖ 2 0,721 3,95 1,71 

DGKA 7 0,860 2,61 6,02 

DDK-negatif duygu bastırma 3 0,833 3,71 3,11 

DDK-pozitif duygu gösterimi 11 0,911 3,32 9,07 

DDK-negatif duygu gösterimi 3 0,735 2,38 3,05 

Derin DE 3 0,653 3,63 2,29 

Yüzeysel DE 4 0,811 2,88 3,48 

ÖDA 8 0,950 2,33 7,80 

DUYTUK 3 0,927 3,15 3,52 

ÇALIŞAN PERF. 7 0,902 3,85 4,85 

DİN 4 0,934 3,57 4,17 

 

Tablo 5’e göre aritmetik ortalama açısından en yüksek değere duygusal gösterim kurallarına verilen önem 

(DGKVÖ) değişkeni sahiptir (3,95). Çalışanların kendi performanslarına ait algı ölçeğine ait ifadeler bile bunun 

altında çıkmıştır (3,85). Duygusal gösterim kurallarının açıklığı (DGKA) değişkeni ise buna karşın oldukça 

düşük bir ortalama değerinde kalmıştır. Duygusal davranış kuralları (DDK) açısından 3,71 ortalama değeri 

sağlık çalışanlarının genel olarak negatif duyguları bastırmayı gösterebildiklerini söylemektedir. Duygusal 

davranış kuralları açısından pozitif davranışların daha fazla sergilenmesi aslında daha çok arzulanan bir 

durumdur. Negatif davranışların gösterilmesi beklendiği gibi düşük çıkmıştır (2,38). Duygusal emek gösterim 

stratejilerinden duygusal emeğin doğal olarak gösterimi bu değişkeni ölçen ifadelerin güvenilirlik değeri ve 

faktör yükleri düşük çıktıkları için araştırma analizlerine katılmamışlardır.  
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Duygusal emek stratejilerinin derinlemesine sergilenmesi araştırmada 3,63 düzeyinde bir ortalamaya 

sahiptir.  Bu durum duygusal emek literatürüne göre olumludur. Bu tür duygusal emek gösteren işgörenlerin 

hasta ve yakınlarına daha fazla hizmet tatmini hissettirmeleri söz konusudur. Öte yandan 2,88 ortalamaya 

sahip görünen yüzeysel duygusal emek gösterimi sağlık çalışanlarını duygusal tükenmişlik yaşamaktan uzak 

tutabilecek bir karakteristiğe sahiptir. 

 

Fakat bir önceki paragrafta belirtildiği üzere literatürdeki beklentinin aksine araştırmada duygusal 

tükenmişlik (DUYTUK) ortalaması yüksek çıkmıştır (3,15). Bunun yanında örgütsel destek algısı (ÖDA) 

ortalamasının 2,33 olan düşüklüğü de eklenince Bandırma Devlet Hastanesi sağlık çalışanları açısından ciddi 

bir sıkıntının var olup olmadığını anlamak ve hipotez teslerinin sonuçları daha da önemli bir hale gelmektedir. 

 

Hipotez Testleri  
 

Araştırma hipotezleri duygusal emek ve literatürde duygusal emek çalışmalarının öncülleri ve sonuçları olan 

değişkenler ile negatif yönde etkili olup olmadığını görmek üzerine oluşturulmuştur. Bu nedenle hipotezlerin 

test edilebilmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma değişkenlerinin korelasyon analizi sonuçları 

tablo 6’da görülmektedir. 

 

Tablo 6’daki korelasyon analizi sonuçlarına göre Hipotez 1 ( -,144) ve Hipotez 2 ( ,166) kabul edilmişlerdir. 

Hipotez 3 ( ,101) reddedilirken Hipotez 4 kabul ( ,102) edilmiştir. Hipotez 5 ( ,189*) reddedilmiş, Hipotez 6 ( 

,375**) kabul edilmiştir. Hipotez 7 reddedilmekte (  ,247**) ve Hipotez 8 kabul edilmektedir ( ,239**). 

Hipotez 9 ret olunurken ( ,508**)  hipotez 10 kabul olunmuştur.  

 

Hipotez 11 ( ,111) ve 12 (-,004) her ikisi de reddedilmiştir. Hipotez 13 ( , 056) ve 14 (-,059) reddedilmiştir. 

Hipotez 15 ret ( ,082) ve hipotez 16 kabul edilmiştir( ,121). Hipotez 17 ( ,019) ve 18 ( -,035) her ikisi de 

reddedilmişlerdir. 

 

Korelasyon ilişkilerinin negatif yönlü olup olmamasına göre hipotezlerin ret edilmelerinin yanı sıra belirtmek 

gerekir ki korelasyon düzeylerinin çoğu düşük düzeylerdedir. %50 ve üzerinde korelasyon olan ilişkilere 

gelince; bunlardan bir tanesi negatif yönlü olarak (-0,445) örgütsel destek algısı ile duygusal tükenmişlik 

değişkenleri arasındadır. Duygusal gösterim kurallarının açıklığı ile örgütsel destek algısı arasındaki 

korelasyon düzeyi de pozitif yönlü olarak oldukça yüksek çıkmıştır (0,543). Derin duygusal emek gösterimi ile 

yüzeysel duygusal emek gösterimi arasındaki korelasyon da negatif yönlü beklenmesine karşın pozitif olarak 

yüksek çıkmıştır (0,508). Araştırma değişkenlerinin korelasyon ilişkileri incelendiğinde en yüksek pozitif yönlü 

ilişki ise 0,626 ile duygusal davranış kuralları kullanımında gerçekleşmiştir. Buna göre duygusal davranış 

kurallarının pozitif gösterimi ile negatif duyguların bastırılarak gösterilmemesi değişkenleri arasında 0,626’lık 

güçlü bir korelasyon mevcuttur. 
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Tablo: 6: Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Analiz Sonuçları 

* Correlation is significant at the 0.05 level (One-tailed).        

** Correlation is significant at the 0.01 level (One-tailed). 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Duygusal emek gösterim kurallarına önem vermek ile yüzeysel duygusal emek gösterimi arasında negatif 

yönlü, derin DE gösterimi ile pozitif yönlü korelasyon olması – korelasyon düzeyi çok yüksek olmasa da- 

duygusal emek davranışlarının sergilenmesi açısından istenen bir durumdur. Ayrıca duygusal davranış 

kuralları pozitif davranışlar gösterilmesini gerektirdiğinde derinlemesine duygusal emek gösterimi ile orta 

düzeyde bir korelasyon olduğu görülmektedir. Duygusal davranış kuralları olarak negatif duygular 

gösterildiğinde veya negatif duyguların gösterilmemesini istediğinde ise sağlık çalışanlarının derin ve yüzeysel 

duygusal emek gösterim stratejilerinin düzeylerinde farklılık oluşmamaktadır. 

 

Öte yandan örgütsel destek algısı ile derin duygusal emek gösterimi arasında – düşük düzeyde de olsa- 

negatif bir korelasyonun ortaya çıkmış olması düşündürücüdür. Yine aynı şekilde yüzeysel duygusal emek 

gösterimi ile derin duygusal emek gösterimlerinin birbirleriyle pozitif yönlü ve orta düzeyin üzerine doğru bir 

korelasyon ortaya koymaları da duygusal emek kavramının doğası açısından anlaşılabilir bir durum olmaktan 

uzaktır. 

 

Örgütsel destek algısı ile duygusal tükenmişlik düzeylerinin negatif korelasyona sahip olması da çok doğal bir 

sonuçtur. Sağlık çalışanları örgütlerince ne kadar yüksek düzeyde destek alırlarsa o oranda daha az duygusal 

tükenmişlik yaşamaları söz konusudur. Bu durum da sağlık sektöründe daha verimli hizmetlerin 

sunulabilmesini sağlar. Ayrıca, negatif duyguları bastırdığı oranda çalışanların performans artışı 

Değişken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-Duyg. Göst. 

Kurallarına Verilen 

Önem 

 

1 
          

2-Duyg. Göst. 

Kurallarının Açıklığı 
,070 1          

3-DDK-pozitif 

gösterim 
,187* ,129 1         

4-DDK-negatif 

gösterim 

-

,167* 
,076 

,349*

* 
1        

5-DDK-negatif 

bastırma 
,141 -,139 

,626*

* 

,244*

* 
1       

6-Yüzeysel Duygusal 

Emek 
-,144 ,101 ,189* 

,247*

* 

,246*

* 
1      

7-Derin Duygusal 

Emek 
,166* ,102 

,375*

* 

,239*

* 

,285*

* 

,508*

* 
1     

8-Örgütsel Destek 

Algısı 
-,130 

,543*

* 
,072 ,225* -,057 ,111 -,004 1    

9-Duygusal 

Tükenmişlik 
,007 

-

,311*

* 

-,052 
-

,166* 
,193* ,056 -,059 

-

,445*

* 

1   

10-Çalışan 

Performansı 
,018 ,187* ,136 ,073 -,074 ,082 ,121 ,195* 

-

,245*

* 

1 

 

 

 

11-Dindarlık -,026 ,065 ,178* ,144 
,241*

* 
,019 -,035 ,204* -,032 ,080 1 
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yaşayabilmeleri söz konusudur. Dindarlık değişkeni ile derin duygusal emek gösteriminin ters (negatif) yönlü 

korelasyona sahip olmaları ise beklentilere çok ters bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

 

Bütün bu sonuçlar gözden geçirildiğinde Bandırma devlet hastanesi çalışanlarının mesleki performanslarını 

ortaya koyarlarken duygusal emek sergilemeleri ile ilgili sonuçları kısmen literatüre uygun sonuçlar verse de 

derin ve yüzeysel duygusal emek gösterimi ve duyguların yönetimi kavramlarına dönük daha fazla duyarlılık 

ve farkındalık oluşturacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle sağlık 

çalışanlarına duygusal emek stratejilerinin neler olduklarına ve duygusal gösterim kurallarını önemine dair 

açık ve anlaşılır bir şekilde eğitimler verilerek farkındalık oluşturulması çok yerinde olacaktır. Böylece kurum 

yöneticileri çalışanlarının daha yüksek örgütsel destek algısı hissetmelerini sağlayabilirler. Bu tür çalışmalar 

elbette daha etkin sağlık hizmetleri ve daha yüksek müşteri tatminini sonuç vereceği için sağlık sektörü 

çalışanlarında duygusal tükenmişlik oluşmasının önüne geçilebilecektir. Bu da daha yüksek performans 

sergilenmesi anlamına gelebilecektir.  
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ÖZET:  

 

Yerel basın bir yörenin insanlarının yaşadıkları kent hakkında bilgi sahibi olmasını, kentin sorunlarından 

haberdar olmasını ve belli konularda ortak kanaatler geliştirmesini sağlamaktadır. Ayrıca  yerel basın, çok 

sesliliği ve farklı görüşlerin ifade edilmesini de teşvik ettiği için yerel boyutta demokrasinin oluşmasına katkı 

sunmaktadır. Türkiye’de yerel basın çok güçlü olmamakla beraber, neredeyse her şehirde ve bölgede 

mevcuttur. Bu bağlamda, bu araştırmada Balıkesir ili Bandırma ilçesinin ulaşılan tek resmi yerel gazetesi 

Banses’in basın yayın faaliyetleri, bölgeye sağladığı istihdam, katkılar ve yerel gazeteciliğin sorunları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile birincil kaynaktan habercilik 

faaliyetleri hakkında bilgiler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Bandırma’daki bir yerel gazetenin 

çalışma şekli, ulaştığı okur kitlesi ve habercilik anlayışı hakkında bulgular elde edilmiştir. Bulgulardan yola 

çıkılarak, teorik ve uygulamaya dönük öneriler sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, yerel basın, yerel haber, yerel gazetecilik. 
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ABSTRACT:   

 

Local press provides a way for people to know about the city they live in, to be aware of the problem of 

the city and to develop common opinions on certain issues. It also contributes to the formation of 

democracy at the local level because it encourages the expression of different opinions. Although it is not 

very strong in Turkey, the local press is almost available in all cities and regions. With this context in the 

research, Banses, the only official local newspaper of Bandırma city, was examined to comprehend the 

publication activities, contributions to the region and problems of the newspaper. In the study, semi-

structured interview method was used to collect information about journalism activities. As a result of 

the research, detailed findings were obtained about the working forms, target audience and 

understanding of journalism of a local newspaper in Bandırma. 

 

Keywords: Bandırma, local press, local news, local journalism. 
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GİRİŞ  

 
Toplum bilgi edinmek, gündemi takip etmek, belli konular hakkında kanaatler oluşturmak ve fikirlerini 

şekillendirmek için basına başvurur.  Basın organları ise dünyada veya ulusalda yaşanan gelişmeleri 

aktarmak, toplumu bilgilendirmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve halkın sesi olmak gibi çeşitli görevler 

üstlenmiştir. Bu nedenle de basın, dördüncü güç olarak kabul edilmekte olup tarafsız ve yorumsuz bir şekilde 

her kesime kulak vermekle yükümlüdür. Günümüz çağdaş toplum yapısında, basın kuruluşu olmayan bir 

ülke düşünülemeyecek duruma gelmiştir. Basının gerçekleştirdiği iletişim faaliyetleri, toplum olmanın ve 

toplumsallaşmanın en önemli süreçlerinden birini oluşturmaktadır. 

 

Habercilik faaliyetleri kullandıkları yöntem ve içeriğine göre nasıl ki görsel, işitsel ve yazılı olarak üçe ayrılıyorsa 

aynı zamanda, faaliyette bulundukları mekâna ve ölçeklerine göre de ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere 

üçe ayrılmaktadırlar (Köseoğlu, 2017:34). Bunlar içerisinden kelimenin özünden de anlaşılacağı üzere yerel 

basın, daha küçük medya kuruluşlarının daha dar bir kapsamda, basın yayın faaliyeti yürütmesini ifade 

etmektedir. Vural’a (2007:337) göre yerel basın, sınırları tanımlanmış bir yörede halkın haber alma ihtiyacını 

giderme, halkı eğitme ve yörede serbest fikir oluşumu ve dolaşımını sağlamaya yönelik yapılan habercilik 

faaliyetleridir. Kurtbaş ve arkadaşlarına (2009:20) göre yerel basın, belirli bir bölgede yayınlanan, halk ile yerel 

yöneticiler arasında bağ kuran, yörenin sorunlarını ortaya koyan ve katılımcı demokrasiyi güçlendiren kitle 

iletişim araçlarıdır. Yılmaz’a (2009:137) göre ise yerel basın, tıpkı ulusal basın gibi halkı bilgilendirmek ve 

haber yapmakla görevli olup sadece haberler belli bir yöreye odaklanmış olmaktadır. Gürcan’a (1992:141) 

göre de yerel basın, Anadolu basını olarak adlandırılmakta olup İstanbul dışındaki il ve ilçelerde faaliyet 

gösteren yaygın basının tam karşıtıdır. Bu tanımlamalara bakılarak yerel basının, ülke genelinden bütün 

vatandaşları ilgilendiren konularla ilgili haber yapmak yerine, belli bir şehir veya ilçeye bağlı faaliyet 

yürüterek, o bölge halkını ilgilendiren haberler yaptıkları söylenebilmektedir. Aynı zamanda yerel basının da 

tıpkı ulusal basın gibi gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak, etik kodlar çerçevesinde ve halkın haber alma 

özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, basın yayın faaliyetlerini yürütmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

Yerel basın, Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Hatta Batı 

ülkelerinde bireyler, ulusal basından önce yaşadıkları bölgedeki yerel basını okumakta ve yerel basının ele 

aldığı konuları oldukça dikkate değer bulmaktadır (Gezgin, 2007:177). Basın, topluma hizmet etmek ve çok 

sesli bir ortamın oluşmasını sağlamakla görevli olduğu için şüphesiz yerel basın da benzer işlevlere sahiptir. 

Bu anlamda yerel basın demokratik bir ortamın oluşmasını sağlayarak, azınlıkta kalanların da sesini 

duyurmasına katkı sunmaktadır (Birsen, 2011). Yerel basın, halka daha yakın olup sorunların tartışılmasını ve 

fikir paylaşımını daha çok desteklediğinden demokrasinin önünü açmaktadır (Küçükalkan, 2016). Özellikle 

Türkiye gibi basının tekelleşerek büyük holdinglerin gözteminde tutulduğu ülkelerde, yerel basına fikir 

özgürlüğünü sağlama noktasında daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Baskıcı rejimlerde ulusal basın iktidarların 

sıkı kontrolüne maruz kalmakta ve taraflı ve yanlı haberler servis edebilmektedir. Karşıt görüşler ise kendine 

ana akım medyada çok fazla yer bulamamaktadır. Bu nedenle de yerel basın, böyle koşullarda bir nevi 

alternatif basın gibi çok sesliğin ve farklı düşüncelerin gelişmesine katkı sunmaktadır. 

 

Yerel basın, idarecilerin ve yöneticilerin faaliyetlerinin denetlenmesi ve kontrol edilmesinde halka bir olanak 

sunmaktadır. Etkin bir denetim, kamunun çıkarına olacağı için yöneticilerin başarıları ve hizmetleri ile 

beraber, başarısızlıkları, yolsuzlukları ve kamu yönetiminin perde arkasının ortaya konulması gerekmektedir 

(Çavuş, 2017:22). Doğru kamuoyu oluşturmak ve ülkenin iyi yönetilebilmesi için yerel basının kamu ve özel 

kurumlarda şeffaflığı sağlaması gerekmektedir. Bu şekilde daha iyi yönetimlerin ortaya çıkabileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle yerel basının görünenin de ötesinde topluma karşı oldukça önemli işlevleri 

bulunmaktadır. Yerel basının geliştirilmesi ve yerel gazetelerin ve gazetecilerin sayısının artırılması teşvik 

edilmelidir.  

 

Aynı zamanda yerel gazeteler, kente ait yayınladığı içerikler, fotoğraflar, ele aldığı sorunlar, yarattıkları 

tartışma ortamı ve aktardıkları sosyal ve kültürel gelişmelerle, bölge insanında kentlilik bilincini 
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güçlendirmektedir (Vural, 1998:161). Diğer bir ifade ile insanların yaşadıkları yeri daha çok benimsemesini 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda bireyler yaşadığı kent hakkında daha çok bilince sahip olmakta ve sorunlar 

karşında ortak tutum ve davranışlar geliştirebilmektedir.  

 

Küreselleşen dünyada küçük ölçekli işletmeler büyük işletmelere göre daha dezavantajlı durumlarla 

karşılaşabilmektedirler. Bu doğrultuda yerel basının da bir takım sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların 

başında ekonomik sıkıntılar gelmektedir. Türkiye’de birkaç bölge dışında, yerel basının elinde yeterli sermaye 

ve ekonomik güç bulunmamaktadır (Kara ve Aladağ, 2014:198). Dolayısıyla ekonomik yeterliliğe sahip 

olamayan yerel basın kuruluşlarının, istenilen düzeyde baskı yapması, teknolojik donanıma sahip olması ve 

geniş uzman kadrosu ile çalışması da oldukça zordur. Yerel gazeteler içine düştüğü ekonomik dar boğaz 

nedeniyle, daha çok reklam almakta ve promosyon kampanyaları yürütmektedir. Okunurluğu artırmak için 

ise daha sansasyonel ve magazinsel içeriklere yönelmişlerdir (Vural, 1998:158). Bu gelişmenin haberciliğin 

özüne aykırı olduğu ve basını asıl işlevinden uzaklaştırdığı düşünülebilmektedir. Aynı zamanda yerel 

gazetelerde yeterli kalifiye elemanın barındırılamaması, yine sorunlardan birini teşkil etmektedir (Nalcıoğlu, 

2007). Buna göre İletişim Fakülteleri’nde yetişmiş ve alanda uzmanlaşmış kişilerin çalıştırılması yerine, daha 

çok aile kuruluşları olarak faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarında tanıdık, eş, dost gibi bireylerin 

çalıştırılması söz konusu olabilmektedir.  

 

Yerel basında karşılaşılan bir diğer sorun da yerel gazetecilerin ürettiği ve büyük çabalarla yayına hazırladığı 

içeriklerin, kaynak gösterilmeden ulusal ve diğer yerel basın kuruluşları tarafından kullanılması durumudur 

(Yılmaz, 2009:138). Diğer bir ifade ile haber hırsızlığı yapılmakta ve haber hazırlama sürecinde verilen 

emekler hiçe sayılabilmektedir. Basın kuruluşları, yayınladıkları haberin kaynağını belirtmek durumunda olup 

kendi muhabirlerinin ürettiği haberlerde bile muhabirin adının kaynak olarak eklemektedir. Öte yandan 

dijitalleşme ile beraber, yerel gazetelerin tirajlarında da ciddi bir düşüş yaşandığını ve basılı gazeteler yerine, 

okuyucuların gazetelerin dijital ortamdaki versiyonlarını ücretsiz okunmayı tercih ettiğini de belirtmek 

gerekmektedir (Köseoğlu, 2017:54). 

 

Bu bağlamda toplumun kalkınmasında, özgürleşmesinde ve bilinçlenmesinde kritik bir rol üstelenen yerel 

basının, pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını söylemek mümkün olmaktadır. Yerel basın konusunda yapılan 

çalışmaların çok sınırlı kalması ise ayrıca düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu alanda yapılacak 

çalışmalar yerel basının önemini ortaya koyarken, sorunların çözümü noktasında da öneriler 

geliştirebilecektir. 

 

Bu çalışmada ilk olarak giriş bölümünde genel hatları ile yerel basının önemi ve sorunlarına değinildikten 

sonra, araştırma verileri aktarılmıştır. Araştırma kapsamında Balıkesir ili Bandırma ilçesinin yerel 

gazetelerinden birinin genel yayın yönetmenine ulaşılmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilerek, bir takım analizler yapılmış ve sorunlara çözüm önerileri 

sunulmaya çalışılmıştır.  

 

METODOLOJİ 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Araştırmanın amacı Bandırma’da kaç yerel gazetenin olduğunu tespit etmek, bu yerel gazetelerin çalışma 

kadrosunu ve şekillerini anlamak, haber içeriklerini nasıl topladıklarını ve yayına hazırladıklarını çözümlemek, 

yerel basının bölgeye katkılarını ve karşılaştıkları temel sorunları ortaya çıkarmaktır.  
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Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırmada yargısal örnekleme yöntemine başvurularak Bandırma’nın en eski yerel gazetesi olan ve Basın 

İlan Kurumu’na kayıtlı tek gazetesi Banses üzerinde çalışılmıştır. Örneklemde Banses gazetesinin 

seçilmesinde, gazetenin en aktif basın yayın faaliyetleri yürüten gazete olması etkili olmuştur. Gazetenin 

genel yayın yönetmenliğini üstelenen ve aynı zamanda muhabirlerinden biri olan gazeteci Tufan Dalgıç ile 

yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Daha önceden hazırlanan sorular, görüşme yapılan kişiye 

sorulmuş ve cevaplar alınmış olup aynı zamanda, görüşme yapılan kişinin belirlenmiş sorular dışında verdiği 

bilgiler de değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma Bulguları 

 

Banses, Balıkesir ilinin Basın İlan Kurumu’na kayıtlı tek yerel gazetesi olarak belirlenmiştir. Ancak bölgedeki 

yerel basın mensupları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, Genç Bayrak ve Bandırma Yaşam gazetelerinin 

de resmi ilan alan gazeteler olduğu ve basılı olarak yayınlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Banses gazetesi, 1996 yılında kurulmuş olup yirmi iki yıldır yayın hayatına aralıksız devam eden bir yerel 

gazete özelliği taşımaktadır. Gazetenin künyesinde bir genel yayın yönetmeni, bir yazı işleri müdürü, 

muhabirlik ve sayfa editörlüğü görevini üstlenen üç personelin olduğu aktarılmıştır. Aynı zamanda yakın 

ilçelerden haber sağlayan beş farklı da bölge temsilcisi bulunmaktadır. Bir kişi de baskı sorumlusu olarak 

atanmıştır.  

 

Köşe yazarları olarak belirli bir ekibin olmadığı, ancak iki yazarın devamlı bir şekilde köşesinin olduğu 

belirtilmiştir. Bunun dışında kendi alanında uzman olan bireylerin, kamuoyunu bilgilendirmeye değer 

içerikler ürettiği durumlarda, onlara da köşe ayrıldığı aktarılmıştır. Bu kişilerin genel anlamda, doktorlar, 

üniversite hocaları ve ekonomi uzmanları gibi bireyler oldukları belirtilmiştir. Bu durumda gazete imtiyaz ve 

hak sahibinin de ayrı bir kişi olduğu düşünüldüğünde, örgüt yapısının geleneksel basın kuruluşları gibi olduğu 

gözlenmektedir. 

 

Haberlerin toplanması ve içeriklerin oluşturulması aşamasının beş farklı kaynaktan ve yöntemle 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Buna göre; 1) Gazete, Anadolu Ajansı’na abone olup ajanstan gelen haber 

akışları, Banses’in kendi bülteninde kullanılabilmektedir. 2) Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler ve diğer özel kurumlardan gelen basın bültenleri, haber değeri taşıdığı ve önemli görüldüğü 

durumlarda kullanılabilmektedir. 3) Gazetenin kendi muhabirlerinin sahaya çıkarak bağımsız şekilde 

gerçekleştirdiği görüşmeler, röportajlar, olay görüntüleri haber olarak kullanılabilmektedir. 4) Polis ve adli 

kurumlardan gelen güncel olaylar, haber akışına eklenebilmektedir. 5) Repo haber olarak adlandırılan sağlık, 

borsa veya at yarışı türünde birbirini destekleyen ve belli aralıklarla tekrarlanan içerikler de haber olarak 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda Banses yerel gazetesinin, haber içeriği oluşturmak için geniş bir kaynağa 

sahip olduğu söylenebilmektedir. Gazetenin kendine ait bir muhabirinin olması, hem haber toplamayı hem 

ajanslardan gelen haberleri seçmeyi hem de haberlerin servis edilmesini kolaylaştıran bir unsur olarak 

görülmektedir.  

 

Haberler bir bütünlük içerisinde ve editoryal düzenlemeden geçirildikten sonra yayına sunulmaktadır. Bu 

durumun gazeteciliğin temel ilkelerinden olduğu ve yerel gazetelerde de editör incelemesi sonrası, 

haberlerin bir filtreden geçirildikten sonra yayına sokulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ajanstan 

gelen içeriklerin veya basın bültenlerinin, editör tarafından incelendikten sonra uygun zamanda ve uygun 

sütuna konulması önemlidir. 
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Banses Gazetesi bünyesinde yalnızca bir İletişim Fakültesi mezunu uzmanın çalıştığı belirtilmiştir. Bu kişi aynı 

zamanda görüşmeyi gerçekleştirdiğimiz muhabirdir. İletişim Fakültesi mezunu kişilerin, yerel basın 

kuruluşlarında çalıştırılmasının zor olduğu ve bu konularda sıkıntı ile karşılaşıldığı belirtilmiştir. Bandırma’daki 

diğer yerel gazeteler içerisinde de tek gazetecilik mezunu olan uzmanın görüşmeyi yaptığımız muhabir 

olduğu öğrenilmiştir. Çalışma ortamında uzmanlık aranmadığı ve eğitim düzeyinin önemsenmediği 

vurgulanmıştır. Yerel gazeteciliğin emekliliğe ayrılan bireylerin bir uğraşı şeklinde gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Bu durum yerel gazetelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak pek çok araştırmada da 

vurgulanmaktadır. Yerel gazetelerin imtiyaz sahiplerinin daha az bütçe ayırmak ve kendi çevresine istihdam 

sağlamak için uzmanlığa önem vermeden işçi çalıştırdığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Banses 

Gazetesi’nde işe alınan personelde ne gibi özellikler arandığına dair daha detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.  

 

Gazetenin günlük kaç adet baskıya çıktığı açıklanmamış olup bir önceki geceden gazetenin son sayısının 

şeklen ve içeriksel olarak hazırlanarak, matbaaya gönderildiği aktarılmıştır. Ayrıca gazetenin abonelik usulü 

ile dağıtıldığı da öğrenilmiştir. Bunların dışında, gazetenin manşetinde 9 sütun olduğu belirlenmiştir. Bu 

sütunların 6’sı haber içermekte olup gazetenin manşet sayfasında çok önemli bir gelişme olmadığı sürece 

Bandırma haberlerine yer verildiği görüşme sırasında kaydedilmiştir. Yapılan incelemeler bu durumu teyit 

etmektedir. 

 

Banses gazetesinin bir yerel gazete olarak karşılaştığı pek çok sorun olduğu bildirilmiştir. Bu sorunların 

başında ekonomik sıkıntılar, dar bir bölgede haber yapma zorunluluğu, uzman kadronun yeterli düzeyde 

olmaması ve okuyucu sayısının azlığı gelmektedir. Buna göre yerel gazeteler kısıtlı bir bütçeyle ayakta 

kalmakta ve aldıkları resmi ilanlar ve reklamlarla hayatlarını devam ettirmektedirler. Haber olarak en fazla 

Erdek, Balıkesir merkez ve çevre ilçelerden olaylara yer verilebilmektedirler. Okumaya ve servis edilmeye 

değer haberlerin üretilmesi her zaman çok kolay olmamaktadır. Gazete bünyesinde yeterli düzeyde eleman 

olmamakla beraber, kalifiye eleman sayısı da azdır. Bu durumun var olan muhabir üzerindeki sorumlulukları 

artırdığı anlaşılmıştır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

İnsanlar içinde yaşadıkları dünya ve toplum hakkında bilgi sahibi olmak ve gündemi takip etmek için öncelikle 

basına başvurmaktadır. Basın kuruluşları ne boyutta olursa olsun, halkı doğru ve tarafsız olarak 

bilgilendirmek zorundadır. Halkın düşüncelerini yöneticilere, yöneticilerin bakış açılarını ve eylemlerini de 

halkla aktaran ve bu şekilde çok yönlü bir iletişimi mümkün kılan basın kuruluşları içerisinde, yerel basın bu 

iki organ arasında en yakından ilişki geliştirme özelliğine sahiptir.  

 

Yerel basın, ulusal düzeyde olmamak kaydıyla belli bir şehir veya şehrin ilçelerine odaklanarak, bölge insanına 

hizmet eden kitle iletişim araçlarını ifade etmektedir. Bu araçlar yerel radyo, televizyon, dergi veya gazeteler 

olabilmektedir. Yerel basın yaygın basının aksine, yalnızca bir bölgeye yönelik habercilik faaliyetleri yürüttüğü 

için bölgenin aynı zamanda sözlü, yazılı ve görsel tarihi kayıtlarını da tutmaktadır. Bu anlamda kamuoyu 

oluşturma ve ortak bir kültürel bilinç yaratma görevi üstlenen yerel basın, faaliyet yürüttüğü bölge için 

oldukça önem taşımaktadır. 

 

Araştırmada Balıkesir ili Bandırma ilçesinde yayın hayatına devam eden Banses yerel gazetesi, Bandırma 

bölgesine yirmi iki yıldır hizmet etmektedir. Uzun ömürlü yerel gazetelerin sayısının az olduğu düşünüldüğü 

zaman, Banses’in ayakta kalmasının bir başarı olduğu söylenebilmektedir. Banses Bandırma’daki sağlık, 

şehircilik, belediyecilik, eğitim, öğretim, kültür-sanat ve diğer konularla ilgili genel bir perspektifte faaliyet 

yürütmektedir. Ancak haberlerinin özellikle şehircilik ve sosyal hayat içinden konulara odaklandığı tespit 

edilmiştir. Haber içerikleri hazırlanırken, bağımsız muhabirin sahada yaptığı araştırmalar sonucunda içerikler 

topladığı belirlenmiştir. Bu durum bir gazetenin haberlerini yalnızca aracı kurumlardan almadığını 
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göstermekte olup o gazetede gerçek habercilik faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret etmektedir. Aynı 

zamanda gazetenin Anadolu Ajansı’na abone olarak, içeriklerini de zenginleştirdiği söylenebilmektedir. Bu 

aboneliğin bir ücret karşılığında olduğu bilindiği için gazetenin bu faaliyet için bütçe de ayırabildiği 

gözlenmektedir. 

 

Banses yerel gazetesinin pek çok yerel gazeteye göre örgütsel yapı itibari ile doğru kadrolaşmış olduğu 

söylenebilmektedir. Ancak sadece alanda yetişmiş ve eğitim almış bir kişi olması, gazetenin niteliğini aşağıya 

çeken bir unsur olmaktadır. Diğer çalışan bireylerin ise meslek ve eğitim düzeyleri tespit edilememiştir. 

Gazetenin en önemli gelir kaynağı reklamlar ve resmi ilanlar olup gazetenin satışlarından kar elde edip 

etmediği yine belirlenemeyen diğer bir konu olmuştur. Basılı gazetelerin okunma oranlarının düşmesi ve 

okuyucu kitlesinin internet haberlerini takip etmeyi tercih etmesi, yerel basın kuruluşlarını da olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

 

Gerçekleştirilen görüşmede gazete muhabiri ile yalnızca temel bir takım konular üzerinde konuşulmuş olup 

Banses’in bölgeye katkıları, diğer kurumlarla ilişkileri ve yaşadıkları sıkıntıların, detaylı bir şekilde belirlenmesi 

için gazetenin diğer personelleri ile de görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmanın bir kısıtlılığı olarak, sınırlı 

bir zamanda çalışmayı hazırlama zorunluluğu nedeniyle, çalışma gelecekteki çalışmalara hazırlık niteliği 

taşımaktadır. 
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ÖZET:   

 

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, sosyal medya kullanımının da özellikle gençler arasında 

oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlığı sosyal etkileşim ve bilgi 

paylaşımını arttırarak, tüketicilerin ürün satın alma kararı aşamasında birbirlerinin deneyimlerine, 

memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerine dair görüşlerine kolaylıkla ulaşma imkânı da sağlamaktadır. 17-

19 yaş aralığındaki gençlerin (lise son sınıf öğrencilerinin) sosyal medya kullanım düzeyleri ile e-WOM’a 

güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmakla birlikte, 

gençlerin internet ve sosyal medya kullanım amaçları, sıklıkları, kullandıkları sosyal paylaşım siteleri ve 

sosyal medya ile ilgili genel ifadeleri ile e-WOM güven düzeylerinin belirlenmesi de çalışmanın diğer 

amaçlarındandır. Bu doğrultuda, çalışmanın örneklemi, Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas ilçelerindeki 

26 lisede eğitim gören 12.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

 

Veriler yapısal anket formu kullanılarak, kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. 14-18 Mayıs 2018 

tarihleri arasında 1484 anket katılımcılara uygulanmış olup, hatalı ve eksik doldurulan anketlerin elenmesi 

sonucu toplamda 1065 anket değerlendirmeye alınmıştır. Saha araştırması sonucunda elde edilen veriler 

SPSS.22 paket programı kullanılarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, gençlerin 

e-WOM’a güven düzeylerinin orta seviyede olduğu, kız öğrencilerin e-WOM ortalamalarının erkek 

öğrencilerden daha yüksek olmakla birlikte, her ikisinin de orta düzey güven aralığında yer aldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyleri ile e-WOM’a güven düzeyleri arasında da 

ilişkinin olduğu ve sosyal medyada geçirilen zaman arttıkça e-WOM’a olan güvene ilişkin ortalamaların da 

artma eğiliminde olduğu görülmüştür. Ayrıca, gençlerin sosyal medya kullanımı, tercihleri ve 

alışkanlıklarına dair bilgilere de ulaşılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Sosyal medya, elektronik ağızdan ağıza iletişim (e-WOM), satın alma kararları, z kuşağı 

JEL Kodu: M31 
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ABSTRACT:   

 

With the development of internet technologies, the use of social media has become widespread especially 

among young people. The prevalence of social media usage increases the social interaction and 

information sharing and enables consumers to easily reach their views on each other's experiences, 

satisfaction or dissatisfaction during the stage of product purchase decision. The main purpose of this 

study is to examine the relationship between the levels of social media usage of 17-19 years age group 

(high school senior students) and their confidence level of trust in e-WOM. The other purpose of this study 

is to determine the general expressions of young people on internet and social media usage, frequencies, 

social networking sites and social media, as well as e-WOM confidence levels. In this context, the sample 

of the study consists of 12th grade students studying in 26 high schools in Bandırma, Gönen, Erdek and 

Manyas districts.  

 

The data were obtained using the structural survey form with easy sampling method. Between May 14-

18, 2018, 1484 questionnaires were applied to the participants and 1065 questionnaires were evaluated 

as a result of the elimination of false and incomplete questionnaires. The data obtained from the field 

survey were coded and analyzed using SPSS.22 package program. According to the findings of the study, 

it was concluded that the e-WOM confidence levels of the young people were moderate and the female 

students' e-WOM averages were higher than the male students, but they were both in the mid-level 

confidence interval. It was also observed that there was a correlation between the levels of social media 

use of the participants and the level of trust in e-WOM, and the averages of trust in e-WOM were also 

increasing as the time spent on social media increased. In addition, information about the use of social 

media, preferences and habits of young people has been obtained. 

 
Keywords: Social media, electronic word-of-mouth communication (e-WOM), purchasing decisions, generation z 

JEL Code: M31 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan küreselleşme ve ekonomik gelişmeler kültür ve 

toplumda da birtakım iletişim araçlarının değişmesine sebep olarak, bu dönüşüm geleneksel medyadan yeni 

medya olarak adlandırılan sosyal medyaya doğru geçişi gerekli kılmıştır. Özellikle internetin hayatımıza 

girmesiyle birlikte, bilgiye erişim daha kolay ve hızlı hale gelerek günlük ve sosyal hayatımızın ayrılmaz bir 

parçası olmuş ve iletişime yönelik davranış biçimlerini derinden etkilemiştir.  

 

Sosyal ağlar, web tabanlı bir ortamda sosyal etkileşimi kolaylaştırma, işbirliğini mümkün kılma ve paydaşlar 

arasında görüş alışverişine imkan sağlamasıyla, internette en hızlı büyüyen alanlardan biri olmuştur (Bryer 

ve Zavattaro, 2011; Lin ve Lu, 2011). Buna paralel olarak, sosyal medyanın popülaritesinin artmasıyla sosyal 

ağları kullanan insan sayısı da önemli ölçüde artış göstermiştir (Wang ve diğ., 2012). Sosyal ağ teknolojileri 

arasında Facebook, Twitter gibi sosyal siteler, Youtube gibi videoların paylaşıldığı siteler, fotoğraf ve metin 

paylaşımı, profesyonel iletişim ağları, bloglar, wikiler, sanal dünyalar bulunmaktadır. Sosyal paylaşım siteleri 

de, kişisel, profesyonel veya sosyal nedenlerle kullanıcıların bir profil oluşturabileceği, içerik paylaşımında 

bulunabileceği, kullanıcıyı başka kullanıcılara bağlayan ve karşılıklı etkileşime girmelerini sağlayan çevrimiçi 

sitelerdir (Dawley, 2009;  Chen ve Bryer, 2012).  

 

Sosyal ağlar, genellikle kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe dayalı konuşmaları tartışmaya açık getirerek 

çeşitli grupların oluşmasına da imkan vermekte ve hızlı bir şekilde yayılarak milyonlara ulaşmasını 

sağlamaktadır (Pitt, 2012; Reynolds, 2010). Kişiler bir dizi nedenlerden ötürü sosyal ağ sitelerine girmeye 

motive olurlar (Mansumitrchai ve diğ., 2012: 138). Çevrimdışı yaşamda sosyal ve duygusal destek sağlama 

ihtiyacı ise, en temel güdüleyicilerdendir (Joinson, 2008). Sosyal çevreyle iletişim halinde olmak, yeni 

arkadaşlıklar edinerek arkadaş çevrelerini genişletmek (Jones, 2009), iletişim kurmak ve güçlendirmek 

(Lenhart ve Madden, 2007), eğlence (Chen ve Bryer, 2012) gibi amaçlar da sosyal ağları kullanmanın çeşitli 

nedenleri arasındadır. Ayrıca kişiler, kullanım kolaylığı, hızlı güncelleme, sürekli artan bilgiyi analiz etme ve 

paylaşma, günlük yaşantıyı yansıtma, kendiliğinden sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme, iletişim ve informal 

öğrenme uygulamalarını desteklemesinden dolayı da sosyal ağ sitelerini kullanmaktadırlar (Mejias, 2005; 

Ajjan ve Hartshorne, 2008; Mazman ve Usluel, 2011: 133). Dünya ve Türkiye’deki internet ve sosyal medya 

kullanıma dair veriler de sosyal paylaşım sitelerinin neden hızlı bir şekilde benimsendiğini çarpıcı şekilde 

ortaya koymaktadır. 

 

2018 yılının Ocak ayında yayınlanan ‘We Are Social 2018’ raporuna göre, 4.02 milyar ile dünya nüfusunun 

%53’ü internet kullanıcısı ve 3.19 milyar ile dünya nüfusunun %42’si de sosyal medya kullanıcısıdır. Sosyal 

medyada yıllık ortalama artış miktarı ise %13 civarında olmuştur. Dünya genelinde, 2.17 milyar kullanıcı ile 

Facebook sosyal platformlarda lider durumdayken, bunu 1.5 milyar kullanıcı ile Youtube, 800 milyon kullanıcı 

ile de Instagram izlemiştir. Türkiye’deki rakamlar incelendiğinde ise, 5.3 milyon ile nüfusun %67’si internet 

kullanıcısı ve 51 milyon ile de nüfusun %51’i aktif sosyal medya kullanıcısdır. Türkiye’deki kişiler günde 

ortalama 7 saatlerini internette, 2 saat 48 dakika da sosyal medyada zaman geçirmektedirler. En aktif 

kullanılan sosyal medya platformları ise, sosyal medya kullanıcılarının %55’ini oluşturan Youtube ve  %53’ünü 

oluşturan Facebook’tur. Bunları da kullanıcıların %50’si ile Whatsapp, %46’sı ile de Instagram izlemiştir. Son 

olarak rapora göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin %88’i sosyal medya kullanmaktadır 

(www.slideshare.net; www.tuik.gov.tr). 

 

Raporda yer alan veriler dikkate alındığında, teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının da hızlı gelişimi 

farklı pazarlama iletişimi çabalarının sosyal medya platformları üzerinden de yapılmasını gerekli kılarak trendi 

yakama olgusu ön plana çıkmıştır. Sosyal medya platformları temelinde gerçekleşen iletişim kanalı, kişilerin 

deneyimlerini paylaşmalarına izin vererek kullanıcıların tüketici odaklı topluluklardan edindikleri bilgiyi 

değerlendirme ve böylece çevrimiçi kişilerarası etkileşimin arttırılmasını sağlamaktadır (Chu ve Kim, 2011; 

Zhang ve ark., 2015). Kişilerarası yoğun etkileşim içerisinde ise elektronik ağızdan ağıza iletişim (Electronic 

Word-Of-Mouth, e-WOM) ağırlık kazanmıştır. 
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Ağızdan ağıza iletişim (WOM), geçmişten beri insanlar arasında en eski ve en önemli bilgi yayma 

kanallarından biri olarak işlev görmüş (Rui ve diğ., 2010) ve ‘bir ürün, marka, hizmet ya da şirket hakkında, 

ticari olmayan, bir gönderici ve alıcı arasındaki sözlü, kişiden kişiye iletişim’ olarak tanımlanmıştır (Ismagilova 

ve diğ., 2017: 7). e-WOM ise, ‘bir ürün, hizmet, marka ya da şirket hakkındaki potansiyel, gerçek ya da eski 

müşteriler tarafından web siteleri, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma, haber akışları gibi internet kanallarıyla çok 

sayıda kişi ve kurumun kullanımına sunulan olumlu, tarafsız veya olumsuz beyanlardır’ (Hennig-Thurau ve 

diğ. 2004: 39; Kietzmann ve Canhoto, 2013: 147). e-WOM’un belli başlı özellikleri ise; farklı platform türleri 

(e-posta, anlık mesajlaşma, bloglar, forumlar, çevrimiçi topluluklar vb.) aracılığıyla iletişime geçilmesine 

olanak sağlaması, internetin anonim ve etkileşimli doğası sebebiyle tüketicilerin hiç tanımadığı kişilerin ürün 

ya da hizmet deneyimi hakkındaki görüşlerine ulaşabilmesi, paylaşılan bilginin herkes tarafından ve her an 

görülebilmesi ve bilginin internette kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılarak bilgi iletiminin her an 

sağlanabilmesi şeklinde sıralanabilir (Pan ve Zhang, 2011; Wang ve diğ., 2014; King ve diğ., 2014; Huete-

Alcocer, 2017).   

 

Yazın incelendiğinde e-WOM ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmının internet ve sosyal medyayla doğrudan 

ilişkili olduğu görülmüştür. Chu ve Sung‘un (2015) Amerikalı Twitter kullanıcısı olan 175 üniversite 

öğrencisine uyguladığı online anket sonucunda, sosyal medya mecralarından olan Twitter’ın e-WOM 

sürecini kolaylaştırdığına ulaşmışlardır. Bataineh ve Al-Smadi’ni (2015) çalışmasında 367 katılımcıya anket 

uygulamış ve sosyal medyayla ilgilenim düzeyinin e-WOM üzerinde etkisinin olduğuna ulaşmışlardır. Zhang 

ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışma ile, sosyal medya ve akran etkisinin aktif kullanımının, Y kuşağının e-

WOM oluşturmaya yönelik hizmet deneyimleri hakkında bilgi verme niyeti üzerinde yoğun bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Mishra ve arkadaşları’nın (2018 a,b) 8. ve 12. sınıflar arasında 797 Hindistanlı 

öğrenciye uyguladığı anket çalışmasının sonuçlarına göre, internet kullanımının gençlerin e-WOM niyetleri 

üzerinde etkisinin olduğuna ulaşmışlardır. Diğer bir çalışmasına göre de, internette daha fazla zaman geçiren 

gençlerin e-WOM oluşturmak veya paylaşmak için daha fazla eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

 

Bu çalışma ile de, 17-19 yaş grubu arasındaki lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ile e-WOM’a 

güven düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmakla birlikte, gençlerin internet ve sosyal 

medya kullanım amaçları, sosyal medya kullanım sıklıkları ile en çok tercih edilen sosyal medya platformları 

da tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

 
Çalışmanın Amacı ve Örneklem 

 

Bu çalışmada, 17-19 yaş aralığındaki gençlerin (lise öğrencilerinin) internet ve sosyal medya kullanım amaç 

ve sıklığı ile elektronik ağızdan ağıza iletişime (Electronic Word-Of-Mouth; e-WOM) güven düzeylerinin 

belirlenmesi birincil amaç olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gençlerin sosyal medya kullanım sıklığı ile e-WOM’a 

olan güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi de çalışmanın diğer amaçlarındandır. Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'de gençlerin %3.6'sının internet bağımlısı, %21.6'sının da 

bağımlılık sınırında olduğunu (www.yesilay.org.tr) ortaya çıkarması, internet ve sosyal medyanın kullanıma 

ilişkin çalışmaları daha da önemli kılmıştır. Her dört gençten birinin (%25.2) internet kullanım süresinin 

tehlikeli sınırda olması, kullanım amacının kabul edilebilir amaca hizmet etse bile, yakın gelecekte ciddi bir 

sorun olarak görülebileceğine işaret etmektedir. 

 

Özellikle de gençleri hedef alan, bireysel veya toplumsal yıkıcı faaliyetlerin, internet ve sosyal medya aracılığı 

ile kolay erişilebilir olması bu alandaki çalışmaların önemini daha da arttırmaktadır. Belirtilen yaş grubunun 

karar alma süreçlerinde dış faktörlerden daha kolay etkilenmesi de göz önünde bulundurulduğunda, 

internet ve sosyal medya kullanım amaçlarının belirlenmesi, konuya ilişkin izlenmesi gereken stratejilere 

ciddi girdi sağlayacaktır. 



 

 277 

 

e-WOM’un (Electronic Word-of-Mouth) “bir fikir, olay, ürün, marka ya da kurum hakkında, diğer insanlar 

tarafından internet aracılığıyla yapılan olumlu veya olumsuz beyanları” tanımı veri alındığında, sadece 

gençler için değil insanlık için bile zararlı olabilecek çabaların kabul edilebilir forma dönüştürülebilme 

ihtimalinin olduğu görülecektir. e-WOM ticari faaliyetler kadar, bireysel ve toplumsal zarar verme ihtimali 

olan faaliyetler için de kullanılabilir. Bu nedenle özellikle etkilenmeye daha açık olduğu düşünülen 17-19 yaş 

arası lise öğrencilerinin e-WOM’a güven düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 

Çalışmanın örneklemi, Balıkesir ili, Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas ilçelerindeki 26 lisede eğitim gören 

12.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 

 

Araştırmada, 12. sınıf, kariyerle ilgili bir önemli bir karar aşaması olması nedeniyle özellikle seçilmiştir. Bu 

önemli karar aşamasında, doğru tercihin yapılması ve bu tercihte çok önemli olduğu düşünülen internetin 

ve sosyal medyanın etkisinin belirlenmesi araştırmanın önemine ciddi katkı yapmaktadır.  

 

Veriler, araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış olan yapısal araştırma formu kullanılarak, kolayda 

örnekleme yöntemi ile 14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında 1484 katılımcıya ulaşılarak elde edilmiştir. Veriler, 

Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin (RAM) katkıları ile toplanmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

 

Araştırma formu üç bölümden oluşmaktadır. Araştırma formunun birinci bölümü, internet ve sosyal medya 

kullanım amaçlarını tespit etmeye yöneliktir. İkinci bölümde, lise öğrencilerinin e-WOM düzeylerini 

belirlemeye yönelik olarak, Thoumrungroje (2014) tarafından, Bearden, Netemeyer ve Teel (1989)’in 

çalışmalarına dayanarak geliştirilen, altı ifadeli, Likert formundaki ölçek yer almaktadır. Son bölümde ise, 

öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler yer almaktadır.  

 

 

BULGULAR 
 

Birinci bölümde, katılımcıların demografik özelliklerinin yanında, internet ve sosyal medyayı kullanım 

amaçları, tercih ettikleri sosyal medya siteleri ve tercih edilen sosyal medya sitesinde geçirilen zaman ve 

sosyal medyaya yönelik bakış açıları ortaya konmuştur. 

 

İkinci bölümde ise katılımcıların e-WOM düzeyleri tespit edilmiştir. İzleyen bölümde de öğrencilerin, 

internette harcadıkları zaman ile e-WOM güven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Araştırma, Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin (RAM) katkıları ile Balıkesir ili Bandırma, Gönen, 

Erdek ve Manyas ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların ilçelere göre dağılımları verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların İlçelere Göre Dağılımı 

İlçeler Sayısı     % 

Bandırma 

Gönen 

Erdek 

Manyas 

Toplam 

476 

458 

72 

59 

1065 

44,9 

42,9 

6,7 

5,5 

 100 
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İlçeler arasındaki katılımcı sayısındaki farklılıkta, araştırmanın Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 

(RAM) desteği ile yürütülmesi etkili olmuştur.  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %54’ü kız öğrencilerden, %46’sı da erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  

 

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Öğrencilerin internet ve sosyal medya kullanım amaçları ayrı ayrı tespit edilmiştir. Öncelikle internet kullanım 

amaçları belirlenmiştir. Aşağıda bulunan Tablo 2’de katılımcıların interneti kullanma amaçları yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların İnterneti Kullanma Amaçları 
 Frekans   % 

Eğlence (video izleme, müzik dinleme) 
Sosyal paylaşım siteleri 

Eğitim (ödev, araştırma vb.) 
Bilgi arama (haberler, hobi vb.) 

Download (video, film, müzik, dosya, uygulama vb.) 
Alışveriş yapmak 
Oyun oynamak 

Diğer 

910 
859 
786 
784 
742 
576 

498 
5 

85,4 
80,7 
73,8 
73,6 
69,7 
54,1 
46,8 
  0,5 

 

Öğrencilerin interneti birden fazla amaç için kullanabilme gerçeği göz önünde bulundurulmuş ve bu nedenle 

de birden fazla amaç tercih edilmesine imkân sağlanmıştır. Bu nedenle, her bir amaç için verilen frekans ve 

yüzde değerleri, araştırmaya katılan toplam 1065 kişi arasından tercih edilmeyi göstermektedir. Tablo 

incelendiğinde, katılımcıların interneti kullanma sebepleri %85,4 gibi görece yüksek bir oran ile ‘eğlence’ 

olmuştur. Bunu yine görece yüksek bir oranla (%80,7) ‘sosyal paylaşım siteleri’ takip etmiştir. Diğer amaçlar 

arasında sırasıyla; eğitim, bilgi arama, download, alışveriş ve oyun vardır.  

 

Üniversiteye giriş sınavlarının ve geleceğe ilişkin önemli kararların alındığı 12. sınıfta öğrencilerin interneti 

“eğlence” ve “sosyal paylaşım” için kullanmaları üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir bulgudur.  

 

Katılımcıların interneti kullanma amaçları arasında ilk iki de yer alan ‘sosyal paylaşım siteleri’nin neler olduğu 

da Tablo 3’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Kullandıkları Sosyal Paylaşım Siteleri  

 Frekans     % 

WhatsApp 

Instagram 

Youtube 

Facebook 

Snapchat 

Twitter 

Swarm 

Shazam 

1017 

970 

930 

550 

545 

390 

 271 

159 

95,5 

91,1 

87,3 

51,6 

51,2 

36,6 

 25,4 

  14,9 

Skype 140 13,1 

Pinterest 113 10,6 

Tumblr 107 10,0 

Scorp 99 9,3 

Periscope 81 7,6 

Diğer 29 2,7 
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Katılımcıların kullandığı sosyal paylaşım siteleri görece en yüksek %95,5 ile ‘WhatsApp’ olurken, %91,1 ile 

‘Instagram’, %87,3 ile de ‘Youtube’ takip etmiştir. WhatsApp’ın ilk sırada çıkmasında, WhatsApp’ın sosyal 

paylaşım kadar anlık iletişime de imkan veren yapısının etkili olduğu düşünülmektedir. İlk üçten sonrasında 

ise, ‘Facebook’ (%51,6) ve ‘Snapchat’ (%51,2) uygulamaları yer almıştır. Katılımcıların en fazla zaman 

geçirdikleri sosyal paylaşım sitesi ise toplam 1065 kişiden 658 kişinin cevabı ile ‘Instagram’ olmuştur (Tablo 

4). 

 

Tablo 4. Katılımcıların En Fazla Zaman Geçirdikleri Sosyal Paylaşım Siteleri  

 Frekans     % 

Instagram 658 61,7 

WhatsApp 201 18,9 

Youtube 144 13,5 

Facebook 34 3,2 

Twitter 24 2,3 

Snapchat 3 0,3 

Tumblr 1 0,1 

Toplam 1065 100,0 

 

 

Instagram’ın en fazla zaman harcanılan program olmasında, programın fotoğraf ve video paylaşımına izin 

vermesinin ve içinde bulundukları kuşağın temel karakteristiğinin etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların sosyal paylaşım sitelerinde harcadıkları zaman günlük ortalama saat 

olarak verilmiştir. Buna göre, %46,1’i 1-3 saat arasında zaman harcarken, %25,4’ü 3- 5 saat arasında sosyal 

medyada zaman geçirmektedir. %7,4’ü de 5 saatin üzerinde sosyal medyayı kullanmaktadır.   

 

Tablo 5. Katılımcıların Sosyal Paylaşım Sitelerinde Harcadıkları Zaman  
Günlük Ortalama Saat  Frekans   % 

1 saatten az 121 11,4 
1-3 saat arası 491 46,1 
3-5 saat arası 271 25,4 
5-7 saat arası 103 9,7 
7 saat ve üzeri  79 7,4 

Toplam 1065 100,0 
 

Katılımcıların sosyal medyayı kullanma amaçlarında ilk sırada, interneti kullanma amacında olduğu gibi 

‘eğlence’ (%76,7) unsuru yer almıştır. İkinci sırada %65,6 ile ‘gündemi takip etme’ amacı güdülürken, %58,1 

ile de bunu çevrimiçi sohbet izlemiştir. (Tablo 6)  
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Tablo 6. Katılımcıların Sosyal Medyayı Kullanma Amaçları 
 Frekans     % 

Eğlence (video izleme, müzik dinleme vb.) 

Gündemi takip etmek 

Çevrimiçi sohbet etmek 

Arkadaşlarımın ne yaptığını kontrol etmek 

Stalklamak 

Alışveriş yapmak 

Profil güncellemek 

Oyun oynamak 

Fikir paylaşmak 

Yeni arkadaş edinmek 

Marka ya da ürünlere yönelik kullanıcı yorumları 

Diğer 

817 

699 

619 

525 

410 

393 

343 

299 

283 

183 

147 

6 

76,7 

65,6 

58,1 

49,3 

38,5 

36,9 

32,2 

28,1 

26,6 

17,2 

13,8 

0,6 

 

Tablo 7 incelendiğinde ise katılımcıların sosyal medya ile ilgili genel ifadelerine başvurulmuştur. Buna göre, 

katılımcıların %88,1’i sosyal medya hesaplarında kendi ismini kullanmaktadır. Bu sonucun ortaya çıkmasında 

lise öğrencilerinin sanal ortamları gerçek kimliklerinin bir parçası olarak gördüğü ve böylelikle sosyal çevreleri 

ile olan bağlarını güçlendirmeye çalıştıkları söylenebilir.  

 

Bir markaya ilişkin, sosyal medyada yapılan yorumların, katılımcıların, yaklaşık %75’i üzerinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 7. Katılımcıların Sosyal Medya ile İlgili Genel İfadeleri 
Sosyal paylaşım hesaplarınızda kendi isminizi  

mi kullanıyorsunuz? 

Frekans     % 

Evet 938 88,1 

Hayır 28 2,6 

Bazen 99 9,3 

Toplam 1065 100,0 

 
Sosyal medyada belirli bir markayla ilgili içerik  

ve yorumlar o markaya yönelik bakış açınızda  

bir değişiklik yaratır mı? 

Frekans     % 

Evet 404 37,9 

Hayır 269 25,3 

Bazen 392 36,8 

Toplam 1065 100,0 

 

 

İlişkilerin İncelenmesi 

 

e-WOM Düzeylerinin Belirlenmesi 
 

Çalışma amacı kapsamında ilişkilerin incelenmesine yönelik öncelikli olarak e-WOM düzeylerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, katılımcıların her birinin e-WOM ifadelerine verdikleri cevaplar 

toplanarak bir puan elde edilmiş ve sonrasında her bir kişinin ortalama e-WOM puanları hesaplanmıştır. 

Kullanılan ölçekte tüm ifadeler aynı yönlüdür. Bu nedenle elde edilebilecek en yüksek ortalama 5’tir. Tablo 

8’de ortalamalar için güven düzeyleri verilmiştir.   
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Tablo 8. e-WOM Ortalamalarının Güven Düzeylerine Göre Dağılımı 
            Aralık                       Güven 

Düzeyi 

 

            1,00-2,33 

            2,34-3,66 

            3,67-5,00 

Zayıf 

Orta 

Yüksek 

 

 

 

Katılımcıların genel ve cinsiyeti veri alan dağılımları, Tablo 9’da verilmiştir. Tablo 9’da görüleceği üzere, tüm 

katılımcıların e-WOM’a güven düzeyleri, 2,99 ortalama ile orta seviyede belirlenmiştir.  

 

Tablo 9. e-WOM Ortalamalarının Cinsiyete Göre Dağılımı 
            Cinsiyet                    e-WOM 

Ortalaması 

 

            Kız Öğrenciler 

            Erkek Öğrenciler 

            Genel e-WOM Ortalaması 

3,090 

2,861 

2,99 

 

 

e-WOM güven düzeyleri, cinsiyete göre incelendiğinde ise, kız öğrencilerin e-WOM güven ortalamaları daha 

yüksek çıkmakla birlikte hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler orta düzey güven aralığında yer almıştır.   

 

 

Tablo 10. e-WOM Ortalamalarının Sosyal Paylaşım Sitelerinde Harcanan Zamana göre 

Dağılımı 
                               e-WOM 

Ortalaması 

 

            1 saatten az 

            1-3 saat arası 

            3-5 saat arası 

            5-7 saat arası 

            7 saatten çok 

            Genel e-WOM Ortalaması 

2,67 

2,90 

3,13 

3,23 

3,18 

2,99 

 

 

 

Tablo 10‘da e-WOM güven düzeyleri ile sosyal paylaşım sitelerinde harcanılan zaman karşılaştırıldığında 

ortalamada artma eğilimi görülmekle birlikte, güven aralığında herhangi bir değişiklik oluşmamıştır. 

Katılımcıların internette harcadıkları zaman ile e-WOM ortalamaları arasında doğru orantı mevcuttur. Sosyal 

medya sitelerinde harcanılan zaman arttıkça, e-WOM’a olan güvene ilişkin ortalama da artmaktadır. Sadece 

7 saatten fazla zaman harcayan grup, bir önceki yani 5-7 saat arası harcayan gruba göre ortalamalar 

açısından azalma göstermiştir. Bu bulgunun ortaya çıkmasında o grubun frekansının diğer grup aralıklarına 

göre düşük olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Katılımcıların e-WOM düzeyleri belirlendikten sonra, e-WOM düzeyleri ile sosyal medyada 

harcanan zaman arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir.   

 
Çalışmanın birincil amacı olan katılımcıların sosyal medya kullanımında harcanılan zaman ile e-WOM 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ki-kare testi ile gerçekleşmiştir.  

 

Yapılan Ki-Kare testi sonucunda, Pearson Chi-Square değeri (37,916) ve p değeri (0,000) < 0,05 olduğundan 

dolayı, sosyal medya kullanım düzeyleri ile e-WOM düzeyleri arasında ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu ilişkinin 
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derecesi de, Gamma değeri olan 0,224’dür ve istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Değişkenlere 

ilişkin çapraz tablolar ise, aşağıda Tablo 11’de bulunmaktadır. 

 

Tablo 11. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri ile e-WOM Düzeylerine İlişkin 

Çapraz Tablo Sonuçları 
 e-WOM Düzeyleri 

Toplam 
Düşük Orta Yüksek 

Sosyal paylaşım 

sitelerinde 

günlük ortalama 

harcanan zaman  

1 saatten 

az 

Frekans 51 49 21 121 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
42,1 40,5 17,4 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
16,7 11,2 6,5 11,4 

Toplam % 4,8 4,6 12,0 11,4 

1-3 saat 

arası 

Frekans 115 206 130 491 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
31,6 42,0 26,5 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
50,7 47,0 40,5 46,1 

Toplam % 14,6 19,3 12,2 46,1 

3-5 saat 

arası 

Frekans 69 100 103 272 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
25,4 36,8 37,9 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
22,5 22,8 32,1 25,5 

Toplam % 6,5 9,4 9,7 25,5 

5-7 saat 

arası 

Frekans 17 47 39 103 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
16,5 45,6 37,9 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
5,6 10,7 12,1 9,7 

Toplam % 1,6 4,4 3,7 9,7 

7 saat ve 

üzeri 

Frekans 14 36 28 78 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
17,9 46,2 35,9 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
4,6 8,2 8,7 7,3 

Toplam % 1,3 3,4 2,6 7,3 

Toplam 

Frekans 306 438 321 1065 

Sosyal medya kullanım 

düzeyi içindeki % 
28,7 41,1 30,1 100 

e-WOM düzeyleri 

içindeki % 
100 100 100 100 

Toplam % 28,7 41,1 30,1 100 

 

Tablo 11 incelendiğinde, sosyal medyayı günlük ortalama 1 saatten az kullanan toplam 121 kişiden 51 kişi 

(%42,1) düşük derecede e-WOM düzeyine sahiptir. 49 kişi (%40,5) orta 21 kişi (%17,4) ise yüksek düzeyde e-

WOM’a sahiptir. 491 kişi ile en fazla katılımcı günlük ortalama 1-3 saat arasında sosyal medyada zaman 

geçirmektedir. Bunlardan 206 (%42,0) kişi orta e-WOM düzeyine sahipken, sırasıyla 130 (26,5) kişi yüksek ve 

115 (31,6) kişi düşük e-WOM düzeyine sahiptir. Diğer en fazla katılımcı ise, 3 ve 5 saat arasında sosyal medya 

kullananlar olmuştur. Toplam 272 kişiden 103’ünde yüksek e-WOM düzeyi görülürken, 100 kişide orta ve 69 

kişide düşük e-WOM vardır. 5-7 saat arası zaman geçirenlerde, 47 kişi orta e-WOM’a sahipken, 39 kişi 

yüksek, 17 kişi düşük e-WOM’a sahiptir. 7 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçiren katılımcılar ise; 

sırasıyla 36 kişi ile orta düzey, 28 kişi ile yüksek ve 14 kişi ile düşük düzey e-WOM görülmektedir.   
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Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, özellikle 1 saatten az sosyal medya kullananların çoğu düşük 

düzey e-WOM ‘a sahipken, 3 ve 5 saat arasında olan grup haricinde diğer tüm gruplarda sosyal medya 

kullanıcılarının çoğunda orta düzey e-WOM görülmektedir. 3-5 saat arasında sosyal medya kullananların 

çoğunluğunda ise, yüksek düzey e-WOM vardır.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılmakta ve 1961-1979 yılları arasında doğanlar 

X, 1980-1999 yılları arasında Y ve sonrasında doğanlar ise Z kuşağı olarak sınıflandırılmaktadır (Kyles, 2005). 

2000 yılından sonra doğan “Z Kuşağı”, “Kristal Çocuklar”, ‘’İnternet Kuşağı’’, ‘’Sonraki Kuşak’’ olarak da 

isimlendirilen bu kuşakta bulunanlar, teknoloji çağında doğduklarından teknoloji ile son derece barışık ve iç 

içe bir şekilde  “tüketim toplumunun” içinde büyümektedirler. Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran özelliği 

ise, bilişimin yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde sosyal medyayı kullanarak dünya ile iletişim 

sağlayabilmeleri böylelikle birçok gelişmeyi dünya ile paylaşabilmekte ve dünyada medyana gelen birçok 

durumdan da haberdar olmalarıdır (Sladek ve Grabinger, 2013). Farklı kuşaklardaki bireylerin hayat 

standartları, teknolojiye uyumları ve iş ve meslek tercihleri ile sosyal çevreleri de farklılaşmaktadır.   

 

Bu çalışmada, Z kuşağı olarak adlandırılabilecek olan lise 12. sınıf öğrencilerinin, internet ve sosyal medya 

kullanımları ile internet kullanımının sunduğu önemli iletişim türlerinden olan e-WOM’ a ilişkin güven 

düzeylerinin belirlenmesi amaç olarak edinilmiştir. Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin (RAM) 

katkıları ile gerçekleştirilen bu araştırmada cinsiyet veri alındığında dengeli dağıldığı görülmektedir. Bu 

dengeli dağlım, cinsiyeti dikkate almadan yorumlama imkanı vermektedir. 

 

Ülkemizin %17’sini oluşturan ve araştırmanın da hedef kitlesini oluşturan lise 12. sınıf öğrencileri yani Z 

Kuşağı, bu araştırmanın bulguları ile de paralellik gösteren bir şekilde, internet, sosyal medya ve mobil 

teknolojileri kullanmayı sevmektedir. Günümüzde akıllı telefonlar aracılığı ile her alanda aktif olan, aynı anda 

dinleme, resim/video paylaşma, yorum yapma, izleme yeteneğine sahip olan bu kuşak internet ve sosyal 

medya aracılığı ile iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle de bütün bu yeteneklerin 

kullanımına izin veren Instagram, en çok tercih edilen ve zaman geçirilen sosyal medya aracı olarak bu 

araştırmada da belirlenmiştir.  

 

İnternet ve sosyal medya kullanımı Z kuşağı için sosyalleşme biçiminin en önemli belirleyicisidir. İnternet ve 

sosyal medyada yazarak kendini ifade etmekten daha çok görseller, semboller ve emojileri kullanmayı tercih 

etmektedir. Online reklam ve bilgilendirmeler X ve Y kuşaklarını rahatsız ederken, Z kuşağını rahatsız 

etmemekte hatta memnun etmektedir. Online ve dijital bilgilendirmelerden memnun olmaları, bu kuşağı 

niteliği önemli olmaksızın bilgilendirmelere açık hale getirmektedir. Yaşı ve deneyimi itibariyle 

bilgilendirmelerin niteliğine karar vermede eksik bilgi sahibi olmaları bireysel ve toplumsal zararlar 

konusunda daha savunmasız kılmaktadır.  

 

İnternetin olmadığı dönemi hiç yaşamamış olduklarından dolayı teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, internet 

ortamında işlerini çok kısa zamanda yerine getiren, uzmanların ‘derin duygusal’ sıfatıyla nitelendirdiği bu 

kuşak için iletişim kaynakları da doğal olarak internet olacaktır. Bu çerçevede diğer kuşaklar için önemli bilgi 

kaynağı olan “Ağızdan Ağıza İletişim- Word-Of-Mouth; WOM”, bu kuşak için “Elektronik Ağızdan Ağıza 

İletişim Electronic Word-Of-Mouth; e-WOM”a dönüşmüştür. Telefon ile konuşarak iletişim kurmak yerine 

ikonları ve emojileri tercih eden bu kuşak bu mecradaki bilgi kaynaklarına diğer kuşaklardan daha fazla 

güvenmektedir. Neredeyse tamamının sosyal medya kullanıcısı olduğu bu kuşakta, iletişimin ve bilginin en 

önemli kaynağı olarak interneti kullanıyor olmaları beraberinde bireysel ve toplumsal riskleri de 

getirmektedir. Araştırmamızda e-WOM’a güven, internette geçen süre ile doğru orantılı olarak arttığı tespit 

edilmiştir.  
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İnternet, sosyal medya ve mobil uygulamaların günlük hayatımıza yön verdiği bu dönemde söz konusu bu 

teknolojileri faydalı bir şekilde kullanmanın yol ve yöntemlerinin belirlenmesi ve özellikle de gençlere 

öğretilmesi önem kazanmaktadır. 

 

Sonuç olarak, bu kuşağın gelecekte çalışacağı işlerin büyük bir çoğunluğunun farklılık göstereceği 

düşünüldüğünde, bu farklılıkların günümüzde tam olarak bilinip planlanamayacağı gerçeğinden hareketle, 

gençlerin, yetenek ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen interneti temel alan eğitimler 

planlanmalıdır. Veya mevcut eğitim müfredatı bu yeni durumu veri alarak revize edilmelidir.  Günün önemli 

saatini internette geçiren bu kuşak için olası riskleri minimize edecek tedbirler ve uygulamalar alınmalıdır. 

Bundan sonra, söz konusu kuşak için sadece e-WOM’a güven değil satınalma gibi diğer karar verme 

süreçlerini de içerecek şekilde revize edilebilir.  
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GÖRÜŞLERİ; BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

 
Prof. Dr. Serap PALAZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,  spalazl@bandirma.edu.tr  

 
ÖZET:   

 

Bu çalışma talep açısından işverenlerin kadın istihdamına yönelik bakış açılarını inceleyen bir alan 

araştırmasıdır.  Bandırma’da faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket uygulaması sonucunda firmaların 

yapısı, işgücünün sektörel özellikleri, kadın istihdamının mevcut durumu, işverenlerin perspektifinden 

kadın istihdamının sorunları ve beklentilerine yönelik tavır ve planları incelenmiştir. Araştırma verileri, 

2013 yılında Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 

desteklenen Bandırma Kadın İşgücü Analizine dayanmaktadır. Bandırma Ticaret Odası verilerine göre 

odaya kayıtlı 1858 üye bulunmaktadır (BTO, 2013). İstatistiksel yöntemlere göre 1858 üyeden oluşan bir 

evreni 319 işletmenin temsil edebileceği tespit edilmiştir. Anket uygulaması için işyerleri tesadüfî 

örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve işyeri temsilcilerine anketörler aracılığıyla yüz yüze anket 

uygulaması gerçekleştirilmiştir.  Araştırma bulguları Bandırma’da faaliyet gösteren firmaların küçük ve 

şahıs işletmeleri olduğu, genellikle aileler tarafından yönetilen ve kurumsal olmayan yapıları nedeniyle 

kadın çalışanların özendirilmesi ve istihdamının artırılması konusunda özel bir politika ve uygulamalarının 

olmadığını göstermiştir.    

 
Anahtar sözcükler: Kadın İstihdamı, Cinsiyet Ayrımcılığı, İşgücü piyasası, Türkiye 

 JEL Kodu: J01, J23, J70 
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WOMEN EMPLOYMENT IN BANDIRMA FROM THE VIEW OF EMPLOYERS: 

A FIELD SURVEY 

 
Prof. Dr. Serap PALAZ 

Bandırma Onyedi Eylül University, spalazl@bandirma.edu.tr  

 
ABSTRACT:   

 

This study aims to investigate employers' perspectives on female employment in terms of demand. As a 

result of the survey conducted in Bandırma, the structure of the firms, the sectoral characteristics of the 

employment, employers’ attitudes and plans of women's workers and their problems and expectations 

of women’s employment were examined. The research data are based on the Bandirma Women's 

Workforce Analysis supported by the Bandirma Chamber of Commerce Women Entrepreneurs Council 

and Bandirma Chamber of Commodity Exchange Women Entrepreneurs Council in 2013. According to the 

data of Bandirma Chamber of Commerce, there are 1858 registered members (BTO, 2013). According to 

the statistical methods, it was determined that 319 enterprises could represent a universe consisting of 

1858 members.  For the survey application, the workplaces were selected according to random sampling 

method and face-to-face questionnaire was applied to the representatives of the workplaces. Our 

research findings show that the firms in Bandirma are small and private enterprises, and have no specific 

policies and practices to encourage women employees and to increase their employment due to their 

non-institutional structure which is generally managed by families. 

 

Keywords: Women Employment, gender discrimination, Labour Market, Turkey 

JEL Code: J01, J23, J70 
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GİRİŞ  

 

Türkiye’de işgücü piyasasının en önemli sorunlardan birisi nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücüne 

katılımının (İKO) OECD ve AB ülkelerinin çok gerisinde olmasıdır.  OECD ülkelerinde kadınların İKO ortalaması 

yüzde 51,9 ve AB-28 ortalaması yüzde 46 iken Türkiye’de bu oran 2016 yılı sonu itibariyle yüzde 32,52’dur 

(DİSK/GENEL-İŞ, 2018).  Kadınların işgücüne katılımının çocukların eğitimi, sağlığı, hane tasarrufu ve aile içi 

şiddet üzerinde olumlu etkileri vardır ve hem ülke ekonomisini hem de kadınların kişisel gelişimini 

artırmaktadır. 

 

Çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılık işin yapılmasında herhangi bir etkisi olmamasına rağmen, 

kadınların cinsiyetlerinden dolayı, çalışma yaşamında dışlanması ve bunun sonucunda işyerindeki güç, 

tatmin düzeyi ve gelirin erkekler arasında paylaşılması olarak tanımlanmaktadır (TMMOB, 2018). Çalışma 

hayatında cinsiyet ayrımcılığı değişik tür ve şekillerde karşımıza çıkabilmektedir; ücretlendirmede eşitsizlik 

(aynı işte istihdam edilen ve eşit verimlilikteki kadın ve erkeğe farklı ücret verilmesi), istihdamda eşitsizlik 

(aynı deneyim ve eğitime sahip olan kadın çalışanın işe alınmada, işte yükseltilmede ve işten atılmada 

eşitsizlikle karşılaşması), meslekî eğitimde eşitsizlik ( aynı verimlilikte ve aynı işte çalışan erkeğin meslekî 

eğitimde kadına tercih edilmesi) vb. gibi.  Kadınların iş hayatında karşılaştığı bir diğer ayrımcılık, 

ücretlendirmede eşitsizliğin de asıl kaynağı olarak bilinen, meslekî cinsiyet ayırımıdır, yani kadınların kariyer 

geleceği olmayan ve düşük gelirli mesleklerde yoğunlaşmasıdır (Palaz, 2003).   

 

Becker’in çığır açan “Ayrımcılığın Ekonomisi” (1957) adlı eserinden sonra çalışma hayatında ayrımcılık en çok 

tartışılan konulardan biri olmuştur.  Avrupa ve Amerika’da bu konuyla ilgili binlerce teorik ve ampirik çalışma 

yapılmıştır. Türkiye’de işgücü piyasasında cinsiyet ayırımcılığı konusunda teorik ve ampirik çalışmalar ancak 

1990’lı yıllardan sonra gündeme gelmiştir.  Dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda kadınların iş 

piyasasında önemli ölçüde cinsiyet ayrımına dayalı engellerle karşı karşıya olduğu, bu çerçevede erkeklerden 

daha az kazandığı ve düşük ücretli ve geleceği olmayan mesleklerde yoğunlaştığı saptanmıştır (Rich ve Palaz, 

2008: Dayıoğlu ve Kırdar 2010: Aşık, 2012: Dedeoğlu ve Elveren, 2017).   

 

Avrupa ve Amerika’da, iş piyasasında cinsiyet ayrımını önlemek ve çalışanlara eşit fırsatlar sağlamak için 

çeşitli politikalar önerilmiş ve bunların bir çoğu uygulanmış olmasına rağmen, ayrımcılık hâlen devam 

etmektedir.  Aynı şekilde, ülkemizde de, batıda uygulanan politikalar örnek alınarak, cinsiyete dayalı 

ayrımcılık engellenmeye çalışılmış, fakat ne yazık ki fazla mesafe kat edilememiştir.  Hâlen, iş piyasasında, 

kadınlar erkeklere nispetle çok dezavantajlıdır.  

 

Kadınların istihdama katılım oranı 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre yüzde 29,3’dır; istihdam edilen kadınların 

yüzde 65,2’si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışmakta, yüzde 24’ü ücretsiz aile işçisi olarak, yüzde 8,8’i 

kendi hesabına ve yüzde 1,3’ü ise işveren konumundadır. Kadınların istihdam içerisinde yeterince yer 

almaması yanı sıra kayıt dışı çalıştırılmaları da ayrıca önemli bir sorundur.  Kadınların çalışma hayatında daha 

güvencesiz olmalarına, en temel sağlık ve emeklilik gibi temel haklardan yoksun kalmalarına neden olan kayıt 

dışı çalışma oranı yüzde 43’dür.   Kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli, maaşlı veya yevmiyeli 

çalışan her 10 kadından 22si ve ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u kayıt dışı çalışmaktadır (DİSK/GENEL-

İŞ, 2018).   

 

İşgücü piyasasında cinsiyet ayırımcılığını arz yönlü açıklamaya çalışan kuramlardan en yaygın ve kabul göreni 

Neoklasik iktisat okulu tarafından geliştirilen Beşeri sermaye teorisidir. Beşeri Sermaye teorisine  göre, 

kadınların daha az ücret alması ve daha düşük statülü mesleklerde yoğunlaşması, kendilerinin beşeri 

sermaye donanımının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık talep yönlü yaklaşımlardan 

daha çok ücret ayrımcılığını açıklamada kullanılan Becker'in geliştirdiği “Duygusal Ayırımcılık” yaklaşıma göre, 

cinsiyet ayırımcılığının belirli bir gruba karşı kişisel önyargı ve duygusal tercih biçiminde gerçekleştiği söylenir. 
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Bu modelde hem iş arkadaşları ve müşteriler hem de işverenler potansiyel ayırımcı tercihlere sahip 

olabilirler. Eğer bir işveren, kadınlara karşı ayırımcı duygulara sahip ise, bir kadını istihdam etmek ona parasal 

olmayan ek bir maliyet yükleyecekmiş gibi davranır. Bu ek maliyet işverenin ayırımcılık katsayısına eşittir. Bu 

şekilde ayırımcı duygulara sahip bir işveren için, erkeği istihdam etmenin maliyeti onun ücretidir ama kadını 

istihdam etmenin maliyeti kadının ücreti artı işverenin ayırımcılık katsayısıdır. Bu da şu anlama gelmektedir. 

Ayırımcı duygulara sahip olan işverenlerin, kadını ancak erkeğe göre daha düşük ücretle çalıştıracaktır. 

Ayrıca, erkek işçinin verimliliği oranında ücret aldığını varsayarsak, kadın işçi ancak verimliliğinden daha 

düşük bir ücret düzeyinden çalıştırılacaktır. Bu yaklaşımda, kadının işgücü piyasasında karşılaştığı ayırımcılık, 

işverenlerin kişisel cinsiyet tercihine kalmıştır (Palaz,2003).  

 

Talep yönlü bir diğer yaklaşım olan Phelps (1972) tarafından geliştirilen İstatistiksel Ayırımcılık modeline göre 

ise işverenlerin kadın çalışana karşı ayırımcılık yapmasının nedeni, eksik rekabet koşulları altında tam 

olmayan bilgi ve belirsizlik altında karar vermek zorunda olduklarından kaynaklanmaktadır. İşverenler, işe 

başvuranların özelliklerini dikkatli olarak inceleseler de adayın işteki performansından ve işte ne kadar süre 

çalışacaklarından emin olamayacakları için belirsizlik ve eksik bilgi ortamında kadınların daha verimsiz 

olduklarını ve düzensiz çalıştıklarını, güvenilir olmadıkları gibi, toplumda yerleşik olan bazı düşünce ve 

tutumlardan hareket ederek istatistiksel ayırımcılık yaparlar.   

 

Her iki talep yaklaşımını destekler ölçüde ülkemizde kadınlara karşı çok güçlü aşılması zor önyargılar, 

stereotip düşünceler vardır.  Kadınların çalışma hayatında erkekler kadar güvenilir olmadığı, kadınların 

evlendiklerinde ya da çocuk sahibi olduklarında işi terk edeceği veya evdeki sorumluluklarından dolayı işe 

kendilerini tam olarak veremeyecekleri gibi inançlar vardır.  Örneğin, erkeğin evin reisi ve asıl eve ekmek 

getiren kişi olması gereği, kadınların asıl görevinin anne ve eş olduğu, dışarıda çalışmasının ikincil öneme 

sahip olduğu gibi geleneksel basma kalıp yargılar vardır. Bu tür önyargılar kadınların çalışma hayatında 

toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmalarını meşrulaştırmaktadır.  

 

Türkiye'de kadınlara yönelik cinsiyet ayırımcılığı genellikle sosyologlar tarafından çalışılmış ve ekonomistler 

tarafından fazla ilgi görmemişdi.  Fakat 1990’lı yıllardan günümüze işgücü piyasasında cinsiyet ayırımcılığı 

konusunda hem ampirik hem de teorik çok sayıda  çalışma yapılmıştır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadın 

istihdamı konularını daha çok arz yönlü inceleyen bu çalışmaların alan literatürüne önemli katkıları 

bulunmasın rağmen talep yönlü çalışmalar yok denecek kadar azdır (Dedeoğlu ve Şahankaya, 2016; Yıldız, 

2013).  Bu çalışma işgücü piyasasının talep tarafını yani  işe alma, işten atma, ücretlendirme ve  çalışma 

koşullarını belirleme yetkisine sahip olan işverenlerin kadın istihdamına yönelik bakış açılarını bir alan 

araştırması kapsamında inceleyerek ilgili literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir. Alan araştırması verileri, 

2013 yılında Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 

desteklenen “Bandırma Kadın İşgücü Analizi” projesine dayanmaktadır.  

 

BALIKESİR VE BANDIRMA’DA KADIN İŞGÜCÜNE GENEL BAKIŞ 

 

Bu bölüm İŞKUR tarafından Balıkesir ili için yaptırılan “2017 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması” raporundan 

alınmıştır (İŞKUR, 2018). İŞKUR tarafından kayıtlı işgücünün incelendiği İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) 

sonuçlarına göre; 2017 yılı itibarıyla Balıkesir ili kapsamında toplam çalışan sayısı 46 bin 970’dir ve bu 

çalışanların %26.5'i kadın %73.4'ü erkeklerden oluşmaktadır. Sektörlere göre çalışanların önemli bir kısmı 

İmalat Faaliyetleri sektöründe istihdam edilmektedir. Erkeklerin yüzde 72,78 kadınların ise yüzde 27,21 

İmalat  sektöründe istihdam edilmektedir.  İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri ile Eğitim sektörlerinde 

kadın çalışan sayısının erkek çalışan sayısından fazla olduğu görülmektedir. Balıkesir ilinde kadınların yüzde 

12,53’ü Profesyonel Meslek Mensupları, yüzde 13,33’ü Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar meslek 

grubunda yer almaktadır. Erkeklerin ise yüzde 6,21’i Profesyonel Meslek Mensupları ve yüzde 6,11’i Büro 

Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar meslek grubunda yer almaktadır. Çalışan sayısının en az olduğu meslek 

grubu ise Yöneticiler olmuştur.  
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İPA raporunda dikkat çekici başka bir sonuç yaşı küçük olan işletmelerde kadın çalışan sayısının toplam 

çalışan sayısı içindeki payının daha yüksek olduğudur.  Dolayısıyla kadın istihdamının son yıllarda artan bir 

seyir izlediğini söylemek mümkündür. İstihdamda bulunanların büyük bir çoğunluğu uzun yıllar faaliyet 

gösteren işyerlerinde çalışmaktadır. Ayrıca genç yaştaki işyerleri Balıkesir ilinde piyasada önemli bir yere 

sahiptir. İşyerlerinin yarısını 15-19, 20-24 ve 25 + yaş aralığında yer alan işyerleri oluşturmaktadır.  

 

2017 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması aynı zamanda işyerlerine ilişkin (Balıkesir ilinde 20 ve daha fazla çalışanı 

olan işyerleri kapsama alınmıştır) de önemli bilgiler sunmaktadır; çalışma kapsamında Balıkesir ilinde bin 934 

işyeri için veri derlenmiştir. Bu işyerlerinde 46 bin 970 çalışan tespit edilmiştir. Balıkesir ilindeki çalışma 

kapsamına giren işyerlerinin yüzde 26,65’i İmalat sektöründe yer almaktadır. Türkiye geneli ile kıyaslama 

yapılacak olursa; Türkiye genelinde 20 ve daha fazla istihdamlı işyerleri içerisinde İmalat sektöründe bulunan 

işyerlerinin ağırlığı yüzde 43,76’dır. Bu durumda Balıkesir ilinde İmalat sektöründe bulunan işyerlerinin 

toplam işyerleri içindeki ağırlığı Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır. İmalat sektöründen sonra en 

fazla işyeri Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Araştırma kapsamında il 

genelinde yer alan işyerlerinin yüzde 22,8’i bu sektörde bulunmaktadır. Ayrıca yüzde 15,93’ü olan Türkiye 

ortalamasının üzerinde bir oran olarak gerçekleşmiştir. Balıkesir ilinde 20 ve daha fazla kişi istihdam eden her 

2 işyerinden bir tanesi İmalat ve Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. 

 

En az işyeri ise Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Gayrimenkul Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim sektörlerinde 

bulunmaktadır. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 4 işyeri ile karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak bu tablo okunurken Balıkesir ili düzeyinde 20 ve daha fazla istihdamı olan işyerleri 

araştırma kapsamına dahil olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu araştırma işyeri bazlı bir 

araştırma olup mutlaka istihdamı 20’den az olan bir Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe bulunan banka 

şubesi mevcut olacağından verilerin düşük olması doğaldır. 

 

Balıkesir ilinde İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe yer alan işyerlerinin yüzde 42,8'inde 

part-time çalışan bulunmaktadır. Balıkesir ili genelinde part-time çalışma oranı yüzde 10,3 olarak 

gerçekleşmiştir. Balıkesir ilinde ikinci sırada Eğitim sektörü yer almıştır. Bu sektörde işyerlerinin yüzde 

41,4’ünde part-time çalışanı bulunmaktadır Üçüncü sırada ise yüzde 28,6 ile Kültür, sanat Eğlence, Dinlence 

ve Spor sektörü yer almıştır. Part-time çalışmalar, esnek bir çalışma şekli olup işgücü piyasasında kadınlar 

tarafından oldukça talep edilmektedir. Gerek ailevi yükümlülükler gerekse işgücü piyasasında işverenlerin 

kadın emeğinden sürekli olarak faydalanabilme yönündeki olumsuz algısı kadınları, part-time şeklinde 

istihdam biçimlerine yönlendirmektedir.  

 

Bandırma 

 

Balıkesir ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda en gözde ilçelerinden olan Bandırma 2017 yılı 

itibarıyla nüfusu 152. 480'e ve aritmetik nüfus yoğunluğu ise 101 kişi/km² ulaşmıştır. Kadınların Bandırma 

nüfusu içindeki oranı %49.42, erkeklerinki ise %50.58'dir. Bulunduğu konum itibarıyla potansiyel lojistik bir 

güce sahip olan Bandırma ilçesi lojistik sektör açısından bakıldığında, kara, deniz ve demiryolu ulaşımlarının 

tümüne sahip ve Güney Marmara'nın ikinci büyük liman kentidir (Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2012). 

 

Bandırma ilçesinde 1964 yılında Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarının kurulması, 1960 yılında kurulan Emek 

Tavukçuluk (Şeker Piliç), 1968 yılında Banvit'in kurulması, 1969 yılında BAGFAŞ'ın kurulması, şehirleşme ile 

birlikte gelişen endüstri ve sanayi hızlanarak gelişmeye devam etmiş ve göç alan yerlerden biri haline 

gelmesidir  (Çabuk ve diğerleri, 1998). 1965 yılında Bandırma ilçesinin toplam nüfus 55.967 kişi iken, 2014 

yılında nüfus yaklaşık olarak %259 büyüyerek 145.089 kişi olmuştur (GMKA, 2018). 

 

Bandırma Ticaret Odası verilerine göre son 10 yıl içinde odaya kayıtlı işyeri sayısı düzenli olarak artmaktadır; 

2010 yılında 1429 üye kayıtlı iken bu rakam 2017 yılında 2236’ya ulaşmıştır.   SGK verilerine gore 2010 yılında 
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toplam sigortalı sayısı 24.645 iken, 2014 de 31.112 yükselmiştir. 2015 yılında Şeker Piliç'in iflası ile beraber 

istihdam edilen sigortalı sayısı 2016 yılı itibariyle 29.518 düşmüştür. 2017 yılında ise tekrar bir toparlanma 

olmuş ve sigortalı sayısı 31.038 çıkmıştır.  İŞKUR verilerine göre kuruma başvurarak iş arayan sayısı 2010 

yılından beri sürekli bir artış göstermektedir; 2010 yılında 406 kişi, 2013'de 6.373, 2015'de 14.160 ve 2017 

yılında 16.550 kişiye çıkmıştır (İŞKUR Bandırma,2018). 

 

ALAN ARASTIRMASI, VERİ TOPLAMA VE YÖNTEM 

 

Araştırma evrenini Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren ve iş piyasasını yönlendiren işletme sahipleri 

oluşturmaktadır. İşverenlere yönelik olarak Bandırma Ticaret Odası verilerine göre odaya kayıtlı 1858 üye 

bulunmaktadır. İstatistiksel yöntemlere göre 1858 üyeden oluşan bir evreni 319 işletmenin temsil 

edebileceği tespit edilmiştir. Anket uygulaması için işyerleri tesadüfî örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve 

işyeri temsilcilerine anketörler aracılığıyla yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

 

Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler İstatistiksel Paket Programı (SPSS 17,0)’na girilerek analize tabi 

tutulmuştur. Veri girişinde hataları en aza indirmek amacıyla veriler farklı kişiler tarafından tekrar tekrar 

kontrol edilip SPSS 17,0 paket programına doğru girişi sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler durum tespitine yönelik verilerdir. Demografik verilerin 

tespiti ve anket uygulamasına katılan kişilerin görüşlerini tespit edebilmek amacıyla frekans analizleri, 

tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolar kullanılarak veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

tablolar ve grafiklere aktarılarak yorumlanmaya çalışılmıştır.  

 

ARASTIRMA BULGULARI VE TARTISMA 

 

Bandırma’da yer alan işletmelerin kadın istihdamına yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan anket 

çalışması sonucu elde edilen veriler grafik ve tablolar halinde aşağıda belirtilmektedir. 
 

 

Tablo:1 Sektörü (İşkolu) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan Bandırma’daki işletmelerin büyük çoğunluğu Balıkesir IPA sonuçlarında da vurgulandığı 

gibi hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Hizmet sektörünü imalat sektörü izlemektedir.  

 

 

 

 

 

 

Sektör Firma Yüzde (%) 

Eğitim 8 2,5 

Gıda 41 12,9 

Hizmet 184 57,7 

İmalat 68 21,3 

İnşaat 16 5,0 

Tarım 2 ,6 

Toplam 319 100,0 
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Grafik 1: Toplam Çalışan Sayısı 

Firmalarda çalışan toplam işçi sayısına bakıldığında işletmelerin mikro ve küçük ölçekli işletmeler oldukları 

görülmektedir. Bununla bağlantılı olarak işletmelerin yarıdan fazlası (%55) şahıs işletmesi, %19’u anonim 

şirket ve %21’i de limited şirket şeklinde faaliyet göstermektedir. İşletmelerin büyük çoğunluğu 21 yıl ve 

üzerinde faaliyette bulunan aile şirketleri olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Grafik 2: Kadın Çalışan Sayısı 

 

 

Şirketlerde çalışan kadın sayısı incelendiğinde, 11 ve üzeri kadın çalışanı olan işletmeler sadece %8,6’dı 

civarında olup çoğu işletmede kadın sayısı 1-2 dolayındadır.   
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Grafik 3: Firmaların Personel İhtiyacını karşılama Biçimi 

    

 

İşletmelerin büyük çoğunluğu personel ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılamaktadırlar. Türkiye İş 

Kurumu ve Özel İstihdam Bürolarından çok fazla yararlanılmadığı görülmektedir (2013 verilerine göre). 

 

Tablo 2: İşyerinde Ücretlerin Belirlenmesinde Nelerin Etkili Olduğu 

 Firma  Yüzde (%) 

Şirket yöneticisi veya firma sahibi belirler. 
198 62,1 

Asgari ücret uygulama 76 23,8 

Yetkililerin verdiği raporlar doğrultusunda şirket 

yöneticisi veya firma sahibi belirler. 29 9,1 

Sanayide oluşan ücretler kullanılır. 1 0,3 

Diğer 14 4,4 

Toplam 318 99,7 

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilinti olarak işletmelerde çalışanların ücretleri kurumsal yöntemlerden ziyade 

aile şirketleri ve küçük işletmelerin tipik bir özelliği olarak firma sahipleri tarafından belirlenmektedir.  

 

 Firmalarda Kadın Çalışan ve Kadın Yönetici Oranı Artırılabilir mi? 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin yarısından fazlası firmalarında çalışan kadın sayısının arttırılamayacağı 

görüşündedirler. Diğer bir ifadeyle firmaların gündemlerinde kadın çalışan sayısını artırmanın olmadığı 

görülmektedir. 
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Tablo 3: Firmanızda Kadın Çalışan ve Kadın Yönetici Oranının Artmasının ne gibi Faydaları 

Olabilir 

  

Kişi Yüzde (%) 

Müşteri memnuniyeti artar 26 8,2 

Kadın çalışanların tecrübeli olması 5 1,6 

İşlerde artış olabilir 4 1,3 

Kadınlar daha dikkatli ve planlı çalışmaktadırlar 4 1,3 

Disiplinli olmaları 3 0,9 

Kadın çalışanların çalışkan olmaları 3 0,9 

Eğitim seviyesinin yükseltilmesi 2 0,6 

Eğitim ve kişisel yeteneklerin göz önüne alınması 2 0,6 

İletişimi daha kolay sağladıkları için 2 0,6 

Mesleki eğitim yoluyla arttırılabilir 2 0,6 

Kadınların pazarlama alanında daha başarılı olmaları 2 0,6 

Bilgisayar eğitimi ile arttırılabilir 1 0,3 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekir 1 0,3 

Daha kalifiye olmaları gerekir 1 0,3 

Gelen talebe göre arttırılabilir 1 0,3 

Güler yüzlü olmaları 1 0,3 

İkna yeteneklerinin güçlü olması 1 0,3 

İstihdamı arttırarak kadın çalışanların sayıları arttırılabilir 1 0,3 

İşi büyüterek 1 0,3 

Kadınlara iş pozisyonu yaratmak 1 0,3 

Kadınlara öncelik tanınmalı 1 0,3 

Kadınların daha başarılı olması 1 0,3 

Kadınların farklı görüşleri farklılık kazandırır 1 0,3 

Kariyer planı yapılarak 1 0,3 

Katkı sağlayacağı düşünülmüyor 1 0,3 

Sosyal imkânların geliştirilmesi 1 0,3 

Yeterlilik düzeyinin arttırılması 1 0,3 

Yönetim becerisi artar 1 0,3 

 

Firmalarda çalışan kadın sayısının artması ile müşteri memnuniyetinde artış olabileceği görüşü hâkimdir. 

Ayrıca bazı firmalar, kadınların daha düzenli ve sistemli, disiplinli çalışmalarının işletmelerine katkı 

sağlayacağını düşünmektedirler. İşletmelerde kadın çalışanların varlığının bir zenginlik olduğu ve işyerinde 

sosyal imkanların gelişmesi, iletişimin artması gibi olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmiştir. 
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Tablo 4: Firmanızda Kadın Çalışan ve Kadın Yönetici Oranının Artırılmamasının/ 

Artırılamamasının Ana Nedenleri Nelerdir 

  

Firma Yüzde (%) 

Çalışan Sayısının yeterli olması 31 9,7 

Sektörden kaynaklanan nedenler 19 5,9 

Ekonomik nedenler 7 2,2 

Çalışma saatlerinin uygun olmaması  5 1,6 

Ailenin izin vermemesi 4 1,3 

Eğitim yetersizliği 2 0,6 

Evlilik kurumu 2 0,6 

Kalifiye eleman eksikliği 2 0,6 

Kadınlara karşı olan güven sorunu 1 0,3 

Erkeklerin daha kuvvetli ve uyumlu olması 1 0,3 

İşgücünün az olması 1 0,3 

Kadınların çalışma sürelerini kısıtlayan nedenler (Doğum izni, Süt 

izni) 

1 0,3 

Sürekli şikâyetçi olmaları 1 0,3 

 

Bandırma’da yer alan işletmelerde kadın yönetici ve çalışan sayısının arttırılamamasının en önemli nedeni 

olarak zaten yeterince kadın çalışan olduğu düşüncesi hakimdir. Birçok firma hizmet sektöründe faaliyette 

bulunmasına rağmen (%57) kendi çalışma alanlarını kadın çalışanlar için çok uygun bulmamaktadır.  

 

Firmaların kadın çalışanların şirkette temsili açısından sayısal bir hedeflerinin olup olmaması (iş mülakatlarına 

davet, işe alım, kariyer planlama, terfi vb. konularında) sorulduğunda nerdeyse tamamına yakını (%93’ü) 

böyle bir hedeflerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Diğer bir deyişle Bandırma’da firmalar kadın çalışanların 

özendirilmesi ve istihdamının artırılması konusunda herhangi bir çaba sarf etmediği anlaşılmaktadır.  Sadece 

%7’si kadın istihdamının artırılmasına yönelik bir çaba sarf ettiğini belirtmiştir.  

 

Yine anket katılan işverenlere çocuk sahibi kadın çalışanlar için kariyer gelişimlerine yönelik spesifik 

çalışmaların olup olmaması sorulduğunda büyük bir çoğunluğu bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını 

veya böyle bir planı olmadığını belirtmiştir (%92).  Bu   soruya Evet cevabı veren firmalardan sadece bir tanesi 

bu konuda eğitim seminerleri düzenlendiğini belirtmiştir. 

 

İşyerlerinde evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma modellerini uygulanıp uygulanmaması 

sorusuna işverenlerin %69’u hayır ve %31’i evet cevabı vermiştir. İşletmelerin büyük bir kısmında evden 

çalışma veya yarı zamanlı çalışma gibi esnek bir çalışma modeli yoktur. Bu soruya Evet cevabı veren 

firmalardan 54’ü “Yarı zamanlı” olarak 96 Erkek çalıştırmaktadır. 74’ü ise toplam 129 Kadın çalışanı “Yarı 

zamanlı” olarak istihdam etmektedir. Evden çalışma modeli sadece 1 işletme tarafından uygulanmaktadır. 

Diğer esnek çalışma modellerinden ise 6 firmada 17 Erkek, 8 firmada da 17 Kadın çalışan istihdam 

edilmektedir. 
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Grafik 4: Çocuğu Olan Çalışanlar İçin Sunulan Sosyal İmkânlar 

 
Araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir kısmı çocuğu olan çalışanlar için sosyal bir imkân 

sunmamaktadırlar. Üçte birlik bir kesim ise çocuk yardımında bulunmaktadır. Çalışan kadınların en önemli 

ve belki de en başta gelen sorunlardan biri olan çocuk bakımı konusunda işverenlerin bu ilgisiz tavrı kadın 

istihdamını olumsuz etkilemektedir.  

 

Mevcut ankette işverenlere açık bir şekilde “sektörünüzde kadın ve erkek çalışanlara karşı ücrette bir ayrım 

yapılıyor mu” sorusuna %81’i hayır demekle beraber %19’u açık bir şekilde evet cevabı vermiştir. 

Bandırma’da yer alan işletmelerin büyük bir kısmında kadın-erkek çalışanlar arasında ücret ayrımı 

yapılmamaktadır. “Ücret ayrımı yapılıyor” seçeneğini belirten işletmelerin büyük çoğunluğu (%11,3) ücret 

farklılığının “işin niteliğinden kaynaklandığını” belirtmektedirler. Bazıları erkeklerin geçim yüklerinin daha ağır 

olduğu için onlara daha yüksek ücret ödendiğini, bazıları ise kıdem ve eğitim düzeyinden kaynaklanan bir 

farklılık olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesine Yönelik Politikalar Hakkında Planları 

 

İşverenlerin büyük çoğunluğunun işyerlerinde ücret ayrımcılığı olmadığını ve kadın istihdamı konusunda 

herhangi bir problem olmadığını düşündükleri göz önünde bulundurulursa %94’nün işyerlerinde cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesine yönelik politikalar uygulamayı planlamadığını ifade etmesi şaşırtıcı değildir.  

İşletmelerin işyerlerinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik  ne tür politikalar uygulayacakları konusunda 

belirgin bir öneri yoktur ancak görüşme yapılan işverenler genel olarak kadın çalışan sayısının arttırılması 

gerektiğine dair bir görüş bildirmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada talep yönünden işverenlerin kadın istihdamına yönelik bakış açıları incelenmiştir ve elde edilen 

veriler şu şekilde özetlenmiştir.  Firmaların büyük çoğunluğu hizmet sektöründe faaliyet göstermekte (% 57), 

çoğunluğu 1-10 arası işçi çalıştıran şâhısa ait küçük işletmeler (% 74) ve istihdam ettikleri kadın sayısı ise 

oldukça düşüktür.  Örneğin 11 ve üstü kadın istihdam eden firma oranı % 8,6 ve hiç kadın istihdamı 

bulunmayan firma oranı % 7’dir.  Firmalar istihdam ihtiyacını kendi imkânları ile karşıladığını ücretleri ise 

firma sahipleri kendi belirlediklerini belirtmişlerdir.  Firmaların yarısından fazlası kadın çalışan sayısının 

artırılmasını gerekli görmemekte ve bu konuda herhangi bir çabada bulunmanın gerekli olduğunu 

görmemektedir.  Aynı şekilde hali hazırda çalışan ve çocuğu olan kadın işçileri için ise herhangi bir sosyal 

imkân sunmadığını belirtmektedir.  Ayrıca Bandırma’da yer alan işletmelerde kadın yönetici sayısı oldukça 
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düşüktür ve arttırılamamasının en önemli nedeni de yeteri kadar personel sahibi olunmasından ve kendi 

çalışma alanlarının kadın çalışanlar için çok uygun olmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir.   

 

Birçok firma kadın çalışanlarının şirkette temsili açısından sayısal bir hedef koymamaktadırlar.  Diğer bir 

deyişle Bandırma’da firmalar kadın çalışanların özendirilmesi ve istihdamının artırılması konusunda herhangi 

bir çaba sarf etmediği anlaşılmaktadır.   Yine tespit ettiğimiz önemli bir sonuç ise cinsiyet eşitliğinin 

geliştirilmesine yönelik politikalar uygulamayı planlayan işletmelerden ne tür politikalar uygulayacakları 

konusunda belirgin bir öneri yoktur ancak kadın çalışan sayısının arttırılması gerektiğine dair bir görüş 

hâkimdir. 

 

Bandırma’da faaliyet gösteren firmaların küçük ve şahıs işletmesi olması, aileler tarafından yönetilen ve 

kurumsal olmayan yapısı dolayısıyla kadınların istihdamını artırmaya yönelik veya kadın çalışanlarını 

özendirmeye yönelik hiçbir politikalarının olmaması ve kadın istihdamının gerekliliği konusunda farkındalık 

taşımadıkları gözlemlenmiştir.   

 

Bu tespitler ışığında Bandırma’da kadın çalışan sayısını artırmak ve bizzat çalışan kadınların çalışma hayatında 

karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve firmalarda bu konuda farkındalığı artırmak için birtakım çalışmalar 

yapılması gerekliliği arz etmektedir.  Kadınların tek başlarına üstlendiği ev işleri ve çocuk ve yaşlı bakımı 

hizmetleri yükünün toplumsal bir sorumluluk olarak devlet-işveren-erkekler tarafından ortak paylaşılmasına 

olanak veren kurumsal düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda işyerlerinde ise çalışan 

ebeveynlerin çocuk bakım hizmetleri açısından desteklenmelerine yönelik olarak belediyeler, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi ilgili kurumların 0-6 yaş arası çocuklar için düşük 

ücretli ve kaliteli hizmet sağladığı kreşler ve anaokulları açmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir (Palaz ve Çolak, 2011).  
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ÖZET : 

 
Süt sığırı yetiştiriciliği, insanların hayvansal protein ihtiyacının karşılanabilmesi için önemli bir üretim 

sektörüdür. Ülkemizin nüfus artışına karşın kentlere göçün yoğunlaşması, üretimde karşılaşılan güçlükler 

ve fiyatlardaki değişkenlikler hayvan varlığında azalmaya yol açmaktadır. Bunun yanı sıra birçok işletmenin 

halen geleneksel üretimi sürdürüyor olması verimi de etkilemektedir. Hayvansal üretimde beslenme ve 

bakım kadar hayvanların verimliliğinde işletme yapıları ve barınaklarında önemi bulunmaktadır. Hayvan 

refahının sağlandığı işletmelerde verimlilik ve kalite artışı sağlanabilecektir. Bu da üreticilerin rekabet 

gücünü artıracağından işletmelerin sürekliliğini olanaklı kılacaktır. 

Bu araştırma, Manyas Kuşgölü civarındaki süt sığırı işletmelerinde yürütülmüştür. Bandırma ilçesi 2017 

TÜİK verilerine göre 22735 adet büyükbaş hayvan varlığına sahip olup, bunun 8751’i sağılır inektir. Süt 

verimi incelendiğinde yıllık toplam süt üretimi 35581 ton olarak gerçekleşmiştir. Hayvan başına süt verimi 

ise 10,32 kg/gün’dür. Bu değer ekonomik bir işletme açısından yeterli değildir. Bu durumun beslenme ve 

bakım yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bunun yanında işletme yapılarının hayvan istek ve 

refahına uygun olmayışı, barınak ortam ve çalışma koşulların çalışanların iş verimliliğini düşürmesi de etkili 

olmaktadır.  

Bu çalışmada, Manyas Kuşgölü ve civarında bulunan 15 adet süt sığırı işletmesine ait hayvan barınakları 

ve diğer işletme yapıları, yapısal ve çevresel özellikleri yönüyle incelenmiştir. Araştırmada, ahırların hayvan 

refahı göstergelerine uygunluğunu değerlendirebilmek amacıyla barınak boyutları, taban düzenlemesi, 

havalandırma giriş ve çıkış açıklıklarının boyutları yerinde ölçülmüş, yetiştiricilerle yüz yüze anket çalışması 

yürütülmüştür. Ayrıca, barınak iç ortam sıcaklık, bağıl nem ve hava akım hızı ölçülmüştür. Geleneksel 

üretimi yürüten işletmelerde hayvan sağlığı ve refahını etkileyebilecek bulgular elde edilirken, diğer 

işletmelerde de çeşitli işletme yapısal sorunları belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Manyas Kuşgölü, Süt sığırı, işletme, ahır, hayvan refahı  

JEL Kodları: O13, O18, Q15, Q54, Q56, R11 
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ABSTRACT: 

 

Dairy cattle breeding are an important production sector in order to meet the animal protein needs of 

people. In spite of the population increase of our country, intensification of migration to cities, difficulties 

in production and variations in prices lead to a decrease in the presence of animals. Besides, the fact that 

many enterprises are still maintaining their traditional production also affects the efficiency. In animal 

production, nutrition and maintenance are important in the efficiency of livestock structures and shelters. 

Efficiency and quality increase can be achieved in enterprises where animal welfare is provided. This will 

increase the competitiveness of the producers and will enable the continuity of the enterprises. 

 

This research was carried out in dairy cattle farms near Manyas Bird Paradise. According to 2017 

TURKSTAT data, Bandırma district has 22735 bovine animals, of which 8751 are milking cows. When the 

milk yield was examined, the total annual milk production was 35581 tons. The milk yield per animal is 

10,32 kg / day. This value is not sufficient for an economic business. It can be thought that this is due to 

lack of nutrition and care. Besides, the fact that the business structures are not suitable for the animal 

welfare and welfare, the shelter environment and the working conditions decrease the work efficiency of 

the employees. 

 

In this study, animal shelters and other operating structures of 15 dairy cattle farms located in and around 

Manyas Bird Paradise were investigated in terms of their structural and environmental characteristics. In 

the study, the dimensions of the shelter, floor arrangement, ventilation inlet and outlet openings were 

measured in order to evaluate the conformity of the stables with animal welfare indicators. In addition, 

the internal temperature, relative humidity and air flow rate of the shelter were measured. While the 

findings that may affect the animal health and welfare of the enterprises carrying out the traditional 

production are obtained, the structural problems of various enterprises are determined in the other 

enterprises and solutions are presented. 
 

Keywords: Manyas bird paradise, milking cows, enterprise, barn, animal welfare 

JEL Code: O13, O18, Q15, Q54, Q56, R11 
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GİRİŞ 

 

Dünya da artan nüfusa bağlı olarak her geçen gün gıdaya olan talepte de artış görülmektedir. Ülkemizde bir 

yandan sanayileşme çabaları yoğunlaşırken diğer yandan verimli tarım arazileri küçülmektedir. Ayrıca 

özellikle kentlerin büyümesi, çevresindeki kırsal alanlardan göçü artırmakta ve gün geçtikçe üretim içerinde 

yer alan kişi ve işletme sayısı azalmaktadır. Bununla birlikte, küçük işletmelerin yerini büyük ölçekli sanayi tipi 

işletmeler almakta olup üretim verimliliğinde bir miktar artış görülebilmektedir. Yine de hayvan verimini 

artırmaya yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği ve birim alandan elde edilen bitkisel ve hayvansal 

üretimin toplumun ucuz ve dengeli beslenmesi açısından zorunluluk taşıdığı söylenmelidir.    

 

Sağlıklı ve dengeli beslenme için İnsanlar hayvansal kaynaklı proteinlere ihtiyaç duyarlar. Bu protein 

kaynakları arasında et ve süt ile bunların ürünleri oldukça önemlidir. Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı 2017 

yılında toplam 15 943 586 baş olmuştur. Sağılan sığır sayısı manda hariç 5 969 046 baş, elde edilen sığır sütü 

üretimi ise 18 762 319 ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2018). Bütün diğer üretim dallarında olduğu gibi, 

hayvansal üretimde de ana amaç gelir elde etmektir. Ancak, endüstriyel üretim gibi üretim kollarının aksine 

hayvancılıkta üretimde kullanılan materyal canlılardır. Bu nedenle, hayvancılıkta gelir elde etmek daha güç 

olup bunun için birim hayvan başına elde edilen verimi artırmak gerekmektedir. Verimi etkileyen etmenler 

ise genetik faktörler ve çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörlerin verim üzerine etkisi genetik faktörlere 

oranla oldukça fazladır. Yani, genetik kapasitesi yüksek olan bir hayvan yetersiz çevre koşullarında 

barındırıldığında arzu edilen verimin elde edilebilmesi mümkün olmamaktadır.  

 

Barınak ve çevre koşulları denildiğinde, iklimsel, yapısal ve toplumsal etmenler anlaşılmaktadır (Mutaf ve 

Sönmez, 1984: 7). İklimsel etmenleri ortam sıcaklığı ve bağıl nemi, hava hızı, çeşitli gazlar ve tozlar 

oluşturmaktadır. Yapısal ve toplumsal etmenleri ise barınak taban düzenlemesine bağlı olarak dinlenme yeri 

ve duraklar, yemlikler, geçiş noktaları, suluklar, gezinti alanları, grup büyüklükleri, yapı elemanları 

oluşturmaktadır (McFarland, 2000: 247; Rodenburg, 2003: 170). Hayvanları iklimsel etmenlerin olumsuz 

etkilerinden korumak ve onlara daha rahat yaşam koşulları sağlayabilmek için barınaklar yeterli çevre 

denetimine elverişli olacak biçimde planlanmalıdır. Barınaklarda sıcaklığın optimum sınırların altında yada 

üstünde olması hayvanların verimini olumsuz yönde etkiler. Aynı şekilde bağıl nem oranının ve hızının çok 

yüksek ya da çok düşük olması da hayvanları olumsuz yönde etkiler (Yüksel ve Şişman, 2015: 81-83). 

Barınaklar, hayvanlar için çevre koşullarının olumsuz etkenlerini ortadan kaldırmak ve refah ortamı 

oluşturarak,  üretimde verimliliği sağlamak amacıyla planlanmaktadır. Barınak seçiminde; zemin yapısı, 

arazinin topoğrafik özellikleri, yola konumu, su ve elektriğe ulaşılabilirlik, işletmedeki diğer yapıların arazi 

üzerindeki konumu ve düzenlenme şekli (veya yapıların kullanışlılığı) dikkate alınmalıdır. Barınaktaki 

çalışanların iş verimliliğini artırıcı taban düzenlemesi ve teknoloji kullanımı sağlanmalıdır. Barınağın 

gelecekteki gelişmeleri göz önünde bulundurarak büyütülebilmesine uygun gelişme alanları bırakılmalıdır. 

Barınak işletme merkezindeki diğer yapılarla bütünleşmeye imkan verecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Ahırlarının konstrüksiyonu basit, hava giriş ve çıkış açıklıklarının yeterli olması, rahat ve çok yönlü kullanıma 

uygun olması beklenir (Ekmekyapar, 2001: 48; Arıcı ve ark, 2014: 7). 

 

Ülkemiz ve dünyada süt sığırı yetiştiriciliğinde farklı barınak modelleri uygulanmaktadır. Küçük kapasiteli ve 

geleneksel üretim yöntemlerini uygulayan işletmelerin büyük çoğunluğu, kapalı ve bağlı duraklı ahır tipini 

yaygın olarak kullanmaktadır. Bu tür işletmelerin kapasite büyütme ve yenilikleri uygulama olanakları 

oldukça kısıtlıdır. Bu barınakların işletimi oldukça güç yapılmaktadır. Yem dağıtımı, gübre temizliği, sağım ve 

bakım işlemleri zaman alıcı ve yorucudur. Hayvanlar sürekli bağlı olduklarından doğal davranışlarını yerine 

getirebilmeleri yani hayvan refahının sağlanabilmesi oldukça zordur, bunun yanı sıra bakıcı açısından da 

uygun olmayan çalışma ortamı verimi düşürmektedir. Süt sığırlarının doğal davranışlarına uygun biçimde 

tasarlanan serbest açık (yarı açık) ahır modeli hayvanların serbestçe hareket etmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu ahır tipinin uygulaması bölgenin iklim koşullarına göre üç tarafı kapalı güney ve doğuya bakan cephesi 

açık olacak biçimde düzenlenerek yapılmaktadır. Hayvanlar için dinlenme alanları serbestçe sağlanmakta 

gezinti alanları ve yemlikler ahır dışında düzenlenmektedir.  Yapı maliyeti ve hayvan refahı ön plana alınarak 
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tasarlanan bu yapı modelinin de çeşitli olumsuzlukları bulunmaktadır. Öncelikle dinlenme yerinde özellikle 

kışın sürekli biçimde altlık kullanımı söz konusu olmaktadır. Ahırın en az bir cephesi açık olduğundan bölgesel 

rüzgarlar hayvanları doğrudan etki altına aldığından verim kayıpları görülebilmektedir.  Dolayısıyla bu ahır 

modelinin yaygın kullanımını kısıtlayıcı etkiler karşımıza çıkabilmektedir (Arıcı ve ark., 2014: 21).   

 

Barınak ortam sıcaklığı, hayvanların verimliliklerini en iyi şekilde gerçekleştirdikleri ve rahatlığını sağladıkları 

Konfor Bölge olarak adlandırılan sınırlar içerisinde yer almalıdır. Yapılan araştırmalarda süt sığırları için 

optimum sıcaklık değerinin 4 ile 21 ⁰C arasında olduğu belirlenmiştir. Bu değerin üzerindeki sıcaklıklarda hava 

nemindeki yüksekliğe bağlı olarak ısı stresi oluşmaktadır. Özellikle sıcaklık ve nemin süt sığırı üzerindeki 

etkilerini belirlemede Sıcaklık- Nem Göstergelerinden yararlanılmaktadır (Armstrong ve  Welchert, 1994: 

598). Isı stresinden kaynaklanan verim düşüşünü minimize edebilmek için, barınak içerisinde doğal yollarla 

iyi bir havalandırmanın yapılması, hava sirkülasyonunun artırılması için mekanik fanların kullanılması, 

yağmurlama yoluyla serinletme yapılması önerilmektedir (Armstrong, 1994: 2048). Yapı elemanlarında 

sağlanacak yalıtım ile birlikte bu etkinlik artırılabilir (Bickert et all., 2000: 75-87).  

 

Süt sığırı ahırlarında önemli çevre koşullarından bir diğeri de bağıl nemdir. Bağıl nemin sığırlar üzerine olan 

etkisini sıcaklıkla birlikte düşünmek gerekir. Sığırlar soğuk ve nemli havadan soğuk ve kuru havaya göre daha 

fazla rahatsız olmaktadır. Bu nedenle 10- 15 ⁰C ‘lik sıcaklık değerlerinde bağıl nem %70-80 alınabilir (Balaban 

ve Şen, 1988: 104). Aynı şekilde, yüksek sıcaklık ve bağıl nem ile yüksek güneş radyasyonunun ortaklaşa 

olumsuz etkileri daha fazla görülmektedir. Bunun sonucunda da, yem yeme istekleri ve yem tüketimi 

azaldığından verim kayıpları ortaya çıkar (Mutaf ve Sönmez, 1984: 39).    

  

Hayvanların refahı ve verimliliğinde, barınak içi ortamda iyi bir hava kalitesinin sağlanması gerekir. Bunun 

içinde iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Hayvan barınaklarında havalandırmanın iki ana amacı vardır. Birincisi, 

hayvanların oksijen gereksinimin sağlamak, diğeri ise ısı, su buharı, CO2 , amonyak ve diğer zararlı gazları 

uzaklaştırmak ve barınak içi atmosferinde yaşamını sürdüren mikroorganizma ve patojen seviyesini 

minimum düzeye indirmektir (Noton, 1982: 125). Süt sığırı ahırları, yalıtım ve havalandırma sisteminin 

yapısına bağlı olarak sağlanan ısı denetimi özelliğine göre soğuk, ayarlanabilir ve sıcak ahırlar biçiminde 

sınıflandırılmaktadır (Houseve Rodenburg, 1994: 554). 

 

Güney Marmara bölgesi süt sığırı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir. Aynı şekilde Bandırma 

ve Manyas ilçelerinde bir çok işletmenin temel üretim yapısı süt sığırcılığına dayanmaktadır. Ancak 

işletmelerin büyük çoğunluğu geleneksel üretim yöntemleri ve bir çok yönden üretimi ve verimliliği 

zorlaştıran yapısal sorunlara sahiptir. Bu çalışma da, Manyas gölü çevresinde bulunan yerleşim birimlerindeki 

süt sığırı işletmelerinin yapısal sorunları incelenmiştir. Bölgede, yeni oluşturulacak işletmeler için sorunlar 

yerinde analiz edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırma, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırları içerisinde yer alan Manyas Kuş gölü çevresindeki süt sığırı 

işletmelerinde yürütülmüştür. Bölge, Marmara Denizi'nin güneyinde, Uludağ ile Biga Yarımadası arasında 

uzanan bir çöküntü alanında yer almaktadır. Doğu batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 20 km, 

genişliği ise 14 km'dir (Anonim, 2018). Çalışmada, gölün çevresinde bulunan Orhaniye, Çepni, Gölyaka, 

Hamamlı, Kızıksa ve Ergili mahallerinde bulunan işletmeler incelenmiştir (Şekil 1). 

 

Tarım ilçe müdürlüğü kayıtlarına göre Bandırma da 30217 adet, Manyas ilçesinde ise 23217 büyükbaş 

hayvan varlığı bulunmaktadır. Bu hayvanların kayıt altına alınan ve sağımı yapılan inek sayısı, Bandırma da 

8751, Manyas ilçesinde ise 11764  adet olduğu  belirlenmiştir(TÜİK, 2018). Bandırmanın yıllık ortalama 

sıcaklık değeri 14.7 derece, yıllık ortalama yağış miktarı 683 mm, nem ortalaması %73’dür. Hakim rüzgar 

yönü, kuzey-kuzeydoğu olup yıllık ortalama 15 km/saat’dir. 
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Manyasın yıllık ortalama sıcaklık değeri 14.2 derece, yıllık ortalama yağış miktarı 674 mm , nem ortalaması 

% 69 olup hakim rüzgar yönü kuzey-kuzeybatı ve yıllık ortalama 14 km/saat’dir. 

 

 
Şekil 1. Manyas Kuşgölü Araştırma Alanı Görünümü 

 

Araştırma bölgesinde süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelerin arazi büyüklüklerine, mali değerlerine ve 

tarımsal gelirlerine ilişkin istatistiki bilgilerin bulunmaması nedeniyle işletmelerin seçiminde, büyüklük ve 

kurulum dönemleri dikkate alınarak rastgele belirlenen 15 adet işletme araştırma materyali  olarak 

belirlenmiştir. Seçimde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler şeklinde bir ayrım yapılmıştır. 

 

Araştırma materyali olarak belirlenen işletme yapılarına ilişkin veriler, yapılan ölçüm, kroki, anket ve çekilen 

fotoğraflarla sağlanmıştır. Etüt edilen işletmelerin işletme avlusu ve barınak görünüş ve yapı elemanları 

ölçülmüş ve krokileri çizilmiştir. Barınak ve diğer yapıların yapısal özellikleri, görünüş, kesit ve fotoğraflarla 

sağlanmıştır. Hazırlanan anket formları üreticilerle bire bir görüşme sonucuna göre doldurularak işletmelerin 

yapısal özelliklerinin değerlendirmesine çalışılmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA  

 
Araştırma da incelenen 15 adet işletmenin ortalama kapasiteleri 10 baş ile 200 baş arasında değişmektedir. 

Hayvan kapasiteleri işletme sahiplerinin maddi durumu ve hayvancılıkta oluşan gelişmelere bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilmektedir. İşletmeler aile işletmesi yoğunluklu olsa da yönetici ve çalışanı bulunan ticari 

işletmeler de araştırılan işletmeler içerisinde yer almaktadır. İncelenen işletmelerin büyük çoğunluğu 20 yaş 

üstü olup sadece 3 adet işletme son dönemlerde kurulmuştur. Yine son kurulan işletmelerin dışında kalanlar 

herhangi bir proje üzerinde inşa edilmemiştir. Çoğunlukla geleneksel yöntemlere göre işletmeler 

planlanmıştır. Projeli işletmeler ise bir kaynak kullanmaksızın kurulmuşlardır. 

 

İşletmelerin büyük çoğunluğu, özellikle kaba yem gereksinimini karşılamak üzere yem bitkisi üretimi 

yapmakta, eksik kısmını ise dışarıdan satın almaktadırlar. Özellikle göl yakınında bulunan küçük ölçekli 

işletmeler sürüler halinde hayvanlarını meraya götürerek yem maliyetini düşürebilmektedirler. 

 

İşletmelerdeki hayvan barınaklarının duvar malzemesi olarak briket ve tuğla kullanılmış, 4 adet işletmenin 

ahşap malzemeden oluşturulduğu belirlenmiştir.  Eski yapıların taşıcı elemanlarında ahşap, 2 işletmede çelik 

ve yeni ve büyük ölçekli yapılarda betonarme kullanıldığı gözlenmiştir. Ahır çatıları 2 barınakta yalıtımlı 
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sandviç panel malzemesi ile diğerlerinde ise yalıtımsız olarak kiremit ve ondülin malzemesi ile kaplanmıştır. 

Çatıların yalıtımsız oluşu kışın ısı kayıplarına yol açarken, yazın barınak içerisinin aşırı ısınmasına yol 

açabilmektedir. 

 

 Ahırların tümümde doğal havalandırma sistemi uygulanmaktadır. Doğal havalandırma için gerekli olan hava 

giriş ve çıkış açıklıklarının yetersizliği, istenilen ölçüde hava değişimi sağlayamamaktadır. İncelenen ahırların 

yalnızca üçünde yan duvarlarda ve çatı üstü mahya bölgesinde havalandırma açıklığı bulunmaktadır. Büyük 

çoğunluğunda mahya havalandırması yapılmadığı gibi yan duvarlarda hava giriş açıklığı da bırakılmamış, 

kapılar bu amaçla kullanılmak için yeterli bulunmuştur. Serbest ahır sisteminin kullanıldığı ahırlarda bir yüzey 

tamamen açık tutulmuştur (Şekil 2,3). Çevre koşulları içerisinde üzerinde önemle durulması gereken 

konulardan birisi havalandırmadır. Hayvan barınaklarında havalandırmanın iki ana amacı vardır. Birincisi 

hayvanların oksijen gereksinimini karşılamak, diğeri ısı, su buharı,  karbondioksit ve amonyak   gazlarından   

oluşan atıkları uzaklaştırmak ve  barınak  içi atmosferinde  yaşamını sürdüren  mikroorganizma ve patojen  

seviyesini  

 

 
Şekil 2. Havalandırma Açıklığı Yetersiz Olan Bir Barınak 

 

 
Şekil 3. Ön Yüzeyi Açık  Olan Bir Barınak 
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minimum düzeye indirmektir. Hayvanların verim ve sağlığını arzu edilen düzeyde tutmak için ahır içerisinde 

yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Hayvanlar soğuktan çok fazla etkilenmezler. Aksine, sıcak hava ve 

nem birlikte etki ettiğinde hayvanların yem tüketimi ve buna bağlı olarak ta verimlerinde bir azalmaya neden 

olur. Yapılan araştırmalar 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hayvanların dondurucu hava koşullarına 

oranla daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle, son yıllarda özellikle süt sığırı ahırları "soğuk ahır" 

olarak adlandırılan ahır tipinde planlanmaktadır. Bu tipteki ahırları en önemli özelliği yaz, kış sürekli bir 

havalandırma sağlanmasıdır. Yani, yan duvarlar ve çatıda tüm yıl boyunca yeterli bir havalandırma 

sağlayacak biçimde uygun açıklıklar bırakılmaktadır. Böylece ahır içerisinde her zaman temiz hava bulunması 

sağlanmakta, bu da verimi olumlu yönde etkilemekte ve çalışanlar için uygun çalışma ortamı yaratılmaktadır 

(Olgun, 1989: 25; Arıcı ve ark., 2014: 28).  

 

İncelenen işletmelerin ahırları 3 farklı tipte inşa edilmiştir. Son dönemlerde yapılan ve büyük kapasiteli 

işletmeler içerisinde değerlendirilen 4 adet ahır serbest duraklı , 3’ü bağlı duraklı ve diğer 8 ahır ise serbest 

ahır biçiminde planlanmıştır. Yaklaşık 20 yıllık kullanımda olan işletme yapıları önceleri bağlı sistemde 

tasarlanmış olmalarına rağmen sonradan çoğunda bağlama düzenekleri kaldırılarak serbest sisteme 

dönüştürülmüştür. Burada üreticiler bölgedeki gelişmeleri dikkate aldıklarını ya da uzmanların uyarıyla 

yapılarında değişiklik yaptıklarını belirtmişlerdir. Ancak yapılan gözlem ve ölçümlerde hayvanlar için ayrılan 

alanların yetersiz olduğu (Hayvan başına ayrılan alan 3-4,5 m2 arasındadır), bu nedenle hayvanların barınak 

içerisinde stres yaşayabilecekleri gözlenmiştir. Bazı ahırlarda ise hayvan sayısının az olması nedeniyle oldukça 

geniş alanların bulunduğu gözlenmiştir. Bu tip barınaklarda dinlenme yerinde 5-7 m2’lik hayvan başına alan 

ayrılması gerektiği belirtilmektedir (Arıcı ve ark., 2014: 23). Ayrıca Şekil 2 de görüldüğü gibi ahır yan duvar 

yüksekliği 2,5 m olup bölgenin iklim koşulları dikkate alındığında oldukça yetersiz olduğu, içerideki hava 

hacmini dolayısıyla hava kalitesini etkileyebilmektedir.  Yan duvar yüksekliğinin ılıman bölgelerde en az 2,55 

m olması önerilmektedir (Yüksel ve Şişman, 2015: 89). 

 

Büyük kapasiteli işletmelerin serbest duraklı ahır tipinde planlandığı görülmektedir. Bu işletmelerin herhangi 

bir desteklemeden yararlanmadan yapıldıkları, işletme sahiplerinin kişisel çabaları ve çevrede gördükleri 

işletmelerin planlarından yararlandıkları belirlenmiştir. Geleneksel biçimde yapılan işletmelere belirgin 

üstünlük gösterdikleri söylenebilir. En önemli göstergeler, barınakta mekanizasyon düzeyi diğer işletmelere 

oranla daha iyi seviyededir. Yem dağıtımı, gübre temizliği ve sağım otomasyonu gelişmiştir. Sürü yönetimi ve 

yem rasyonu planlı bir biçimde yürütülmektedir. Hayvan gereksinimleri öncelikli olarak ele alınmaktadır. 

Hayvanlar sürekli olarak barınaklarında verilen yemi tüketerek  ve kontrol altında tutularak 

yetiştirilmektedirler. Buna karşın, bölgedeki küçük ve geleneksel işletmelerin özellikle yaz döneminde gölün 

çekilmesiyle birlikte oluşan merada otlatıldıkları  ve yem maliyetinden büyük oranda tasarruf ettikleri 

görülmektedir. Buda bölgenin süt sığırı yetiştiricilerine sağladığı önemli bir avantaj olup, hayvanların daha 

verimli olabilmelerini sağlamaktadır. Buna karşın yıllık genel durum karşılaştırıldığında bu işletmelerde bakım 

ve besleme yetersizliği nedeniyle süt verimlerinin büyük işletmelerin gerisinde olduğu görülmektedir. 

Geleneksel işletmelerin taban düzenlemesi hayvanlar için yeterli alan ayrılmadığından istenilen ortam 

koşullarının sağlanmasında yetersiz kalmaktadır. Ahır içerinde yemlikler uygun düzenlenmemiştir, suluklar 

bazı işletmelerde hayvanlara sürekli biçimde su sağlayamamaktadır. Doğum bölmeleri ve yeni doğan 

hayvanlar için uygun alan ayrılmamıştır(Şekil 4). Bu durum yeni doğan hayvanların yaralanması hatta 

ölümlerine yol açabilecektir.  Bunun yanı sıra işletmelerin büyük çoğunluğunda buzağı bölmesi bulunmayıp 

hayvanlar toplu olarak büyütülmektedirler. 

 

İşletmelerin % 67’sini oluşturan büyük bir bölümünde, gübre ve yem depolama yapısı bulunmamaktadır. 

Çoğunluğu elle kürenen gübre ahır dışına aktarılmakta burada belli bir süre biriktirilerek tarlalara 

taşınmaktadır. Bu süreçte önemli düzeyde kirliliğin oluştuğu gözlenmiştir. Sinek, böcek ve koku düzeyi 

çevreye ve hayvanlara zarar verebilecek potansiyele sahiptir. Büyük işletmelerde bile gübre depolarının 

yetersiz olduğu ya da planlama hatalarından dolayı önemli sıkıntılarla karşılaşıldığı gözlenmiştir. Benzer 

biçimde yem depolama yapıları ya hiç bulunmamakta ya da yeterli boyut ve özelikte değillerdir. Silaj 
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çoğunlukla yatay olarak zemin üstünde depolanmaktadır. Beton silolar yalnızca son dönemlerde yapılan 

işletmelerde bulunmaktadır. İyi depolama yapılmaması büyük ölçüde yem kayıplarına yol açabilmektedir. 

 

 

 
Şekil 4. Doğum Bölmesi Bulunmayan Bir İşletme 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Çalışmada, Manyas Kuşgölü çevresinde bulunan süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları 

belirlenmeye çalışılmıştır. İnceleme sahasında 20 yaş üstü ve geleneksel yöntemlerle inşa edilen 

işletmelerinin birçok sorunu olduğu görülmekle beraber, bölgenin geçmiş alışkanlıkları, büyükşehirlere 

yakınlığı, bir çok süt işleme tesisinin bulunması gibi üstünlükleri nedeniyle süt sığırı yetiştiriciliği için oldukça 

önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. İşletmelerde karşılaşılan sorunların yenileme 

çalışmalarıyla birlikte iyileştirilebilmesi olanaklıdır. Bununla birlikte, geleneksel yerleşim düzeni içerisinde 

gelişen işletmelerin yenilenmesi, kapasitelerinin artırılması avlu alanlarının yetersizliği nedeniyle istenilen 

düzenlemelerin yapılmasını kısıtlamaktadır. Ancak mevcut yerleşim merkezi dışına işletmelerin taşınması ile 

birlikte yeni işletmelerin kurulması daha uygun olacaktır.  

  

Yapılan çalışmada, mevcut işletmelerin büyük çoğunluğu hayvan verimliliğini sağlama yönünde yetersiz 

kalmaktadır. Bunun en önemli göstergeleri, hayvan refahına uygun ahır sistemlerinin kullanılmamış 

oluşudur. Barınakların büyük çoğunluğunun boyutları hayvan isteklerine uygun olmayıp yeterli 

havalandırma olanağı yaratılamadığından barınak hava kalitesi hayvan verimini etkilemektedir.  Hayvanların 

bulundukları ortamı benimsemesinin en önemli göstergesi bulunduğu ortamdaki hava koşullarına 

uyumudur. Ahırlar, hayvanların gereksinim duydukları uygun çevre koşullarını sağlamak, sağlık koşullarını 

iyileştirerek hayvan verimini artırmak, çalışanlara uygun bir ortam yaratmak ve yapı elemanlarının zarar 

görmesini önleyerek yapının kullanım ömrünü uzatmak amacıyla planlanırlar (Olgun, 1989: 25). Süt sığırları, 

rahat oldukları ortamlarda daha verimlidirler. Ahırların hayvanların yemlenme, hareket ve dinlenme 

sırasındaki davranışlarının olumlu bir biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla, temiz ve kuru olması değişken 

hava koşullarından hayvanları koruması gerekir (Holmes ve Graves, 1994: 565 ). Hayvan refahının 

sağlanmasında barınak içi çevre koşullarının hayvan isteklerine göre denetlenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda, sıcaklık, bağıl nem, hava akımı, havanın kimyasal bileşimi, aydınlanma, gürültü gibi konuların 

üzerinde dikkatle durulmalıdır (Yağanoğlu, 1988: 560; McFarland, 1994: 509).  

 

Bir işletmenin karlılığını belirleyen en önemli göstergeler, maliyet ve işletim masraflarıdır. Ahırlar planlanırken 

gübre temizliği, yemleme, sağım vb. işlerin en az iş gücüyle yapılacak biçimde planlanması işletim 
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masraflarının en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bunun için gübre temizliği ve yemlemenin kolay yapıldığı, 

teknoloji kullanımına uygun, hayvanlara hareket rahatlığı sağlayan serbest duraklı ahırlar modelinin yeni 

planlanan işletmelerde uygulanması önerilmektedir. Ayrıca yapı maliyetinin çevre denetimi olanaklarının 

elverdiği ölçüde en düşük düzeyde tutulmasına çalışılmalıdır. Tamamen kapalı, ağır yapılar yerine daha hafif, 

iyi bir havalandırma olanaklarına sahip düşük maliyetli ahırların kullanılması ve son zamanlarda yaygınlaşan 

sera tipi yapıların uygulanması önerilebilir.  

 

Sonuç olarak; ahırlar, hayvanların çevre isteklerini karşılayacak, iş gücü kullanımını en aza indirgeyecek, 

hayvanların doğal davranışlarını sergilemesine olanak tanıyacak ve maliyeti düşürecek biçimde planlanmalı, 

planlama yapılırken gelecekte işletmenin büyüyebileceği de mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ahır inşa 

edildikten sonra yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi için birtakım düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması zor 

ve pahalıdır. Bu nedenle, bir ahır inşa ettirmeden önce, planlama aşamasında mutlaka uzman kişilere 

danışılmalı, onların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.  

 

Süt sığırı yetiştiriciliğinde hayvan istek ve refahı ile birlikte verimliliğin sağlanmasında, hayvanların barındıkları 

ortam koşulları önemli bir etkiye sahiptir. Barınak ortamı öncelikle iyi bir hava kalitesine sahip olmalıdır. 

Bunun için, bina yalıtımından havalandırma sisteminin boyutlandırılmasına kadar yapısal özelliklerin 

planlanmasına özen gösterilmelidir.  Hayvan yaş ve özellikleri dikkate alınarak hayvanların konforlu bir ortam 

bulabilmeleri sağlayacak uygun bir ahır taban düzenlemesi yapılmalıdır.  

 

Çalışanların istekleri hiçbir zaman göz ardı edilmemeli, iş verimliliğini sağlayacak otomasyon ve sürü yönetim 

sistemlerinin kullanımı desteklenmelidir. Planlanan ahırların hayvan ve çalışan isteklerini karşılayacak 

biçimde düşük maliyetli ve kolay kurulumu sağlanmalıdır. Özetle araştırma alanında gözlenen sorunların 

giderilmesinde aşağıdaki önerilerde bulunulabilir; 

 

• Çevre ve su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, 

• Genç nüfusun üretime katkısı artırılmalı, 

• Düşük maliyetli yapı tasarımına yönelik sistemler değerlendirilmeli, 

• Hayvan ve çalışanların refahını artırıcı barınaklar geliştirilmeli, 

• Uygun işletme desteklemelerinden üreticiler yararlandırılmalı, 

• Yem depolama ve gübre depoları tesis edilmeli, 

• Üreticiler yeni üretim teknikleri konusunda bilgi sahibi olabilmesi sağlanmalı, 

• Girdi maliyetleri azaltılırken ürün satış bedelleri yükseltilmeli, 

• Üreticilerin organize olarak kaliteli üretim ve satış olanaklarını artırması sağlanmalı, 

• Yem üretim maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır. 
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ÖZET:   

 

Marka olmanın önemi ve getirdiği faydaların anlaşılması ile marka konusu başlığı etrafında çok sayıda 

bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalardan birisi olan marka şehirler   konusunda 

da son yıllarda çok sayıda araştırma ve yayın yapılmış olup marka şehirler konusu literatürde önem 

kazanmıştır. Bandırma ilçesi ülkemizin en genç devlet üniversitesine sahip olması ve bu üniversitenin YÖK 

tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri ihtisas üniversitesi seçilmesi sebebiyle Nisan-2018 tarihinde 

1.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı  ve  Haziran-2018 tarihinde Uluslararası Uygulamalı 

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenerek  ilçenin cazibesine katkı sağlanmıştır. Bunlara ilaveten 

Eylül-2018 tarihinde Bandırma ve Çevresi Sempozyumunun düzenlenecek olması da ilçenin cazibesini 

arttıran bir faaliyet olmasının yanısıra marka şehir çalışmamıza zemin hazırlamıştır.Bu nedenle, 

çalışmamızda ilçede yaşayanlar ve marka şehir   arasındaki ilişkisiyi ölçen bir araştırma makalesi 

hazırlanmıştır. 

 

Bandırma, ülkemizde nüfusu en kalabalık ilçelerden biri olması, ülkemizin en genç devlet üniversitesine 

sahip olması, turizm potansiyeline sahip konumu, büyükşehirlere yakın ve lojistik merkezi olması gibi pek 

çok cazip özelliğe sahip ilçesidir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda belirtilen özelliklere sahip Bandırma 

ilçesinde yaşayan kişilerin memnunniyetleri ile şehir markalaşmasının ilişkisinin olup olmadığının 

araştırılarak etkilerinin belirlenmesidir.  

 

Çalışmada veriler yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. 472 adet anket değerlendirilmeye alınmış ve 

verilerin istatistiki analizleri R programı ile yapılmıştır.  Veri toplama aracı olan anket üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete cevap verenlerin demografik bilgileri, ikinci ve üçüncü bölümde 

şehir markalaşması ve şehirde yaşayanların memnuniyeti ölçekleri yer almaktadır.  Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, çoklu regresyon analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Şehir markalaşması ölçeği ile şehirde yaşayanların memnuniyeti ölçeğinin faktör analizi ile 

ölçeklerin boyutları elde edilmiştir. Sonra bu faktörler arasında ki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi 

yapılarak ilişkili olanlar belirlenmiştir. Araştırmanın modeli oluşturulmuş ve verilerin dağılımı ile ilgili test 

yapılarak uygun olan paremetrik ve paremetrik olmayan testler yardımıyla araştırmanın hipotezlerinin 

testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Bandırma’da yaşayanların memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: Marka,  şehir markası, memnuniyet, yaşayan memnuniyeti  

JEL Kodu: M31 
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ABSTRACT:   

 

A number of scientific studies have been carried out around the title of the brand and the understanding 

of the benefits of being a brand. In this context, many researches and publications have been made in 

recent years about brand cities.Due to the fact that Bandırma district has the youngest state university 

and the university has been appointed for specilization of intelligent transportation systems by Council of 

Higher Education, the 1st International Intelligent Transportation Systems Conference was held on April-

2018 and the International Applied Economics and Social Sciences Congress was organized on June-2018 

to contribute to the attractiveness of the county. In addition, Bandırma and its Environment Symposium 

to be held in September-2018 is an activity that both increases the attractiveness of the city and positions 

us to work for the brand city.For this reason, this research article that examines the relationship between 

the city's residents and the brand city has been written. 

 

Bandırma is an important district with many attractive features such as being one of the most populated 

districts in our country, having the youngest state university of our country, being the potential of tourism, 

being close to big cities and being a logistic center. The purpose of this study is to determine the effects 

of the relation between the people living in the district of Bandırma and the above mentioned 

characteristics of the district on  city branding.In the study, data were collected by face to face survey.472 

surveys were taken into evaluation and statistical analyzes of the data were made with the R programming 

language. 

 

The survey used as a tool for collecting data consists of three parts : Demographical information of the 

respondents in the first part, city branding in the second and third part and satisfaction of residents in the 

city. Descriptive statistics, factor analysis, multiple regression analysis methods were used for the 

evaluation of the data. With the branding scale of the city, the dimensions of the scale were obtained by 

factor analysis of the satisfaction of the city residents. Correlation analysis was then performed to 

determine the relationship between these factors and the relevant ones were identified. The model of 

the research was established and the distribution of the data was tested and the hypotheses of the 

research were tested with the help of appropriate parametric and nonparametric tests. As a result of the 

study, it is observed that people living in Bandırma are happy to live in Bandırma. 
 

 

Keywords: Brand, City Brand, Satisfaction, Living satisfaction 

JEL Code: M31 
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GİRİŞ  

 

Marka kavramı isim, terim, sembol, renk, marka işareti, slogan gibi birtakım rasyonel ve somut görsel ve 

işitsel unsurlarla, kişisel imaj, kullanıcı kimliği, kişilik, kültür, ilişkiler ve sembolik değerler gibi duygusal ve soyut 

unsurlardan oluşan ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyerek tercih edilmeyi sağlayan, ürün, hizmet 

ve deneyimlerin kaynağını belirten ve böylece rakiplerden farklılaştıran özelliklerin tamamıdır (Avcılar ve 

Varinli, 2013). Yine bir başka tanıma göre marka, bir veya bir grup satıcının malları veya hizmetlerini 

saptamaya ve bu malları ya da hizmetleri rakiplerinkinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici bir isim veya 

semboldür (Aaker, 2009). İlgüner ise Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları adlı eserinde 

markayı, “belki birçok tarifi olabilir ancak bence en doğru tarifi “artı değer‟dir. Markanın değeri artı değeridir” 

diye tanımlar (İlgüner, 2006; Avcılar ve Kara, 2015). 

 

Şehir markası kavramı ise en yalın tanımıyla, ürün markalama stratejilerinin şehir üzerinde uygulanmasıdır. 

Şehirde ölçülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel değerler yaratmak için marka stratejisi ve marka 

iletişiminden öğrendiklerini şehrin gelişimine uygulayan, yeni bir disiplindir. Şehrin güçlü ve pozitif yanlarını 

ve şehrin karakteristiklerini istenilen kitlelere yayan güçlü araçlar oluşturmayı hedefleyen bütünsel ve 

kapsamlı bir süreçtir. Profesyonel uzmanlık düzeyinde şehir markalaşması, “planlama” ve “pazarlama” 

disiplinlerinin birleştirilmiş uzmanlığını gerektirir (Peker, 2006: 21). Şehir markası, bir şehrin sahip olduğu 

kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal özellikleriyle bütünleştirerek ve diğer şehirlerden ayırt etmek amacıyla 

kendine özgü bir işaretle destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim-tanınma-imaj projesidir. Şehir markası, 

söz konusu şehri ve onun savunduğu olanakları diğer kentlerden ayıran, hem rasyonel hem de duygusal 

nitelikteki, özgün inançlar kümesidir. (Banger, 2006:15). 

 

Bir şehri "Marka şehir" yapmanın amacı, daha fazla turist çekmek, yatırımları canlandırmak, değerli katkılar 

sağlayabilecek yaratımcı insanları kentte yaşamaya ikna etmektir. Nihai amaç, şehrin kalkınmasını sağlamak, 

şehirde yaşayanlara daha iyi hayatlar sunmak, onların mutluklarını artırmaktır. Bir şehri marka yapmak, geri 

dönüşü en yüksek yatırımlardan biridir (www.temelaksoy.com).  

 

Şehirlerin kaderi ekonomik cazibeleriyle doğru orantılıdır. Ekonomik cazibeyi artırmak ise, marka olmaktan 

geçmekte; şehir, ülkesindeki ve dünyadaki yatırımları, alıcıları ve turistleri kendisine çekmek için markalama 

faaliyetleri yürütmektedir. Şehirlerin çekici hale gelmesi için cazibe faktörlerini bulundurmaları 

gerekmektedir. Cazibe faktörleri iki grupta ele alınmaktadır. Birinci grup faktörler, sert cazibe faktörleri olarak 

adlandırılır ve ekonomik istikrar, verimlilik, maliyetler, mülkiyet kavramı, yerel destek hizmetleri ve ağlar, 

iletişim altyapısı, stratejik konum ve teşvikleri içerir. İkinci grup faktörler, yumuşak cazibe faktörleri olarak 

adlandırılır ve niş (niche) geliştirme, yaşam kalitesi, işgücünün rekabet gücü, kişisel faktörler, yönetim, 

esneklik ve dinamizm, iş ilişkilerinde profesyonellik düzeyi ve girişimcilik ortamını içerir (Kotler ve 

diğerleri,2002:22) 

 

Bandırma, coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nin güneyinde Balıkesir’e bağlı 152.000 nüfuslu ve 713 km2 

yüzölçümü olan büyük bir ilçesidir. Bandırma; Marmara Denizi’nin güneyinde, İstanbul, Bursa ve İzmir illeri 

üçgeninde yer alan bir yerleşim birimi ve lojistik merkezidir. Doğusunda Karacabey, batısında Gönen, 

kuzeyinde Erdek, Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası, güneyinde Manyas ve Kuşgölü (Kuşcenneti) 

bulunan Bandırma, arazi yapısı kuzeyden güneye doğru kısmen dağlık ve engebelidir. Bandırma, sahip 

olduğu Liman açısından ulaşım merkezlerinin odak noktası konumundadır ve bu liman Kapıdağ 

Yarımadası’nın fırtınaları engellemesi ve arazi yapısının ulaşımı kolaylaştırıcı olması gibi nedenlerle oldukça 

avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bandırma, sahip olduğu kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım 

olanakları ile ulaşımı oldukça kolay bir yerleşim birimidir. Karayolu ile Balıkesir üzerinden Ege’ye ve güneye, 

Bursa üzerinden tüm Anadolu’ya ve İstanbul’a, Çanakkale üzerinden de Trakya’ya, kısaca yurdumuzun her 

yanına rahat ulaşım olanağı olan bir kenttir. İzmir, Ankara ve İstanbul ile bağlantılı demiryolu ağı, denizyolu 

ulaşımında da son derece rahat bir konumda bulunmaktadır(Erçakar, 2018: 118) 
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Bu avantajlara ilaveten Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden birisi olan Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi’ne sahip olan ilçe bu üniversitenin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında YÖK tarafından ihtisas 

üniversitesi seçilmesi şehir markası açısından sonraki yıllarda daha etkili bir faktör olacaktır. 

 

Araştırma 

 

Araştırmanın Amacı Ve Yöntemi  

 

Çalışmanın amacı, Bandırma ilçesinde yaşayan (başka şehirlerden gelip yerleşen ve burada yaşamaya karar 

veren kişiler ile Bandırma’lı olan ve halen bu şehirde yaşamaya devam eden) kişilere uygulanan anket 

sonucunda şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların memnuniyeti arasındaki ilişkinin araştırılması ve 

markalaşmanın memnuniyete etkisinin çeşitli istatistiki yöntemler aracılığıyla belirlenmesidir. 

 

Araştırmanın örneklem hacmini belirlemek için Bandırma Nüfus Müdürlüğü’nün verileri esas alınmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı dönemde, 2017 yılı Bandırma Nüfus Müdürlüğü’nün verilerine 

göre(https://www.nufusu.com/ilce/bandirma_balikesir-nufusu) Bandırma’nın nüfusu 152 480 kişidir. 

Anket uygulanacak sayıyı belirleyebilmek için örnek büyüklüğü formülü; 
 

! = #$(& − $))*)
(# − &)+) + $(& − $)*) 

 

yararlanarak bulunmuştur(Yaylalı, Dilek, & Çelik, 2015). Kullanılan formülde n= Örnek hacmi, N=Anakütle 

hacmi(Bandırma nüfusu), d=Hata(tolerans) payı, P=(Memnun olma) oranı, Z=test değeridir. Araştırmada 

mümkün olduğu kadar büyük örnekle çalışmak için oran 0,5 alınmıştır. Önem düzeyi %5 ve hata payı %5 ile 

anakütleyi temsil edecek örnek hacmi, 
 

! = &-)./0(0, -)(0, -)(&, 23.))
(&-)./0 − &)(0, 0-)) + (0, -)(0, -)(&, 23)) ≅ 5/5 

 

olarak bulunmuştur. Çalışmada minimum örneklem büyüklüğü 383 olarak hesaplanmasına rağmen 500 

adet anket uygulanmıştır. Anketlerin incelenmesi sonucunda eksik ve boş olan anketler değerlendirilmeye 

alınmamıştır. Çalışmanın istatistik analizlerinde 472 adet anket kullanılmıştır.  

 

Araştırmada veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır.  Veri toplama aracı olan anket demografik bilgiler, 

şehir markalaşması ölçeği ve şehirde yaşayanların memnuniyeti ölçeği olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümünde ankete katılanların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, medeni 

durum, meslek, Bandırma’dan önce yaşanan yer, Bandırma’da yaşanan süre gibi demografik özellikler ile 

ilgili sorular yer almaktadır. İkinci bölümde beşli Likert (1: Kesinlikle katılmıyorum – 5: Kesinlikle katılıyorum) 

ifadelerinden oluşan ve Teller ve Elms (2010)’in yaptıkları çalışmada kullandıkları Şehir Markalaşması Ölçeği 

kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde yine beşli Likert (1: Kesinlikle katılmıyorum – 5: Kesinlikle 

katılıyorum) ifadelerinden oluşan ve Diener ve arkadaşlarının 1985 yılında yapmış oldukları Şehirde 

Yaşayanların Memnuniyeti Ölçeği yer almaktadır.  

 

Araştırmada şehir markalaşması ölçeği ile şehirde yaşayanların memnuniyeti arasındaki ilişkinin 

belirlenebilmesi için aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

 

Araştırmanın hipotezleri  

 

H1: Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile yerel bölge memnuniyeti arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H2: Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile yerel bölgede hizmete erişim arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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H3: Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile komşularla ilişkilerden memnunluk arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

H4: Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile ev memnuniyeti erişim arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Araştırmada verilerin istatistik analizleri R programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket 

aracılığı ile elde edilen verilerin ilk olarak tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır.  Bundan sonra araştırmada 

kullanılacak olan her iki ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett-testi uygulanarak verilerin faktör 

analizine uygunluğu araştırılmıştır.  Faktör analizi ile ölçeklerin boyutları belirlenmiştir. Ölçeklerin 

güvenirlikleri için Croanbach Alpha katsayısı kullanılmıştır. Şehir markalaşması ölçeği ile şehirde yaşayanların 

memnuniyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

 

Araştırmada ilk olarak anket uygulanan kişilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve 

yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır. Anket uygulananların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, medeni 

durum, meslek, Bandırma’dan önce yaşanan yer, Bandırma’da yaşanan süre değişkeni gibi demografik 

bilgilere ait veriler Tablo 1’de yer almaktadır. 

   

Tablo 1. Anket Uygulananlara Ait Demografik Bilgiler 

Cinsiyet n % Medeni Durum n % 

Erkek 218 46,19 Bekar 348 73,7 

Kadın 254 53,81 Evli 124 26,3 

Bandırma’da yaşam süresi     Gelir Durumu     

1 yıldan az  90 19,1 1000 TL ve altı 207 43,86 

1-2 yıl  77 16,3 1001-2000 TL 137 29,03 

3-4 yıl 119 25,2 2001-3000 TL 67 14,19 

5-9 yıl 66 14,0 30001-4000 TL 27 5,72 

10 yıl ve üzeri 120 25,4 40001-5000 TL 23 4,87 

   50001 TL ve üzeri 11 2,33 

Meslek 

    

Bandırma’dan Önce 

yaşanan yer     

Memur 41 8,7 Büyükşehir 183 38,8 

İşçi 87 18,4 Bandırma 3 ,6 

Emekli 23 4,9 İlçe 124 26,3 

Serbest Meslek 60 12,7 Kasaba 22 4,7 

Ev Hanımı 14 3,0 Köy 56 11,9 

Öğrenci 247 52,3 Şehir 84 17,8 

Yaş     Eğitim Durumu     

18-20 123 26,06 Okur-yazar 4 0,85 

21-30 210 44,49 Okur-yazar değil 1 0,21 

31-40 61 12,92 İlkokul 27 5,72 

41-50 48 10,17 Ortaokul 37 7,84 

51-60 23 4,87 Lise 73 15,47 

61 ve üzeri 7 1,48 Ön Lisans 51 10,81 

      Lisans 250 52,97 

      Yüksek Lisans 21 4,45 

      Doktora 8 1,69 
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Verilerin faktör analizine uygunlukları Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi ile araştırılmıştır. KMO 

örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını açıklar ve 0,00-1,00 arasında değer alır. KMO değeri, 1’e 

ne kadar yakınsa örneklem o kadar faktör analizine uygundur. KMO değeri 0.80–0.90 aralığında ise çok iyi 

olarak değerlendirilmektedir (Akgül ve Çevik, 2003). Bartlett testi veri setinin birim matris olup olmadığına, 

değişkenler arasındaki korelasyonun yeterli olup olmadığına karar vermede kullanılır. P < 0,05 ise veri seti 

faktör analizi için uygun olarak değerlendirilir.  

 

Araştırmada kullandığımız veri setinde; Şehir Markalaşması Ölçeği’nin KMO değeri 0.899 ve Barlett testi 

sonucu 8001,328 (p<0,05) ve Şehirden Yaşam Memnuniyeti Ölçeği’nin KMO değeri 0,909 ve Barlett testi 

sonucu 4753,749 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler her iki ölçeğinde faktör analizi 

uygulamak için örneklem büyüklüğünün yeterli ve KMO değerininde çok iyi düzeyde olduğunu gösterdiği 

söylenebilir. 

 

Şehir markalaşması ölçeğinin faktör analizi sonuçları, faktör analizinin alt boyutları ve güvenirlik katsayısı 

Cronbach Alpha değerleri aşağıda Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Şehir Markalaşması Ölçeği Faktör Analizi Ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler  

 Değişkenler 
Cronbach 

Alfa 

Erişilebilirlik 

Şehir merkezine kolaylıkla ulaşabilirsiniz 

0,851 Şehir merkezine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz 

Şehir merkezine problemsiz ulaşabilirsiniz 

Park Koşulları  

Şehir merkezi daima yeterli sayıda ücretsiz otoparka sahiptir   

0,836 

Şehir merkezinde yeterli derecede farklı otopark imkanı sunulmaktadır 

Şehir merkezine otoparklardan kolayca ulaşılabilir 

Şehir merkezine otoparklardan güvenli bir şekilde ulaşılabilir 

Şehir merkezine otoparklardan hızlı bir şekilde ulaşılabilir 

Perakendeci 

Markalar 

Karması 

Şehir merkezi geniş bir perakendeci mağaza yelpazesine sahiptir. 

0,893 

Şehir merkezinde oldukça cazip perakende mağazalar vardır. 

Tanınmış birçok perakendeci mağaza şehir merkezinde bulunmaktadır. 

Şehir merkezinde çok geniş ürün seçenekleri vardır. 

Şehir merkezinde marka seçenekleri çoktur. 

Şehir merkezi geniş bir barlar ve restoranlar yelpazesine sahiptir.  

Şehir merkezinde yeterli sayıda hizmet veren mağaza bulunmaktadır 

Ticari Değer  

Genel fiyat düzeyi şehir merkezinde düşüktür. 

0,817 Şehir merkezinde birçok özel teklifler (indirimler) bulabilirsiniz. 

Fiyat-kalite oranı şehir merkezinde uygundur. 

Satış Personeli   

Şehir merkezinde çalışan satış elemanları samimidir. 

0,81 Şehir merkezinde çalışan satış elemanları uzmandır. 

Şehir merkezinde çalışan satış elemanları yardımseverdir. 

Çevre   

(Atmosfer) 

Şehir merkezindeki koku rahatsız edici değildir. 

0,837 Şehir merkezindeki hava iç açıdır. 

Şehir merkezindeki sıcaklık iyidir. 
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Şehir merkezindeki ışık iyidir. 

Şehir merkezi her zaman temizdir. 

Şehir merkezindeki mimari cezbedicidir. 

Şehir merkezinde iyi bir ruh hali mevcuttur. 

Şehir merkezinde çevre (atmosfer) iyidir. 

Hareket  

ve Oryantasyon 

Şehir merkezinde sorunsuz hareket edebilirsiniz. 

0,834 Şehir merkezinde güvenli ve hızlı hareket edebilirsiniz. 

Şehir merkezine kolayca uyum sağlayabilirsiniz. 

Altyapı 

Tesisleri  

Şehir merkezinde yeterince tuvalet vardır. 

0,682 Şehir merkezinde yeterince bankamatik vardır. 

Şehir merkezinde yeterince dinlenme alanı vardır. 

Toplam Ölçek 0,931 

 

Şehir markalaşması ölçeği faktör analizi sonucu toplam açıklanan varyans 0,65 ve ölçekte özdeğeri 1’den 

büyük olan 8 faktör belirlenmiştir. Şehir markalaşması ölçeği;  erişebilirlik, park koşulları, perakendeci 

markalar, ticari değeri, ürün çeşitliliği, satış personeli,  çevre atmosfer, hareket ve altyapı tesisleri olmak üzere 

sekiz boyuttan oluşmaktadır(Ergan & Giray, v.d.). Şehir markalaşması ölçeğinin alt boyutlarının güvenirlik 

analizi için Cronbach-Alpha katsayısına bakılmış ve Cronbach-Alpha katsayıları 0,682 ile 0,893 arasında ve 

ölçeğin toplam güvenirliği 0,931 olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 3. Şehir yaşam memnuniyeti ölçeği faktör analizi ve güvenirlik analizi sonuçları 

 Faktör 
Değişkenler 

Cronbach 

Alfa 

Yerel Bölge  

Benim bölgemde trafik sakindir. 

0,851 

Estetik açıdan güzel bir bölgede yaşıyorum. 

Sakin bir bölgede yaşıyorum. 

Bölgemdeki gürültü beni nadiren rahatsız eder. 

Binalar arasında iyi bir mesafe var. 

Bölgem ferah bir alana sahiptir. 

Burada bölgeyi tahrip eden azdır. 

Bölgemde kendimi güvende hissediyorum. 

Yerel Bölge 

Hizmete 

Erişim 

Ben bölgedeki mevcut taşıma hizmetinden memnunum. 

0,763 

Yerel mağazalara uzaklık çok fazla değil ve oraya gitmeden önce 

herhangi bir tereddüt yaşamıyorum. 

Bölgenin gelişmesi yürümeme olanak sağlıyor. 

Bölgemde herhangi bir tehdit hissetmeden dolaşabilirim. 

Bu bölgede her şeye yakın olduğumu hissediyorum. 

Komşularla 

İlişkiler 

Komşularım nadiren benim özel hayatıma karışırlar. 

0,834 

Komşularımla iyi geçiniyorum. 

Bir sorun olduğunda, komşularıma güvenebileceğimi biliyorum. 

Komşularımla olan ilişkimden memnunum. 

Komşularım ihtiyaç duyduklarında beni arayabileceklerini biliyorlar. 

Ev       

Memnuniyeti   

Bu evde veya dairede yaşamakta fazla zorluk çekmiyorum. 
0,853 

Evim benim ihtiyaçlarıma göre adapte edildi. 
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Bu yerde yaşamayı ben seçtim ve başka bir yerde yaşamak benim 

için zor olur. 

Bu evde yaşamaktan memnunum. 

Evim veya dairem konforludur. 

Toplam Ölçek 
 

0,907 

 

Tablo 3’de şehirde yaşayanların memnuniyetleri ölçeğinin faktör analizi sonucu oluşan boyutlar ve 

boyutların güvenirlik analizleri verilmiştir. Toplam açıklanan varyans 0,71 ve ölçekte özdeğeri 1’den büyük 

olan 4 faktör belirlenmiştir. Şehirde yaşayanların memnuniyeti ölçeği dört alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt 

faktörler: yerel bölge memnuniyeti, yerel bölgede hizmete erişim memnuniyeti, komşularla ilişkilerden 

memnunluk ve ev memnuniyetidir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik durumları için kullanılan 

Cronbach-Alpha katsayıları 0,763 ile 0,853 arasında, ölçeğin toplam güvenirliği 0,907 olarak bulunmuştur. 

 

Güvenirliğin değerlendirilmesinde ölçeklerin değerlerinin; 0,60-0,80 arasında ölçeğin güvenilir, 080-1,00 

arasında da ölçeğin yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilmektedir (Kalaycı ve diğerleri, 2006: 405). 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir oldukları söylenebilir.  

 

Araştırmada kullanılan ölçekler bütün olarak ele alındığında; şehir markalaşması ölçeğinin aritmetik 

ortalamasının 2,95, standart sapmasının 0,664 ve şehirde yaşayanların memnuniyeti ölçeğinde aritmetik 

ortalamanın 3,17, standart sapmanın ise 0,731 olduğu hesaplanmıştır. 

 

H1: Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile yerel bölge memnuniyeti arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile yerel bölge memnuniyeti arasındaki ilişkiye bakıldığında, R= 0,657; 

R2=0,432; F=43,929 ve Sig.=0,000 olarak bulunmuştur. Sig. değeri 0,05’ten küçük olduğu için F değeri, 

modelin anlamlı olduğunu göstermektedir.  
 

Tablo 4.Şehir Markalaşması Boyutları İle Yerel Bölge Memnuniyeti Arasındaki Bir İlişki 

Değişkenler B St.Hata Beta t Sig. 

Sabit ,591 ,146  4,042 ,000 

F1-Perakendeci Markalar ,032 ,034 ,039 ,950 ,343 

F2-Çevre ,132 ,040 ,138 3,271 ,001 

F3-Park Koşulları -,024 ,038 -,027 -,633 ,527 

F4-Hareket ve Oryantasyon ,031 ,037 ,036 ,846 ,398 

F5-Erişebilirlik ,043 ,038 ,048 1,128 ,260 

F6-Ticari Değer ,253 ,050 ,241 5,023 ,000 

F7-Satış Personeli ,207 ,039 ,239 5,288 ,000 

F8-Altyapı Tesisleri ,149 ,037 ,172 4,060 ,000 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere çevre, ticari değer, satış personeli ve altyapı tesislerinin sig. değerleri 0,05’ten 

küçük olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre yerel bölge memnuniyetini arttırmak için sözkonusu faktörlerin 

iyileştirilmesi gerekmektedir.  

 

H2: Şehir markalaşması ölçeği boyutları ile yerel bölgede hizmete erişim arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 5. Şehir Markalaşması Ölçeği Boyutları İle Yerel Bölgede Hizmete Erişim Arasındaki 

İlişki 

Değişkenler B St.Hata Beta t Sig. 

Sabit ,339 ,126  2,695 ,007 

F1-Perakendeci Markalar ,234 ,029 ,282 7,981 ,000 

F2-Çevre -,032 ,035 -,033 -,906 ,366 

F3-Park Koşulları ,084 ,033 ,095 2,550 ,011 

F4-Hareket ve Oryantasyon ,109 ,032 ,127 3,422 ,001 

F5-Erişebilirlik -,030 ,033 -,034 -,906 ,365 

F6-Ticari Değer ,105 ,043 ,101 2,417 ,016 

F7-Satış Personeli ,275 ,034 ,319 8,144 ,000 

F8-Altyapı Tesisleri ,162 ,032 ,189 5,142 ,000 

 

Şehir markalaşması ölçeği boyutları ile yerel bölgede hizmete erişim arasındaki ilişki incelendiğinde, R= 0,757; 

R2=0,573; F=77,569 ve Sig.=0,000. Bu sonuçlara göre p<0,05 olduğu için F değeri, modelin anlamlı olduğunu 

belirtmektedir. Tablo 5’de çevre ve erişilebilirlik dışındaki tüm faktörlerin anlamlılık düzeyleri 0,05’ten küçük 

çıkmıştır. Bu faktörlerde meydana gelecek olumlu gelişmeler yerel bölgede hizmete erişimi arttıracak ve 

şehirde yaşayanların memnuniyeti sağlanmış olacaktır.  
 

H3: Şehir markalaşması boyutları ile komşularla ilişkilerden memnunluk arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Şehir markalaşması ölçeği boyutları ile komşularla ilişkilerden memnunluk arasındaki ilişkisi incelendiğinde 

R= 0,438; R2=0,192; F=13,77 ve Sig.=0,000 olduğu görülmektedir. Sig. değeri 0,05’ten küçük olduğu için F 

değeri, modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Tablo 6’daki değerler şehir markalaşmasını oluşturan 

faktörlerden, erişebilirlik, ticari değer, satış personeli ile altyapı tesislerinin komşularla ilişkileri için farklılık 

vardır. Buna göre sözkonusu faktörlerin iyileştirilmesi şehirde yaşayanların memnuniyetini olumlu yönde 

etkileyecektir.  

 

Tablo 6. Şehir Markalaşması Ölçeği Boyutları İle Komşularla İlişkilerden Memnunluk İlişki 

Değişkenler B St.Hata Beta t Sig. 

Sabit 1,358 ,203  6,703 ,000 

F1-Perakendeci Markalar ,023 ,047 ,023 ,477 ,633 

F2-Çevre -,001 ,056 -,001 -,026 ,979 

F3-Park Koşulları -,001 ,053 -,001 -,016 ,988 

F4-Hareket ve Oryantasyon -,008 ,051 -,008 -,150 ,881 

F5-Erişebilirlik ,232 ,053 ,226 4,413 ,000 

F6-Ticari Değer ,144 ,070 ,118 2,058 ,040 

F7-Satış Personeli ,123 ,054 ,121 2,255 ,025 

F8-Altyapı Tesisleri ,099 ,051 ,098 1,947 ,052 

 

H4: Şehir markalaşması ölçeği boyutları ile ev memnuniyeti erişim arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Şehir markalaşması ölçeğinin boyutları ile ev memnuniyeti arasındaki ilişki analiz edildiğinde, R= 0,511 

R2=0,261; F=20,447 ve Sig.=0,000 olarak bulunmuştur. Sig. değeri 0,05’ten küçük olduğu için F değeri, 
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modelin anlamlı olduğunu belirtmektedir. Tablo 6’deki anlamlılık düzeylerine bakıldığında ise, perakendeci 

markalar, çevre, park koşulları, ticari değer ve satış personeli iyileştirilmesi ev memnuniyetini arttıracağından 

şehirde yaşayanların memnuniyetini de olumlu yönde etkilemiş olacaktır.  

 

Tablo 7: Şehir Markalaşması Ölçeği Boyutları İle Ev Memnuniyeti Erişim Arasında İlişki 

Değişkenler B St.Hata Beta t Sig. 

Sabit 1,195 ,191  6,266 ,000 

F1-Perakendeci Markalar ,177 ,045 ,184 3,964 ,000 

F2-Çevre -,167 ,053 -,151 -3,159 ,002 

F3-Park Koşulları ,217 ,050 ,213 4,341 ,000 

F4-Hareket ve Oryantasyon ,064 ,048 ,064 1,316 ,189 

F5-Erişebilirlik ,001 ,050 ,001 ,018 ,986 

F6-Ticari Değer ,158 ,066 ,132 2,405 ,017 

F7-Satış Personeli ,163 ,051 ,165 3,194 ,001 

F8-Altyapı Tesisleri ,053 ,048 ,054 1,111 ,267 

 

Bu çalışmada şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların memnuniyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Bandırma ilçesinde yaşayanlarla çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Sonuçlar 

 

Şehir markalaşması, faktör analizi ile 8 boyutta incelenmiştir. Bunlar; erişilebilirlik, park koşulları, perakendeci 

markalar, ticari değer, satış personeli, çevre, hareket ve oryantasyon ile altyapı tesisleridir. Çalışmanın bağımlı 

değişkeni olan şehirde yaşayanların memnuniyeti ise; yerel bölge memnuniyeti, yerel bölgede hizmete 

erişim, komşularla ilişkilerden memnunluk ile ev memnuniyeti olarak dört boyuttan oluşmaktadır.  

 

Yapılan analizler sonucunda yerel bölge memnuniyetinin arttırılması için çevre, ticari değer, satış personeli 

ve altyapı tesislerinin iyileştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yerel bölgede hizmete erişim 

memnuniyetinin artırılması için perakendeci markalar, park koşulları, hareket ve oryantasyon, ticari değer, 

satış personeli, alt yapı tesislerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi yaşayanların memnuniyet oranını 

artıracaktır.  

 

Şehirde yaşayanların memnuniyetini sağlayan erişebilirlik, ticari değer, satış personeli ile altyapı tesislerinin 

komşularla ilişkilerden memnuniyet oranının artmasında etkili olduğu görülmektedir.  

Şehirde yaşayanların ev memnuniyetini sağlamak için de perakendeci markalar, çevre, park koşulları, ticari 

değer ve satış personeli iyileştirilmesi üzerinde çalışılarak sorunların çözülmesi bandırma da yaşamaktan 

duyulan memnuniyet ortamını artırıcı olacaktır.   

 

Bandırma’nın şehir markalaşması ve yaşayan memnuniyeti araştırması ilk olarak yapılan çalışmadır. Bu 

yönüyle literatüre katkı sağlayacak olması yönüyle değerlendirilmelidir. Ayrıca çalışmanın bundan sonra 

yapılacak olan diğer çalışmalar için rehber olacağı ve şehrin imajı çalımlarına yön vereceği düşünülmektedir.  

 

Sonuç olarak; Bandırma’nın sahip olduğu özellikler itibariyle yerel yönetimlerin ve bu konuda söz sahibi olan 

yetkililerin araştırmada ortaya koymuş oldukları faktörleri göz önünde bulundurması buna göre alternatif 

çözümler üretmeleri şehirde yaşayanların yaşadıkları bölgeden daha fazla memnun kalmalarını 

sağlayacaktır. 

 

 



 

 320 

 

KAYNAKLAR 

 

Aaker, David, A. (2010), Building Strong Brands, Pocket Books: London, UK. 

Akgül, A. ve Çevik, O. (2003) İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek 

Ofset, Ankara. 

Avcılar, M. Yüksel ve İnci Varinli (2013), Perakende Marka Değerinin Ölçümü ve Yapısal Eşitlik Modeli 

Uygulaması, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara. 

Avcılar, M.Y. ve Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür 

İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, 76-94. 

Banger, G. (2006) Marka Olmak, http://www.gurcanbanger.com /yaz/esk0491.htm 

Erçakar, M.E. (2018) BALO Projesi ve Bandırma’nın Lojistik İmkânları, 1.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Konferansı, Balıkesir, 114-124. 

Ergan, S., Giray, S. ve  Akyol, A. (2014) Bir Şehrin Markalaşmasının Yaşayanların Memnuniyeti Üzerine 

Etkisinin Araştırılması ,Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, 69-92 

Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale, Journal of Personality 

Assessment, Vol.49, p.71-75.  

Ilgüner, M. (2006), Türkiye‟de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları, Rota Yayıncılık: İstanbul. 

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, İstanbul, s. 

99-405.  

Kotler, P., A. Michael, H., Irving, R. & Donald, H. H.(2002), Marketing, Asian Places, John Wiley & Sons (Asia), 

Singapore. 

Peker, A.E. (2006) “Kentlerin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması ve 

Küresel Landmark”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 21 

Teller, C. ve Elms, J.R. (2012). Urban Place Marketing and Retail Agglomeration Customers, Journal of 

Marketing Management, 28 (5-6), 546-567. 

Yaylalı, M., Dilek, Ö. & Çelik, A. (2015). Türkiye Hava Ulaşımında Tüketici Tercihinin Çok Durumlu Logıt Modeli 

Analizi, MÜ Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 37(1), 261-288 

https://www.nufusu.com/ilce/bandirma_balikesir-nufusu 

https://www.temelaksoy.com/ 

  



 

 321 

 

GÖNEN KAPLICALARININ TARİHSEL SÜRECİ,  BUGÜNKÜ DURUMU VE 

GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar YILMAZ  

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O, Balıkesir,yilmazyasartr@yahoo.com 

 

Gürol DEMİR  

Kaplıca Thalasso ve Kür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, guroldemir46@hotmail.com 

 
ÖZET:   

 

Dünyada sürekli gelişme gösteren turizm sektörü, ilgili ülkelere sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan 

önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyada, 1 miyarın üzerinde kişi seyahat etmekte ve 1 trilyon doların 

üzerinde harcama yapmaktadır. Ülkeler bu pastadan daha fazla pay alabilmek için kıyasıya mücadele 

etmekte ve küreselleşen ekonomik koşullar işletmeleri uluslararası pazarda rekabete zorlamaktadır. 

 

Uluslararası rekabet; maliyetlerin minimize edilmesi, üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, belirli kalitenin 

sağlanması ve ürünlerin çeşitlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ürün çeşitlendirilmesi kapsamında 

alternatif turizm faaliyetlerini geliştiren ülkeler, rekabet açısından pazarda daha avantajlı konuma 

geçmektedirler. Alternatif turizm denince öncelikle termal turizm akla gelmektedir. Dünyada 100 milyar 

doların üzerinde bir potansiyele sahip termal turizm pastasından en fazla; Almanya, Macaristan, Rusya, 

Fransa gibi ülkeler pay almaktadır. Türkiye jeotermal kaynak potansiyeli açısından Dünya’da 7. Avrupa’da 

ise 1. Sırada olmasına rağmen, bu pastadan yeterince pay alamamaktadır. Türkiye’ye turizm amaçlı 

seyahat eden yabancıların içerisinde termal turizm amaçlı gelenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. 

 

Günümüzde insanlar güneş-deniz kum olgusunun dışında doğal tedavi unsuru olan termal sulardan; sağlık 

amacı yanında önleyici tedavi, zinde kalma ve eğlence amacı ile de seyahat etmektedirler. Son yıllarda SPA 

& Wellness tesisi, kaplıca, içmece, termal tesis, termal kür merkezi, sağlık ve güzellik merkezi vb. gibi çok 

çeşitli adlar altında faaliyet gösteren tesislerin dünyada giderek çoğalmaya başladığını görmekteyiz.  

Gönen jeotermal kaynağından yararlanma, Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Diğer yandan, 

Türkiye’de ilk merkezi ısıtma sisteminin kurulduğu bir yerleşim yeri olama özelliğine de sahiptir. Ülkemizde 

önemli bir termal kaynak potansiyeline sahip Gönen Kaplıcalarının konaklama tesisi açısından yapılanması 

1936 yılında Yeşil Otel ile başlamış daha sonra; Derman oteli,  Park Otel, Yıldız Oteli ve daha sonra Güneş 

Otelinin devreye girmesi ile devam etmiştir. 1975 yılında devreye giren Yıldız Oteli o dönemde güney 

Marmara’nın en güzel otellerinden bir olarak gösterilirdi. Yıldız kaplıca oteli ülkemizde ilk defa; Turizm 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın olurları ile Kür Merkezi, Hidroterapi ve Fizik Tedavi olanaklarına sahip 

işletme özelliğini taşımaktadır. 

 

Yapacağımız bu çalışma ile Gönen Kaplıcalarını tarihsel süreç çerçevesinde ele alarak, mevcut kaplıca 

otellerinde nicelik ve nitelik yönünden olması gerekenler belirlenmeye ve ortaya çıkacak sonuçlara göre 

düzeltici önlemlere yer verilmeye çalışılacaktır. Diğer yandan; güneş-deniz- kum ve alternatif turizm türleri 

ile entegrasyonun sağlanmasına ilişkin saptamalar yapılarak gerekli önerilerde de bulunulması 

amaçlanmaktadır. 

 

Türk turizminin markalaşma ve sürdürülebilirlik projelerine ihtiyacı duyduğu bir gerçektir. Bu kapsamda 

bölgesel zenginlikler de dikkate alınılarak ülkemizde markalaştırılacak değerlerden biri de Gönen 

Kaplıcalarıdır.  Bizim yapacağımız ve benzeri çalışmaların, Gönen kaplıcalarının Orta ve uzun vadede marka 

olma yolundaki çabalarına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.  
 

Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Gönen Kaplıcaları, Alternatif Turizm 

Jel Kodları: L83, Z32 
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ABSTRACT:   

 

The tourism sector, provides significant social, cultural and economic contributions to the related 

countries. Over one billion people travel around the world per year and spend over 1 trillion $. Countries 

try to gain more share from this revenue and tourism businesses be forced to international competition 

because of globally economic conditions.  

 

International competition will be possible for a business with minimizing the costs, developing the 

production methods, increasing the quality and diversification the tourism products. Thermal tourism is 

one of the first to come to mind in tourism sector for product diversification. Thermal tourism has a 

potential of 100 billion dollars revenue per year and countries like Germany, Hungary, Russia, and France 

are the leading countries in thermal tourism. Although with rich geothermal resources, Turkey does not 

get desired income from thermal tourism. Foreign tourists generally come to Turkey for convectional 

tourism activities. For all that it is seen that the number of tourists who came for alternative tourism 

activities such as thermal tourism increased in recent years. 

 

The history of Gönen’s geothermal resources back to the Roman Empire. On the other hand, the first 

central heating system was establish in Gönen.  Yeşil Hotel which is the first thermal accommodation 

facility in Gönen was established in 1936 and in the following years, Derman Hotel, Park Hotel, Yıldız Hotel 

and later Güneş Hotel have been established. Yıldız Hotel, opened in 1975, was shown as one of the most 

beautiful hotels of the southern Marmara at that time. Yıldız Hotel is the first hotel that receive approval 

from Ministry of Tourism and Ministry of Health for Cure Center, Hydrotherapy and Physical Therapy 

together.  

 

In this study, Gönen thermal tourism potential will be handled in the historical process. Also the study try 

to make suggestions to integrate convectional tourism activities to thermal tourism in Gönen. İt is thought 

that Gönen thermal resources will be become a brand in the medium and long term.  
 

Keywords: Thermal Tourism, Gönen Hot Spring, Alternative Tourism 

JEL Code: L83, Z32 
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GİRİŞ 

 

Turizm; dünya çapında en hızlı büyüyen, en çok istihdam sağlayan, en çok gelir üreten ve ekonomiye en çok 

katkı sağlayan sektörlerden biridir. Bu nedenle sektördeki yeni yapılanmalar ve gelişmeler ilgili ülkeler 

tarafından yakından takip edilmektedir. UNWTO ''Dünya Turizm Barometresi'' raporunda, 2030 yılında 

uluslararası seyahat eden kişi sayısının 1,8 Milyara ulaşacağı tahmininde bulunulmaktadır. 

 

Dünyada turizm alanındaki gelişme paralelinde Türkiye’nin de turizm alanında hızlı ve istikrarlı bir gelişme 

gösterdiği söylenebilir. Ülkemizin yaklaşık 60-70 yılık turizm geçmişini dikkate aldığımızda, 2016 yılı hariç,  her 

yıl gelir ve ziyaretçi sayısında artışlar kaydederek bu günkü duruma ulaşıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 

ülkemiz bu başarıyı termal turizm konusunda gösterememiştir. 

 

Termal turizm, doğal şekilde belirli sıcaklığa sahip olarak yeryüzüne çıkan ve faydalı minareleri içeren şifalı 

suların, şifalı çamur ve buharların bulunduğu yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleşen 

turizm türüdür (İlban, Akkılıç, Yılmaz,2011,40). Günümüzde insanlar güneş-deniz kum olgusunun dışında 

termal sulardan yararlanma, sağlık, önleyici tedavi, zinde kalma ve eğlence amacı ile de seyahat 

etmektedirler. 

 

 Diğer yandan gelişmiş ülkeler sağlık giderlerini düşürmek, aynı zamanda vatandaşlarının sosyal, kültürel ve 

duygusal ihtiyaçlarını gidermek amacı ile sağlık turizmini arz eden ülkelere yönelmektedirler 

(Demir,2018,16).  Dünya nüfusunun yıllık ortalama %2 yaşlandığı ve Avrupa'da bu oranın 2025 yılında 

%20’ye yükseleceği tahmin edildiğinden, bir alternatif turizm çeşidi olan termal turizme yönelik talep 

miktarında da ciddi bir artış meydana geleceği düşünülmektedir (Yılmaz, Ahmedov,2016, 183). Ülkemiz 

tedavi edici özellikleri yüksek termal kaynakları, iklimsel özellikleri, doğa ve tarihi zenginlikleri, alternatif 

turizm olanakları ile ideal bir termal turizm ortamı sunma imkânına sahiptir. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler genel Müdürlüğü’nün 2007-2023 yıllarını kapsayan “Termal 

Turizm Master Planı” hedefleri içerisinde 4 bölgede birer pilot turizm merkezinin öncelikli olarak geliştirilmesi 

öngörülmüştür. Bu bölgelerden “Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi” içerisinde Balıkesir de yer 

almaktadır.  

 

Ülkemizin dünyada termal turizm konusunda yol almış ülkelerle rekabet edebilmesi ve bu pastadan hak etiği 

payı alabilmesi; termal tesisleri, nicelik ve nitelik yönünden uluslararası standartta, alternatif turizm türleri ile 

entegrasyonu sağlanmış, doğa ve kültürü ile bütünleşmiş termal kür merkezi (şehri)  niteliğindeki 

destinasyonların oluşturulmasına bağlıdır.  

 

2.GÖNEN VE KAPLICALARININ TARİHSEL SÜRECİ 

 

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gönen Kaymakamlığı’ndan elde edilen verilere göre arkeolojik 

bulgular; Gönen'in, yerleşim yeri olarak kullanılmasının Milattan öncesine dayandığını göstermektedir. M.S. 

2. yüzyıl ait bulunan kitabelerde şehrin adı Sıcak Su Şehri, “Thermi”, hamamlar da “Granikaion Hamamları” 

olarak geçmektedir. Antik çağlardaki isimleri Asepsus ve Artemea olan ilçe; tarih boyunca çeşitli 

medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Gönen, oldukça zengin bir kültürel ve tarihi mirasa 

sahiptir. 

 

 MÖ 14.yüzyıldan; Osmanlı dönemine kadar, Truvalılar, İyonlar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Bergama 

krallıkları ile Roma ve Bizans devletlerine ait halkların yaşamlarını sürdürdükleri tahmin edilmektedir. Önce 

Bizans yönetiminde kalan bölge, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının eline geçmiş, daha sonra Karesi Beyliği 
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yönetiminde kalmış ve nihayet 1334 yılında Osmanlı idaresine katılmıştır. Artamea olan yerleşim yeri 

Türklerin eline geçtikten sonra; münbit, mahsuldarve rutubetli ve bereketli anlamına gelen “Gönen” adını 

almıştır(Çekirge, 1977,2). 

 

1859 yılında Rumeli, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen göçmenler sonrası Gönen’de yeni yerleşim yerleri 

kurulmuştur.1881 yılında ilçe 1885 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur. Gönen 1953 ve 1964 yıllarında 

deprem felaketi yaşamış ve büyük yıkıma uğramıştır. 

 

Gönen Kaplıcaları; Roma, Bizans ve Osmanlı başta olmak üzere Büyük İskender’den günümüze kadar geçen 

sürede özellikle sağlık amaçlı kullanımlara sahne olmuştur. Günümüzde kullanılan kubbeli hamamların 

çekirdeğinin Bizans döneminde inşa edilmiş olması tarihteki kullanımına kanıt niteliği taşımaktadır (Çetin, 

Özşahin, 2011.325).  

 

Gönen, Türkiye’de ilk merkezi ısıtma sisteminin kurulduğu bir yerleşim yeri olma özelliğine de sahiptir(1987). 

Ülkemizde önemli bir termal kaynak potansiyeline sahip Gönen Kaplıcalarının konaklama tesisi açısından 

yapılanması 1936 yılında Yeşil Otel ile başlamıştır. Daha sonra diğer termal otel işletmeleri bunu takip 

etmiştir.1975 yılında devreye giren Yıldız Oteli o dönemde güney Marmara’da termal turizm açısından öncü 

ve örnek bir otel özelliği taşımakta idi. 1997 yılında Güneş Oteli ve 1998 yılında yıkılan Yeşil Otel yerine, yeni 

Yeşil Otel devreye girmiştir. 

 

1958 yılında Termal kaynakların işletiminin 60 yıllık süreyle Gönen Belediyesi’ne verilmesi ve %51’i 

belediyeye ait olan Gönen Kaplıcaları işletmesi A.Ş.’nin kurulması takip etmiştir. 21.5.1964/29 tarih ve sayı 

ile kaplıca izni alınmış ve 17 Ekim 1993 yılında ve 21731 sayılı RG ilanı ile Gönen, Termal Turizm Merkezi İlan 

edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Kaplıcalar Yönetmeliğine göre de 31.01. 2003/4 tarih ve sayı ile de Kaplıca Kür 

Merkezi olarak ruhsatlandırılmıştır.   

 

1973 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık turizminin 

geliştirilmesine yönelik önemli kür merkezlerinin seçilmesi ve planlama çalışmalarının yapılması gündeme 

gelmiştir. Bu kapsamda ilk uygulama  “Gönen Termal Su Şehri 1. Etap Projesi” ile uygulama planı hayata 

geçirilmiştir.  Bu projenin amacı,  termal turizme dönük modern kaplıca anlayışının ülkemizdeki ilk 

uygulaması ve ilk örneği olarak değerlendirilebilir (Çekirge,1977,1). 

 

 Özünde, mevcut potansiyelden en iyi şekilde yararlanmayı ve ülkemizdeki diğer termal kaynaklara öncü ve 

örnek olmayı amaçlayan bu planlamanın tam olarak hayata geçirilebildiğini söylemek mümkün değildir. 

Bununla birlikte Gönen’deki termal turizm faaliyetleri için bir altyapı oluşturduğu ve bu günkü durumuna 

gelmede temel etken olduğu bir gerçektir.  

 

Gönen jeotermal kaynağına ilişkin araştırmalar 1960’larda başlamış, gravite ve rezistivite çalışmaları 1963 

yılında gerçekleştirilmiştir ve ilk kuyu 1976 yılında açılmıştır. 1976 yılında açılan bu ilk kuyuyu 1998 yılına 

kadar 10 kuyunun daha açılması takip etmiştir. 

 

Gönen kaplıcaları, ülkemizin tektonik sistemlerinden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. 

Saha, genelde Yenice –Gönen ve Gönen- Manyas fay hatları ve bunlara bağlı diğer kollar tarafından 

şekillendirilmiştir. Gönen kaplıcaları bu tektonik yapıya bağlı olarak oluşmuştur(Çetin, Özşahin, 2011.320). 
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Kaynak: Gürol Demir, Suyun Gücü, Kavim Yayıncılık, 2018,İstanbul.s.301 

Harita:1 Türkiye Jeotermal Kaynaklar ve Volkanik Alanlar Haritası 

 

3.GÖNEN KAPLICALARININ BUGÜNKÜ DURUMU 

 

Gönen kaplıcaları, Gönen’in şehir merkezinde bulunmakta ve sıcaklığı 71-82 ºC pH:7.26’dir. Kaplıca suları 

flüorür içeren sodyumlu sülfatlı klorürlü bikarbonatlı bir bileşime sahiptir. Kaplıca sularından tedavi amaçlı 

olarak, içme ve banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. 

 

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden elde edilen verilere göre Gönen kaplıcaların iyi geldiği hastalıklar 

şu ana başlıklar altında toplamak mümkündür.   

 

ü Romatizmal hastalıklar ve kırık sekelleri. 

ü Kadın hastalıkları. 

ü Sinir sistemi hastalıkları.  

ü Sindirim sistemi hastalıkları. 

ü Kalp ve damar hastalıkları. 

ü Solunum sistemi hastalıkları. 

ü Kronik bel ağrıları. 

 

Gönen ilçe merkezine 13km mesafede gönen - Ekşidere Dağ Ilıcası  bulunmakta ve suyun sıcaklığı 38-46 ºC 

dır. Suyun radyoaktif olması, gençlik suyu denmesine sebep olmuştur.  Gençlik suyu, sülfat klorürlü sodyum 

kalsiyum ve oligometaliktir. Gönen kaplıcalarında olduğu gibi birçok hastalığa iyi gelmekte ve ayrıca ılıca, 

banyo ile birlikte içme suyu olarak da kullanılmaktadır. Suyu içildiğinde böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarına 

iyi geldiği de bilinmektedir. Kür amaçlı kapalı havuz ve Türk hamamı mevcuttur.   

 

Yapılan bir araştırmaya göre; Gönen’e yılık yaklaşık olarak 120-130 bin termal turizm amaçlı ziyaretçi 

gelmektedir. Bu ziyaretçilerin % 99’unun yerli turist olduğu tespit edilmiştir. Bu turistlerin % 60’lık bölümü 

50-60 yaş aralığında ve düşük gelir seviyesindeki turistlerin ağırlıkta olduğu, ziyaretçilerin büyük çoğunluğu 

evli olduğu saptanmıştır(Çetin, Özşahin, 2011.329). 

 

2010 yılı temmuz ayında yapılan başka bir araştırma da Gönen termal tesislerinde konaklayanların 

çoğunluğunu 56-64 yaş gurubundakiler oluşturmaktadır. Diğer yandan   çoğunluğunun eğitim seviyeleri 

düşük, evli ve ekonomik olarak gelir seviyesi düşük tüketiciler olduğu tespit edilmiştir(İlban, 

Akkılıç,Yılmaz,2011,48). 
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Müşteri profili açısından başka bir araştırmada da aynı sonuçlara varıldığını görmekteyiz. Araştırmadan elde 

edilen verilere göre Gönen’i ziyaret edenlerin büyük bir çoğunluğu evli (%88,7) ve ağırlıklı olarak bayanlardan 

(% 57,9) oluşmaktadır. Ziyaretçilerin eğitim düzeylerine bakıldığı zaman ilköğretim (%50,3) düzeyinde olduğu 

saptanmıştır. Gelen turistlerin yaş dağılımları incelendiğinde ise 50 ve yukarı (%86,6) yaşlarda olduğu 

belirlenmiştir. Termal amaçlı Gönen’i ziyaret eden turistlere Gönen denildiğinde; akıllarına öncelikle 

kaplıcaları, daha sonra bol oksijenli havası ve ikliminin geldiği belirlenmiştir (İlban, Köroğlu, Bozok, 2008). 

 

Bu 3 araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmış olması bize gönen termal kaynaklarını gelen turistlerin 

profilini şu ana başlıklar altında toplamamıza olanak tanımaktadır. 

 

ü Müşterilerin büyük çoğunluğu düşük gelire sahiptir. 

ü Yaş ortalaması genellikle orta yaşın üzerindedir. 

ü Eğitim seviyesi düşük tüketiciler ağırlıktadır. 

ü Daha çok aileler tercih etmektedir. 

ü Gönen kaplıcaları iç turizme hizmet vermektedir. 

 

Bu müşteri profilinin  satın alma davranışı ve müşteri memnuniyeti açısından incelendiğinde yapılan 

araştırmalar bize şu verileri sunmaktadır. 

 

Turistlerin büyük çoğunluğu Gönen’de tatil maliyetinin, alternatif termal bölgelere göre yüksek olduğu 

kanısındadır(%48.3)( İlban, Akkılıç,Yılmaz,2011,44). Bir başka araştırmada gönen termal turizm 

müşterilerinin en yüksek memnuniyet gösterdikleri faktörün, kolay ulaşılabilir olması olarak tespit edilmiştir. 

Diğer yandan, işletmede hizmet kalitesinin iyi, işletme ve çevresinin doğal  ve çekici olması ön plana çıkmıştır 

(Aymankuy,Akgül, Akgül,2012,236). Aynı araştırmada en düşük memnuniyet; işletmede kendileri ve 

çocukları için rekreasyon ve animasyon gibi boş zamanlarını değerlendirebilecekleri aktivitelerinin yetersizliği 

olarak tespit edilmiştir. 

 

Günümüzde Gönen termal turizm faaliyetleri, kür alanları, ticaret ve eğlence alanları çerçevesinde 

sürmektedir. Konaklama tesisi açısından; bir dört yıldızlı, bir üç yıldızlı, üç belediye tarifeli kaplıca oteli ve 

pansiyon işletmeciliği bu alanda hizmet vermektedir. Kür alanları olarak; konaklama tesisleri ve kubbeli 

hamamla sınırlıdır.  

 

1977 de “”Gönen Termal Su Şehri Projesi 1.etap) kapsamında mevzi uygulama imar planı kür alanlarından, 

rekreasyon ve sanayii alanlarına kadar bir peyzaj uygulamasını öngörmekte idi. Günümüzde park, yerel 

halkın vazgeçilmez mekanlarından birisi olmakla birlikte, düzenleme amacına tam olarak hizmet ettiği de 

düşünülemez. Diğer yandan İller bankası tarafından gündeme alınan ve su şehri yerleşim planına uygun 

olmadığı gerekçesi ile tabakhane ve küçük sanayi sitesinin Gönen çayı çevresinin bu amaçla kullanılabileceği 

öngörülmüştü. Özellikle tabakhane günümüzde turizm açısından bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Gönen kaplıcalarına yönelik aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür. 

ü Ülkemizde termal turizm amacına hizmet veren en eski yatırımlarından birisidir. 

ü İşletmecilik alanında ve yerel halkın turizm bilincinde bilgi birikimi oluşmuştur. 

ü Kara, deniz ve demir yolları ile ulaşım kolaylığı vardır. Balıkesir ve Bursa hava alanları 

dikkate alınırsa hava yolu ile ulaşım imkanını da bu kapsamda sayabiliriz.  

ü Gönen ve yakın çevresi; Eko turizm, kültür turizmi, güneş-deniz-kum,  kıyı, agro 

turizmi (tarım turizmi) ve av turizmine müsaittir. Bu turizm türleri ile kolayca entegrasyonu 

sağlanabilir. 

ü Bölge uygun iklim koşulları ile de uzun bir kür mevsimi olanağı sunmaktadır.  

ü Yakın çevresi tarih, kültürel ve doğa güzellikleri yönünden zengindir. 

ü İzmir, Bursa, İstanbul gibi büyük kentlere yakın mesafededir. 
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4. GÖNEN KAPLICALARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Gönen kaplıcalarının yukarıda bahsettiğimiz olanaklarını dikkate aldığımızda, termal turizmden hak ettiği 

payı alamadığı bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır. Zira, dış turizme açılamadığı, yüksek gelir 

düzeyindeki tüketiciler ulaşamadığı, diğer turizm türleri ile entegrasyonunu gerçekleştiremediği vb. bir çok 

sonuçlar karşımızda durmaktadır. 

 

 Gönen kaplıcalarının potansiyelini dikkate aldığımızda bir sıçrama gerçekleştirmesi mümkündür. Bunun için 

aşağıda belirteceğimiz konular üzerinde odaklanmak gerekmektedir. 

 

1. Yapılan araştırmalar, Gönen kaplıcaları, mevcut müşteri profiline göre gelir düzeyi düşük, 60 yaş üstü ve 

sağlık amacı ile seyahat eden, yerli tüketicilere hizmet vermektedir.  Gönen kaplıcalarının doluluk oranları 

mevsimsel olarak farklılık göstermektedir. Doluluk oranı, Ağustos- Ekim %80, kışa aylarında%45-55 ve 

ilkbahar aylarında ise, % 15-35 olarak belirlenmiştir(Çetin, Özşahin, 2011,328) 

 

Artık günümüzde insanlar termal kaynaklardan, sağlık amacı yanında;  iyileşme sürecini hızlandırmak, 

bağışıklık sistemini güçlendirmek, zinde kalmak, dinlenmek vb. nedenlerle de yararlanmaktadırlar. Gönen 

kaplıcalarına en az katılımın 25-40 yaş aralığındaki tüketiciler olduğu, 60 yaş üstü gelenlerin de ağırlıklı olarak 

tavsiye üzerine tercih yaptıkları, yapılan araştırmalardan görülmektedir. Dolayısı ile Gönen Kaplıcaları hedef 

kitle belirlemesinde yelpazeyi daha geniş tutma gereksinimi duymalıdır. Bunun için yeni hedef kitleler 

belirleyerek onlara ulaşabilmek için yeni pazarlama stratejileri geliştirmelidir. Artık sadece yerel tanıtım 

araçları ve tavsiye üzerine müşteri kazanma, büyük hedefler için tek başına yeterli değildir. 

 

Zira küreselleşen ekonomik koşullarda işletmeleri uluslararası pazarda rekabete zorlamaktadır. Son yüz yıl 

içerisinde teknolojik gelişmelerle beraber tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi için 

pazarlama disiplini, ürün- satış odaklılıktan, tüketiciyi merkez alan bir yaklaşıma doğru evrimleşmiştir (İlban, 

Akkılıç, Yılmaz,2011,40). Diğer yandan pazarlama olgusu içerisinde tüketici istekleri yanında, insanları buna 

iten nedenlerin de tespit edilmesi gerekmektedir. Etkili bir tanıtım için turistik ürün iyi tespit edilmeli ve hedef 

kitle belirlenmelidir. Tanıtımın etkinliği için hedef pazar ve zamanlamanın da önemi büyüktür ( 

Balaban,2010,83). 

 

2. Müşteri memnuniyeti, tüketicilerin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet üreterek işletmeye 

bağlılıklarını arttırmak bu yolla işletmenin devamlılığını sağlamak olarak ifade edilebilir.  Özellikle 

turizm sektöründe müşteri memnuniyeti olmazsa olmazların başında gelmektedir. Zira birçok 

sektörde tüketici mal almakta ve bu maldan bir süre fayda sağlamaktadır. Turizm sektöründe ise 

tüketici üretildiği anda tüketilen bir hizmeti satın almaktadır. Dolayısı ile müşteri memnuniyeti 

ağızdan ağıza tanıtımda önemli bir etkendir. Bu nedenle; mönü tanziminden-müşteri ilişkilerine, 

çevre düzenlemesinden-boş zaman etkinliklerine, vb. konular “ben müşteri olsaydım ne 

beklerdim” sorusuna cevap arayacak şekilde ele alınmalıdır. 

 

Gönen kaplıcalarından yararlanan müşterilerin büyük çoğunluğu ailelerden oluşmaktadır. Özellikle çocuklu 

ailelerin müşteri memnuniyetini sağlamanın yolu, çocuklarına gösterilen ihtimam ve onlara sunulan 

olanaklardan geçer. Dolayısı ile memnuniyeti için tüketicilerin boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik; 

animasyon, eğlence, sportif aktiviteler, yakın çevre gezileri ve çocuklarına yönelik eğlence olanaklarına 

yönelik yol ve yöntemler aranmalıdır. 
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3. Yapılan araştırmada Gönen kaplıcalarına gelen tüketicilerin %85 i tavsiye üzerine geldiklerini 

belirtmişlerdir(Çetin, Özşahin,2011,332). Bu gösterge Gönen kaplıcalarının tüketiciler tarafından çok fazla 

bilinmediğini, dolayısı ile reklam tanıtım faaliyetleri yeterli olmadığını göstermektedir. Tüketiciler bir 

destinasyonu tercih ederken imaj faktörü önemli rol oynamaktadır. Gönen kaplıcaları atmosferi, iklimi, 

ulaşım kolaylığı, el sanatları açısından belirli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel değerlerin tanıtımda sık sık 

vurgulanarak destinasyon  imajının yaratılması gerekmektedir. Tüketiciler yönelik yerel halkın bilinçli 

yaklaşımı da bu kapsamda önemli rol oynamaktadır.  

 

4. Mevcut termal tesislerde ortalama geceleme süresi oldukça kısa olarak gerçekleşmektedir. Bu sürenin 

kısalığına; tesislerin fiziki donanımlarının eksikliği ve boş zaman değerlendirmeye yönelik organizasyonların 

olmayışından kaynaklandığı düşünülebilir. Diğer yandan,  alternatif turizm türlerinin termal turizm ile 

entegrasyonun sağlanamamış olması da başka bir neden olarak değerlendirilebilir. Aslında Gönen kaplıcaları 

özellikle alternatif turizm türleri ile kolayca entegre olması mümkündür.  

 

5. Avrupa ülkelerinin nüfusunun giderek yaşlandığı ve 2025 yılında 65 yaş üstü nüfusun % 20’lere ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Gelişmiş Avrupa ülkeleri sağlık giderlerini azaltmak için düşük maliyetli ülkelerden bu 

hizmeti alma yoluna gitmektedirler. Bu gelişim ülkemiz termal turizmi açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. Bu kapsamda Gönen kaplıcaları da hedef kitle kapsamında bu ülkelerle veya kurumları ile 

işbirliği yapma yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. 

 

6.  1959 yılında 60 yılığına Gönen termal suyun kullanım hakkı yerel yönetime verilmişti. Gönen kaplıcalarının 

yerel yönetime ait olan işletmeleri özel sektöre devredilmelidir. Zira bürokratik yapını hantal işleyişi, gelişen 

ve değişen işletmecilik anlayışının hızına ayak uydurması pek mümkün görülmemektedir. Devir işlemi 

sözkonusu olmasa bile su kullanımdan özel sektör işletmelerinin de yararlanması sağlanmalıdır. Bu rekabeti, 

rekabette kaliteyi getirecektir. Bu nedenle, Gönen kaplıcalarında özel sektörün dinamizmi devreye 

sokulmalıdır. 

 

7. Gönen kaplıcalarında istihdam edilecek personelin nicelik ve nitelik yönünden belirli bir donanıma sahip 

olması gerekmektedir. Dolayısı ile kaplıcaların gerekli alanlarında; tıp fakültesi, fizik tedavi, sağlık meslek 

yüksekokulları ve ön hizmetlerde de turizm bölümlerinden mezun olmuş kalifiye personelin istihdamına 

önem verilmelidir. 

 

SONUÇ 

 

Dünya turizm hareketlerinde son yıllarda alternatif turizm çeşitlerine yönelik talebin artmaya başladığı 

görülmektedir. Bu alternatif turizm faaliyetlerinden önde gelenlerden bir tanesi de termal turizmdir. 

Türkiye’de çok sayıda termal kaynak ve tesis bulunmasına rağmen, termal turizm noktasında istenilen 

noktaya gelinmediği görülmektedir. Ülkemiz termal kaynaklar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almasına 

rağmen, termal turizm gelirlerinde Almanya, Fransa ve Macaristan gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır. 

Türkiye’de yer alan bir çok termal destinasyon gibi, Gönen Kaplıcalarının da uluslararası marka olma şansı 

bulunmaktadır. Ancak bu potansiyelin kullanılabilmesi için; tüm paydaşların işbirliği ile doğru bir pazarlama 

hedefi oluşturulmalı ve bu hedefe ulaşabilmek için gerekli olan faaliyetlerin planlı bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir.  

 

Termal turizm konusunda ileri gitmiş ülkeler ile rekabet edebilmemiz için; termal konaklama tesislerimizin 

nicelik ve nitelik yönünden amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Diğer yandan bu 

amaca hizmet edecek; işletme içi sosyal aktivitelerinin diğer turizm türleri ile entegrasyonun sağlanması, 

tüketicilerin ilgi alanlarına girebilecek çeşitli yakın çevre organizasyonları, yerel yönetim, sivil toplum 

kuruluşları ile yerel halkın işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmelidir.  
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DURUMU VE BU TESİSLERLE İLGİLİ YENİ YAKLAŞIMLAR 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, oatasoy@bandirma.edu.tr 

 
ÖZET:   
 

Turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olan ülkemizde turizmin hemen hemen her çeşidini yapmak 

mümkündür. İnsanları seyahat etmeye yönelten nedenlerin başında dinlenmek, eğlenmek, farklı kültürleri 

tanımak, yeni yerler keşfetmek, din, spor gibi nedenlerin geldiği bilinmektedir. Sağlık da insanların ikamet 

ettikleri yer dışına çıkmalarına neden olan bir turizm çeşidi olup, son dönemde oldukça rağbet 

görmektedir. 

 

Dört bir tarafı doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerle çevrili olan ülkemizde turistlerin hizmetine 

sunulmuş pek çok konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin bazıları T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli tesisler olup, bazıları ise bağlı bulundukları belediyeden ruhsat alıp faaliyetlerine 

devam eden tesislerdir.  

 

Ülkemizde şifalı su kaynakları bakımından zengin olduğu bilinen ilçelerimizden birisi de Balıkesir iline bağlı 

Gönen ilçesidir. İlçedeki şifalı su kaynaklarının ünü sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, yurtdışında da 

duyulmuş ve ilçe çok sayıda yabancı turist çeken termal bir turizm merkezi haline gelmiştir. 

Gönen’de hem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli hem belediyenin bizzat kendisinin işlettiği hem 

de belediyeden ruhsatlı irili ufaklı pek çok konaklama tesisi bulunmaktadır. Konaklama tesislerinin niteliği, 

Gönen gibi jeotermal açıdan özel bir yeri olan turizm merkezlerinde daha fazla önem arz etmektedir. 

 

Bu çalışmada öncelikle, Gönen’de faaliyet gösteren termal tesislerin mevcut durumları (ulaşım, alt yapı, 

oda sayısı, yatak kapasitesi, personel durumu, odalarda kullanılan malzemeler, sunulan imkanlar ve 

etkinlikler, tanıtım faaliyetleri, vb.,) tesisler gezilerek belirlenmiştir. Mevcut durum ortaya konulduktan 

sonra, bu tesislerin daha iyi duruma gelmesi, tanınması, bilinmesi ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için 

yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla tesis yetkilileri, çalışanları ve kaplıcaya gelen ziyaretçilerle 

“Yapılandırılmış Görüşme Formları” eşliğinde “Derinlemesine Görüşme Tekniği” kullanılarak yüz yüze 

görüşülmüştür. Sonuç olarak, hem gözlemlerimiz hem de görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında bu 

tesislerle ilgili yeni yaklaşımlar çalışmamızın değerlendirme ve öneriler bölümünde detaylı olarak 

anlatılmıştır. 
 

Anahtar sözcükler: Kaplıca, Termal Tesis, Termal Turizm, Gönen, Balıkesir 

JEL Kodu: Z32 
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THE CURRENT SITUATION OF THE THERMAL FACILITIES OPERATING IN 

BALIKESİR/GÖNEN AND THE NEW APPROACHES ABOUT THESE FACILITIES 
 
 

Lecturer Özlem AYDOĞDU ATASOY 

Bandırma Onyedi Eylül University, oatasoy@bandirma.edu.tr 

 

ABSTRACT:   

 

It is possible to perform almost every kind of tourism in our country that is an important destination in 

terms of tourism. It is known that the reasons like resting, entertaining, meeting new cultures, exploring 

new places, religion, sports are on the top of the list that leads people to travel. Health is also a kind of 

tourism that makes people to get out of their places of residence and has been in demand, recently. 

 

In our country, every side of which is surrounded by natural, historical, cultural and touristic values, there 

are many accommodation facilities. Some of these facilities are the ones that are certified by the Republic 

of Turkey, Ministry of Culture and Tourism and some of them are those that continued to their operations 

after receiving a license from their local municipalities.  

The district of Gönen, located in the province of Balıkesir, is also one of the districts that is known by being 

rich of healing waters, in our country. The fame of the healing water resources in the district is not limited 

with the borders of our country only and the district has become a tourism destination which draws many 

foreign tourists. 

 

In Gönen, there are multiple big and small accommodation facilities, which are operated by both the 

municipality itself with the certification of the Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism and 

with the license of the municipality. The quality of the accommodation facilities has more importance in 

a tourism destination like Gönen, which has a special position with regard to geothermal. 

 

In this study, the current situations (transportation, infrastructure, number of rooms, bed capacity, 

personnel status, materials used in rooms, provided opportunities, promotional activities etc.) of the 

thermal facilities that operate in Gönen were determined by visiting them, in the first place. After stating 

the current situation, the officials, personnel and visitors of the thermal springs were interviewed by 

employing the “In-Depth Interview Technique”, together with the “Structured Interview Forms”, in order 

to determine what needs to be done to allow these facilities to become better, known more and provide 

service with a higher quality. Consequently, in the light of both our observations and information, 

gathered from the interviews, the new approaches about these facilities are explained in the part, titled 

evaluation and suggestions, in detail. 

 

Keywords: Termal Springs, Thermal Facilities, Thermal Tourism, Gönen, Balıkesir 

JEL Code: Z32 
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GİRİŞ 

 

Sıcaklıkları 20-110°C arasında, debileri (akım) ise 2-500 lt./sn. arasında değişebilen 1500’den 

fazla kaynağa sahip bulunan ülkemiz şifalı kaynak sularının zenginliği açısından dünyada ilk yedi 

ülke arasında değerlendirilmektedir. (http://www.turkeyhealthtourism.com) 

 

Ülkemizde termal tesis bulunan iller arasında Balıkesir 17 tesis ile Afyon, Ankara, Bursa ve Denizli 

illerinden sonra beşinci sırada yer almaktadır. (https://www.termaltakas.com) Balıkesir ilinde en 

bilinen şifalı su kaynağı ise Gönen ilçesinde bulunmaktadır. İlçede, bu şifalı suyu yerli ve yabancı 

turistlerin kullanımına sunmak üzere termal tesisler kurulmuştur. Bu bağlamda çalışmamızın ana 

konusunu Gönen’de faaliyet gösteren termal tesisler oluşturmaktadır. 

 

Çalışmanın amacı ise, bir termal turizm merkezi olan Gönen’de faaliyet gösteren tesislerin şu 

anki durumları tespit edilerek, bu tesislerin daha bilinir, tanınır olması ve daha kaliteli hizmet 

sunabilmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğunu bilimsel bir bakış açısıyla 

değerlendirmektir. 

 

İlçede faaliyet gösteren 26 konaklama tesisinden sadece 4 tanesi (Yıldız Otel, Park Otel, Güneş 

Otel ve Yeşil Otel) termal tesis özelliği göstermektedir. Diğer tesislerde misafirlerin sadece 

konaklama ihtiyaçları karşılanmakta, şifalı sulardan yararlanmak isteyen misafirler yukarıda adı 

geçen otellerden ücretli olarak faydalanmaktadırlar. Bu nedenle çalışmamızda sadece termal 

tesis niteliği olan dört tesis kapsamlı olarak incelenmiş, diğer konaklama tesisleri kapsam dışı 

bırakılmıştır. 

 

Araştırmada yöntem olarak gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Gönen’deki termal 

tesislerin mevcut durumların tespiti için 15-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilçedeki termal 

tesisler tek tek dolaşılmış, fotoğrafları çekilerek anki durumları kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 

çalışmada daha detaylı bilgilere ulaşmak amacıyla belediye çalışanları, termal tesis çalışanları ve 

tesislere gelen misafirlerle daha önceden hazırlanmış görüşme formları eşliğinde detaylı olarak 

görüşülmüştür. Tespitler ve görüşmeler sonucunda elde edilen tüm bilgiler derlenerek 

çalışmamızın son bölümünde anlatılmıştır. 

 

Gönen Belediyesinde görüşülen kişi belediye belgeli tesislere ruhsatlarını veren birimin bağlı 

olduğu belediye başkan yardımcısı Sayın Zeki Dermenci’dir. Termal tesislerde değişik 

departmanlarda görev yapan rastgele seçilmiş 5 personelle de tesislerle ilgili bilgi almak üzere 

görüşülmüştür. Ayrıca, tesislere gelenlerin tesislerle ilgili görüşlerini almak üzere 16 Ağustos 

2018 tarihinde otelde konaklayan misafirlerden yine rastgele yöntemle 16 kişiyle yüz yüze 

görüşülmüştür. Görüşülen kişilerin isimleri kendi rızaları alınarak çalışmamızın sonundaki ekler 

kısmına ilave edilmiştir. 

 

Çalışmamız genel olarak dört bölümden oluşmaktadır: 

 

Birinci bölümde Gönen ilçesi ile ilgili kısa bir bilgiye değinilmiştir. Gönen kaplıcalarıyla ilgili temel 

bilgilere ikinci bölümde yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Gönen’de faaliyet gösteren termal 

tesisler detaylı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise bu tesislerle ilgili yeni yaklaşımlar 

“Değerlendirme ve Öneriler” başlığı altında açıklanmıştır. 
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1. GÖNEN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Antik çağda adı “Asepsus” olan Gönen, daha sonraları “Artemea” adıyla anılmıştır. Gönen’de 

yapılan kazılarda ele geçen eserler, yazılar, heykeller, vb. yörenin çok eski bir tarihi yerleşim alanı 

olduğunu göstermektedir. Gönen’e İran seferine çıkan Büyük İskender’in miras bıraktığı 

Güvercinli Köprüsü’nün M.Ö.800’lü yıllarda inşa edildiği bilinmektedir. Alacaoluk ve Babayaka 

Kalelerinin kalıntıları da ilçe tarihinin eskilere dayandığını gösteren önemli tarihi bulgulardandır. 

Seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Gönen’in Bursa Krallarından Mihaliç için bir sayfiye 

şehri olduğunu, şehrin bakımlı, kırmızı kiremitli yapıtlardan oluştuğunu kaydetmektedir. Nitekim 

Bursa’daki kralların yaz aylarında Gönen’e gelerek tatillerini geçirdikleri ve şifalı sulardan 

yararlandıkları bilinmektedir. Yıllarca Bizanslıların egemenliğinde olan Gönen, 1334 yılında 

alınarak Osmanlı egemenliği altına girmiştir. 

  

Gönen ilçesinin nüfusu yaklaşık 74.000 olup, ilçe 1.152 km²’lik bir alanı kaplar. İlçe Balıkesir’e 

114 km., Çanakkale’ye 145 km., Bursa’ya 150 km., İzmir’e 302 km., İstanbul’a 290 km. ve 

Ankara’ya 538 km. mesafede olup, ilçeye ulaşım sorunu bulunmamaktadır. 

(http://www.balikesirgonen.bel.tr) 

 

2. GÖNEN KAPLICALARI HAKKINDA BİLGİLER 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 31.01.2003/4 tarih ve sayı ile ruhsatlandırılan Gönen kaplıcaları, 

Marmara Bölgesi’nde Balıkesir ilinin sınırları içerisinde yer alan bir kür merkezi olup 3 bin yıldır 

şifa dağıtmaktadır. 

Dünyaca ünlü Gönen Kaplıcaları 200.000 m²’lik bir parkın içerisinde 70.000 m²’lik doğal bir park 

üzerinde Gönen çayı kenarında konuşlanmıştır. Kaplıcalar, ilçe merkezine 300 m. uzaklıkta 

bulunmaktadır. Gönen kaplıcaları misafirlerine bütün yıl boyunca (365 gün) hizmet vermektedir. 

Kaplıca suyunun litresinde 1796.9 mg. mineral bulunur ve kaplıca suyu tuzlu, sülfatlı, bikarbonatlı 

bir özelliğe sahiptir. Sular, kaynağından 77-78°C’de çıkmakta ve soğutma tanklarında soğutularak 

38-40°C’ye gelince kullanım alanlarına verilmektedir. Kaplıca sularından banyo, soluma ve içme 

kürü şeklinde yararlanılmaktadır. Ancak, kaplıca suları içinde bulundurduğu minerallerin 

yoğunluğu nedeniyle insan vücuduna ağır geldiğinden içme kürü şeklinde fazla 

kullanılmamaktadır. 

Gönen’de kuzeyli rüzgârlar hâkimdir ve bunaltıcı bir sıcak hava yoktur.  İlçede tropikal gün sayısı 

yok denecek kadar az olup, hava sıcaklığı Haziran-Eylül döneminde 25-30°C arasında değişir. 

Sayılan tüm bu bilgiler iklimin kür ortamı için uygunluğunun bir ifadesidir. (Gönen Termal Resort 

El Broşürü, 2018) 

Kaplıca sularının pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. (Bu hastalıklar bir sonraki bölümde 

detaylı olarak anlatılacaktır.) Gönen kaplıcaları büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle de özellikle 

hafta sonları, yaz ayları, resmi ve dini bayramlarda hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen 

misafirlerin akınına uğramaktadır. Ayrıca Gönenliler de kaplıcalarda verilen hizmetlerden 

günübirlik olarak yararlanmaktadırlar. 

Gönen kaplıcaları aynı zamanda Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA-European Spas Association) 

üyesidir. 

 

2.1. GÖNEN KAPLICA SULARININ İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR 

 

Kaplıca sularının; 

-Ortopedik hastalıkların (kırık sonrası kireçlenmeler, eklem yapışıklıkları ve sertlikleri, ameliyat 

sonrası sekeller, vb.), 

-Nörolojik hastalıkların (kas kasılmaları, yüz felci, her türlü sinir sıkışması, ilaç tedavisinden 

sonraki felçler, vb.), 
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-Romatizmal hastalıkların (omurganın daralması, kireçlenmesi, şekil bozukluklarıyla seyreden 

hastalıklar, her türlü eklem ve yumuşak doku romatizmaları, siyatik, bel be boyun fıtıkları, kronik 

bel ağrısı, genel vücut kireçlenmesi, vb.) tedavisi ve rehabilitasyonunda faydalı olduğu Sağlık 

Bakanlığı’nca onaylanmıştır. (Gönen Termal Resort El Broşürü, 2018) 

 

Kaplıca sularının ayrıca, kadın, idrar yolları, kalp-damar, sindirim sistemi ve solunum sistemi 

hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.(http://www.gonenkaplicalari.com) 

 

2.2. GÖNEN KAPLICALARINDA VERİLEN DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

Kaplıcalarda yukarıda sayılan hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonuna ek olarak; 

 

- Bitki banyoları, 

- Güzellik ve zayıflama, 

- Temel cilt bakımı, 

- Aromaterapi, 

- Zayıflama ve selülit, hizmetleri de verilmektedir.  

 

2.3. GÖNEN KAPLICALARINDAN YARARLANMA ESASLARI 

 

Ülkemizde çıkan her şifalı su özel bir içerik ihtiva ettiğinden bu suların insan vücuduna faydalı 

olabilmesi için suyun kullanım esaslarına dikkat etmek gerekmektedir. Gönen’deki termal 

sulardan şifa bulmak için de aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 

 

- Doktora danışılmadan kaplıca tedavisine başlanılmamalıdır. 

- Kaplıcaya aç karnına ya da yemekten en az 3 saat sonra ve ılık suya girilmelidir. 

- 24 saat içerisinde, 15 dk.’dan fazla olmamak şartıyla 2 defa banyoya girilmesi önerilmektedir. 

- Kaplıca tedavisi süresince tansiyon sık sık kontrol ettirilmelidir. 

- Kaplıcanın normal tedavi süresi 21 gündür. (kürdür.) 

- Romatizmal hastalığınızın dışında var olan hastalıkları olan misafirler kendilerine uygun tedavi 

programı için mutlaka doktora danışmalıdır. 

- Ateşli enfeksiyon, ileri derecede kalp, karaciğer, böbrek yetmezliklerinde, aktif tümör 

varlığında, sarılık, aktif ülserlerde, kanama ile seyreden hastalıklarda kaplıca tedavisi 

yapılmamaktadır.  

 

3. GÖNEN’DE FAALİYET GÖSTEREN TERMAL TESİSLER VE BU TESİSLER HAKKINDA BİLGİLER 

 

İlçede, öncelikli olarak şifa bulmak amacıyla termal tesislerden yararlanan misafirler başta olmak 

üzere gezmek, dinlenmek, yeni yerler görmek gibi başka amaçlarla seyahat edenlerin konaklama 

ve yeme-içme hizmetini karşılamak üzere kurulmuş olan 11’i otel, 15’i pansiyon olmak üzere 

toplam 26 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden dört tanesi bizzat Gönen 

Belediyesinin kendisi tarafından işletilen termal tesis olup bu tesislerden bir tanesi Kültür ve 

Turizm Bakanlığından dört yıldızlı turizm işletme belgelidir.  Geriye kalan 22 tesis ise belediyeden 

ruhsat alarak faaliyetlerine devam eden otel ve pansiyon niteliğindeki tesisler olup, termal tesis 

niteliği taşımamaktadır. Bu tesisler ilçeye gelen misafirlere sadece konaklama vermekte olup, bu 

tesislerde konaklayan misafirler de şifalı sulardan belediyenin kendisi tarafından işletilen termal 

tesislerden ücretli olarak yararlanmaktadırlar.  

 

Çalışma yapılırken ilçede belediyenin bizzat kendisi tarafından işletilen dört adet termal tesisin 

(Yıldız, Park, Güneş ve Yeşil Otel) 1959 yılında Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. adı altında 

şirketleştikleri görülmüştür. Adı geçen Anonim Şirketin yönetim kurulu başkanı Gönen Belediye 
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Başkanı olup yönetim kurulunda toplam yedi kişi görev yapmaktadır. Bu termal tesislerin tepe 

yöneticisi genel müdür olup bir altında görev yapan kişi ise işletme müdürüdür. Bu tesislerde 

görev yapan toplam 232 personel tek bir merkezden yönetilmektedir. 

 

Hepsi aynı alan içerisinde konuşlanmış olan bu dört termal tesisin mevcut durumlarını tespit 

etmek amacıyla; 

 

- İlçede 15-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir alan araştırması yapılmış, Gönen Belediyesinde 

görev yapan çalışanlar, termal tesislerde çalışanlar ve tesislere gelen misafirlerle görüşülmüştür. 

(Bu görüşmelerden elde edilen bulgular ayrı bir başlık altında verilmiştir.) 

- Termal tesislerin internetteki web siteleri detaylı olarak incelenmiştir. 

- Günümüzün en yaygın arama motoru olan www.google.com.tr üzerinden de termal tesislerle 

ilgili tarama yapılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında Gönen’de Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. olarak faaliyet gösteren dört adet 

termal tesis hakkında daha detaylı bilgi vermek gerekirse; 

 

a- YILDIZ OTEL 

 

Gönen kaplıcaları denildiği zaman ilk akla gelen termal tesis Yıldız Otel olup, adı geçen otel Kültür 

ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış dört yıldızlı bir tesistir. 

 

Tesis, hemen yanındaki Park Otel ile bir koridor bağlantısıyla (annex) birleştirilmiş olup 3 katlı ve 

150 odalı, 324 yatak kapasitelidir. Tesisin zemin katında oyun salonu, restoran ve lobi bar 

mevcuttur. Acil sağlık birimi de bu kattadır. Tesiste insan sağlığına dair pek çok uygulamanın  

yapıldığı birçok ünite bulunmaktadır. Ayrıca açık termal havuz ve olimpik yüzme havuzu bu otelin 

bahçesinde hizmet vermektedir. (http://www.gonenkaplicalari.com) 

 

Yıldız Otelin tüm odalarında 24 saat termal su mevcut olup, odalarda televizyon, mini bar, kasa, 

klima, duş/WC, saç kurutma makinesi, telefon, merkezi ısıtma sistemi (jeotermal sistemi) ve 

balkon bulunmaktadır. Ayrıca tüm odalarda, katlarda ve otelin lobisinde wi-fi hizmeti 

verilmektedir. 

 

b- PARK OTEL 

 

Yıldız Otele koridor bağlantısı olan Park Otel 2 katlı olup, 57 oda ve 118 yatak kapasitelidir. Tesisin 

iki odası engelli misafirler için düzenlenmiştir. Tesisin tüm odaları bahçe manzaralıdır. 

 

Tüm odalarda kaplıca suyu, televizyon, mini bar, kasa, klima, telefon, saç kurutma makinesi, 

duş/WC, balkon mevcuttur. Wireless sistemi ile tüm odalardan internet bağlantısı kurulabilir. 

 

c- GÜNEŞ OTEL 

 

Güneş Otel Yıldız ve Park Otelin arka bahçesine bakan park içerisinde bulunmaktadır. 57 oda ve 

114 yatak kapasitelidir. Tüm odalarda kaplıca suyu, televizyon, mini bar, klima, telefon, saç 

kurutma makinesi, duş/WC, balkon mevcuttur. 

 

d- YEŞİL OTEL 

 

Yeşil Otel de aynı Güneş Otel gibi Yıldız ve Park Otelin arka bahçesine bakan alanda yer 

almaktadır. Tesisin 72 odası ve 156 yatak kapasitesi vardır. Odalarında kaplıca suyu olmayan 

tesisin odalarında televizyon, mini bar, WC, lavabo, telefon ve balkon vardır. Tesiste konaklayan 
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misafirler otelin alt katında yer alan 24 adet termal sulu kabin banyolarından ücretsiz olarak 

yararlanabilirler. 

 

3.1. GÖNEN TERMAL TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMETLER 

 

Gönen’deki termal tesislerin hepsinde standart olarak verilen hizmetler şunlardır: 

 

- Tüm tesislerde odalar, restoran ve lobi klimalıdır. 

- Tesisler yarım pansiyon şeklinde çalışmaktadır. (Yarım pansiyon, otel ücretine yatak, sabah 

kahvaltısı ve akşam yemeğinin dâhil olduğu konaklama şeklidir.) Otelde ayrıca 14.30-16.00 

saatleri arasında ücretsiz coffee-break servisi vardır. 

- Tesislerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe olup, Perşembe günleri hariç haftanın 

her günü akşam yemeğinde canlı müzik yayını yapılmaktadır. (Perşembe günü sanatçının izin 

günüdür.) 

- Yıldız, Park ve Güneş Otellerinde kalan misafirler kapalı ve açık termal yüzme havuzlarından ve 

Türk hamamından ücretsiz yararlanabilirler. 

- Şifalı sular tüm odalarda mevcuttur. 

- Odalardaki mini bar harcamaları işletme ikramıdır. 

- Odalardaki televizyonlar uydu yayınlıdır. 

- Her bir tesiste uygulanan fiyatlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki sefer olmak üzere 

Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 

3.2. GÖNEN TERMAL TESİSLERİNDE SUNULAN AKTİVİTELER 

 

Tesislerde kalan misafirlerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak üzere 

sunulan rekreatif faaliyetler; 

 

- Spor salonu 

- Yürüyüş alanı 

- Çocuk oyun salonu 

- Toplantı salonu 

- Tenis kortu 

- Lobi bar 

- Alışveriş merkezi 

- Bayan kuaför salonu 

- Erkek berber salonu 

- Oyun salonu’dur. 

 

3.3. GÖNEN’DEKİ TERMAL TESİSLERİN AVANTAJLARI 

 

Gönen’deki termal tesislerin misafirler tarafından tercih edilmelerine sebep olan bir takım 

avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar; 

 

- Tesislere ulaşım sorunu yoktur. 

- Tesislerde otopark sorunu yoktur. 

- Tesisler yeşil alan içerisindedir. 

- Tesislerde çocuklar için eğlence alanları (çocuk parkı, aqua park, vb.) bulunmaktadır. 

- Kaynağından çıkan kaplıca suları tesisler için bulunmaz nimettir. 

- Tesislerde tam zamanlı olarak çalışan sağlık personeli (fizyoterapist, fizik tedavi uzmanı, 

hemşire, vb.) bulunmaktadır. 

- Tesislerdeki yönlendirme tabelaları yeterlidir. 



 

 337 

 

3.4. GÖNEN’DEKİ TERMAL TESİSLERİN DEZAVANTAJLARI 

 

Termal tesislerin misafirler açısından avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bu dezavantajlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 

- Termal tesislerin tanıtımında eksiklikler, yetersizlikler olduğu düşünülmektedir. 

- Tesisleri ziyaret eden misafirlerin yaşları 50 yaş ve üzeri olup yaş aralığının daha aşağı 

çekilmesinin bu tesisler için önemli olduğu düşünülmektedir. 

- İlçenin gelecekteki gelişimi göz önüne alındığında şu anki oda ve yatak kapasitesinin yetersiz 

olacağı öngörülmektedir. 

 

3.5. GÖNEN TERMAL TESİSLERİ VE TESİSLERE GELEN MİSAFİRLERLE İLGİLİ BULGULAR 

 

Çalışma yapılırken kendi gözlemlerimizin yanı sıra Gönen kaplıcalarıyla ilgili belediye çalışanları, 

termal tesislerde çalışanlar ve tesislere gelen misafirler de görüşülmüştür. Bu görüşmeler 

doğrultusunda tesisler ve bu tesislere gelen misafirlerle ilgili aşağıda bulgular elde edilmiştir: 

 

Termal Tesislerle İlgili Bulgular: 

 

- Termal tesislerde yaklaşık olarak 250 personel görev yapmaktadır ve bu personelin çoğunun 

Gönenli olması dikkat çekicidir. 

- Termal tesislerde personel devir hızı oldukça düşüktür. 

- Tesislere yurt içinden en fazla Balıkesir/Manyas, Balıkesir/Bandırma, Bursa/Karacabey, 

Bursa/Mustafakemalpaşa, Çanakkale/Biga ilçelerinden ve İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir ve 

hatta Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş illerinden; yurt dışından ise Almanya, Yunanistan, 

Bulgaristan, Makedonya, Suudi Arabistan, Irak, Suriye’den gelmektedirler. 

- Tesislere gelenler şifalı sulardan ortalama olarak 10 gün süreyle faydalanmaktadırlar. 

- Termal tesislere gelenler genelde tedavi (sağlık) amacıyla gelmektedirler. 

- Termal tesislere gelenlerin çoğu doktor tavsiyesi üzerine gelmektedir. 

- Tesislerde tam zamanlı olarak çalışan bir fizik tedavi uzmanı doktoru, bir fizyoterapist, vardiyalı 

olarak çalışan iki hemşire ve akupunktur uzmanı bulunmaktadır. 

- Tesislere gelenlerin cinsiyetleri (kadın-erkek) eşittir. 

- Tesislere gelenlerin yaş aralığı 50 yaş ve üstüdür. 

- Tesislerin en yoğun olduğu zamanlar; 

O Nisan-Mayıs (deniz mevsimi öncesi), Eylül-Ekim ayları (deniz mevsimi sonrası, 

O Hafta sonları, 

O Dini bayramlar, 

O Yılbaşı, 

O Resmi tatiller’dir. 

- Yaklaşık 80°C’de çıkan termal sular dinlenme havuzlarında soğutularak 38-40°C’de misafirlerin 

kullanımına sunulmaktadır. 

- Termal tesislerin tanıtımı için yapılan en önemli etkinlik İstanbul, İzmir gibi büyük illerdeki 

fuarlara katılmaktadır. Ayrıca tesislerin tanıtımı için broşürler bastırılmaktadır. Dergilere reklam 

vermek de tesislerin tanıtımı için zaman zaman kullanılan bir başka yoldur. 

 

Misafirlerle İlgili Bulgular: 

- Misafirler termal tesisleri genel olarak eş-dost tavsiyesiyle duymuşlardır. 

- Misafirler tesislere genel olarak eşli (karı-koca) olarak gelmektedirler. 

- Genel olarak misafirlerin tesislere ilk gelişleri değildir. Hatta 40 yıldır hiç aksatmadan her yıl 

tesise gelen misafirler vardır. 
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- Misafirlerin hemen hemen hepsi termal sulardan şifa bulduğunu belirtmiştir. 

- Misafirlerden doktor tavsiyesiyle gelenlerin yanı sıra duyduğu gerek üzerine kendi isteğiyle 

gelenler de azımsanmayacak kadar fazladır. 

- Misafirlerin hepsi tesislere tekrar geleceklerini belirtmişlerdir. 

- Misafirlerin çoğu kaldığı tesisi beğenmiştir. 

- Misafirlerden bazıları termal tesislerin oda ücretlerini yüksek bulduklarını söylemişlerdir. 

- Misafirler tesislere gelirken ulaşım açısından herhangi bir sorunla karşılaşmamışlardır. 

- Misafirler tesislerde otopark sorunu olmadığı konusunda hemfikirdirler. 

- Yeşil otelde kalan misafirler odaların küçük ve bakımsız olduğunu dile getirmişlerdir. 

 

 

4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizin kaynağından çıkan şifalı su konusundaki zenginliği göz ardı edilemez. Bu da ülkemizde 

sağlık turizminin gelişiminin temel nedenini oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de sağlık turizmi çok revaçta olan bir turizm çeşididir. Bunun nedenleri arasında 

özellikle büyük şehirlerdeki hava ve çevre kirliliği ve insanlarda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan 

sağlık sorunları baş sırayı çekmektedir.  Bu nedenle insanlar tedavi amacıyla kaplıca gibi doğal 

kaynaklardan faydalanmak üzere termal tesislerin bulunduğu yerlere seyahat etmekte ve 

gittikleri yerlerde konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme gibi faaliyetler sunan konaklama 

tesislerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

İnsanların şifa aramak için geldikleri yerlerden birisi de Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesidir. İlçede 

insanların hizmetine sunulmuş termal nitelikte dört adet konaklama tesisi bulunmaktadır. 

 

Çalışmamızın ana konusu Gönen’de faaliyet gösteren termal tesislerin mevcut durumlarını tespit 

etmek ve bu tesislerle ilgili yeni yaklaşımları belirlemek olduğundan çalışmamızdan çıkan genel 

değerlendirme ve öneriler aşağıda verilmiştir: 

 

1- Termal tesislerin etkin tanıtımı için ulusal ve uluslararası fuarlara daha fazla katılım 

sağlanabilir. 

 

2- Tesislerden yararlananların yaş ortalaması genelde 50 yaş ve üstüdür. Gençlerin de kaplıcalara 

gelmesi için, onların ilgisini çekebilecek reklam-tanıtım faaliyetleri yapılabilir ve aktiviteler 

düzenlenebilir. 

 

3- Gönen ilçesinin en büyük avantajının coğrafi konumu olduğu düşünülmektedir. İlçe başta 

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, İstanbul gibi büyük illere yakın mesafededir. Bu 

nedenle ilçeyi adı geçen illere bağlayan karayollarına ve bu illerin merkezi noktalarına termal 

tesislerle ilgili bilgi verici ve ilgi çekici billboardlar (ilan panosu) yerleştirilebilir. Bu billboardlarda; 

 

• “Gönen sizi çağırıyor.” 

• “Gönen sizi bekliyor.” 

• “Gönen kaplıcalarını gördünüz mü?” 

• “Sağlığınız için Gönen kaplıcalarını seçin.” 

• Sağlığınız için varız.”  

• “Biz buradayız, siz neredesiniz?” gibi ilgi çeken cümleler yer alabilir. 

 

4- Yukarıda adı geçen büyük illerin şehirlerarası otobüs terminallerine (otogar) bir büro açılıp, 

ilçe ve termal tesislerin tanıtımı buradan yapılabilir. 
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5- Özel günlerde (yılbaşı, dini ve/veya milli bayramlar, tesislerin kuruluş tarihleri gibi) Gönen ve 

tesislerle ilgili eşantiyonlar (kalem, anahtarlık, ajanda, saat, takvim, halı, kilim, kupa, çanta, 

magnet, vb.) hazırlanıp, birçok yere gönderilebilir. 

 

6- Günümüzde internetin çok güçlü bir iletişim aracı olduğu ve özellikle gençlerin bu araçları daha 

etkin kullandığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, sosyal medya (facebook, twitter, instagram gibi) 

kullanımına ağırlık verilebilir. 

 

7- İnternetin gelişimine paralel olarak internette yer alan tatil sitelerinde (tatil.com, 

tatilsepeti.com, tatilbudur.com, tatilvitrini.com gibi) ilçede faaliyet gösteren tesislerin yer alması 

o tesisin ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayabilir. 

 

8- İçlerinde termal tesisler ve Gönen’le ilgili haberlerin yer aldığı yerel gazete, dergi ve/veya 

broşürlerin bastırılıp, bu yazılı kaynakların pek çok yere ulaşması sağlanabilir. Bu yerler; kamu 

kurum/kuruluşları, özel işyerleri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri, uzun yol otobüslerinin 

koltuk arkaları, petrol istasyonları, dinlenme tesisleri vb. olabilir. Bu kaynaklar, periyodik olarak 

hazırlanmalı ve zamanında ilgili yerlere ulaştırılmalıdır. 

 

9- Kitle iletişim araçlarında (televizyon, gazete, dergi, radyo, internet, vb.) Gönen ve termal 

tesislerin daha fazla ve sık aralıklı reklamları yer alabilir. 

 

10- Tesislerde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler tarafından 

ücretsiz olarak birçok branşta verilen “Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programları” talep 

edilebilir. 

 

Sonuç olarak ülkemiz şifalı su kaynağı açısından dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Bu nedenle 

birçok ilimizde kaynağından doğal olarak çıkan şifalı suları o coğrafyaya gelen kişilere sağlık 

dağıtmak amacıyla sunmak üzere termal tesisler kurulmuştur. Bu tesislerin adı kimi zaman 

hamam, kimi zaman kaplıca, kimi zamanda çermik olsa da değişmeyen tek şey bu tesislerin artık 

sağlık turizminin bir parçası olduğu ve bu değerlerimize sahip çıkılması gerektiğidir. 
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ÖZET:   

 

Sanayileşme, artan nüfus, kadınların iş hayatına girmesi sonucu mutfaktan uzaklaşması yiyecek ve içecek 

sektörüne olan talebi arttırmaktadır. Yiyecek ve içecek sektörüne olan talebin artmasıyla sektörden 

üretime doğru bir talep artışı da gerçekleşmektedir. Bu talep artışını karşılamak amacıyla üreticiler sonunu 

düşünmeden olumsuz işleme tekniklerini uygulayıp kimyasal gübreleme kullanarak yoğun tarımsal üretim 

yapmaktadırlar. Kimyasal gübrelerin dengesiz ve yoğun kullanımı ekosisteme ve insan sağlığına olumsuz 

etki etmektedir. Çevreye ve insan sağlığına verilen zararı önlemek adına kimyasal gübre yerine organik 

gübre kullanımı daha yararlı olacaktır. Hem maden hem organik gübre olarak geçen leonardit bitki ve 

hayvan atıklarının fosilleşmesiyle oluşmaktadır. Dünyada leonarditin en çok çıktığı ülkelerden biri olan 

Türkiye’de Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen ön plana çıkmaktadır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden arşiv tarama yöntemi ile elde edilen kaynaklar çözümlenip 

ikincil veriler analiz edilerek tarımda alternatif organik gübre olarak leonardit madeninin önemi ön plana 

çıkarılması, Gönen örneği üzerinden değerlendirme yapılarak bölge ekonomisi ile yiyecek ve içecek 

sektörüne muhtemel etkileri ve/veya katkılarının tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. 

 
Anahtar sözcükler: leonardit, gönen, tarım, yiyecek ve içecek 

JEL Kodu: L66, L83, O13  
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ABSTRACT:   

 

Industrialization, growing population, as a result of entering the work life women’s going away from the kitchen 

increases the demand for food and beverage industry. With the increase in demand for the food and beverage sector, 

there is also an increase in demand towards production from the sector. In order to meet this demand increase, 

producers make intensive agricultural production using chemical fertilization by applying negative processing techniques 

without considering the results. The intensive and unbalanced use of chemical fertilizers have negative impact on the 

ecosystem and human health. The use of organic fertilizers will be more beneficial than chemical fertilizers in order to 

prevent damage the environment and human health. Leonardite, both mine and organic fertilizer, is formed by the 

fossilization of plant and animal wastes. Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Canakkale and Gönen come into 

prominence in Turkey which is the one of the countries leonarditis is most common. In the study, resources obtained by 

archival scanning method of qualitative research methods were analyzed and secondary data were analyzed, and it is 

aimed to raise the importance of leonardite minerals as an alternative organic fertilizer in agriculture, to make an 

assessment over the Gönen example and open the debate of possible effects and / or contributions to the regional 

economy and food and beverage sector. 

 
Keywords: leonardit, gönen, food and beverage 

JEL Code: L66, L83, O13  
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GİRİŞ  

 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla yiyecek ve içecek ürünlerine talep gittikçe artmaktadır. Bununla beraber 

üreticiler bu talebe karşılık verebilmek için bilinçsizce kimyasal gübrelemeler ve tarımsal ilaçlar 

kullanmaktadır. Daha fazla verim alabilmek adına toprağı verimsizleşmekte, böylelikle gıdalar tatsız hale 

gelmekte ve zincirleme olarak insan sağlığını da etkilemektedir.  

 

Günümüzde insanlar yedikleri meyve, sebzelerde ve bunlarla yapılan yiyeceklerde artık eski lezzetleri 

bulamadıklarından şikâyet etmekte, buna bağlı olarak her geçen gün organik ürünlere ilgi artmaktadır. 

Organik ürünlere ulaşabilmek açısından ülkemizde organik tarıma da ilgi gittikçe artmaktadır. Organik tarım 

açısından elverişli topraklara sahip olmamıza rağmen zamanla kimyasal gübreleme ve ilaçlar yüzünden 

topraklarımız verim kaybetmiştir. Bu toprakları organik tarım için hazırlayabilmek adına organik gübrelerle 

ve toprak düzenleyicileriyle toprak yenilenerek eski verimli topraklara ulaşmak ve o eski lezzetlere kavuşmak 

söz konusu olabilecektir. 

 

Ülkemizde hem toprak düzenleyicisi hem de organik gübre olarak bolca bulunan organik tarım için önemli 

bir yeri olan leonardit hammadesinin Türkiye’deki karakterizasyonu ve zenginleştirilebilirliği Türk tarımı ve 

ekonomisi için önem arz etmektedir. Leonardit madeni dünyada en çok Rusya daha sonra Türkiye’de 

çıkmaktadır. Ülkemizde çokça bulunan bu maden tarım endüstrisinde, sıvı hümik asit üreterek çiftçilerin 

giderlerinde azalma, gelirlerinde artış sağlamaktadır. Şöyle ki; leonarditten elde edilen hümik asit toprağın 

su tutma kapasitesini arttırmakta, toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak 

bunların alımını sağlayıp bitki köküne bağlamaktadır. Toprağın su tutma kapasitesini arttırdığı için de 

ortalama yüzde 20 sulamadan, enerjiden ve işçilikten tasarruf sağlamaktadır. 

 

Yiyecek içecek sektörü açısından bakıldığında işletmeciler organik ürünlere olan talebin farkındadırlar, fakat 

organik ürünlerin az miktarda üretilmesinden ve fiyat olarak yüksek oluşundan satın almakta 

zorlanmaktadırlar. Organik tarımın yapılması açısından leonardit gibi organik gübrelerin kullanılmasıyla hem 

ürünlerin miktarı artması sağlanabilecek hem de fiyatların uygun olmasıyla işletmeciler daha fazla kullanarak 

müşterilerin memnuniyeti oluşturabileceklerdir. Kimyasal gübreleme yerine organik gübrelemenin 

kullanılmasıyla çiftçi enerjiden, işçilikten tasarruf sağlar, toprak verimini kaybetmez, yiyecek içecek 

işletmecileri bu ürünleri kullanarak tüketicilere eski lezzetleri sunar ve sağlıklı beslenmelerini sağlamış olurlar.  

 

Dünyada leonarditin en çok çıktığı ülkelerden biri olan Türkiye’de Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, 

Çanakkale ve Gönen ön plana çıkmaktadır.  Leonardit madenin önem kazanması bu şehirlerimizin ekonomik 

açıdan katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olacaktır.  

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden arşiv tarama yöntemi ile elde edilen kaynaklar çözümlenip ikincil 

veriler analiz edilerek tarımda alternatif organik gübre olarak leonardit madeninin önemi ön plana 

çıkarılması, Gönen örneği üzerinden değerlendirme yapılarak bölge ekonomisi ile yiyecek ve içecek 

sektörüne muhtemel etkileri ve/veya katkılarının tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. 

 

LEONARDİT KAVRAMSAL ANALİZİ 

 

Leonardit Kavramı ve Tarihçesi 

 

Tarımın kara altını olarak isimlendirilen leonardit, milyonlarca yıl önce tropik ve yarıtropik bitkilerin, karasal 

canlı organizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi, basınç ve sıcaklık altında jeolojik aktivitelerle yataklanması 

sonucu oluşmuş, çamurumsu yapıda, engi gri, gri-kahverengiden siyahımsıya kadar değişen, bitki beslenmesi 

için gerekli besin elementlerince zengin bir çeşit düşük ranklı (kömürleşme derecesi) kömürdür (Engin ve 

Cöcen, 2012: 13-14).  
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Leonardit, yüzyıllar boyunca bitki ve hayvan kalıntılarının okyanus, göl ve bataklık tabanlarında tortulaşması 

sonucu oluşan; yüksek basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda kalan atıkların bozunması ve humifikasyonu 

sonucu tabakalanmış organik bir materyaldir ( Demir, vd., 2012). 

 

Leonardit, 1940 ve 1950’lerde bilim adamları toprak ve bitkilerden doğal olarak meydana gelen katı hümik 

asitin yararlarını araştırırken, bazı bilim adamları da kömür madenciliği endüstrisinde yüksek oksidasyonlu 

linyitin hümik asitçe zengin olduğunu ortaya çıkartmışlardır.  

 
Leonarditin Özellikleri ve Faydaları 

 

Koyu kahverengi ya da siyah renkte olan leonardit parlak ve cama benzeyen bir görünüme sahiptir. 

Yumuşaktır ve bu özelliği sayesinde özellikle tarım alanında pratik bir kullanım sunar. Organik kökenli olan bu 

maddenin doğadaki oluşum süreci milyonlarca yıl sürmektedir. Organik madde içeriği %75 gibi bir değere 

ulaşabilen leonardit, yüksek oranda karbon ve humik asitler içerir (Erkoç, 2009). Bitki besin elementleri 

içermesi, toksik element içeriğinin düşük olması ve hümik asit içeriğinin yüksek olması nedeniyle ülkemizde 

bugüne kadar yapılan araştırmaların büyük bir kısmında leonardit'in gübre olarak kullanım potansiyeli 

üzerinde özellikle durulmuş ve bitki verimine etkisi, gübre değeri ve organik madde içeriği gibi konularda 

çabalar sarf edilmiştir. Leonardit hammaddesi ve bu hammaddeden elde edilen hümik asit, fulvik asit ve 

ulmik asit, tarım dışında, kozmetik, ilaç sanayi, sondaj sektörü, hayvan yemi ve filtre sistemleri gibi pek çok 

alanda kullanılmaktadır. 

 

Leonardit madeni hümik asitlerin temel hammaddesidir ve içerdiği yüksek oranlardaki hümik asitlerden 

dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. Dünya’da ve ülkemizde leonardit madeni en yaygın olarak 

tarımda, organik toprak düzenleyicisi olarak, kullanılmaktadır. Leonarditin diğer kullanım alanları ise; 

toprağın ıslah edilmesi, sanayi atıklarının kirlettiği toprağın temizlenmesi, derin sondajlar, hayvan yemi katkı 

maddesi, dökümcülükte: döküm kalıp kumuna katkı malzemesi, hava ve su filtre sistemleri, kağıt, boya, 

mürekkep, çimento ve seramik endüstrileridir (Altın, 2012: 8). 

 

Bitki verimi ve kalitesi dikkate alındığında, leonardit kullanımının yararları (İstanbulluoğlu, 2012; Gül, Gül ve 

Tan, 2015: 66); 

ü Verim artışı sağlayarak kaliteli, canlı, sağlıklı, besleyici ve standart ürün elde edilir, 

ü Bitkilerin besin elementlerinden faydalanmasını kolaylaştırır, 

ü Bitki gelişmini güçlendirir, 

ü Gübre kullanılması durumunda, kullanılan gübre miktarı çok azaltılır, 

ü Leonardit (veya hümik asit) toprağın yapısını mükemmel bir şekilde düzenler ve ıslah eder, 

ü Çevreye zarar vermediği gibi topraktaki mevcut kirlenmeleri giderir, 

ü Toprağın daha iyi havalanmasını sağlayarak, toprağın su geçirgenliğini arttırır, 

ü Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır, 

ü Toprağın su tutma kapasitesini arttırarak, kuraklığa karşı su kayıplarını azaltır, 

ü Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yararlanmayı sağlar, 

ü Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar, 

ü Toprağın pH yapısını düzenler ve toprağı nötralize eder. 
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ORGANİK TARIM VE LEONARDİTİN TARIMDA KULLANIMI 

 

Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya 

yönelik insan sağlığını koruyan ve ekosisteme zarar vermeyen üretim sistemlerini içermektedir (Sarıkaya, 

2007: 111). 

 

Organik tarım (ekolojik tarım), tarımsal ekosistemlerin verimliliğini, yerel çevresel koşullara ve bölgedeki 

sosyal ihtiyaçlara uygun olarak en uygun düzeye çıkartmanın yollarını sunmakta olup, toprak, ürünler, 

hayvanlar ve insanlar arasındaki etkileşimlerin meydana getirdiğ sinerjiyi en iyi şekilde kullanma yollarını 

göstermektedir ( Özaslan, 2006). 

 

Leonarditin organik madde düzeyi % 50 üzerinde olup, % 40 düzeyinde humik asit içermesi tarımda önemli 

bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca uygun pH (% 6.5) düzeyi ve tuzsuz olması tarımsal açıdan kullanımında 

büyük yararlar sağlamaktadır (http://www.alternatiftarim.com/leonardit.htm, 22.07.2018). 

 

Leonardit özellikle ülkemiz gibi toprakları kireççe zengin ortamlarda sağladığı organik asitlerle, bitki besin 

maddelerinin alımını arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle, yanlış gübreleme sonucu yıllarca birikmiş olan fosfor, 

potasyum gibi besin elementlerini çözerek bu besin elementlerinin alımını sağlamaktadır. Leonardit yüksek 

su tutma kapasitesi nedeniyle, sulama suyunun topraktan hemen uzaklaşmasını engelleyerek düşük su 

tüketimini sağlamaktadır  (Engin ve Cöcen, 2012). 

 

Lenarditin tarımda kullanımı esas olarak iki şekilde olur; Bunlar katı (granül) veya sıvı olarak kullanım 

şeklindedir (Altın, 2012: 12): 

Katı (granül) kullanım: Madenden çıkartılan leonardit; kırılması, öğütülmesi, elenmesi, içerisindeki yabancı 

maddelerin temizlenmesi ve kurutulup suyunun alınması için bir dizi fiziksel işlemlerden geçirilir. Daha sonra 

torbalanıp tarlaya iletilen leonardit (toprağın, bitkinin ve leonarditin türü ve özelliklerine göre değişen 

oranlarda) toprakla karıştırılır. 

 

Sıvı olarak kullanım: Leonardit, reaktör adı verilen kazanlarda potasyum hidroksit ile kimyasal işleme 

sokularak ham sıvı hümik asit elde edilir. Homojenizasyon ve filitrasyon işlemlerinden geçirilen sıvı hümik asit 

şişelenip satılır. Sıvı hümik asit tarlada, sulama suyuna karıştırılarak kullanılabileceği gibi, yapraktan da 

uygulanabilir. 

 

LEONARDİTLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Ferrini vd., (2005) leonarditin toprak iyileştirici olarak kullanılması ile toprak fiziksel özelliklerinin olumlu 

yönde etkilendiğini bildirmişlerdir. Leonardit uygulaması ile toprakta penetrasyon direnci kontrol ve 

gübrelemeye göre düşmüş, strüktür daha iyi gelişmiştir. 

 

Alagöz vd. (2006)’e göre, değişik kökene sahip organik materyallerin düzenli ve etkin bir biçimde kullanılması 

ile toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilebilmesi mümkündür. Deneme çakılı olarak 

yürütülmediği için, leonardit uygulamasının uzun yıllardaki etkisi değil, sadece bir yıllık kullanımının etkileri 

belirlenebilmiştir. 

 

Erkoç (2009), organik madde kullanımını ele aldığı yüksek lisans tezinde, leonardit uygulanan topraklardaki 

domates bitkileri kükürt uygulanan topraklardaki domates bitkilerine göre bitki büyüme parametrelerinde, 

verimde ve meyve iriliğinde daha yüksek değerler oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Leonardit 

uygulamasında yaprak sayısının fazla olması ve yaprak alanının daha geniş olmasıyla meyvelerin boyu, 

ağırlığı, çapı ve hacmi daha fazla olmuştur. 
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Turgay vd.,  (2011) humik madde uygulamasının çalışmalarının ilk yılında toprak organik madde miktarını 

arttırırken, ikinci yıl organik madde üzerine bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. 

 

Gül vd., (2015) yaptığı araştırma da zeolit ve leonardit gibi toprak düzenleyicilerin fiğ için uygulanması ot ve 

tohum verimini artırmıştır. Ancak ot veriminde kimyasal gübre + zeolit ve ahır gübresi + leonardit 

uygulamalarıyla verim artışı daha fazla olmuştur. Zeolit ve leonarditin etkisi topraktaki bitki besin 

elementlerinin yıkanmasını engelleyerek etkinliklerini artırmalarından kaynaklanmış olabilir. 
 

YÖNTEM 

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden arşiv tarama yöntemi ile elde edilen kaynaklar çözümlenip ikincil 

veriler analiz edilerek mevcut çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile sonraki akademik çalışmalar için derlenmiş 

veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Günümüzde insanlar gittikçe bilinçlenmekte ve beslenmelerine dikkat etmeye çalışmaktadırlar. Her ne kadar 

evde kullandıkları gıda ürünlerinin organik olmasına dikkat etseler de kadınların iş hayatına dâhil olmasıyla 

dışarıda yemek yeme alışkanlığı arttığından dolayı sağlıklı beslenmek için sadece evlerde organik ürünlerin 

kullanılması yeterli olmamaktadır. Tüketiciler kadar yiyecek içecek işletmeleri de kullandıkları ürünlerin 

organik olmasına dikkat etmek zorunda kalmaktadır.   

 

Sadece sağlık açısından değil, eski lezzetlerin tekrar elde edilebilmesi açısından organik gıdaların kullanılması 

çok önemlidir. Tüketici ve işletmelerin bu talebine çiftçilerin karşılık verebilmesi için hem ekonomik hem de 

toprağın verimi açısından oldukça önemli olan kimyasal gübreleme yerine leonardit gibi organik gübrelerin 

kullanılmasıyla hem kaliteli, canlı, sağlıklı, lezzetli ürünler yetiştirilmesi hem de ürünlerin verim artışı 

sağlanacaktır. 

 

Çalışmada zamanla artan beslenme ihtiyacına karşılık vermek isteyen üreticilerin kimyasal gübreleme ile 

kaybedilen lezzetlerin ve sağlıklı ürünlerin leonardit gibi ülkemizde bol bulunan organik gübreler kullanılarak 

geri kazanılması ve bununla birlikte hem ekonomi açısından hem de toprağın ıslahı açısından çok leonardit 

madeninin öneminden bahsedilmektedir. 

 

Doğal hammaddelerden üretilecek toprak düzenleyiciler ve gübreler ülkemizde organik tarımın gelişmesine 

önemli katkılar sağlayacaktır. Başta Gönen ilçesi olmak üzere ülkemizde bolca bulunan bu madene gereken 

önemin verilmesiyle çiftçiler fayda sağlayacak, öz kaynaklarımız ile gübre daha ucuza elde edileceğinden 

gübre tüketimi artacak ve buna bağlı olarak topraklarımız organik madde yönünden zenginleşerek tarım 

ürünlerinde verimlilik artacaktır. Bununla birlikte organik ürünlerin artmasıyla da tüketiciler daha sağlıklı ve 

lezzetli yiyecek ve içeceklere kavuşmuş olacaklardır.  

 

Balıkesir’de Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edremit Ovası ilin başlıca üretim yerleri olarak 

geçmektedir. Leonarditin Gönen’de bulunması tarımda kullanılmasını kolaylaştıracak ve verimi arttıracaktır. 

2017de çıkan habere göre uygun fiyata verimli alan bulamayan Yalovalı üreticiler Gönen’de kivi üretimine 

başlaşmışlar ve Gönen’deki şartların daha ekonomik olduğunu söylemişlerdir (www.haberler.com, 2017). 

Şartların ekonomik olması, leonarditin tarımda kullanılmasının artması, verimi arttrımasının duyulması daha 

fazla üreticiyi ve yatırımcıyı bölgeye çekecektir. Ayrıca Gönen’e has ürünlerin yetiştirilmesinde leonarditin 

kullanılmasıyla ürünlerin kalitesinin ve öneminin artması ile coğrafi işaretleme yapılması gündeme 

gelebilecektir. Coğrafi işarete sahip yöresel ürünlerin turistik değere dönüşmesi, yiyecek-içecek 

işletmelerinde üretimde bu ham maddelerin kullanılması talepleri arttıracak ve böylece bölge ekonomisine 

sağladığı katkı da artacaktır.  
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ÖZET:   

 

Turizmin yaratmış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerden olumlu yönde ve maksimum 

düzeyde yararlanabilmek için toplumun tüm kesimlerinin turizm desteğinin sağlanması gerekmektedir. 

Söz konusu etkilerin turizm gelişiminde sürekliliğinin sağlanması açısından toplumun turizm bilincinin 

belirlenmesi ve farkındalığının artırılması önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan destinasyonların 

ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinden büyük pay alabilmesinde, toplumun turizm bilincinin 

bilinmesinin ve buna bağlı olarak turizm planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesinin rolü büyüktür. Bu 

noktadan hareketle, çalışmanın konusunu turistik bir destinasyondaki toplumun turizm bilincinin 

belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma alanı olarak Türkiye’nin ilk turistik 

destinasyonlarından biri olan, doğal ve tarihi zenginlikleri gibi turizm arz kaynaklarıyla ön plana çıkan Erdek 

ilçesi seçilmiştir. Çalışmada Erdek’te toplumun turizmi nasıl algıladığı, turizm gelişimine bakış açısı ve 

turizmin gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Betimsel bir nitelik taşıyan bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle örneklemden elde edilen veriler 

yüzde ve frekans yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, Erdek toplumunun turizmi ekonomik 

açıdan yarar sağlayan, yaşam kalitesini artıran, kültürel gelişime destek veren bir olgu olarak gördüğünü 

ortaya çıkardığı gibi turizmin hayat pahalılığı, çevre kirliliği, aşırı kalabalıklaşma, gürültü ve trafik gibi 

sorunları da beraberinde getirdiğini göstermektedir. 
 

Anahtar sözcükler: turistik destinasyon, turizm bilinci, turizm gelişimi, Erdek 

JEL Kodu: Z32 
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ABSTRACT:   

 

To benefit positively and to the maximum extent from the economic, social, cultural and environmental 

impacts that tourism has created, tourism support of all segments of the society needs to be provided. It is 

important to determine the tourism consciousness of society and increase its awareness in order to ensure 

the continuity of the mentioned effects in tourism development. Knowing the society’s tourism 

consciousness and the implementation of tourism planning activities accordingly have an essential role in 

taking a big share of especially developing countries from national and international tourism movements. 

The subject of the study is to determine the society’s tourism consciousness in a touristic destination. Erdek 

which is one of the first touristic destinations of Turkey and prominent with its tourism supply sources such 

as natural and historical resources was chosen as the research area. In the study, it was aimed to determine 

how the society perceives tourism, its point of view of tourism development and what needs to be done for 

tourism development. In this descriptive study, the data was gathered from the sample with convenience 

sampling was analyzed by the percentage frequency distribution. The findings of the study reveal that Erdek 

society regards tourism as a phenomenon that economically beneficial, improving quality of life, supporting 

cultural development. However, the study also shows that tourism brings problems such as high cost of 

living, environmental pollution, overcrowding, noise and traffic.  

 
Keywords: touristic destination, tourism consciousness, tourism development, Erdek 

JEL Code: Z32 
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GİRİŞ  

 

Turistik destinasyonlarda toplumun tüm kesimlerinin turizm olgusuna dair geliştirmiş olduğu bilinç, turizm 

faaliyetlerinin planlanması ve başarılı bir şekilde sürdürülebilirliğinde büyük bir rol oynamaktadır. Toplumun 

turizmi algılayış biçimi, turizm faaliyetlerine ve girişimlerine sağladığı destek, turistlerle kurulan iletişim 

biçimleri, turistlere gösterilen misafirperverlik, turistleri aldatıcı hareketlerde bulunmamak, turizm hizmeti 

sunan işletmelerin müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları, kamu hizmetlerinin turistlerin yararına 

olacak şekilde düzenlenmesi gibi unsurlar toplumun turizm bilincini oluşturmaktadır.  

 

Toplumu oluşturan turizm paydaşları arasında büyük bir kesimi yerel halk oluşturmaktadır. Zenker ve 

Beckmann (2012) de çalışmalarında önemli paydaşlar arasında dört grubu işaret etmiş ve bunları ziyaretçiler, 

özel sektör/kamu sektörü, medya ve yerel halk olduğunu belirtmişlerdir. Turistik bir destinasyonda yaşayan 

yerel halk, turizm faaliyetlerinin meydana getirdiği olumlu ya da olumsuz etkileri en çok hisseden kesimdir. 

Yerel halkın turizmi algılayış biçimi, turizmden sağladığı yararlar doğrultusunda turizme verdiği desteği de 

etkilemektedir. Eğer bir ev sahibi toplum toplam turizm etkilerini negatif olarak algılarsa, bu toplumdan 

turizme gelen destek düzeyi azalacaktır (Chen, 2000). Dolayısıyla turistik bir destinasyonda turizmin başarılı 

bir şekilde sürdürülmesinde yerel halkın turizm etkilerini olumlu bir şekilde algılaması ve turizm faaliyetlerine 

desteğini sürdürmesi önem arz etmektedir.  

 

Butler’e göre (1980) yerel halkın turizm algısını etkileyen temel faktör, turizmin kişisel yaşam üzerindeki 

etkileridir. Başlangıçta çoğunlukla olumlu olarak değerlendirilen bu etkiler turizme karşı olumlu bir bakış açısı 

geliştirilmesini sağlarken süreç içerisinde farklı alanlarda turizmin olumsuz etkileri ortaya çıkmaya 

başlamaktadır. Bu durumda yerel halkın turizme olan bakış açısı da giderek olumsuz olmakta ve buna paralel 

olarak da turizm desteği azalmakta ve hatta durma noktasına gelmektedir. Turizm algısı olumlu yönde olan 

bir toplumda turizm gelişimi de buna bağlı olarak artacaktır. Böyle bir toplumda turizm bilinci oluştuğu için 

hem turistler destinasyondan memnun deneyimlerle ayrılacak hem de yerel halk başta olmak üzere 

toplumun diğer kesimleri de turizmin ekonomik, sosyal, kültürel gibi çeşitli alanlarda sağlamış olduğu 

faydalardan pay alabileceklerdir.   

 

Yerel halkın turizme desteğinin söz konusu olmadığı durumlarda destinasyonlardaki turizm faaliyetlerinin 

planlanması ve uygulanması başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden yerel halkın turizme dair tutum ve 

algılarının sürekli araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın konusunu, turistik bir destinasyondaki 

toplumun turizm olgusuna bakış açısının ve destinasyondaki mevcut turizm potansiyeli ile turizm gelişimi için 

neler yapılması gerektiğine dair görüşlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışma “turizm bilinci” kavramını 

ön plana çıkararak, kişisel çıkarlardan çok destinasyon çıkarları doğrultusunda turizm faaliyetlerini yürüten, 

en yüksek turist memnuniyetine ulaşma amacına yönelik faaliyetlerini planlayan ve buna göre turistlerle 

iletişimi düzenleyen bir toplumun yüksek bir turizm bilinci düzeyine sahip olduğunu savunmaktadır. 

Çalışmada öncelikle toplumun turizm etkilerini algılama biçimleri ve turist-yerel halk iletişimi üzerine 

kavramsal bir çerçeve sunulmuş, ardından araştırma alanı olarak seçilen Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesi 

evreninde gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına yer verilmiştir.  Sonuç bölümünde ise çalışmanın genel 

bir değerlendirmesi yapılarak çeşitli önerilere yer verilmiştir.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Turizm politika ve stratejilerinin geliştirilmesinde toplumsal katılım son derece önemlidir. Turizm 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin temel koşulu toplum odaklı turizm anlayışını 

geliştirmektir ve bu anlayışın geliştirilmesi ancak toplumun, toplumu yönetenlerin ve turizm sektöründeki 

tüm paydaşların etkin katılımı ile mümkün olmaktadır (Tosun ve Timothy, 2003). Bu konuyla ilgili 

çalışmalardan birinde Yoon vd. (2001) turizmin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkilerinin toplam 

turizm etkisini açıklama düzeyini ve toplam turizm etkisinin yerel halkın turizm desteğini açıklama düzeyini 

bir model üzerinde incelemişlerdir. Araştırmacılar turizmin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkilerinin 

toplam turizm etkisi üzerinde etkiye sahip olduğu ve bu faktörlerden en etkili olanın ise ekonomik etkiler 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini 

araştıran pek çok çalışma yapılmıştır (Andereck vd., 2005; Andriotis, 2005; Akis vd., 1996; Akova, 2006; 

Besculides vd., 2002; Berber, 2003; Brunt ve Courtney, 1999; Chen, 2000; Çavuş ve Tanrısevdi, 2002; Doğan, 

1989; Dyer vd., 2007; García vd., 2015; García vd., 2016; Gümüş ve Özüpekçe, 2009; Gürbüz, 2002; Gürsoy 

ve Rutherford, 2004; Lee vd., 2007; Mason ve Cheyne, 2000; McGehee ve Andereck, 2004; Özdemir ve 

Kervankıran, 2011; Özel, 2014; Schofield, 2010; Stylidis vd., 2014; Türker ve Türker, 2014; Yoon vd., 2001).  

 

Araştırmalarda turizmin ekonomik etkileri genellikle olumlu olarak algılanırken, özellikle sosyo-kültürel 

etkiler açısından bazen olumlu bazen olumsuz algılamaların olduğu sonuçlara ulaşılmaktadır. Yerel halkın 

turizmin farklı etkilerini algılamaları diğer alanlardaki etkileri algılama düzeyini etkilemektedir. Yani bir turist 

güçlü bir şekilde ekonomik etkileri algılıyorsa, bu durum sosyal ve kültürel etkilerini algılama düzeyini 

etkilemektedir (Gürsoy ve Rutherford, 2004). Bir başka deyişle bir boyutun etkilerinin olumlu bir şekilde 

algılanması ve bu etkilerden fayda sağlanması, diğer boyutların negatif etkilerinin tolere edilmesine neden 

olmaktadır. Çalışkan ve Tütüncü’nün (2008), Kuşadası halkının turizme bakış açısı ve turizm gelişiminden 

beklentilerini belirlemek amaçlı gerçekleştirdikleri çalışmalarında yerel halkın ekonomik bağımlılıklarından 

dolayı turizme olumlu yaklaştığı ve bu nedenle turizmin diğer olumsuz etkilerini görmezden geldiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Başka bir çalışmada Mason ve Cheyne (2000), yerel halkın turizm gelişimine destek verdiğini 

fakat bu desteğin homojen şekilde her alana yansımadığını belirtmişlerdir. Bölgede turizm tesislerinin çok 

olması ve iş imkânlarının fazla olmasından dolayı turizm olumlu bir etkiye sahipken, trafik sorunları ve gürültü 

kirliliği nedeniyle turizm hareketlerine karşı negatif bir algı da hâkimdir. Bu durum turizmin çevresel 

etkilerinin de toplumda önemli bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Yoon vd. (2001) ekonomik etkilerin 

yanı sıra toplumun turizm desteği konusunda toplam turizm etkisinde çevresel etkilerin de oldukça önemli 

bir payı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Schofield (2010) turizmin algılanan fayda ve 

maliyetleri konusunda olumsuz çevre sorunlarının olumlu ekonomik ve sosyal etkilerin önüne geçtiğini 

vurgulamıştır.  

 

Turizm etkilerini algılama düzeyi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörlerin 

başında toplumu oluşturan bireylerin demografik özellikleri gelmektedir.  Çavuş ve Tanrısevdi (2002) yaşın 

turizm etkilerini algılamada önemli bir etken olduğunu ve yaşlıların gençlere göre daha negatif algılara sahip 

olduğu sonucuna ulaşırken, Gürbüz (2002) de turizmin kültürel anlamda en çok gençleri etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Benzer şekilde McGehee ve Andereck (2004) çalışmalarında katılımcı ne kadar yaşlı olursa 

turizmin olumsuz etkilerini kabul etmesinin o kadar az olası olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Türker ve Türker 

(2014) cinsiyet konusunda kadınların erkeklere oranla turizm etkileri açısından daha olumsuz yaklaşıma 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonucun nedeni turistlerin bölgeyi ziyaretlerinden itibaren başlayan aile 

hayatlarındaki bozulmalara bağlanmıştır. Aynı çalışmadan çıkan bir diğer sonuç da gelir seviyesi yüksek 

olanların turizmin kültürel etkileri açısından daha olumsuz tavır sergilemesidir. Gelir seviyesi düşük olanlar 

ekonomik getirileri nedeniyle kültürel etkileri göz ardı edebilmektedir.  Gümüş ve Özüpekçe (2009) turizm 

etkilerinin yerel halkın kırsal ya da kentsel alanda yaşamaları, cinsiyet ve meslek açısından değişiklik 

göstermediği sonucuna ulaşırken emekli ve eğitim durumu yüksek kişilerin turizmin sosyo-kültürel etkilerine 

daha olumlu yaklaştığını ortaya çıkarmışlardır. 
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Turist-yerel halk etkileşimi ve bu iki grup arasındaki iletişim biçimi de toplumun turizm algısına bağlı olarak 

şekillenmekte ve turizm gelişiminde önemli bir paya sahip olmaktadır. Yerel halkın turistlere olan bakış açısı 

ve onlara yaklaşım biçimi turizmden beklenen faydalarla yakından ilişkilidir. Yerel halkın turistlere yakın 

davranması, misafirperverlik göstermesi turistlerin gittikleri destinasyona bağlılıklarını artırarak kalış 

sürelerini uzatmakta ve ağızdan ağıza pazarlama yoluyla yeni turistlerin de destinasyona seyahat etmelerini 

sağlayabilmektedir. Aksine, turistlere karşı düşmanca hislerin beslenmesi ve saldırgan tavırlar turizmden 

beklenen faydaların azalmasına yol açacaktır. Turizm hareketlerinden beklenen önemli faydalardan birinin 

insanlar arasında kaynaşma, anlaşma ve yakınlığı artırması olduğu düşünüldüğünde turistlerle yerel halk 

arasında yoğun ve doyum verici ilişkilerin olması gerektiği açıktır (Doğan, 2004’ten aktaran Özdemir ve 

Kervankıran, 2011). Turist ve yerel halk arasındaki etkileşime Butler’in (1980) Turizm Alanı Yaşam Döngüsü 

Modeli ve Doxey’in (1975) Rahatsızlık Endeksi Modeli de değinmektedir. Turizm Alanı Yaşam Döngüsü 

Modeline göre, turizmin bölgede henüz gelişme göstermediği keşif aşamasında turistlerin yerel halkla 

iletişimi oldukça yüksektir. İlgi aşamasında sadece turistlere yönelik hizmetler sunmaya başlayan yerel halkla 

turistlerin iletişimi yine yüksek düzeydedir. Gelişim aşamasında bölgede turizme yerel katılım giderek 

azalmaya başlar ve yabancı işletmeler bölgede varlıklarını göstermeye başlarlar. Sağlamlaşma aşamasında 

bölge ekonomisinin büyük bir kısmı turizme bağımlıdır ve yerel halk turizm hareketlerinden ve turistlerden 

rahatsızlık duymaya başlar. Bundan sonraki aşamada turizmin giderek artan olumsuz etkileri doğru orantılı 

olarak bu rahatsızlığın düzeyini de artıracaktır. Doxey’in Rahatsızlık Endeksi Modelinde de Butler’a paralel 

olarak ilk aşama olan aşırı iyi hissetme aşamasında turistler turizm hareketlerinden memnundur ve turistleri 

iyi bir şekilde karşılamaktadır. Kayıtsızlık aşamasında turistler ekonomik mecburiyetlerinden dolayı turizmi 

zorunlu bir seçenek olarak görürler ve turistlere karşı iyi davranmaya devam ederler. Ancak turizm 

hareketlerinin giderek gelişme gösterdiği ve buna paralel olarak olumsuz etkilerinin de arttığı rahatsızlık 

aşamasında artık turistlerden rahatsızlık duyulmaya başlanır. Muhalefet aşaması bu rahatsızlığın giderek 

arttığı ve turistlerin artık bölgede hoş karşılanmadığı aşamadır. Son düzey aşaması ise turistlerin artık turizmin 

özellikle olumsuz çevresel ve kültürel etkilerinin yol açtığı bozulmanın düzelmesinin mümkün olmadığını 

anladığı aşama olarak nitelendirilmektedir (İçöz vd. 2002’den aktaran Kahraman ve Türkay, 2006). 
 

YÖNTEM 

 

Bir yörede turizm faaliyetlerinin gelişimi, toplumun turizme bakış açısı, turizmi nasıl algıladığı, turizm 

gelişimine hazır olup olmadığı, turistlerle iletişiminin nasıl olduğu ve turizm gelişiminden beklentilerinin neler 

olduğu gibi konularla yakından ilgilidir.  Bu noktadan hareketle, betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmada 

Erdek toplumunun turizme, turiste ve turizm gelişimine bakış açısını, bir başka deyişle turizm bilinci düzeyini 

ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

 

Çalışmanın araştırma evrenini Balıkesir iline bağlı olan ve Kapıdağ Yarımadası’nda 307 km2’lik bir alanı 

kaplayan Erdek ilçesi oluşturmaktadır. 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Erdek 

ilçesinin nüfusu 32317’dir. Bu nüfus 16475 erkek ve 15842 kadından oluşmaktadır.1 Çalışmada kolayda 

örnekleme yöntemiyle Ocak – Haziran 2018 döneminde 318 kişilik bir örneklem grubu elde edilmiştir.  

 

Araştırmada veri toplama amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu altı bölümden oluşmakta olup 

Akova (2006), Özdemir ve Kervankıran (2011) ve Ekici ve Çizel’in (2014) çalışmalarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin ifadelere yer verilirken ikinci 

bölümde ise katılımcıların tatil alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Üçüncü bölümde ilgili 

literatürden yola çıkarak hazırlanan, katılımcıların turizm algılarını belirlemeye yönelik ifadelere yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde turist-yerel halk iletişimine yönelik olarak katılımcıların turistlerle iletişim 

biçimleri ve tercih edilen turist tipleriyle ilgili ifadelere yanıt vermeleri istenmiştir. Beşinci bölümde 

katılımcıların turistik bir destinasyon olarak Erdek ilçesinin mevcut turizm potansiyeli hakkındaki 

                                                             
1 https://www.nufusu.com/il/balikesir-nufusu, Erişim: 19.08.2018 
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düşüncelerini belirleme amaçlı ifadelere yer verilirken, son bölümde ise Erdek’teki turizm gelişimine yönelik 

olarak katılımcıların yaklaşımlarını ortaya çıkarma amaçlı ifadeler yöneltilmiştir. Anket tekniği ile örneklem 

grubundan elde edilen veriler yüzde ve frekans yöntemiyle analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar yardımıyla 

açıklanmıştır.  

 

BULGULAR 

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Dair Bulgular 

 

Bir toplumu oluşturan bireylerin demografik özellikleri turizm etkilerini algılama biçimlerini etkileyen en 

önemli unsurlardandır. Örneklemi oluşturan katılımcıların demografik özelliklerine ait betimleyici istatistikler 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi örneklem grubunun %49,7’si kadın, %48,7’si ise erkek katılımcılardan 

oluşmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise katılımcıların büyük çoğunluğunun 45 yaş altında 

olduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların %30,4’ü 15-24; %20,4’ü 25-34, %22,4’ü ise 35-44 yaş aralığındadır. 

Bu, Erdek’te genç ve dinamik bir nüfus yapısının varlığına işaret etmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarıyla 

ilgili veriler, katılımcıların büyük kısmının (%52,2) önlisans ya da lisans eğitimi aldığını göstermektedir. Kişilerin 

eğitim düzeyleri ile turizm algısı, turizm faaliyetlerine katılma, merak ve yeni yerler görme isteği arasında 

doğru orantılı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Örneklem grubunun çalışma durumundan elde edilen 

verilerden, katılımcıların %17,6’sının hizmet sektöründe çalıştığı; %12,3’ünün öğretmen; %11,3’ünün 

memur ve %10,1’inin emekli olduğu anlaşılmaktadır. Gelir seviyesi arttıkça turizm faaliyetlerine katılım oranı 

da artmaktadır. Gelir durumu ile ilgili verilere bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun yüksek bir 

gelire sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Katılımcıların %33’ü 2000-3500 TL; %25,2’Sİ 2000 TL’den az ve 

%17,9’u ise 3501-5000 TL arası gelir düzeyine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yerel halkın bir turizm paydaşı 

olması nedeniyle gelirlerini nasıl değerlendirdikleri, turizm girişimleri için kullanıp kullanmadıkları 

destinasyonun turizm gelişimini de etkilemektedir. Aile gelirini değerlendirme şekline yönelik ifadeye verilen 

yanıtlar değerlendirildiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun (%54,1) gelirlerini diğer amaçlar (borç 

ödeme vb.) için kullandıkları anlaşılmıştır. Katılımcıların %13,1’inin bankaya yatırma; %10,4’ünün 

gayrimenkul alımı ve %6,3’ünün yapılan işi büyütme şeklinde gelirlerini değerlendirdikleri görülmektedir. Bu 

bölümde katılımcılara yabancı dil bilgisine yönelik bir ifade de yöneltilmiştir. Çünkü yerel halkın yabancı dil 

bilgisi onun yabancı turistlere olan bakış açısını ve iletişim isteğini etkilemektedir. Bu ifadeden elde edilen 

veriler katılımcıların yaklaşık yarısının (%49,1) yabancı dil bildiğini göstermektedir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  n % 

Cinsiyet (n=313; %98,4) Medeni Durum (n=306; %96,2) 

Kadın 158 49,7 Evli 153 48,1 

Erkek 155 48,7 Bekar 153 48,1 

Yanıtsız 5 1,6 Yanıtsız 12 3,8 

Yaş (n=312; %98,1) Çalışma Durumu (n=304; %95,6) 

15-24 95 30,4 Hizmet Personeli 56 17,6 

25-34 65 20,4 Öğretmen 39 12,3 

35-44 70 22,4 Memur 36 11,3 

45-54 33 10,6 Emekli 32 10,1 

55-64 25 8,0 Öğrenci 29 9,1 

65+ 24 7,7 Ev Hanımı 25 7,9 

Yanıtsız  6 1,9 İşçi 20 6,3 

Eğitim Durumu (n=310; %97,5) Akademisyen 11 3,4 

İlköğretim 47 14,8 Esnaf 11 3,4 

Lise 82 25,5 Mühendis 7 2,2 

Önlisans / Lisans 166 52,2 Yönetici 5 1,6 
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Lisansüstü 15 4,7 Diğer 33 10,4 

Yanıtsız 8 2,5 Yanıtsız 14 4,4 

Aile Aylık Geliri (n=299; %94) 
Aile Gelirini Değerlendirme Şekli 

(n=297; %93,8) 

2000 TL’den az 80 25,2 Bankaya Yatırma 44 13,8 

2000 – 3500 TL 105 33,0 Gayrimenkul Alımı 33 10,4 

3501 – 5000 TL 57 17,9 Yapılan İşi Büyütme 20 6,3 

5001 – 7500 TL 37 11,6 Döviz-Altın Alımı 18 5,7 

7500 TL’den fazla 20 6,3 Toprak Alımı 10 3,1 

Yanıtsız 19 6,0 Diğer 172 54,1 

Yabancı Dil Bilgisi (n=309; %97,2) Yanıtsız  21 6,6 

Evet 156 49,1    

Hayır 153 48,1    

Yanıtsız 9 2,8    

 

Erdek Toplumunun Turizmi Algılama Şekline Dair Bulgular 

 

Toplumu oluşturan çeşitli kesimlerin tatile çıkma alışkanlığına sahip olmaları ve gittikleri bölgelerde “turist 

olma” deneyimini yaşamaları, gelen turistlerle empati kurma becerilerinin gelişmesini sağlayarak turist-

toplum iletişimini şekillendirmekte, bu da toplumun turizm bilinci düzeyini etkilemektedir.  

 

Tablo 2, katılımcıların tatile çıkma alışkanlığına dair verileri göstermektedir. Buna göre katılımcıların büyük 

çoğunluğu (%62,6) tatile çıkma alışkanlığına sahipken; %37,4’lük kesim ise tatil amaçlı seyahat 

etmemektedir. Tatile çıkma alışkanlığına sahip olan %62,6’lık kesimin tatil için tercih ettiği bölgelere 

bakıldığında ilk sırayı %40,2’lik oranla Ege Bölgesi almaktadır. Ardından %29,1’lik oranla Akdeniz Bölgesi 

gelmektedir. Daha yakın mesafedeki destinasyonları tercih eden %18,1’lik kesim ise bu ifadeye Marmara 

Bölgesi yanıtını vermişlerdir. Diğer bölgeler ve yurtdışı seyahatleri ise çok az oranlarda gerçekleşmektedir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Tatil Alışkanlığı 

 n %  n % 

Tatile Çıkma Alışkanlığı Tatil Bölgesi 

Evet 199 62,6 Akdeniz Bölgesi 58 29,1 

Hayır 119 37,4 Ege Bölgesi 80 40,2 

   Marmara Bölgesi 36 18,1 

   Karadeniz Bölgesi 11 5,6 

   İç Anadolu Bölgesi 7 3,5 

   Doğu Anadolu Bölgesi 1 0,5 

   Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2 1,0 

   Yurtdışı 4 2,0 

   Toplam 199 100 

 

Tablo 3’te katılımcıların turizm olgusuna bakış açısını ortaya çıkarmaya yönelik ifadelere dair veriler yer 

almaktadır. Birden fazla seçeneğin işaretlendiği bu sorudaki amaç, katılımcıların turizmi daha çok hangi 

boyutuyla (ekonomik/sosyal/kültürel/çevresel) ve nasıl (olumlu/olumsuz) algıladıklarını ortaya çıkarmaktır. 

İfadelere verilen yanıtlar değerlendirildiğinde katılımcıların genellikle turizm olgusuna olumlu olarak 

yaklaştıklarını söylemek mümkündür. Erdek toplumu turizmi öncelikle ekonomik açıdan kazanç sağlayan bir 

faaliyet olarak görmekte (%88) ve buna bağlı olarak yaşam kalitesini artıran bir olgu olduğunu 

düşünmektedir (%84,6). Bununla birlikte, Erdek toplumu turizmin kültürel gelişime olan katkısı (%81,4), tarihi 

ve kültürel değerleri koruyucu bir güç olması (%76,7) ve doğal çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini 

sağlaması gibi olumlu etkileri olduğu görüşündedir. Öte yandan, özellikle yaz aylarındaki bölgesel 

enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı toplumun büyük bir kısmı tarafından turizmin en büyük negatif etkisi 

olarak değerlendirilmektedir (%76,1). Yüksek sezonda nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar turist ağırlayan 
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Erdek’te meydana gelen aşırı kalabalıklaşma ve bunun sebep olduğu gürültü ve trafik sorunları turizmin 

getirdiği ikinci negatif etki olarak görülmektedir (%65,7). Toplumun önemli bir kesimi yine negatif bir etki 

olarak turizm gelişiminin ve bu amaçla yapılan yatırımların ve girişimlerin çevresel kirliliğe neden olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir (%62,2). Turizmin birçok bölgede sebep olduğu negatif kültürel ve sosyal etkiler 

ise Erdek toplumu tarafından çok fazla algılanmamaktadır. Bunun sebebi Erdek’in iç turizm hareketlerinin 

olduğu bir destinasyon olmasından kaynaklanmaktadır. Yabancı turistlerin kitleler halinde gelmemesi, yerel 

halkın tutum ve davranışlarında çok büyük ve kalıcı değişikliklere neden olmamakta (%38,4) ve buna bağlı 

olarak da bu durum toplumun kültürel değerlerine olumsuz olarak yansımamaktadır (%33,6). 

 

Tablo 3. Katılımcıların Turizm Olgusuna Bakış Açısı 
 n % 

Turizm Olgusuna Bakış Açısı 

Turizm yerel halka ekonomik kazanç sağlar. 280 88,0 

Turizm yerel halkın yaşam kalitesini artırır. 269 84,6 

Turizm yerel halkın kültürel gelişimine katkı sağlar. 259 81,4 

Turizm tarihi ve kültürel değerleri koruyan bir faaliyettir.  244 76,7 

Turizm yörede hayat pahalılığına neden olur. 242 76,1 

Turizm doğal çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunur. 238 74,8 

Turizm aşırı kalabalıklaşma, gürültü, trafik gibi sorunlar yaratır. 209 65,7 

Turizm gelişimi çevresel kirliliğe neden olur. 198 62,2 

Turizm yerel halkın tutum ve davranışlarını olumsuz etkiler. 122 38,4 

Turizm yerel halkın kültürel değerlerinin yok olmasına neden olur.  107 33,6 

 

Turizm gelişiminde önemli unsurlardan biri de turist ve toplumu oluşturan kesimler arasındaki iletişimdir. 

Tablo 4, Erdek toplumunun turistle kurduğu iletişim çeşidine ve Erdek’te görmek istediği turist tiplerine dair 

verileri göstermektedir. Erdek toplumunun turistlerle iletişimi daha çok tesadüfi diyaloglar şeklinde 

gerçekleşmektedir (%44,6). Bununla birlikte turistlerle ayaküstü sohbet (%18,9) ve misafir olarak ağırlama 

(%13,5) şeklinde iletişim kuran bir kesim de bulunmaktadır. Erdek’te bilinçli olarak turistlerle iletişim 

kurmamayı tercih eden bir kesim de yer almaktadır (%10,4). Erdek toplumunda genellikle hem yerli hem 

yabancı turisti görmek isteyen bir kesim ağırlığı mevcuttur (%51,6). 

 

Tablo 4. Katılımcıların Turistle Kurduğu İletişim ve Tercih Edilen Turist Tipi 
 n %  n % 

Turistle İletişim  

(n=311; %97,8) 

Tercih Edilen Turist Tipi 

(n=312, %98,1) 

Tesadüfi diyaloglar 142 44,6 Yerli-yabancı karışık 164 51,6 

Ayaküstü sohbet 60 18,9 Şehir dışından gelen yerli halk 117 36,8 

Misafir olarak ağırlama 43 13,5 Yabancı turist 16 5,0 

İletişim kurmuyorum 33 10,4 İlçe halkı 15 4,7 

İş bağlantısı 33 10,4 Yanıtsız  6 1,9 

Yanıtsız  7 2,2    

 

Erdek Toplumunun İlçedeki Mevcut Turizm Potansiyeline Bakış Açısına Dair Bulgular 

 

Toplumun bölgedeki mevcut turizm potansiyeli hakkındaki bilgisi ve bu potansiyele bakış açısı, toplumun 

çeşitli turizm paydaşlarını içeriyor olmasından dolayı turizm planlama stratejilerinin hazırlanmasında ve 

uygulanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Tablo 5, Erdek toplumunun ilçedeki mevcut turizm potansiyeline 

bakış açısına ilişkin verileri göstermektedir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Erdek İlçesinin Mevcut Turizm Potansiyeline Bakış Açısı 
 n % 

Erdek İlçesinin Mevcut Turizm Potansiyeli 

Alternatif turizme uygun zengin doğal güzelliklere sahiptir. 257 80,9 

Yöresel yemekler turizm amaçlı kullanılmaktadır. 254 79,9 

Turizm işletmeleri iyileştirilmiş durumdadır. 217 68,2 

Sakin ve güvenli bir ortam mevcuttur.  183 57,5 

Tarihi ve kültürel kaynaklar yönünden zengindir. 158 49,7 

Turizm imkânları yeterlidir. 133 41,8 

Turizm imkânları açısından çekicidir. 132 41,5 

 

Tablo 5’ten de görüldüğü gibi toplumun çok büyük bir kesimi Erdek ilçesinin alternatif turizme uygun zengin 

doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtmiştir (%80,9). Deniz-kum-güneş ürünüyle ön plana çıkan Erdek ilçesi 

için toplumun bu düşüncesi önem arz etmektedir. Son yıllarda ağırlık verilen çeşitli kültürel festivaller ve doğa 

turizmine yönelik çalışmalar olsa da turizm sezonunu uzatmak adına bunların yılın diğer aylarını da 

kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Toplumun önemli bir kesimi yöresel yemeklerin turizm 

amaçlı kullanıldığını düşünmektedir (%79,9). Son yıllarda çeşitli festivallerde ve yarışmalarda yörede yaşayan 

Pomak, Girit ve Boşnakların mutfak kültürlerine özgü yemekler sunulmaktadır. Ancak bu değerlerin 

gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için toplumun tüm paydaşlarını içeren geniş çaplı 

çalışmalara ağırlık verilmelidir. Toplumun yarısından fazlası Erdek’teki turizm işletmelerinin iyi bir durumda 

olduğunu belirtirken (%68,2), %57,5’lik bir kısmı da sakin ve güvenli bir ortamın mevcut olduğunu 

belirtmiştir. Bu oranın nispeten düşük olmasının nedeni yaz aylarında yaşanan aşırı kalabalıklarla 

açıklanabilir. Erdek’teki turizm imkânlarının yeterli olduğunu düşünenlerin oranı toplumun %41,8’ini 

oluşturmakta ve bu kesim bu imkânların turistler için çekici olduğunu düşünmektedir (%41,5). Turizm 

imkanları genel bir ifadedir ve ilçedeki farklı turizm türlerinin elverişliliği, konaklama işletmelerinin çeşitliliği 

ve kapasite açısından yeterliği, yiyecek-içecek işletmelerinin çeşitliliği, eğlence işletmelerinin varlığı, turistlerin 

boş zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli rekreasyon işletmelerinin hizmet vermesi, ilçenin şenlik, 

festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor olması gibi pek çok unsuru barındırmaktadır.  Erdek toplumunda 

Erdek ilçesinde bulunan turizm imkânlarını yeterli ve çekici bulanların oranının oldukça az olduğu dikkat 

çekmektedir.  

 

Erdek Toplumunun İlçedeki Turizm Gelişimiyle İlgili Görüşlerine Dair Bulgular 

 

Tablo 6, Erdek’teki turizm gelişimiyle ilgili olarak toplumun görüşlerine dair verileri sunmaktadır. Tabloda 

Erdek toplumunun turizm gelişimi için yapılması gerekenlerle ilgili görüşleri öncelik sırasına göre verilmiştir. 

Buna göre, Erdek toplumunda özellikle mevcut tesisleri yetersiz bulan ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesini 

savunan bir kesim ağırlıktadır (%66). Bunun yapılabilmesi için de toplumda bir turizm bilincinin varlığının 

olması gerektiğini düşünen kesim azımsanmayacak düzeydedir (%45,3). Önceki verilerle bağlantılı olarak 

Erdek’te pahalılığa işaret eden ve fiyatların daha ucuz olmasını savunan kesimin oranı ise %39’dur.  

 

Tablo 6. Katılımcıların Erdek’te Turizm Gelişimiyle İlgili Görüşleri 
 n % 

Turizm Gelişimi için Yapılması Gerekenler 

Mevcut tesisler iyileştirilmeli ve hizmet kalitesi artırılmalıdır. 210 66 

Yerel halkta turizm bilinci oluşturulmalıdır. 144 45,3 

Fiyatlar ucuzlatılmalıdır. 124 39 

Konaklama tesisleri çoğaltılmalıdır.  96 30,2 

Turizm sezonunu tüm yıla yayacak plan ve projeler gerçekleştirilmelidir. 96 30,2 

Yenileme ve restorasyon çalışmalarına önem verilmelidir. 83 26,1 

Daha etkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılmalıdır. 74 23,3 

Alternatif turizm türlerine ağırlık verilmelidir. 73 23 

Ulaşım olanakları geliştirilmelidir. 56 17,6 

Daha fazla gelişmemelidir. 50 15,7 

Turizm alanları kullanılırken sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. 42 13,2 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Turistik destinasyonlarda toplumun sahip olduğu turizm bilinci destinasyonun turizm gelişimi süreçlerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Toplumun turizm hareketlerine bakış açısı, turizm gelişiminden beklentileri, 

turistlerle kurdukları iletişim biçimleri, hizmet anlayışı gibi konular destinasyonun sürdürülebilir turizm 

gelişimine ilişkin strateji ve planlarında yol gösterici olmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin ilk turistik 

destinasyonlarından biri olarak önemli bir iç turizm merkezi konumunda olan Erdek’te yaşayan toplumun 

turizm bilincinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Toplumu oluşturan bireylerin demografik özellikleri, turizm etkilerini algılama biçimlerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Literatürde turizm etkilerini araştıran çalışmalarda demografik özellikler üzerinde önemle 

durulmuş ve her bir değişkenin farklı etkilere yol açtığını ortaya çıkaran sonuçlara ulaşılmıştır. Demografik 

özelliklerden biri olan yaş değişkeni özellikle çalışmalarda araştırılan bir değişkendir. Çalışmanın bulgularına 

göre Erdek’te genç ve dinamik bir nüfus yapısının olduğu görülmüştür. Katılımcıların turizm olgusuna bakış 

açısına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde, turizmin genellikle ekonomik fayda sağlaması, 

yaşam kalitesini artırması, kültürel gelişime katkı sağlaması ve kültürel, tarihi değerleri koruması gibi olumlu 

etkileri olumsuz etkilere göre daha çok hissedilmektedir. Bu durumun toplumu oluşturan nüfusun genç 

yoğunlukta olmasıyla açıklanması mümkündür. Ekonomik yaşamda daha çok var olan ve turizmin ekonomik 

getirilerine daha çok bağımlı olan genç ve orta yaşlı nüfus, turizmin diğer alanlardaki negatif etkilerini göz ardı 

etme eğilimi gösterebilmektedir. Bu sonuç literatürdeki bazı araştırma sonuçlarıyla da paralellik 

göstermektedir (Çalışkan ve Tütüncü, 2008; Çavuş ve Tanrısevdi, 2000; McGehee ve Andereck, 2004). 

Bununla birlikte katılımcıların çalışma durumları incelendiğinde hizmet personeli olarak çalışanların daha 

yüksek oranda olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum da Erdek’te yaşayanların doğrudan ya da dolaylı olarak 

turizm hareketlerinden kişisel olarak ekonomik fayda sağladığını, dolayısıyla turizmi daha çok olumlu şekilde 

algıladığını açıklamaktadır.  

 

Pozitif algılara göre daha az oranda olsa da Erdek toplumu, turizme ilişkin bazı alanlarda negatif algılara da 

sahiptir. Bu negatif algılar turizm gelişimi sürecinde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu algıların 

önemsenmemesi ve turizm gelişimi çabalarında bu algıları azaltacak önlemlerin alınmaması ileriki süreçlerde 

toplumun turizm desteğinin azalmasına yol açabilecektir. Negatif algılamaların daha çok hayat pahalılığı, aşırı 

kalabalıklar, trafik, otopark sorunları, çevre kirliliği gibi alanlarda olduğu görülmektedir. Erdek’in turizm 

sezonu sadece yüksek sezonla sınırlı kalsa da bu dönemde nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar nüfusu 

ağırlaması başta altyapı yetersizlikleri olmak üzere trafik, gürültü, çevre kirliliği, hizmetlerde aksamaların 

yaşanması gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Öte yandan yaşanan bölgesel enflasyonla birlikte 

fiyatlardaki artışlar da toplumun algıladığı önemli bir negatif etki olarak belirlenmiştir.  

 

Turizm gelişiminde önemli bir paya sahip olan turist-yerel halk arasındaki iletişim biçimleri açısından veriler 

değerlendirildiğinde, Erdek toplumunun turistlerle iletişim için özel bir çaba sarf etmediği ve daha çok 

tesadüfi biçimlerde iletişim kurduğu ortaya çıkmıştır. Bilinçli bir seçimle “iletişim kurmuyorum” diyenlerin 

oranı nispeten azdır (%10,4). Turizme ilişkin negatif algılamaları azaltacak önlemlerin alınmaması 

durumunda ve halkın ekonomik getirileri nedeniyle turizmin negatif etkilerini daha fazla tolere edemeyecek 

noktaya geldiğinde bu oranın artması muhtemeldir. Böyle bir durumda halk bilinçli olarak turizm 

hareketlerinden rahatsızlık duyacak ve turistlere düşmanlık hisleri besleyebilecektir.  

 

Erdek toplumunun ilçedeki mevcut turizm potansiyeline bakış açısına dair verilerle ilgili olarak, Erdek’teki 

turizm imkânlarını yeterli ve çekici bulanların oranının az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Turizm imkânları farklı 

turizm türlerinin elverişliliği, konaklama işletmelerinin çeşitliliği ve kapasite açısından yeterliği, yiyecek-içecek 

işletmelerinin çeşitliliği, eğlence işletmelerinin varlığı, turistlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri 

çeşitli rekreasyon işletmelerinin hizmet vermesi, ilçenin şenlik, festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor 
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olması gibi pek çok unsuru barındırmaktadır. İlçe halkı Erdek’in bulunduğu Kapıdağ Yarımadası’nın zengin 

doğal güzelliklere sahip olması nedeniyle alternatif turizm türü adına pek çok şey yapılabileceğini 

düşünmekte ancak mevcut yapılanları yeterli bulmamaktadır. Bu noktada doğa turizmi, kültür turizmi, 

gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerine yönelik girişimlerin artırılması hem yerel halkın da turizm 

gelişiminden memnuniyet duymasına yol açacak hem de bu turizm türlerinin Erdek’teki turizm sezonu 

uzatacak unsurlara sahip olmasından dolayı ilçenin turizm hareketlerinden elde edeceği faydanın da 

artmasına yol açacaktır.  

 

Erdek toplumunun ilçedeki turizm gelişimiyle ilgili görüşlerinden elde edilen veriler, turizm gelişimiyle ilgili 

olarak toplumun beklentisinin mevcut tesislerin iyileştirilerek hizmet kalitesinin artırılması, yerel halkta 

turizm bilincinin oluşturulması ve fiyatların ucuzlatılması konularında yoğunlaştığını ortaya çıkarmıştır. 

Katılımcıların %15,7’lik kısmının Erdek’in turizm anlamında daha fazla gelişmemesini ifade etmesi ise dikkat 

çekici bir sonuçtur. Araştırma verilerinden elde edilen bir diğer bulgu olan turistlerle iletişim kurmamayı 

tercih edenlerin varlığıyla (%10,4) birlikte düşünüldüğünde bu sonuç, Erdek’teki turizm hareketlerinden 

memnun olmayan bir kesimi işaret etmektedir. Bu kesim henüz oran olarak çok büyük bir kitleyi ifade 

etmemekle birlikte, gelecekteki turizm gelişimi çabalarına toplumun vereceği desteğin azalması ihtimalinin 

göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle destinasyon yöneticilerinin turizm planlama çalışmalarında 

belirli aralıklarla toplumun turizm algılarını araştırmaları ve toplumu oluşturan çeşitli kesimlerin (yerel halk, 

işletmeciler, esnaf, hizmet sağlayıcılar vb.) beklentilerini belirlemeleri önem arz etmektedir.  

 

Çalışmanın sonucu Erdek toplumunda turizm bilincinin oluştuğuna işaret etmekle birlikte, bu bilinç düzeyinin 

sürdürülebilir bir turizm gelişimi ve marka bir turizm bölgesi olmak için henüz istenilen düzeyde olmadığını 

göstermektedir. Erdek halkı turizmi kişisel çıkarları doğrultusunda ekonomik getirileri nedeniyle olumlu 

olarak görmekte ve bu nedenle algıladığı bazı negatif etkileri göz ardı etmektedir. Turizme verilen desteğin 

kişisel çıkarlardan çok destinasyon çıkarına verilmeye başlandığı, bir başka deyişle toplumun turizmin 

ekonomik bağımlılığından kurtulup gerçek anlamda ev sahibi bir toplum olarak turizme destek vermeye 

başladığı an istenilen düzeyde bir turizm bilinci düzeyinden bahsetmek mümkün olacaktır.  
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ÖZET:   

 

Turistik destinasyonların turizmde gelişmişlik düzeyleri yerel halkın turizmi algılama şekilleriyle doğrudan 

ilişkilidir. Yerel halkın turizmi algılama şekli beş farklı boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar, pozitif etkiler, 

negatif etkiler, kişisel fayda sağlama, memnuniyet düzeyi ve turizme verilen destek boyutlarıdır. Bu 

çalışmanın amacı, yerel halkın turizm algısını oluşturan boyutların destinasyonlardaki turizm faaliyetlerinin 

yerel halk tarafından kabulünün temel alındığı Doxey’in Rahatsızlık Endeksi perspektifinden 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Erdek ilçesi örnekleminde yerel halkın turizm algısını oluşturan 

boyutlar arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla sınanmıştır. Çalışmada kolayda 

örnekleme yoluyla seçilen örneklemden anket tekniğiyle veri elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda 

Erdek yerel halkının büyük çoğunluğunun turizme ilişkin tutumunda turizmin ekonomik getirisinden dolayı 

negatif etkileri göz ardı ederek turizm gelişimine olumlu yaklaştığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada Erdek yerel 

halkının turizmi istenenden çok mecbur kalınan bir seçenek olarak görmesinden dolayı ‘kayıtsızlık’ 

düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar sözcükler: turistik destinasyon, turizm gelişimi, turizm algısı, rahatsızlık endeksi, Erdek 
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ABSTRACT:   

 

The tourism development levels of touristic destinations are directly related to the tourism perceptions 

of the local residents. The tourism perception of the local residents is classified into five different 

dimensions. These dimensions are positive impacts, negative impacts, personal benefit, satisfaction level 

and tourism support. The aim of this study is to investigate the tourism perception dimensions of the local 

residents’ from the perspective of Doxey’s Irritation Index which is based on the acceptance of tourism 

activities in destinations by the local resident. For this purpose, the relations between the tourism 

perception dimensions of the local resident were analyzed through structural equation modelling in Erdek 

sample. In this study, the data was gathered from the sample selected by convenience sampling by 

questionnaire technique. The findings of the study reveal that Erdek local residents have a positive 

attitude toward tourism development due to the economic benefits of tourism. The local residents are in 

the “apathy” stage by reason of viewing tourism as an obligatory option rather than a preferred 

alternative.  

 
Keywords: touristic destination, tourism development, tourism perception, irritation index, Erdek 
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GİRİŞ  

 

Bir turistik destinasyonun turizm paydaşları arasında büyük bir kesimi yerel halk oluşturmaktadır. Zenker ve 

Beckmann (2012) çalışmalarında önemli paydaşlar arasında dört grubu işaret etmiş ve bunları ziyaretçiler, 

özel sektör/kamu sektörü, medya ve yerel halk olduğunu belirtmişlerdir. Turistik bir destinasyonda yaşayan 

yerel halk, turizm faaliyetlerinin meydana getirdiği olumlu ya da olumsuz etkileri en çok hisseden kesimdir. 

Turizmin gelişimine karşı yerel halkın tutumu, turizmden sağlanan fayda ve genel memnuniyet algısı ile 

şekillenmektedir (Ko ve Stewart, 2002). Turizm yerel halkın iyi niyetlerine büyük ölçüde bağımlı olduğundan 

yerel halkın turizme verdiği destek turizm gelişimi, başarılı faaliyetler ve sürdürülebilir turizm için hayati önem 

taşımaktadır. Eğer yerel halk turizme dair olumlu bir algıya sahipse turizmin daha da gelişmesi için destek 

verecek ve böylelikle ziyaretçilerle etkileşim içinde bulunmaya gönüllü olacaktır. Bununla birlikte, eğer yerel 

halk turizmin olumsuz etkilerini daha çok hissetmeye başlamışsa turizm gelişimine karşı çıkacaktır. 

Destinasyonlardaki turizm gelişimi çalışmalarının başarısı, yerel halkın bilgisi ve desteği olmaksızın planlanan 

ve yapılan çalışmaların tehdidi altındadır (Yoon vd., 2001). Dolayısıyla turistik bir destinasyonda turizmin 

başarılı bir şekilde sürdürülmesinde yerel halkın turizm etkilerini olumlu bir şekilde algılaması ve turizm 

faaliyetlerine desteğini sürdürmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden yerel halkın turizme dair tutum ve 

algılarının sürekli araştırılması ve turizm gelişimi çalışmalarının buna göre planlanması gerekmektedir. 

 

Yerel halkın turizm gelişimine ilişkin tutumu ve buna bağlı olarak turizm gelişimine vereceği destek turizmin 

algılanan pozitif etkileri, turizmin algılanan negatif etkileri, turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda ve 

turizm gelişimine ilişkin memnuniyet değişkenleriyle ele alınmaktadır (Ekici ve Çizel, 2014). Bu çalışmada 

araştırma alanı olarak seçilen Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesinde yaşayan yerel halkın turizm gelişimine karşı 

olan tutumlarının belirlenmesi amaçlanmış ve söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler yapısal bir model ile 

ölçülmüştür. Araştırma evrenini oluşturan Erdek yerel halkının turizm gelişimine olan tutumları ışığında 

Erdek ilçesindeki turizm gelişimi, Doxey’in (1975) Rahatsızlık Endeksi modelinin aşamaları baz alınarak 

değerlendirilmiş ve çeşitli önerilere yer verilmiştir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Turizm gelişiminde yerel halkın davranışlarını açıklayan çeşitli modeller ve teoriler vardır. Bu modellerin ilki 

Doxey’in (1975) Rahatsızlık Endeksi modelidir. Doxey’in “Rahatsızlık Endeksi” modeline göre turizm 

bölgeleri, aşırı iyi hissetme durumundan, kayıtsızlık, rahatsızlık, muhalefet ve son düzeye kadar aşamalı bir 

süreci yaşamaktadır. Aşırı iyi hissetme aşamasında, yerel halk turizm gelişimine olumlu bakmakta ve turistleri 

iyi karşılamaktadır. Turizmin ekonomik getirisinin ön planda tutulduğu bir aşamadır. Kayıtsızlık aşamasında 

turizmin ekonomik getirisi nedeniyle daha çok mecbur olunan bir seçenek olduğu düşüncesi hâkimdir. 

Rahatsızlık aşamasında turizm gelişiminden ve turistlerden rahatsızlık duyulmaya başlanır. Muhalefet 

aşamasında rahatsızlık daha çok belirginleşir ve turistlerin bölgede artık hoş karşılanmadığı bir sürece girilir. 

Son düzey ise yerel halkın turizm gelişiminin yol açtığı çevresel bozulmalara ve kirliliğe çözüm 

bulunamayacağı ve bazı değerlerin artık yitirildiğini anlamaya başladığı aşamadır (İçöz vd. 2002’den aktaran 

Kahraman ve Türkay, 2006). 

 

Bu modellerden bir diğeri Butler’in (1980) Turizm Alanı Yaşam Döngüsü Modelidir. Bu model altı aşamadan 

oluşmaktadır. Keşif aşamasında bölgede kendi seyahat organizasyonlarını yapan ve düzensiz seyahatler 

gerçekleştiren az sayıda turist vardır. Farklı doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle bölgeye gelen turistler için 

özel tesisler bulunmamaktadır ve dolayısıyla turistlerin yerel halkla iletişimi oldukça yüksektir. İlgi 

aşamasında ziyaretçi sayıları artmaya başladığı için yerel halktan bazı kesimler turistlere öncelikli hizmetler 

sunmaya hatta sadece turistlere yönelik hizmetler sunmaya başlarlar. Bundan dolayı turist ve yerel halk 

arasındaki iletişim yine yüksek düzeydedir. Bu aşama, turistleri bölgeye çekebilmek için reklam çalışmalarının 

yapılmaya başlandığı, bölgeye yönelik organize seyahatlerin düzenlenmeye başlandığı ve kamu birimleri 

tarafından turistler için ulaştırma ve diğer hizmetlerin sunulmaya başlandığı aşamadır. Gelişim aşaması iyi 

tanımlanmış bir turist pazarının varlığına işaret eder. Bu aşamada yerel katılım ve gelişim kontrolü hızlı bir 
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şekilde azalmaya başlar. Yerel olarak sunulan ürün ve hizmetler zamanla ortadan kalkarak yerlerini yabancı 

işletmeler tarafından daha büyük çaplı, yenilikçi ve özenle hazırlanmış hizmetler alır. Bu aşama doğal ve 

kültürel çekiciliklerin farkına varılarak pazarlandığı, bölgenin fiziksel görünümünün değiştiği, yabancı 

işgücünün işletmelerde çalıştırıldığı ve turistler için lüks hizmetlerin sunulmaya başlandığı aşamadır. 

Sağlamlaşma aşamasında toplam ziyaretçi sayısı artmaya devam edip bölgedeki yerel halkın sayısını aşsa da 

ziyaretçi sayısındaki artış oranı düşmeye başlar. Artık bölgenin ekonomisinin çok büyük bir kısmı turizme 

bağımlı hale gelmiştir. Geniş kapsamlı pazarlama ve reklam çalışmalarının yapıldığı, büyük franchise ve zincir 

işletmelerin az oranda olsa da bölgede temsil edilmeye başlandığı bu aşama aynı zamanda yerel halkın 

turizm faaliyetlerinden ve turistlerden rahatsızlık duymaya başladığı aşamadır. Durgunluk aşamasında 

ziyaretçi sayısı açısından en üst sınıra ulaşılmıştır ve bölge taşıma kapasitesi sınırlarını zorlamaktadır. Bu 

yüzden çeşitli çevresel, ekonomik ve sosyal problemler baş göstermektedir. Bu aşamada doğal ve özgün 

kültürel çekiciliklerin yerine yapay üretim tercih edilmeye başlar. Düşme aşamasında yeni çekici hale gelen 

diğer bölgelerle rekabet edemez duruma gelen bölgede ziyaretçi sayılarında ve kalış sürelerinde hızlı 

düşüşler gözlemlenir. Pek çok tesis bölgeden çekilmeye başladığından ve turizme yerel katılım yeniden 

yükselişe geçtiğinden hem yerel halk hem de turistler daha ucuza hizmet almaya başlarlar (Butler, 1980). 

 

Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumlarını açıklayan bir diğer teori de Sosyal Değişim Teorisi’dir. Sosyal 

Değişim Teorisi esasen insanların ilişkilerinde kararlarına nasıl ulaştıklarını inceleyen bir ilişki sürdürme 

teorisidir. Başkalarının eylemlerini, ödülleri ve maliyetleri göz önünde bulundurarak sonuçları, bağımlılığı ve 

kontrolü, tahminleri ve dönüşümleri karşılaştırıp bir matris sistemi oluşturmaktadır (Zhang vd., 2006: 186). 

Bu teori 1990’larda turizm çalışmalarına uyarlanmıştır. Teoriyi turizm çalışmalarına uyarlayan Ap (1992) 

sosyal değişim teorisini, “bireylerin veya grupların etkileşimde bulunduğu bir durumda aralarında yaşanan 

kaynak değişimi” şeklinde tanımlamıştır (Ap, 1992: 668’den aktaran Ayazlar, 2016: 2539). Turizm 

bağlamında sosyal değişim teorisi, bir toplumda yaşayanların algıladıkları faydalar ve maliyetler arasında bir 

mübadele şeklinde turizm gelişimine yönelik toplumun tutumlarını ele almaktadır. Yerel halkın turizm 

gelişiminin olumsuz etkilerinden (maliyetler) daha çok olumlu etkilerini (faydalar) algılaması halinde turizm 

gelişimine yönelme ve destekleme eğiliminin daha yüksek olması muhtemeldir (Zhang vd., 2006: 186). 

Benzer şekilde Chen (2000) de bir ev sahibi toplumun toplam turizm etkilerini negatif olarak algılaması 

durumunda bu toplumdan turizme gelen destek düzeyinin azalacağını vurgulamıştır. 

 

Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini ve yerel halkın turizme ilişkin tutumlarını araştıran 

pek çok çalışma yapılmıştır (Andereck vd., 2005; Andriotis, 2005; Akis vd., 1996; Akova, 2006; Ayazlar, 2016; 

Besculides vd., 2002; Berber, 2003; Brunt ve Courtney, 1999; Chen, 2000; Çalışkan ve Tütüncü, 2008; Çavuş 

ve Tanrısevdi, 2002; Doğan, 1989; Dyer vd., 2007; Ekici ve Çizel, 2014; García vd., 2015; García vd., 2016; 

Gümüş ve Özüpekçe, 2009; Gürbüz, 2002; Gürsoy ve Rutherford, 2004; Lee vd., 2007; Mason ve Cheyne, 

2000; McGehee ve Andereck, 2004; Özdemir ve Kervankıran, 2011; Özel, 2014; Schofield, 2010; Stylidis vd., 

2014; Türker ve Türker, 2014; Yoon vd., 2001; Zhang vd., 2006). Bu araştırmalarda genellikle kişisel faydalar 

doğrultusunda algılamaların değiştiği gözlenmiştir. Araştırmaların çoğunda turizmin ekonomik etkileri 

genellikle olumlu olarak algılanırken, özellikle sosyo-kültürel etkiler açısından bazen olumlu bazen olumsuz 

algılamaların olduğu sonuçlara ulaşılmaktadır. Yerel halkın turizmin farklı etkilerini algılamaları diğer 

alanlardaki etkileri algılama düzeyini etkilemektedir. Yani bir turist güçlü bir şekilde ekonomik etkileri 

algılıyorsa, bu durum sosyal ve kültürel etkilerini algılama düzeyini etkilemektedir (Gürsoy ve Rutherford, 

2004). Bir başka deyişle bir boyutun etkilerinin olumlu bir şekilde algılanması ve bu etkilerden fayda 

sağlanması, diğer boyutların negatif etkilerinin tolere edilmesine neden olmaktadır. Çalışkan ve Tütüncü’nün 

(2008) Kuşadası halkının turizme bakış açısı ve turizm gelişiminden beklentilerini belirlemek amaçlı 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında yerel halkın ekonomik bağımlılıklarından dolayı turizme olumlu yaklaştığı 

ve bu nedenle turizmin diğer olumsuz etkilerini görmezden geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir çalışmada 

Mason ve Cheyne (2000), yerel halkın turizm gelişimine destek verdiğini fakat bu desteğin homojen şekilde 

her alana yansımadığını belirtmişlerdir. Bölgede turizm tesislerinin çok olması ve iş imkânlarının fazla 

olmasından dolayı turizm olumlu bir etkiye sahipken, trafik sorunları ve gürültü kirliliği nedeniyle turizm 

hareketlerine karşı negatif bir algı da hâkimdir. Bu durum turizmin çevresel etkilerinin de toplumda önemli 
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bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Yoon vd. (2001) de ekonomik etkilerin yanı sıra toplumun turizm 

desteği konusunda toplam turizm etkisinde çevresel etkilerin de oldukça önemli bir payı olduğuna dikkat 

çekmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Schofield (2010) turizmin algılanan fayda ve maliyetleri konusunda 

olumsuz çevre sorunlarının olumlu ekonomik ve sosyal etkilerin önüne geçtiğini vurgulamıştır.  

 

Yerel halkın turizmin etkilerini algılamaları turizm bölgesinin gelişmişlik düzeyi, halkın demografik özellikleri, 

turizme ekonomik anlamda bağımlı olma, yörenin yerlisi olup olmama ve yöredeki ikamet süresi gibi pek çok 

etkene bağlı olarak değişebilmektedir (Akova, 2006). Bu etkenlerden özellikle demografik özellikleri araştıran 

pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Çavuş ve Tanrısevdi (2002) yaşın turizm etkilerini algılamada önemli bir 

etken olduğunu ve yaşlıların gençlere göre daha negatif algılara sahip olduğu sonucuna ulaşırken, Gürbüz 

(2002) de turizmin kültürel anlamda en çok gençleri etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde McGehee 

ve Andereck (2004) çalışmalarında katılımcı ne kadar yaşlı olursa turizmin olumsuz etkilerini kabul etmesinin 

o kadar az olası olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Türker ve Türker (2014) cinsiyet konusunda kadınların 

erkeklere oranla turizm etkileri açısından daha olumsuz yaklaşıma sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu 

sonucun nedeni turistlerin bölgeyi ziyaretlerinden itibaren başlayan aile hayatlarındaki bozulmalara 

bağlanmıştır. Aynı çalışmadan çıkan bir diğer sonuç da gelir seviyesi yüksek olanların turizmin kültürel etkileri 

açısından daha olumsuz tavır sergilemesidir. Gelir seviyesi düşük olanlar ekonomik getirileri nedeniyle 

kültürel etkileri göz ardı edebilmektedir.  Gümüş ve Özüpekçe (2009) turizm etkilerinin yerel halkın kırsal ya 

da kentsel alanda yaşamaları, cinsiyet ve meslek açısından değişiklik göstermediği sonucuna ulaşırken emekli 

ve eğitim durumu yüksek kişilerin turizmin sosyo-kültürel etkilerine daha olumlu yaklaştığını ortaya 

çıkarmışlardır. Cumalıkızık köyünde gerçekleştirdiği çalışmasında Akova (2006), yörede yaşama süresi 

uzadıkça turizmin ekonomik etkilerine yönelik olumlu algılamaların arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla 

birlikte yaşama süresinin uzaması sosyal etkilerin daha olumsuz bir şekilde algılanmaya başladığını da 

göstermiştir. Ekici ve Çizel (2014) turizm algılarını etkileyen bu etkenlerden turizm bölgesinin gelişmişlik 

düzeyi üzerinde durmuş ve gelişme aşamasında olan Manavgat-Serik destinasyonu ile gerileme aşamasında 

olan Kaş-Kalkan destinasyonundaki yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumlarını karşılaştıran bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Gelişme aşamasında olan Manavgat-Serik yerel halkının turizm gelişimine yönelik 

pozitif algıları yüksekken gerileme aşamasında olan Kaş-Kalkan yerel halkının negatif algılarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

YÖNTEM 

 

Çalışmanın konusunu yerel halkın turizm gelişimindeki desteğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi 

oluşturmaktadır. Çalışmada yerel halkın turizm algısına ilişkin olarak ele alınan turizm gelişimine ilişkin pozitif 

algı, turizm gelişimine ilişkin negatif algı, turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda, turizm gelişimine ilişkin 

memnuniyet düzeyi ve turizm gelişimine ilişkin destek boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Çalışmanın araştırma evrenini Balıkesir iline bağlı olan ve Kapıdağ Yarımadası’nda 307 km2’lik bir alanı 

kaplayan Erdek ilçesi oluşturmaktadır. 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Erdek 

ilçesinin nüfusu 32317’dir. Bu nüfus 16475 erkek ve 15842 kadından oluşmaktadır.10 Çalışmada kolayda 

örnekleme yöntemiyle Ocak – Haziran 2018 döneminde 318 kişilik bir örneklem grubu elde edilmiştir.  

 

Araştırmada veri elde etmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket için Ekici ve Çizel (2014) tarafından 

derlenen “Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Anket iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde turizm gelişimine ilişkin pozitif algı, turizm gelişimine ilişkin negatif algı, turizm 

gelişiminden sağlanan kişisel fayda, turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi ve turizm gelişimine ilişkin 

desteğe yönelik 21 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Dair Bulgular 

 

Bir toplumu oluşturan bireylerin demografik özellikleri turizm etkilerini algılama biçimlerini etkileyen en 

önemli unsurlardandır. Örneklemi oluşturan katılımcıların demografik özelliklerine ait betimleyici istatistikler 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

                                                             
10 https://www.nufusu.com/il/balikesir-nufusu, Erişim: 19.08.2018 
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Tablo 1’den de görüldüğü gibi örneklem grubunun %49,7’si kadın, %48,7’si ise erkek katılımcılardan 

oluşmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise katılımcıların büyük çoğunluğunun 45 yaş altında 

olduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların %30,4’ü 15-24; %20,4’ü 25-34, %22,4’ü ise 35-44 yaş aralığındadır. 

Bu, Erdek’te genç ve dinamik bir nüfus yapısının varlığına işaret etmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarıyla 

ilgili veriler, katılımcıların büyük kısmının (%52,2) önlisans ya da lisans eğitimi aldığını göstermektedir. 

Örneklem grubunun çalışma durumundan elde edilen verilerden, katılımcıların %17,6’sının hizmet 

sektöründe çalıştığı; %12,3’ünün öğretmen; %11,3’ünün memur ve %10,1’inin emekli olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  n % 

Cinsiyet (n=313; %98,4) Medeni Durum (n=306; %96,2) 

Kadın 158 49,7 Evli 153 48,1 

Erkek 155 48,7 Bekar 153 48,1 

Yanıtsız 5 1,6 Yanıtsız 12 3,8 

Yaş (n=312; %98,1) Çalışma Durumu (n=304; %95,6) 

15-24 95 30,4 Hizmet Personeli 56 17,6 

25-34 65 20,4 Öğretmen 39 12,3 

35-44 70 22,4 Memur 36 11,3 

45-54 33 10,6 Emekli 32 10,1 

55-64 25 8,0 Öğrenci 29 9,1 

65+ 24 7,7 Ev Hanımı 25 7,9 

Yanıtsız  6 1,9 İşçi 20 6,3 

Eğitim Durumu (n=310; %97,5) Akademisyen 11 3,4 

İlköğretim 47 14,8 Esnaf 11 3,4 

Lise 82 25,5 Mühendis 7 2,2 

Önlisans / Lisans 166 52,2 Yönetici 5 1,6 

Lisansüstü 15 4,7 Diğer 33 10,4 

Yanıtsız 8 2,5 Yanıtsız 14 4,4 

 

Araştırma Modeline Dair Bulgular 

 

Değişkenlerin daha açık bir biçimde belirlenmesi ve doğrulayıcı faktör analizi ile daha sağlıklı sonuçlar elde 

edilebilmesi için öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0,784 

olarak ölçülmüştür. Bu değer verilere uygulanacak faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir olacağını 

ifade etmektedir. Bartlett Sphericity Testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler 

bulunduğu ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2: 217,524; Sd: 

107; p<0.01). 

 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu Boyutlara İlişkin Faktör Yükleri 

 Faktör 

Yükü 

Ortak 

Varyans 

Güv. 

Turizm Gelişimine İlişkin Pozitif Algı 

PA1: Turizm yerel halkın kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. 0,695 

72,764 0,761 

PA2: Turizm yerel halkın yaşam kalitesini artırmaktadır. 0,819 

PA3: Turizm yerel halka ekonomik kazanç sağlamaktadır. 0,528 

PA4: Turizm doğayı, tarihi ve kültürel değerleri koruyan bir faaliyettir. 0,670 

PA5: Turizm doğal çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda 

bulunmaktadır. 
0,654 

Turizm Gelişimine İlişkin Negatif Algı 

NA3:Turizm aşırı kalabalıklaşma, gürültü, trafik gibi sorunlar 

yaratmaktadır. 
0,721 

54,033 0,786 

NA4: Turizm gelişimi çevresel kirliliğe neden olmaktadır. 0,747 
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NA2: Turizm yerel halkın kültürel değerlerinin yok olmasına neden 

olmaktadır. 
0,790 

NA1: Turizm yerel halkın tutum ve davranışlarını olumsuz 

etkilemektedir. 
0,738 

NA5: Turizm yörede hayat pahalılığına neden olmaktadır. 0,582 

Turizm Gelişiminden Sağlanan Kişisel Fayda 

F2: Turizm gelişimi benim işimi olumlu yönde etkilemektedir. 0,846 
73,711 0,637 

F3: Yörede turizm olmazsa işlerim çok azalır. 0,732 

Turizm Gelişimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi 

M4: Turizmin yöremize sağladığı sosyal imkân ve olanaklardan 

memnunum. 
0,768 

68,444 0,811 

M3: Turizmin yöremize sağladığı ekonomik gelişmelerden 

memnunum. 
0,760 

M1: Turizm ile birlikte gelişen kamu hizmetlerinden memnunum. 0,720 

M2: Turizmin yaratmış olduğu çevresel değişim ve gelişimden 

memnunum. 
0,792 

Turizm Gelişime İlişkin Destek 

D4:Yöredeki turizm gelişimini destekliyorum. 0,678 

68,710 0,771 

D3: Yörede turizmin daha fazla gelişimi için çaba sarf edilmelidir. 0,855 

D2: Yörede turizm yatırımları artarak devam etmelidir. 0,756 

D1: Turizm toplumumuzun önemli bir parçası olmaya devam 

etmelidir. 
0,774 

TOPLAM 71,293 0,744 

 

Çalışmada açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesinde temel bileşenler yöntemi (principal components 

analysis) tercih edilmiştir. Veri derleme aracının faktör yapısını görmek için verilere dik (orthogonal) 

döndürme yöntemlerinden biri olan “Varimax” döndürme işlemi uygulanmıştır. Dönüşüm işlemiyle birlikte 

ölçekleri oluşturan tüm maddelerin yalnızca bir faktör üzerine yük vermesi kuralı (simple structure) dikkate 

alınmıştır (Büyüköztürk, 2002; Tavşancıl, 2006). Maddelerin seçimi işleminde, faktör analizinin 

uygulanmasında genel kabul görmüş oran olan 0,30’dan yüksek faktör yüklemesi olan maddeler seçilmiştir 

(Hair vd., 1998). Faktör analizi sonucunda, ortak varyans değerleri olduğu görülmüş ve 5 faktörlü bir yapıyla 

daha sonraki analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen ortak varyans değerleri ve maddeler 

için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları Tablo 2’de gösterilmektedir.  

 

Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre, araştırma modelinin 5 gizil değişkeni bulunmaktadır. Modelin 5 gizil 

değişkeninden ikisi endojen-gizil değişkenler, diğer üçü egzojen-gizil değişkenlerdir. Modeldeki endojen-gizil 

değişkenler (bağımlı değişken) “turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi” ve “turizm gelişime ilişkin 

destek” değişkenleridir. İki endojen-gizil değişkene etki eden egzojen-gizil değişkenler ise “turizm gelişimine 

ilişkin pozitif algı”, “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” ve “turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda” 

değişkenleridir.  

 

Araştırmanın hipotezleri şunlardır:  

H1: Turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2:Turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi 

boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı 

etkisi vardır. 
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H5:Turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

H7: Turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 

5 boyuttan oluşan yapıyı doğrulamak amacıyla kurulan model IBM AMOS 22 programı aracılığıyla analiz 

edilmiştir. Model için “En Çok Olabilirlik (Maximum Likelihood)” yöntemi kullanılmıştır. Modeli test etmek 

için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Model Uyum Değerleri 
 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X
2
 217,524 - 

Serbestlik Derecesi 107 - 

P 0,000 - 

X
2
/df 2,033 <3 

TLI 0,920 >0,90 

CFI 0,937 >0,90 

IFI 0,938 >0,90 

RMSEA 0,057 ≤ 0,08 

SRMR 0,77 <0,10 

 

Tablo 3’e göre modelin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Buna dayanarak 

modeldeki değişkenlerin faktör yük değerleri (standardize edilmiş regresyon katsayıları), standart hataları, t 

değerleri (anlamlılık), CR ve AVE değerleri hesaplanmıştır.  Ölçüm modeline ilişkin bu değerler Tablo 4’te 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 4. Ölçüm Modeline İlişkin Değerler 
 SRK SH T 

Turizm Gelişimine İlişkin Pozitif Algı (Bileşik Güvenilirlik-CR: 0,808; Açıklanan Ortalama Varyans-AVE: 

0,461) 

PA3: Turizm yerel halka ekonomik kazanç sağlamaktadır. 0,649 - - 

PA2: Turizm yerel halkın yaşam kalitesini artırmaktadır. 0,805 0,160 9,450 

PA1: Turizm yerel halkın kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. 0,692 0,158 9,309 

Turizm Gelişimine İlişkin Negatif Algı (Bileşik Güvenilirlik-CR: 0,841; Açıklanan Ortalama Varyans-AVE: 

0,516) 

NA5: Turizm yörede hayat pahalılığına neden olmaktadır. 0,573 - - 

NA4: Turizm gelişimi çevresel kirliliğe neden olmaktadır. 0,773 0,164 8,787 

NA3:Turizm aşırı kalabalıklaşma, gürültü, trafik gibi sorunlar 

yaratmaktadır. 
0,554 0,161 8,732 

NA2: Turizm yerel halkın kültürel değerlerinin yok olmasına neden 

olmaktadır. 
0,863 0,135 7,382 

Turizm Gelişiminden Sağlanan Kişisel Fayda (Bileşik Güvenilirlik-CR: 0,768; Açıklanan Ortalama 

Varyans-AVE: 0,625) 

F3: Yörede turizm olmazsa işlerim çok azalır. 0,863 - - 

F2: Turizm gelişimi benim işimi olumlu yönde etkilemektedir. 0,545 0,187 4,005 

Turizm Gelişimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi (Bileşik Güvenilirlik-CR: 0,848; Açıklanan Ortalama 

Varyans-AVE: 0,531) 

M4: Turizmin yöremize sağladığı sosyal imkân ve olanaklardan 

memnunum. 
0,860 - - 

M3: Turizmin yöremize sağladığı ekonomik gelişmelerden memnunum. 0,850 0,059 16,376 
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M2: Turizmin yaratmış olduğu çevresel değişim ve gelişimden 

memnunum. 
0,680 0,064 12,800 

M1: Turizm ile birlikte gelişen kamu hizmetlerinden memnunum. 0,547 0,071 9,802 

Turizm Gelişime İlişkin Destek (Bileşik Güvenilirlik-CR: 0,811; Açıklanan Ortalama Varyans-AVE: 0,590) 

D4: Yöredeki turizm gelişimini destekliyorum. 0,606 - - 

D3: Yörede turizmin daha fazla gelişimi için çaba sarf edilmelidir. 0,775 0,137 9,838 

D2: Yörede turizm yatırımları artarak devam etmelidir. 0,810 0,105 7,955 

D1: Turizm toplumumuzun önemli bir parçası olmaya devam etmelidir. 0,716 0,115 8,423 

* Regresyon katsayısı 1’e eşitlenmiştir. 

Katsayılar istatistiksel düzeyde anlamlıdır p<0,01; SRK: Standardize edilmiş regresyon katsayısı, SH: Standart hata 

 

Faktör yük değerleri ya da diğer bir adıyla standardize edilmiş regresyon katsayıları, her bir gözlenen değişken 

ile ilgili olduğu gizil değişken arasındaki korelasyonları göstermektedir. Standardize edilmiş regresyon 

katsayılarının 0,545 ile 0,863 arasında değer aldığı görülmektedir. Gözlenen değişkenlerin ilgili oldukları gizil 

değişken tarafından anlamlı olup olmadığına ilişkin t değerlerine bakıldığında, tüm gözlenen değişkenlere ait 

t değerlerinin 1,96’dan büyük olduğu görülmektedir. Bileşik güvenilirlik (CR) değerinin 0,70 ve üzerinde bir 

değer alması, gizil yapı göstergelerinin güvenilir ve aynı yapıyı ölçtüğünün bir göstergesidir. CR değerleri 

“turizm gelişimine ilişkin pozitif algı” boyutu için 0,808; “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” boyutu için 

0,841; “turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda” boyutu için 0,768; “turizm gelişimine ilişkin memnuniyet 

düzeyi” boyutu için 0,848 ve “turizm gelişimine ilişkin destek” boyutu için 0,811 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değerlerin, kabul edilebilir değer olan 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir. İlgili gizil yapı için hesaplanan 

göstergelerdeki toplam varyansın açıklanmasıyla hesaplanabilen açıklanan ortalama varyans (AVE) değeri 

de bileşik güvenilirliğin tamamlayıcı bir unsurudur (Yoon, 2002: 102). AVE değerinin 0,50 ve üzerinde bir 

değer alması gerekmektedir (Fornell ve Lacker, 1981; Yoon, 2002). AVE değerleri, “turizm gelişimine ilişkin 

negatif algı” boyutu için 0,516; “turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda” boyutu için 0,625; “Turizm 

Gelişimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi” boyutu için 0,531 ve “Turizm Gelişimine İlişkin Destek” boyutu için 

0,590 olarak hesaplanmıştır. Ancak “turizm gelişimine ilişkin pozitif algı”  boyutu için AVE değeri, önerilen 

değer 0,50’nin altında değer alarak 0,461 olarak ölçülmüştür. Bununla ilgili olarak, diğer ölçümler yeterli 

olduğunda AVE değerinin 0,50’nin altında olabileceği ifade edilmektedir (Berthon vd., 2005; Fornell ve 

Larcker, 1981; Yoon, 2002). Modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir olması, ilgili boyutun CR katsayısının 

yüksek olması ve t değerlerinin anlamlı olması itibariyle AVE değeri tatmin edici sayılabilmektedir.  
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Şekil 2. Ölçüm Modeli 

 

Şekil 2 ölçüm modelini göstermektedir. Şekil 2’den boyutlar arasındaki korelasyonlar hakkında da ilgi 

alınabilmektedir. Ölçüm modeline göre “turizm gelişimine ilişkin pozitif algı” boyutunun “turizm 

gelişiminden sağlanan kişisel fayda” boyutu ile arasında -0,10; “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” boyutu 

ile arasında 0,13; “turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi” boyutu ile arasında 0,28 ve “turizm 

gelişimine ilişkin destek” boyutu ile arasında 0,46 olan ilişkiler elde edilmiştir. Diğer yandan “turizm 

gelişiminden sağlanan kişisel fayda” boyutunun “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” boyutu ile arasında -

0,15; “turizm gelişimine ilişkin memnuniyeti düzeyi” boyutu ile arasında 0,49 ve “turizm gelişimine ilişkin 

destek” boyutu ile arasında 0,20 olan ilişkiler elde edilmiştir.  Benzer şekilde “turizm gelişimine ilişkin negatif 

algı” boyutunun “turizm gelişimine ilişkin memnuniyeti düzeyi” boyutu ile arasında -0,60; “turizm gelişimine 

ilişkin destek” boyutu ile arasında -0,18 olan ilişkiler test edilmiştir. Son olarak “turizm gelişimine ilişkin 

memnuniyeti düzeyi” boyutunun “turizm gelişimine ilişkin destek” boyutu ile arasında 0,17 olan ilişkiler 

mevcuttur. Sonuç olarak, modelin “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” boyutunun diğer boyutlarla arasında 

negatif yönlü ilişkiler bulunurken; “turizm gelişimine ilişkin pozitif algı”, “turizm gelişiminden sağlanan kişisel 

fayda”, “turizm gelişimine ilişkin memnuniyeti düzeyi” ve “turizm gelişimine ilişkin destek” boyutları arasında 

pozitif yönlü ve güçlü ilişkiler olduğu görülmektedir. 

 

Ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından “turizm gelişimine ilişkin pozitif algı”, “turizmin gelişiminden 

kişisel fayda sağlama”, “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” boyutlarının “turizm gelişimine ilişkin 

memnuniyeti düzeyi” ve “turizm gelişimine ilişkin destek” değişkenlerini yordayıp yordamadıklarını tespit 

etmek amacıyla yapısal modelin testine geçilmiştir. Yapının yeterli uyum değerleri ürettiği görülmüş ve 

yapısal model doğrulanmıştır. Tablo 5, yapısal modelin uyum değerlerini göstermektedir. 



 

 

 

371 

 

Tablo 5. Yapısal Modelin Uyum Değerleri 
CMIN 

X
2
 

(DF) 

Sd 

CMIN/DF 

X
2
/sd 

SRMR GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

217,524 ,000 2,033 0,77 0,923 0,890 0,885 0,937 0,057 

 

Şekil 3, yapısal modeli göstermektedir. Modele ilişkin yol katsayıları ve hipotez durumları Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

 

 

Şekil 3. Yapısal Model 

 

Tablo 6. Yol Katsayıları ve Hipotez Sonuçları 

 Standart Tahmin 

Değeri 

Standart 

Hata 
t P Hipotez Sonucu 

TGİMD <--- TGİPA 

TGİMD <--- TGSKF 

TGİMD <--- TGİNA 

TGİD <--- TGİPA 

TGİD <--- TGSKF 

TGİD <--- TGİNA 

TGİD <--- TGİMD 

 

0,173 

0,221 

-0,255 

0,328 

0,015 

0,034 

0,362 

 

0,063 

0,036 

0,053 

0,055 

0,033 

0,047 

0,049 

 

2,745 

6,073 

-4,807 

5,953 

0,445 

0,721 

7,458 

 

0,006 

*** 

*** 

*** 

0,656 

0,471 

*** 

 

H1: KABUL 

H2: KABUL 

H3: KABUL 

H4: KABUL 

H5: RET 

H6: RET 

H7: KABUL 
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H1: Turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun 

(β=0,173 ve p<0,05)  turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t=2,745) 

vardır. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir.  Diğer bir ifade ile turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi 

boyutunun yaklaşık olarak %14’ü turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutu tarafından açıklanmaktadır. 

Örneklemi oluşturan katılımcıların turizm gelişimine ilişkin pozitif algılarında meydana gelebilecek 1 birimlik 

değişiklik, diğer bağımsız değişkenler (turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutu ve turizm gelişimine 

ilişkin negatif algı boyutu) sabit kalmak şartıyla turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde 

0,173 birimlik değişikliğe neden olacaktır. 

 

H2:Turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi 

boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda 

boyutunun (β=0,221 ve p<0,05) turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde anlamlı etkisi 

(t=6,073) vardır. Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir ifade ile turizm gelişimine ilişkin 

memnuniyet düzeyi boyutunun yaklaşık olarak %31’i turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutu 

tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda 

algılamalarında meydana gelebilecek 1 birimlik değişiklik, diğer bağımsız değişkenler (turizm gelişimine ilişkin 

pozitif algı boyutu ve turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutu) sabit kalmak şartıyla turizm gelişimine ilişkin 

memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde 0,221 birimlik değişikliğe neden olacaktır. 

 

H3: Turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun (β=-

0,255 ve p<0,05)  turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t=-4,807) 

vardır. Dolayısıyla H3 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir ifade ile turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi 

boyutunun yaklaşık olarak %24’ü turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutu tarafından açıklanmaktadır. 

Örneklemi oluşturan katılımcıların, turizm gelişimine ilişkin negatif algılarında meydana gelebilecek 1 birimlik 

değişiklik, diğer bağımsız değişkenler (turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutu ve turizm gelişiminden 

sağlanan kişisel fayda boyutu) sabit kalmak şartıyla turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu 

üzerinde negatif yönlü -0,255 birimlik değişikliğe neden olacaktır. 

 

H4: Turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı 

etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutunun 

(β=0,328 ve p<0,05)  turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t=5,953) vardır. 

Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir.  Diğer bir ifade ile turizm gelişimine ilişkin destek boyutunun yaklaşık 

olarak %29’u turizm gelişimine ilişkin pozitif algı boyutu tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan 

katılımcıların turizm gelişimine ilişkin pozitif algılarında meydana gelebilecek 1 birimlik değişiklik, diğer 

bağımsız değişkenler (turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutu ve turizm gelişimine ilişkin negatif 

algı boyutu) sabit kalmak şartıyla turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde 0,328 birimlik değişikliğe 

neden olacaktır. 

 

H5:Turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 
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Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda 

boyutunun (β=0,015 ve p=0,656 >0,05) turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu üzerinde anlamlı 

etkisi yoktur.  Dolayısıyla H5 hipotezi reddedilmiştir.  

 

H6: Turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişimine ilişkin negatif algı boyutunun 

(β=0,034 ve p=0,471 >0,05) turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı etkisi yoktur.  Dolayısıyla 

H6 hipotezi reddedilmiştir. 

 

H7: Turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutunun turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi 

boyutunun (β=0,362 ve p<0,05), turizm gelişimine ilişkin destek boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t=7,458) 

vardır. Dolayısıyla H7 hipotezi kabul edilmiştir.  Diğer bir ifade ile turizm gelişimine ilişkin destek boyutunun 

yaklaşık olarak % 40’ı turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi boyutu tarafından açıklanmaktadır. 

Örneklemi oluşturan katılımcıların turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeylerinde meydana gelebilecek 

1 birimlik değişiklik turizm gelişimine ilişkin destekleri üzerinde 0,362 birimlik değişikliğe neden olacaktır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Erdek yerel halkının ilçedeki turizm gelişimine karşı tutumlarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, 

turizm gelişimine yönelik tutuma ilişkin boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi 

yapılarak boyutları oluşturan ifadelerin geçerlilik ve güvenilirlik oranları belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucuna göre araştırma modelinin 5 gizil değişkeni bulunmaktadır. Modelin 5 gizil değişkeninden ikisi 

endojen-gizil değişkenler, diğer üçü egzojen-gizil değişkenlerdir. Modeldeki endojen-gizil değişkenler 

(bağımlı değişken) “turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyi” ve “turizm gelişimine ilişkin destek” 

değişkenleridir. İki endojen-gizil değişkene etki eden egzojen-gizil değişkenler ise “turizm gelişimine ilişkin 

pozitif algı”, “turizm gelişimine ilişkin negatif algı” ve “turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda” 

değişkenleridir.  

 

Çalışmada Erdek yerel halkının turizm gelişimine ilişkin negatif algılarıyla turizm gelişimine ilişkin memnuniyet 

düzeyleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Erdek yerel halkı ilçedeki turizm gelişimiyle 

ilgili olarak hayat pahalılığı, çevre kirliliği, aşırı kalabalıklaşma ve trafik gibi sorunlardan ötürü negatif algılara 

sahiptir ve bu negatif algılamalar arttıkça turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeyleri azalmaktadır. Öte 

yandan yerel halkın turizm gelişimine ilişkin pozitif algıları arttıkça turizm gelişimine olan memnuniyet 

düzeyleri de artmaktadır. Yerel halkın bu pozitif etkilerden sağladıkları kişisel faydaların artması durumunda 

da yine ilçedeki turizm gelişimine ilişkin memnuniyet düzeylerinde artışlar olmaktadır. Turizm gelişiminden 

sağlanan kişisel faydalar, daha çok ekonomik alandadır. Erdek yerel halkı ilçedeki turizm hareketlerinden 

ekonomik anlamda yarar sağladıkça ilçenin turizm anlamında gelişiminden memnuniyet duymaktadır. 

Ancak çalışmada turizm gelişiminden sağlanan kişisel fayda boyutuyla turizm gelişimine destek boyutu 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 

Erdek yerel halkı ilçedeki turizm gelişimine karşı pozitif algılar geliştirdikçe turizm gelişimine daha çok destek 

vermektedir. Turizmin ekonomik anlamda kazanç sağlaması, yaşam kalitesini artırması ya da kültürel ve 

sosyal açıdan gelişim fırsatları sunması, halkın hem turizm hareketlerinden memnun olmasına yol açmakta 

hem de turizm gelişimine destek verme yönünde teşvik edici olmaktadır.  
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Araştırmada Erdek yerel halkının turizm gelişimine ilişkin çevresel, kültürel ve sosyal alanlarda negatif algılara 

sahip olsalar da turizmin ekonomik anlamda ilçeyi canlandırması ve turizm hareketlerinden kişisel faydalar 

elde etmeleri nedeniyle bu negatif etkileri göz ardı ederek turizm gelişiminden memnuniyet duydukları ve 

gelişime destek verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışma sonuçlarıyla da paralellik 

göstermektedir (Çalışkan ve Tütüncü, 2008; Mason ve Cheyne, 2000). Bu durum, Erdek yerel halkının 

Doxey’in Rahatsızlık Endeki modeline göre ikinci aşama olan “Kayıtsızlık” aşamasında olduğunu 

göstermektedir. Kayıtsızlık aşamasında turistik destinasyonda yaşayan yerel halk turizmin ekonomik 

getirilerini ön planda tutmaktadır. Destinasyonun ekonomisi büyük ölçüde turizm hareketlerine bağımlı 

duruma gelmiş ve ekonomik faydaların azalmasını istemeyen halk turizmin yarattığı çeşitli olumsuz etkileri 

görmezden gelmeye başlamıştır. Bu aşamada destinasyonların ekonomisi turizme bağımlılıktan 

kurtulmadıkça halkın gerçek anlamda turizm hareketlerinden memnun olup turizm gelişimine destek verip 

vermediğini anlamak güçtür. Destinasyon yöneticilerinin bu süreçte yapması gereken,  ekonomiyi 

çeşitlendirmek suretiyle turizme bağımlılıktan kurtarmak ve halkın turizm gelişimine gerçek anlamda destek 

vermesi için negatif algıları pozitif algılara dönüştürecek çalışmaları başlatmaktır. Bu yönde çalışmalar 

yapılmadıkça yerel halkın ekonomik getiriler uğruna negatif etkileri tolere etmesi çok uzun sürmeyecek ve 

Doxey’in modelindeki üçüncü aşama olan “Rahatsızlık” aşamasına girilecektir. Bu aşamada turizm 

gelişiminden ve destinasyona gelen turistlerden rahatsızlık duyulmaya başlanmaktadır. Henüz Erdek için 

böyle bir durum söz konusu değildir. Halk ilçedeki turizm hareketlerinden memnuniyet duymakta ve 

gelişime destek vermektedir. Ancak var olan negatif algılar turizm gelişimi sürecinde önemli bir engel teşkil 

etmektedir. Bu algılar halkın tam anlamıyla kendini turizm hareketlerinin bir parçası olarak görmediğini 

göstermekte ve bu algıların artması durumunda turizm gelişimine vereceği desteğin azalacağını işaret 

etmektedir. Bu yüzden ilçede yüksek sezonda aşırı kalabalıklardan dolayı yaşanan altyapı sorunları, trafik, 

otopark sorunu, gürültü, temizlik hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar, çevre kirliliği gibi sorunlara acil çözümler 

bulma yönünde çalışmaların başlatılması gerekmektedir.  

 

Yerel halkın turizm gelişimi sürecine dâhil edilmesi turizm gelişimine ilişkin verecekleri desteği artırma 

yönünde itici bir güç konumundadır. Önceki bölümlerde de değinildiği gibi yerel halk turizm etkilerine en çok 

maruz kalan kesimdir ve yaşadıkları sıkıntıların bilinmesi, görüşlerine ve fikirlerine başvurulması halkın 

kendini turizm hareketlerinin bir parçası olarak görmelerini ve gerçek anlamda ev sahibi toplum olarak 

hissetmelerini sağlayacaktır. Hiç şüphesiz, halkın turizm gelişimine destek vermediği destinasyonlarda da 

büyük çaplı turizm hareketleri olmaktadır ve olacaktır, ancak başarılı bir sürdürülebilir turizm gelişimi 

noktasında halkın desteği hayati bir önem arz etmektedir. Bu yüzden destinasyonda turizm gelişimine ilişkin 

stratejiler ve planlar oluşturulurken yerel halkın turizm gelişiminden beklentileri bilinmeli, yaşadıkları 

sorunlar göz önüne alınmalı ve yapılabilecekler konusunda görüşleri alınmalıdır.  
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ÖZET:   

 

Kentler ürünler, kurumlar, örgütler gibi markalaşmaya gereksinimi olan alanlardır. Kent imajının oluşumu 

için pazarlama iletişimi tekniklerinin geleneksel tekniklerden farklı bir yapısı bulunmaktadır. Kavaratzis 

(2004)’e göre kent imajı birincil, ikincil ve üçüncül yollarla oluşmaktadır. Birincil iletişim kentin mimari 

tasarımının, görsel dokusunun, peyzajının, altyapısının, yönetim yapısının ve kent davranışının verdiği 

mesajlar doğrultusunda oluşan imajdır. İkincil iletişim kent yönetiminin reklamcılık, halkla ilişkiler, grafik 

tasarım, logo kullanımı gibi bilinen pazarlama iletişimi uygulamaları yoluyla gerçekleşen ve biçimsel olarak 

yapılan iletişimdir. Üçüncül iletişim ise ağızdan ağıza iletişim yoluyla kent markası imajının hedef kitleyle 

buluşmasıdır. Gerçekleştirilen bütün bu iletişim faaliyetlerinin bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde hedef 

kitleye ulaştırılmasının hedef kitle zihninde marka imajı oluşumu açısından olumlu bir etki yarattığı 

görülmektedir. Bu mesaj bütünlüğünün sağlanması için pazarlama iletişimi faaliyetlerinin tek bir birimden 

yönetilmesi kent için oluşturulacak markalaşma stratejilerinin etkin sonuçlar elde etmesinde önemli bir 

faktördür. Kentin pazarlanma faaliyetlerinin bir birim tarafından yürütülmesinin Avrupa’nın birçok 

şehrinde uygulandığı ve başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında birincil, 

ikincil ve üçüncül iletişim doğrultusunda Bandırma ve çevresinin marka imajı incelenmiş, Türkiye’den ve 

Dünya’dan kent markası iletişimi ile ilgili örnek olaylar doğrultusunda Bandırma ve çevresine yönelik kent 

markası imajının oluşumu için bir yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 
Anahtar sözcükler: Kent pazarlaması, kentler ve markalaşma, Bandırma, destinasyon pazarlaması 

JEL Kodu: M31 
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ABSTRACT:   

 

Cities are areas that need to be branded like products, institutions, organizations. Marketing 

communication techniques for the formation of city image have a different structure than traditional 

techniques. According to Kavaratzis (2004), the image of the city is formed by primary, secondary and 

tertiary communication. Primary communication is image created by messages given by the architectural 

and visual texture, landscape, infrastructure, management structure of the city.  Secondary 

communication is the formal communication that the city administration accomplishes through known 

marketing communication applications such as advertising, public relations, graphic design and use of 

logo. Tertiary communication is the transmission of the city brand image to the target audience through 

word of mouth communication. It is seen that the delivery of all these communication activities to a target 

group in integrity and consistency has a positive effect on the brand image formation in the target 

audience mind. Managing marketing communications from a single unit is an important factor in achieving 

effective results in urban branding strategies and ensuring message integrity. It is seen that the execution 

of the marketing activities of the city by one unit has been applied in many cities of Europe and has 

achieved successful results. In this study, brand image of Bandırma and its surroundings were analyzed in 

accordance with primary, secondary, tertiary communication and case studies on urban brand 

communication from Turkey and the world.  This study aims to determine a road map for the formation 

of the brand image of Bandırma and its surroundings. 

 
Keywords: place marketing, city marketing, cities, branding, Bandırma, destination marketing 

JEL Code: M31 
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GİRİŞ 

 

Şehirler, turistleri, yatırımcıları, şirketleri, yeni yerleşenleri ve kalifiye işgücünü çekmek için birbirleriyle 

rekabet halindedir. Bu rekabet içerisinde yer alabilmek için günümüzde kent yöneticileri kentlerin 

markalaşmasına odaklanmaktadır. Kentlerin markalaşması şehirlerin giderek daha rekabetçi bir çevrede 

turist, fon ya da orada ikamet edenleri cezbetmesine yardımcı olur (Cheratony and Virgo, 2006). Bu nedenle 

markalaşmış kentler sadece turizm yönüyle değil yatırımcıların,  nitelikli insan kaynaklarının cezbedilmesi 

noktasında da bir cazibe unsurudur. Kentin yaşam standartlarının niteliği, barınma ve konut olanakları, 

istihdam ve iş olanakları, kentin sağladığı eğlence, kültür, sanat, spor gibi sosyal olanakları, sağlık 

hizmetlerinin niteliği, kentin peyzajı, mimarisi, park ve bahçeleri, yeşil alanları o kentin cazip hale gelmesinde 

lokomotif unsurlardır.  Tüm bu unsurlar hedef kitle zihninde bütüncül bir imaj oluşturmaktadır. Marka imajı 

tüketici zihninde birkaç unsuru çağrıştırır. Oluşan bu çağrışımlar marka yöneticileri tarafından çeşitli algı 

araştırmalarıyla ortaya çıkarılmakta ve markalar bu çağrışımlar üzerinden konumlandırılmaktadır. 

 

Bandırma, 120 bini aşkın nüfusuyla Türkiye’nin il potansiyeline sahip nadide ilçelerinden biridir. İlçenin 

komşuları olan çevresinde yer alan Erdek, Manyas, Gönen ve Marmara ilçeleriyle bir bütünlük 

göstermektedir. Bandırma bu çevre ilçelerinin adeta bir merkezi gibidir. Erdek önemli turizm potansiyeline 

sahip ilçelerinden biridir. Yaz dönemlerinde özellikle İstanbul ve Bursa’dan Erdek’e turist akmaktadır. 

Bandırma ulaşım, lojistik, sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de ön planda olmayı başarmıştır. Coğrafi 

konumu ile hem turizm hem de sınai açıdan avantajlı durumdadır. İstanbul-İzmir arasındaki ulaşım için adeta 

bir köprü konumundadır. Zengin arkeolojik ve kültürel mirasa sahiptir. Özellikle zeytin üretiminde 

ihtisaslaşan Bandırma’da tarım sektörü amiral gemisi denilebilecek bir niteliktedir (Türkiye Zeytincilik Sektör 

Raporu, 2016:88). Türkiye’nin en istikrarlı rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan Bandırma yenilenebilir 

enerji üretimi konusunda da bir cazibe merkezidir. Eti-Bor maden işletmesinde uzun yılardır bor madeni 

işlenip ihraç edilmektedir. Özellikle beyaz et üretimi noktasında Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine 

sahip markaları burada faaliyet göstermekte ve kentin önemli bir bölümünü istihdam etmektedir. Bu neden 

marka çağrışımı oluşumu için birçok kavrama sahiptir. 

 

Bandırma ve çevresinin pazarlaması konusunda kent yöneticileri tarafından çeşitli çabaların olduğu 

görülmektedir. Fakat kent yönetiminde söz sahibi olan farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan farklı 

mesajların verildiği pazarlama iletişimi çabaları tüketici zihninde marka imajının oluşumunda tutarsızlıklara 

ve karmaşaya neden olmaktadır. Kent pazarlaması çalışmalarında oluşturulan mesajların bütünleşik bir 

yapıda hedef kitle ile buluşturulması için kent markası yönetiminin tek bir birimden yönetilmesinin etkili 

olduğu dünyadaki örneklerde görülmektedir. Dünyadaki kent markalaşması konusundaki trendlerin kent 

yöneticilerinin stratejilerine yön vermesi bakımından faydalı olacaktır. 

 

Kent Pazarlaması ve Markalaması 

 

Amerikan Pazarlama Birliği marka kavramını bir ürünü diğerlerinden farklılaştıran isim, sembol, terim, imge 

gibi işaretler olarak tanımlamıştır.  Fakat marka kavramı bu unsurların dışında hedef kitle ile üretici arasındaki 

iletişimin anlamıdır (Tosun 2014:3).  Dolayısıyla marka üreticinin zihinlinde ne anlama geldiğinden çok 

tüketicinin zihnindeki anlamdır (Schultz ve Barnes, 1999). Böylece markalaşmak markayı tüketici hafızasında 

anlamlandırma çabasıdır. Kent yönetimleri de markalaşabilmek için günümüzde pazarlama çabalarına 

girmektedir. Markalaşma günümüzde sadece işletme ve ürünleri ile sınırlı değildir. Gelinen noktada artık 

kişiler, ülkeler, şehirler ve hatta köyler de bir marka haline gelebilmektedir. Kotler ve Gertner (2002)’e göre 

somut ürünler ile hizmet özelliği taşıyan soyut ürünlerin yanında kişiler, örgütler; mekan özelliğindeki ülkeler, 

kentler, bölgeler ve fikirler de markalaşmaya gereksinimi olan alanlardır. Kent markalaşmasının ticari bir ürün 

ya da hizmeti markalaştırma ile benzer ve farklı olduğuna dair yaklaşımlar mevcuttur. Kavaratzis ve Ashworth 

(2014:69) ürün markalamasının yerler için uygulanması olduğunu savunurken Anholt (2014:295), yer 

markalamasının standart ürün tanıtımından, halkla ilişkiler ve kurumsal kimlikten ibaret olduğu,  yer ile ürün 

markalaması arasında bir farklılık olmadığını savunanların yanılgıya düştüklerini ileri sürmektedir. 
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Literatürde kent pazarlaması, kent markalaması, yer pazarlaması, yer markalaması, destinasyon pazarlaması 

ve markalaması kavramlarının içiçe olduğu ve birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu karmaşanın 

en temel nedenlerinden biri ise pazarlama ve markalama kavramları arasındaki farklılığın net olarak ortaya 

koyulamamış olmasıdır. Vuignier (2016),  klasik tanımına göre “markalaşma” pazarlamanın bir parçasıdır, 

hedef grupların zihinlerinde algı, imaj, zihinsel çağrışımlar, farkındalık ve itibar ile ilişkili bir pazarlama aracıdır 

Markalaşma, bir markayı yönetme sürecini ifade eder. Markayı “piyasada önemli ve farklı bir varlık 

oluşturmak için” tasarlanan faaliyetlerle vurgulayan bir girişimdir. Literatürde kent markalaması ile ilgili 

çalışmalar yer markalaması olarak da adlandırılmaktadır. Yer markalaması ülkeler, şehirler, köyler, 

destinasyonlar kavramlarının bütününü kapsamaktadır. Araştırmacılar her iki terime de gönderme eğilimi 

gösterirler ve “yer pazarlaması” anahtar kelimesi ile “yer markalaması” için arama sonuçlarında görünen 

makaleler arasında içerik bakımından önemli bir fark yoktur. 

 

Yer pazarlaması ile ilgili en genel tanımlardan biri Braun (2008:43) tarafından yapılmıştır. Braun’a göre yer 

pazarlaması bir yerin müşterilerinin ve halkının geniş kesimi için değeri olan kentsel vaatleri yaratmak, 

iletmek ve mübadele etmek için paylaşılmış müşteri odaklı felsefe tarafından desteklenen pazarlama 

araçlarının koordineli olarak kullanımıdır. Kent pazarlaması, “daha geniş hedefler ne olursa olsun, ilgili alanın 

etkin sosyal ve ekonomik işleyişini en üst düzeye çıkarmayı” amaçlamaktadır (Ashworth ve Voogd, 1990, s. 

41). Markalaşma ise etkin bir pazarlama yönetimi ile gerçekleşmektedir. Şehir markası, tüm pazarlama 

çabası açısından önemli bir perspektif değişikliği anlamına gelir. Pazarlama, kentin belirlediği çeşitli hedefleri 

gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir süreçtir. Çünkü şehir pazarlamasını yalnızca ekonomik açıdan ele 

almak, anlamını aşırı derecede basitleştirmektir (Paddison, 1993: 348).  

 

Markalaşma ile ilgili bu ifadeler markalaşma teriminin en ilişkili olduğu terimin farklılaşma olduğunu 

göstermektedir. Markalaşma sürecinde kentler kendine has ve farklılaşan özellikleri ile rakiplerinin arasında 

ön plana çıkabilmeli, tüketici hafızasında bu özellikleri ile sürdürülebilir bir şekilde yer almalıdır (Tek, 

2009:171) .  Böylece kentler de kendilerini farklılaştıracak ve farklılaştıran yönleriyle tüketici zihninde 

konumlandıracak çalışmalarda bulunurlar.  Bu çalışmalar kapsamında hedef kitleye verilecek mesajların 

bütünleşik bir yapıda olması mesajın etkinliğini artıracaktır. 

 

Kent Markasını bütünleşik pazarlama iletişimi ile iletmek 

 

Ünlü ve başarılı şehirler genellikle insanların zihninde tek bir vaat, özellik veya hikâye ile ilişkilendirilir. Bu basit 

marka anlatısının, insanların şehri ziyaret etme, ürünlerini veya hizmetlerini satın alma, iş yapma veya oraya 

yerleşme kararları üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Yerler bu nedenle en cazip yönlerini tanımlamalı, 

ziyaretçilerini farklı ve çekici kılan özü aramalı ve bu özü tüm pazarlama iletişimi ve davranışıyla sürekli olarak 

teşvik etmelidir. Zamanla bu, hedef markanın tutarlı bir itibar kazanmasına yardımcı olacaktır (Brıcıu, 

2011:11). Marka araştırmacıları bu mesajların tüketicilerin beklentileri doğrultusunda tek bir kaynaktan 

iletilmesinin ve tutarlı bir şekilde bütünleştirilmesinin tüketicilerin zihninde belirli kavramların oluşmasını 

sağlayacağını öne sürmektedir. Schultz vd. (1993:34) bütünleşik pazarlama iletişimini birbirinden tutarsız ve 

kopuk işleyen reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu, kişisel satış gibi tutundurma bileşenlerinin tüketici 

istek ve beklentileri doğrultusunda entegrasyonu, mesajların tek bir kaynaktan iletilmesi olarak 

tanımlamaktadır. Amerikan Reklam Ajansları Birliği de reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama gibi 

pazarlama iletişimi fonksiyonlarının birleştirilerek açık ve tutarlı bir şekilde ve en yüksek iletişim etkisiyle 

hedef kitle ile buluşturulması olarak açıklamıştır. Kitchen (1999:24) ise diğerlerinden farklı olarak reklam, 

halkla ilişkiler, satış promosyonu ve kişisel satış bileşenlerine satın alma noktası iletişimini de ekleyerek bu 

bileşenler arasında tek sesliliğin sağlamasına yönelik bir planlama geliştirilmesini ve tüm bu unsurlar arasında 

bütünlüğün sağlanmasını öne sürmüştür.  Tosun (2003) mesajların, senkronize olarak hedefe, iletiye ve 

hedef kitlenin niteliklerine uygun kanallar ile iletilmesinin, kanal ile mesajların tutarlı olmasının oluşturduğu 

sinerjinin daha tesirli olduğunu savunmaktadır. Bu mesaj bütünlüğü oluşturduğu bu sinerji ile hergün 
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binlerce mesaja maruz kalan tüketiciyi zihinlerinde oluşan karmaşadan kurtararak markayı hatırlamasını 

kolaylaştırır dolayısıyla tutarlı ve etkin bir marka kimliği oluşur, yapılan tanıtım maliyetlerinin tasarruflu 

olmasını sağlar (Odabaşı ve Oyman, 2002:71-72). 

 

Bütünleşik pazarlama iletişimine yönelik bu ifadeler tüm bu çalışmaların tek bir yönetim tarafından 

gerçekleştirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Pazarlama iletişimi uygulamaları geleneksel olarak öncelikle 

kurum yönetiminin geliştirdiği pazarlama stratejileri doğrultusunda ve kurumsal stratejilere bağlı olarak 

oluşturulur. Fakat kentler mesajların tek sesliliğini sağlama yönünde güçlük çekmektedir. Bu durumun en 

temel sebebi ise kentin pazarlanma yönetimi olduğu konusunda belirginliğin olmayışıdır. 

 

Kent Markası İmajı ve Çağrışımlarla Farklılaşmak 

 

Marka imajı tüketicinin zihninde o markayla ilgili oluşan çağrışımlar ve görüntülerdir. Tüketiciler markaları 

belirli çağrışımlarla hatırlar ve bu çağrışımlar üzerinden markayı değerlendirir. Marka uzmanları da 

markalarını bu çağrışımlar üzerinden tüketici hafızasında konumlandırırlar. Bütünleşik pazarlama iletişimi 

çalışmalarında bu çağrışımlar dikkate alınarak mesaj geliştirirler. Marka imajlarının ortaya çıkarılmasının bir 

diğer fonksiyonu ise rakiplerinden farklılaşmayı sağlamasıdır. Çünkü markalar farklı olan yönleriyle akılda 

kalır. Bu akılda kalıcılığın en önemli yolunun mesajların basitleştirilmesi olduğunu savunan Trout 

(2011:115)’a göre “Karmaşayı sevmeyen belleklerde yer almanın en iyi yolu mesajların basitleştirilmesidir ve 

bu nedenle tek bir farklılaştırıcı unsura odaklanılmalıdır. Ticari markaların marka imajlarını açık ve basit bir 

konuma getirerek, karmaşıklığı ortadan kaldırarak daraltmayı tercih ettiğini belirten Anholt (2011:49-50)  

ticari markalarda gerçekleştirilen bu yaklaşımı yer markalaması için uygun görmemektedir. Bunun en önemli 

nedeninin ise bir yere turist, ziyaretçi, iş ortağı, ihracat alıcıları, göçmenler, kültürel değişim katılımcılarının o 

yer ile ilişkilerinde kendilerine uygun bir vaat bulabilmelidir. Bu nedenle tek bir vaat fikri yanlıştır. Kentler 

markalarını daha da geliştirmek ve tanıtmak için tüketicilerin zihninde pozitif çağrışımlarla yer almaya 

heveslidir (Zenker, 2011:41). İdeal olarak, yer pazarlaması, bir alanın gerçekte ne olduğu (kimlik) ile 

dışarıdakilerin ne düşündüğü (resim) ve dışarıdaki dünyada nasıl bilinmek istediği (markası veya arzu edilen 

itibarı) arasındaki boşluğu kapatır. Bu boşluğu kapatmak için bölgenin özel, cazip ve ayırt edici avantajlarını 

iletmek ve tanıtmak gerekir (Brıcıu, 2011:12). Kentler marka haline gelebilmek için kendini farklılaştıran 

özellikleri ortaya çıkarmalıdır. 

 

Kavaratzis’in Yer Markası İmajı İletişimi 

 

Bu süreci sistematik bir şekilde ortaya koyan Kavaratzis (2004),  bir kentin imajının sadece tanıtımla değil, 

pazarlama tedbirlerinin geri kalanıyla da iletildiğinin altını çizmektedir ve kent markası imajı birincil, ikincil ve 

üçüncül iletişim olarak iletilmektedir. Birincil iletişim, bir şehrin eylemlerinin iletişimsel etkileri ile ilgilidir. 

Birincil iletişim peyzaj stratejileri, altyapı projeleri, örgütsel ve idari yapı ve kent davranışı olarak dört farklı 

alanda incelenmektedir  'Peyzaj stratejileri', kent tasarımı, mimari, yeşil alanlar ve kentteki kamuya ait alanlar 

ile ilgili eylem ve karar alanlarını ifade eder.  Halk sanatının gittikçe yaygınlaşan kullanımı, miras planlamasıyla 

birlikte bu kategoriye dâhildir. Bu bileşen aslında geleneksel pazarlamanın 4P’sindeki ürün bileşenine benzer. 

'Altyapı’, bir şehirde gerekli olan çeşitli altyapı türlerini yaratmak, geliştirmek ya da farklı bir karakter 

kazandırmak için geliştirilen projelere atıfta bulunmaktadır. Bu çerçevenin bir diğer unsuru da, kent 

sakinlerinin ana caddeye erişilebilirliği, ziyaretçilerin kentteki büyük anıtlara erişilebilirliği veya yeterli 

büyüklükte bir havalimanının varlığı ve erişilebilirliğin iyileştirilmesi ile ilgilidir. Öte yandan kültür merkezleri, 

konferans tesisleri, gibi çeşitli tesislerin varlığına ve yeterliliğine de atıfta bulunmaktadır.  ‘Yönetim ve 

organizasyon yapısı', şehrin yönetim yapısının etkinliğini ve iyileştirilmesini ifade eder. Bu kategorinin en 

önemli unsurları, Kamu-Özel sektör işbirliklerinin kurulması, toplum geliştirme ağları ve vatandaşların karar 

verme sürecine katılımıdır. Pazarlama ve markalaşma çabasının kendisi bu kategoriye girmektedir. “Kent 

davranışı" kent liderlerinin kent hakkındaki vizyonu, benimsenen strateji veya şehrin farklı paydaşlara 

sağladığı mali teşvikler gibi konuları ifade eder. Önemli olan iki unsur, kentin sağladığı hizmetlerin türü, 



 

 

 

382 

bunların sağladığı etkinlik, şehirde düzenlenen etkinliklerin sayısı ve türüdür (festivaller ve diğer kültürel, spor 

veya boş zaman etkinlikleri vb.). 

 

İkincil iletişim, en yaygın olarak kapalı ve açık hava reklamcılık, halkla ilişkiler, grafik tasarım, logo kullanımı 

gibi bilinen pazarlama uygulamaları yoluyla gerçekleşen biçimsel olarak yapılan iletişimdir. Geleneksel 

pazarlama karmasının tutundurma bileşeni tarafından ifade edilenle büyük ölçüde aynıdır ve şimdiye kadar 

şehirlerin kolaylıkla benimsemiş olan bir pazarlama değişkeni olmuştur.     

                                                                                                                                                                

Üçüncül iletişim, medyanın ve rakiplerin iletişimiyle pekiştirilen ağızdan ağıza iletişimi ifade eder. Tüm 

markalaşma süreci ve diğer kontrol edilebilir olan birincil ve ikincil imaj iletişimi türü, pozitif üçüncül iletişimi 

uyandırmak ve pekiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda şehir markasının en önemli hedef kitlesi ve en 

önemli şehir pazarlamacıları kent sakinleridir 
 

ÖRNEK KENT MARKALAMASI UYGULAMALARI 

 

Kentlerin içinde bulunduğu rekabet ortamı markalaşma olgusunu ortaya çıkarmıştır. Böylece kent 

yönetimleri profesyonel bir şekilde markalama çalışmalarına yönelmiş, imajlarını iyileştirmek, turist 

çekebilmek ya da yatırımcıları cezbetmek amacıyla pazarlama kampanyalarına kaynak ayırmıştır. Örneğin 

Berlin, yılda 5 milyon avroluk bir pazarlama bütçesi bulundurmaktadır (Jacobsen, 2009). Bu bölümde kent 

markalamasının ilklerinden kabul edilen New York’un “New York’u Seviyorum” ile Bandırma kenti gibi 

sanayisi, turizmi, kültürel tarihi varlıklarıyla benzer özellik gösteren Amsterdam şehrinin “I Amsterdam” adlı 

örnek uygulamalarına yer verilecektir. Bunlarla birlikte markalaşma konusunda önemli adımlar atan 

Gaziantep, İzmir, Ünye gibi Türkiye’den örnekler de bulunmaktadır. 

 

Kent Markalamasında bir ilk:  New York’u Seviyorum 

 

Profesyonelce gerçekleştirilen uygulamalar arasında New York şehri en başta gelir. "Büyük Elma", "Dünya 

Finans Sermayesi", "Çok Güzel Şehir" gibi dünya klasında bir şehir olarak yüzden fazla çağrışımla anılan 

(Bendel, 2011:179) New York’da devlet 1976 yılında derin bir ekonomik çöküş yaşamıştır. New York 

ekonomiyi eski günlerine döndürmek için turizme yöneldi.  Vali'den endüstri liderlerine kadar 400 bin dolarlık 

turizm bütçesini pazar araştırmasına harcamıştır. Bu araştırma sonucunda alınan geribildirimler 

doğrultusunda Reklam Ajansı Wells’den bir kampanya geliştirmesini istedi. 4 milyon dolar bütçe ayrılan 

kampanyada “I love New York” temasıyla mesajlar verildi.  Tanınmış reklam müziği sanatçısı Steve Karmen 

tarafından “I love New York” adlı şarkıyı besteledi. Ünlü grafik tasarımcı Milton Glaser da ünlü logoyu 

hazırladı. Kampanya New York Eyaleti'nin ihtişamını göl, dağlar ve kırsal alanlarında “Kuzey Carolina, Cape 

Cod, Brooklyn'de yaşıyorum... ama New York'u seviyorum!” diyen ilk TV reklamıyla başladı. Bu kampanya ile 

artık insanlar “I love NY” logosunun basılı olduğu t-shirtler giymeye başladılar.  2008 yılında New York Eyaleti 

yine aynı temayla kampanyayı yeniden başlattı. (I Love NY Brand Guidelines, 2008).  Böylece New York için 

bir marka kimliği oluşturuldu. Bu kimlik üzerinden inşa edilen kampanya önemli bir başarı gösterdi. 

 

Şehrin tüm niteliklerini birleştiren markalama: I Amsterdam 
 
Amsterdam şehir pazarlaması için önemli bir kilometre taşıdır. Kent markalamasının doğduğu yer olarak 

kabul edilen New York markasından etkilenen Amsterdam’ın Ekonomi İşlerinden Sorumlu Belediye Meclisi 

Üyesi ve Başkan Yardımcısı Frits Huffnagel tarafından kentin markalaşma sıralamalarda üst noktalarda 

olması gerekliliği fikri ortaya çıktı. Turistik destinasyon olarak da şehir, birkaç Doğu Avrupa şehri,  Barselona 

ve Madrid tarafından da rekabet tehdidi altındaydı. Amsterdam çalışılacak en iyi yerler sıralamasında üst 

sıralarda yer alırken bu alanda da rekabet artıyordu. Avrupa’da işyeri olarak görülen birçok şehir vardı. Bu 

sonuçlar doğrultusunda Belediye Meclisi Üyesi Geert Dales, 2002 yılında Amsterdam şehri için şehir 

pazarlaması çalışmalarını başlattı. Öncelikle Amsterdam’ın dünyadaki sırlamalarına bakıldı. Amsterdam’ın 
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güçlü yönleri üzerinden bir pazarlama konsepti geliştirildi. Yapılan SWOT analizinde Amsterdam’ın güçlü 

yönü “çok yönlü şehir”, zayıf yönü olarak “düzensiz şehir”, fırsat olarak “ilerici şehir” kavramları belirlendi. 

Ardından bu güçlü yönler belirli hedef kitlelerle ilişkilendirilmiş ve her bir hedef kitle için şehir pazarlama 

hedefleri tanımlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda kentin paydaşlarıyla mevcut imajı ile hedefleri bir 

örümcek ağı haritasında gösterildi (City of Amsterdam, 2004). Bu doğrultuda Amsterdam’ın temel değerleri 

“yaratıcılık”, “İnovasyon”, “Ticaretin ruhu”, “mükemmellik” olarak belirlendi. Hedef kitle olarak ise iş dünyası 

karar vericileri, aktif şehir merkezi sakinleri, Amsterdam bölgesi yerlileri, uluslararası ziyaretçiler, lojistik 

hizmet tedarikçileri, yaratıcı sanayi, bilgi işçileri olduğuna karar verildi ve her hedef kitle için ayrı bir iletişim 

programı hazırlandı (Zenker & Petersen, 2010: 4). Birçok ulustan ve birçok farklı beklentileri olan bu hedef 

kitleleri çok yönlü şehir konsepti altında birleştiren “I Amsterdam” sloganı ile kampanya lanse edilmeye 

başlandı. I Amstaredam sloganı kente gelen ziyaretçilerin kendilerini ev sahibi gibi hissetmeleri mesajını 

vermektedir. Bu sayede kampanya mesajı tek bir çağrışıma indirgendi.  Kampanya kapsamında çekilen 

reklam filminde kentin kültür, sanat, spor, eğitim, bilimsel araştırma, turizm, doğal varlıklar, ulaşım, ticaret, 

eşcinsellere evlenme hakkı gibi yönlerinin hepsi tanıtılmış ve tek bir slogan altında toplanmıştır. Bütün bu 

markalama süreci pazarlama uzmanı Nico Mulder tarafından yönetilmiştir. Bu kampanya sadece televizyon 

için değil bütün mecralarda uygulanmış ve her birinde aynı mesaj verilmiştir. Amsterdam ile ilgili her türlü 

aktüel konuların işlendiği bir dergi ile kentin halkla ilişkiler çalışmaları yürütülmektedir.  Amsterdam 

Havalimanı'nda yer alan Amsterdam Ziyaretçi Merkezinde görevli personelden kent hakkında turistlere bilgi 

vermektedir.  “I amsterdam Welcome Team” adlı ekip şehre gelen ziyaretçilere danışma hizmeti 

vermektedir. “I Amsterdam Card” ismi verilen bir sadakat kartı ile kente gelen ziyaretçilerin müzelere 

indirimli giriş yapması, kanal turlarından indirimli yararlanması gibi birçok avantaja sahip olabiliyor. Ayrıca “I 

Amsterdam Store” adlı mağazalarda üzerinde kent logosunun bulunduğu giyim ürünlerinden, hediyelik 

eşyaya, kupa bardaktan bisiklete kadar her türlü ürün satılmaktadır (Mulder, 2018). 

 

Üretken İnsanların Şehri Gaziantep 

 

Gaziantep Türkiye’de markalaşma çalışmalarının başlatıldığı ilk kentlerden biridir. Markalaşma ile ilgili önemli 

kararların alınmasında Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşların tümünün dahil olması sağlandı.  Gaziantep Kent 

Konseyi tarafından kent markalaştırma işi ihale edildi. 760 bin TL’ye İhaleyi alan danışmanlık şirketi tarafından 

öncelikle Dünyadaki kent markalaşmasındaki en iyi uygulanmalar incelendi ve şehir markalaşma alanındaki 

en önemi trendler analiz edildi.  Öncelikle kent yöneticileriyle olumlu sorgulama tekniği gerçekleştirildi. Bu 

araştırma tekniğinde şehrin problemlerine değil, şehrin sahip olduğu potansiyele ve hayallerine odaklanıldı. 

Daha sonra ülke genelinde Gaziantep’in nasıl algılandığına dair bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma 

kapsamında “Gezilesi Şehir”, “Yaşanılası Şehir”, “Yaratıcı Şehir” konseptleri tespit edildi.  Gaziantepli iş 

adamlarına küresel markalar yaratmak için ilham vermek hedefleri doğrultusunda yeni bir şehir olarak 

konumlandırma fikri ortaya çıktı. Bu kavramlar “Üretken İnsanların Şehri” sloganıyla tek bir cümleye 

indirgendi. Bu sloganın temelinde gerek gastronomi boyutuyla gerekse sanayi boyutuyla ön planda olan 

şehri en iyi tanımlayan kavramın “üretkenlik” olduğudur. Daha sonra kentin görsel marka kimliğini 

oluşturuldu. Bu kapsamda danışmanlık şirketi çalışanı ve Hollywood film afişlerinin tasarımcısı Emrah Yücel 

tarafından baklava şekillerinden “G” harfi formunda logo oluşturuldu.   

 

İzmir’in İmajında Tutarsız Çabalar  

 

İzmir gerek turizmi gerek sanayisi gerekse yaşam standartlarıyla ülkemizin markalaşma potansiyeli en iyi 

şehirlerinin başında geliyor. İzmir’in pazarlanması ile ilgili uygulamaları incelediğimizde birbirinden farklı 

kurumların farklı uygulamaları olduğu görülüyor. İzmir’in ilk kent pazarlaması çalışmaları 2007 yılında İzmir 

Ticaret Odası tarafından başlatıldı. “Yaşanacak Şehir” kampanya ismiyle hazırlanan çalışma öncesinde geniş 

çaplı bir algılama araştırması yapılmış ve bu araştırma sırasında İzmir fikir önderleri ve İzmirliler ile 

görüşülmüştür. Yapılan oylama sonucunda bu kampanya ismi ile kent pazarlaması yolunda adım atılmıştır. 

Bir diğer markalaşma konusundaki çalışmalar ise İzmir Kalkınma Ajansı tarafından geliştirildi.Kent 
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pazarlaması stratejisi raporunda bu sorunun farkında olunduğu tespit edilmiş, İzmir’in tanıtımına yönelik pek 

çok kurum ve kuruluşun düşük bütçelerle de olsa İzmir’in pazarlanması için birbirinden kopuk çalışmaların 

yapıldığı ancak bu süreçte markalaşmanın en önemli kurallarından olan tek bir kurumsal kimlik ve tek bir 

mesaj bütünlüğünün olmayışının kentin algısal bir farkındalığını oluşturmadığı belirtilmektedir (İZKA, 2010).  

Gerçekleştirilen stratejik planlama kapsamında yapılan algı araştırması sonucunda “İzmir, Gizli Kalmış 

Cevherleriyle Size Unutulmaz Deneyimler Yaşatır” temel marka vaadi olarak belirlenmiştir. İzmir için 

belirlenen logoya bakıldığında “İzmir Öncülerin Şehri” sloganı ile yola çıktı. Daha sonra İzmir Turizm Tanıtma 

Vakfı (İZTAV) tarafından 2016 yılında turizmdeki kötü gidişi durdurmak amacıyla bir reklam kampanyası 

oluşturuldu. 8 milyon TL harcanan kampanyada “İzmirde Tatile Doyarsın ama İzmir’e Doyamazsın” teması 

işlendi. Kampanya kapsamında İzmir’de sanata, lezzete, denize, tarihe doyulacağını fakat tarifsiz duygular 

içeren İzmir’e doyulamayacağı mesajı veriliyor. Yapılan tüm bu çalışmalarda İzmir için profesyonel çalışmalar 

gerçekleştirildiği görülüyor fakat markalaşma süreci için sorumluluk alan İzmir Ticaret Odası’nın, İzmir 

Kalkınma Ajansı’nın ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’nın birbirinden farklı mesajların ve farklı kurumsal kimliğe 

sahip çalışmaların algı bütünlüğünü oluşturamadığı görülmektedir. 

 

Ünye: Kent Pazarlamasına Profesyonel Yaklaşım 

 

Karadeniz’in önemli turizm potansiyeline sahip ilçelerinden Ünye için Selim Tuncer tarafından bir kampanya 

geliştirildi. Ünye Belediyesi ve Ünye Tanıtım Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projenin konsepti ve 

senaryosu Genna İstanbul adlı bir reklam ajansı tarafından oluşturuldu. Kampanya için hazırlanan reklam 

filmi birçok ulusal televizyon kanalında yayınlandı. Ünye’nin bütün niteliklerini anlatan bir filmin dışında 

Ünye’nin doğası, gastronomisi, tarihi niteliklerini anlatan filmler de oluşturuldu. “Yeşilin Gölgesinde, Mavinin 

Ötesinde” temasıyla oluşturulan kampanya ticari bir ürün kampanyası gibi farklı mecralara uygulanmıştır. 

Ayrıca bu bir tanıtım filmi değil bir reklam filmidir.  Şuan çok yeni olan bu çalışmanın henüz sonuçları alınmış 

değildir. Fakat kampanya Ünye’nin herhangi bir markalama stratejisi olduğu görülmemektedir. Kampanya 

mesajlarında Ünye kentinin tarihi, doğası, yemekleri gösterilmekte fakat bu unsurların Ünye’yi farklılaştıran 

unsurlar olup olmadığı tartışma konusudur. Çünkü Karadeniz’deki birçok il pidesiyle, fındığıyla, denizi ve 

doğasıyla anılmaktadır.  

 

BANDIRMA VE ÇEVRESİ MARKA İMAJININ OLUŞUMUNA YÖNELİK YOL HARİTASI 

 

Bu bölümde örnek vaka analizleri ışığında Bandırma ve çevresine yönelik bir marka imajı oluşturulması için 

yol haritası oluşturulacaktır. Fakat Bandırma kentini çevresindeki ilçelerle birlikte incelediğimizde her biri ayrı 

marka vaadine sahip yerlerdir. Bu çalışmada Kavaratzis’in kent markası iletişimi göz önünde bulundurularak 

bir yol haritası geliştirilmiştir. Markalama süreci stratejik bir süreçtir. Dolayısıyla ciddi bir planlama gerektirir. 

Bu yol haritasının ilk aşaması Bandırma’nın markalaşma potansiyeli ile markalaşma sürecinin yönetim ve 

organizasyon yapısının belirlenmesidir. Daha sonraki aşamalarda birincil, ikincil ve üçüncül iletişimin nasıl 

yönetileceği belirtilmiştir. 

 

Bandırma ve Çevresinin Markalaşma Potansiyeli 

 

Bandırma’nın marka kent olma vizyonu 2018 yılında düzenlenen ‘Bandırma Ekonomi Zirvesi’nde gündeme 

gelmiştir. Burada şehrin sosyal yapısı, üretimi ve turizmiyle ‘marka kent’ vizyonuna sahip olduğu öne çıkmıştır 

(Hürriyet Gazetesi, 2018). Burada dikkat çeken söylemlerden biri ise Bandırma’nın Erdek, Gönen, Manyas ile 

bütünleşik yapıda görülmesiydi. Bandırma, Erdek-Gönen-Manyas-Marmara ilçelerin adeta bir merkezi 

konumundadır. Tüm ilçeler arasında kentleşme oranının da en yüksek olduğu şehirdir. Bandırma Limanı 

yoğun bir dış ticaret trafiğine sahiptir. Ülkemizin üç büyük kenti İstanbul’a deniz otobüsü seferleri ile 2, 

karayolu ile İzmir’e 3, Bursa’ya ise yaklaşık 1 saatlik uzaklıktadır. Gübre, işlenmiş bitkisel ürünler, zeytinyağı, 

beyaz et üreticiliği, yumurta, mermer işletmeciliğinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin tesisleri burada 

bulunmaktadır. Yüksek kapasiteye sahip balıkçılık işletmeleri balık dışında salyangoz, kurbağa gibi ürünleri de 
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Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar pek çok ülkeye ihraç etmektedir. Eti-Bor maden işletmesinde uzun yılardır 

bor madeni işlenip ihraç edilmektedir. Bandırma Organize Sanayi bölgesinin 2. Etabı da faaliyete geçirilerek 

üreticilerin kullanımına açılacaktır. Bir ada ilçesi olan Marmara’da mermer üretimi çok uzun bir tarihe 

dayanır. Türkiye’nin en istikrarlı rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan Bandırma yenilenebilir enerji üretimi 

konusunda bir cazibe merkezidir. Bir yarımada konumunda olan Erdek her yaz binlerce turisti ağırlamakta, 

oteller neredeyse %100 doluluk oranına ulaşmaktadır. Kapıdağ Yarımadasında yaklaşık 100 kilometrelik sahil 

şeridi boyunca birçok plaj bulunmaktadır. Kapıdağ’da doğa turizmi, Erdek ve Avşa’da deniz turizmi, 

Gönen’de termal turizmi, Manyas’da ise kuş gözlemciliği turizmi ön plandadır. Kapıdağ Yarımadası antik 

döneme ait birçok arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır. Geç Roma Döneminde dünyanın 7 

harikasından biri kabul edilen Kyzikos Hadrian Tapınağının hala büyük bir kısmı günyüzüne çıkarılmayı 

beklemektedir. Pers İmparatorluğu döneminin en önemli yerleşim yerlerinden Daskyleion antik kenti de 

Bandırma sınırları içerisinde yer almaktadır. Kapıdağ Yarımadasında yer alan Kirazlı Manastırı Kapıdağ’ı dini 

bir merkez konumuna getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 hedefleri içerisinde yer alan 7 tematik 

turizm gelişim koridorlarından biri olan Erdek ve Bandırma ve Marmara’nın sağlık ve gastronomi 

destinasyonu olarak geliştirilmesi, bölgenin doğası, alternatif tıp bitkileri, zeytini, üzümü ve zeytinyağının ana 

tema olarak kullanılması sağlanacaktır. Bandırma ve çevresi tarımsal üretimde bölgenin adeta meyve ve 

sebze üretim merkezdir. Edincik, Erdek, Gönen ve Marmara’da zeytin üretimi çok uzun bir geçmişe sahiptir. 

Gönen pirinci ile  Avşa adası üzüm ve şarapları ile tanınır. Son zamanlarda öğrenci şehri olma yolunda da 

ilerleyen kentte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi gün geçtikçe büyümektedir. Bandırma ve çevresinin sanayi, 

turizm, tarım, hayvancılık, ulaşım, lojistik, arkeoloji alanlarında birçok çağrışımı yaptırabilecek nitelikte olduğu 

görülmektedir.   

 

Kent Markalama Çalışmalarının Yönetim ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi 

 

Kent markalamasının kim tarafından yönetileceği en büyük sorunlardan biridir. Ayrıca kent yönetiminde 

Valilik, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajanslarının ayrı ayrı uygulamaları ortak temada 

buluşulamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bir kenti markalaşması zor ve uzun bir süreçtir. Bunun en 

temel sebeplerinden biri ise marka yönetiminin kim ve kimler tarafından gerçekleştirileceğidir. Yükselen ve 

Güler (2009:73)’e göre kent markalaması süreci ne devlet otoritesinin perspektifinden ne de özel sektörün 

perspektifinden ele alınabilecek bir konudur. Bu nedenle bu süreç tamamen İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüklerinin sorumluluğuna bırakılamayacak kadar karmaşık özelliklere sahiptir. Bunun için kent ile ilgili 

özel aktörlerin temsil edildiği, kamu bütçesini ve özel sektör katkısını yönetebilecek açık, şeffaf ve hesap 

verebilir bir kurum oluşturulmalıdır. Bu kurum ne tüm aktörlerin bulunacağı kadar geniş ne de sorumluluğun 

riske edileceği kadar az kişiden oluşmamalıdır. Harcama kolaylığı açısından sürecin bir dernek tarafından 

yönetilmesi önerilmiştir. Ceran (2013), kent markalaması sürecinin marka ofisi adlı bir birim tarafından 

yürütülebileceğini önermiştir. Marka çalışmalarının planlama aşamasından-sonuç aşamasına kadar ki 

süreçte bölünmeden yönetilmesi ve tek bir marka ofisi çatısı altında birleştirilmesinin şehrin markalama 

sürecinin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Kent Markalama çalışmalarının tek sesli ve bütünleşik bir 

yapıda olması için bu süreci yönetenlerin net bir şekilde belirlenmesi, uzman kişiler tarafından uygulanması 

ile ilgili yönetim ve organizasyonun belirlenme süreci şunlardır: Marka imajının oluşumuna yönelik öncelikle 

mesajların tek bir kanaldan ve tek bir mesaj olarak oluşturulması gereklidir. Bu nedenle Bandırma ve çevresi 

için bir tanıtım birim oluşturulmalıdır. Uzman kişilerden oluşan bu ekibin markalaşma çalışmalarını yürütmesi 

daha etkili sonuçlar doğuracaktır.  Dünya’da başarılı olmuş kent markalaşması örneklerini incelediğimizde bu 

çalışmaların tek bir birim tarafından yönetildiği ve kentteki diğer paydaşların da bu sürece destek verdiği 

görülmektedir. Amsterdam örneğini incelediğimizde markalaşma çabaları Amsterdam Belediyesinin 

oluşturduğu Amsterdam Marketing adlı bir ekip tarafından yönetilmiştir. Marka yönetimini gerçekleştirecek 

olan birim kentin nitelikleri ve dinamikleri konusunda iyi bilgiye sahip kişilerden oluşmalıdır. Birimde şehrin 

Valiliğinin, Belediyesi, Üniversitesinin, Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Kalkınma Ajansının, Ticaret ve Sanayi 

Odasının, ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer almalıdır. 
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Burada değinilen kent markasının sevk ve idaresi ile ilgili  benzer bir yapı Marka Danışmanı Murat Şaylan 

tarafından önerilmektedir. Şaylan, sektörel bir yayın olan Marketing Türkiye dergisine 2012 yılında verdiği 

röportajda marka yönetiminin kentin önemli kamu ve özel kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir 

planlama grubu ile uygulama grubu tarafından yürütülmesini önermektedir. Bu sistem kapsamında 

planlama grubu bir işletmenin yönetim kurulu gibi üst düzey kararları içeren marka konumlandırmasını, 

marka iletişim stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini belirlemelidir.  Uygulama grubu ise planlama grubunda 

yer alanların temsil ettikleri kurumların ortaklığıyla kurulan İstanbul Kültür A.Ş. gibi bir şirket olmalıdır. Bu 

şirket markalaşma çalışmalarında uzmanlığa sahip kişilerden oluşmalıdır ve yalnızca bu iş için 

görevlendirilmelidir. Uygulama grubunda görev alacak kişiler reklamcılık, grafik tasarım, halkla ilişkiler, sahne 

sanatları, etkinlik ve organizasyon düzenleme, araştırma, gazetecilik, medya planlama gibi alanlarda eğitim 

almış ya da iş deneyime sahip kişiler olmalıdır. Uygulama grubu, planlama grubunun belirlediği 

konumlandırma stratejileri doğrultusunda projeler geliştirecek, pazarlama iletişimi faaliyetlerini yürütecek 

ve etkinlikler düzenleyecektir. Planlama grubu da gerçekleştirilen çalışmaların plana uygunluğunu 

denetleyecektir. Şaylan’ın belirttiği uygulama grubu adeta bir şirketin pazarlama departmanı gibi işlemelidir. 

Uygulama grubu planlama grubu tarafından belirlenen yol haritasını uygulayabilmesi ve hedefe uygun 

olarak hızla karar alabilmesi için özerk bir niteliğe sahip olmalıdır.  Taktik kararları alacak bu şirket reklam, 

halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi, medya planlama ve satın alma faaliyetlerinin her birini uzman ajanslara 

vermelidir. Torlak (2015), Bursa’nın markalaşmasına yönelik hazırladığı yol haritasında markalaşma sürecinin 

“Destinasyon Yönetim Organizasyonu” adında bir kurul tarafından yönetilmesini önermektedir. Bu kurul da 

Şaylan’ın önerdiği yapı ile benzer özellikler göstermektedir. 

 

Kavaratzis ve Ashworth (2007:21)’e göre kent pazarlaması farklı politik alanları ortak noktada buluşturmalı 

ve örgütler arasındaki konsensüsü desteklemelidir. Kent yönetimi tarafından oluşturulan birim tarafından 

yönetilen süreç profesyonel kuruluşlar tarafından yürütülmelidir (Ustakara, 2015: 86).  Tanıtım 

uygulamalarını yürütecek ajans uygulama grubu tarafından seçilmelidir. Seçilen reklam ajansının daha önce 

bir kent tanıtımına yönelik tecrübeye sahip olup olmadığı önemli bir husustur. Seçilecek ajansın tam hizmet 

ajansı niteliğinde olması yürütülecek kampanya için daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Yani ajanlar kreatif, stratejik planlama departmanlarına sahip olmalıdır. Bu ajansta yaratıcı yönetmen, metin 

yazarları, sanat yönetmeni, grafik tasarımcılardan oluşan yaratıcı ekip tarafından yapılacak beyin fırtınaları 

sayesinde fikirler ortaya çıkmalıdır. Oluşturulacak iletişim kampanyası hedef kitlenin mesaja maruz kalacağı 

bütün mecralarda uygulanmalıdır. Reklamların bütçenin en verimli bir şekilde kullanılması ve mesajların 

hedef kitleye doğru kanaldan ulaşması için profesyonel medya planlama ajanları tarafından etkin bir medya 

planı oluşturulmalıdır. Çünkü medya planlama ve satın alma da uzmanlık gerektiren bir iştir. Reklam 

çalışmalarının dışında yürütülecek araştırma, halkla ilişkiler, etkinlik, medya planlama ajanslarını da bu 

uygulama grubu seçmelidir.  Seçilecek halkla ilişkiler ajansı medya ile yakın diyalog içerisinde olmalı, kent ile 

ilgili basın bültenlerini hazırlamalı, basın toplantılarını ve basın gezilerini planlayıp uygulayabilecek nitelikte 

olmalıdır. Tüm bu iletişim ayağı yere sağlam basan araştırma verileri ışığında gerçekleşmelidir. Bu süreç 

araştırma şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Sürecin her bir ayağının farklı uzman ajanslar tarafından 

yürütüleceği çalışmaların senkronize bir şekilde ve birbirinden kopuk olmayan tek mesaj altında gerçekleşip 

gerçekleşmediğini ise uygulama grubu denetlemelidir. 

 

Durum Analizinin Yapılması 

 

Durum analizi marka iletişim çalışmalarında ürün/marka analizi-rakip ve pazar analizi-hedef kitle analizi 

olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki markanın biçimsel ve içeriksel analizidir. Bu 

analizde markanın bilinirliği, mevcut kimliği ve imajı, tüketiciler tarafından neden tercih edildiği, ekonomik, 

turistik durumu, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, yaşam standartları gibi markanın özellikleri 

değerlendirilir. Bir sonraki aşama ise rekabet analizidir. Bu aşamada markanın rakipleri arasındaki konumu, 

pazar payı analiz edilir. Bu aşamada ayrıca markanın rakiplerinden farklılaştıran ve benzeşen yönleri ortaya 

koyulur. Rekabet analizinde karşılaştırma (benchmarking) yöntemi sık kullanılan yöntemlerden biridir. 

Karşılaştırma yöntemi, markayı ön plana çıkaran unsurların rakip markalarla benzer yönlerini ve 
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farklılıklarının kıyaslanması yöntemidir. Bu bağlamda Bandırma ve çevresi, rakiplerinden farklılaşan yönlerini 

görmesi ve iyi uygulamaları örnek alması amacıyla, benzer özelliklere sahip şehirlerle karşılaştırılmalıdır. 

Durum analizinde gerçekleştirilen bir diğer analiz ise hedef kitle analizidir. Tüm pazarlara aynı zamanda aynı 

verimlilikte ulaşabilmek büyük bütçeler gerektirmektedir. Bu nedenle hedef kitlenin net bir şekilde 

belirlenmesi kaynak ve zamanın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, mesaj ve medya stratejilerinin 

yönünü belirleyecektir (Bakken, 1994). Bandırma özellikleri itibariyle sanayi, turizm ve tarım sektörlerinin ön 

planda olduğu bir şehirdir. Dolayısıyla hedef kitle tanımlaması da bu yönde belirlenmelidir. Belirlenen hedef 

kitle demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikleri iyi analiz edilmelidir.  Hedef Pazar medya kullanım 

alışkanlıklarına yada davranışsallık durumuna gire de bölümlendirilebilir. Davranışsallık hedef kitlenin kentle 

ne kadar ilgili olduğu, hangi amaçla ve ne kadar sıklıkla o kente geldiğine dair niceliksel bir sınıflandırmadır 

(Keller, 2008). Bu doğrultuda hedef kitlelerin her birinin ihtiyaç ve beklentileri iyi analiz edilmeli, düşünceleri, 

yaşam tarzları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bandırma’nın hedef kitlesi iletişim hedefleri ışığında “iş 

dünyası”, “turistler” ve “kent sakinleri” olarak belirlenebilir. İş dünyası hedef kitlesi içerisinde sanayi ve turizm 

yatırımı yapmaya gelebilecek iş adamları, şehre ticaret yapmak için gelen tüccarlar, lojistik hizmet 

tedarikçileri, beyaz yakalı çalışanlar ile nitelikli işçiler yer almaktadır. Belirlenen bu her hedef kitle için ayrı bir 

iletişim stratejisi oluşturulmalıdır. Amsterdam ve Seul de Pazar bölümlendirmesini bu şekilde 

gerçekleştirmiştir. www.ıamsterdam.com adlı web sitesinde ana sayfada “I am Business” (Ben İşletmeciyim), 

“I am Local” (Ben Yerliyim), “I am Tourist” (Ben Turistim) şeklinde üç farklı menü bulunmakta. Her bir 

menünün altında hedef kitlelerin beklentilerine yönelik bilgiler yer almaktadır. Seul ise yatırımcı olan hedef 

kitlesi için “Seula Yatırım Yap” (İnvest Seoul), kent yerlileri için “Paylaşılan Şehir Seul” (Sharing City Seoul), 

turistler için ise “ Acı, Tatlı Seoul” (Bitter, Sweet, Seoul) temalarıyla konumlandırılmıştır. Durum analizi 

kapsamında gerçekleştirilen marka, rekabet ve hedef kitle analizleri sonucunda ortaya çıkan bulgular ışığında 

markanın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin değerlendirildiği swot analizi oluşturulmalıdır. 

 

Hedeflerin Belirlenmesi 

 

Gerçekleştirilen durum analizi ışığında kentin markalaşmasına yönelik stratejik hedefler ortaya konmalıdır. 

Bu hedefler “iş hedefleri” ve  “ iletişim hedefleri” olarak iki kapsamda belirlenebilir. İş hedefleri somut olarak 

ulaşılması beklenilen hedeflerdir. İletişim hedefleri ise tüketicinin zihninde oluşması istenilen imajdır. 

Bandırma ve çevresi için iş hedefi olarak şunlar belirlenebilir: Bandırma’ya gelen turist sayısının belirli bir 

oranda artırılması, yatırımcıların belirli bir vadede yatırımlarının artırılması, tarım ürünlerindeki üretim 

kapasitesinin belirli bir oranda artırılması, rakip olarak belirlenen illere göre turist sayısında daha yüksek pazar 

payına ulaşılması, gelen nitelikli ve üst gelir grubu ziyaretçilerin payının artırılması, turistlerin kişi başı 

harcamalarının ve kalış sürelerinin artırılması, alternatif turizm ile turizmdeki mevsimselliğin azaltılması ve 

turizm talebinin 12 aya yayılması. Bandırma’nın marka farkındalığının artırılması, kentin zihinlerde belirlenen 

kavram ile konumlandırması ise iletişim hedefi olarak belirlenebilir. Kent ile ilgili varsa kötü bir imajın 

iyileştirilmesi yada ortadan kaldırılması da iletişim hedefleri arasında yer alabilir. Amsterdam da eşcinsellik 

ve uyuşturucu algısının ortadan kaldırılmasını iletişim hedefi olarak belirlemiştir.  Tüm bu hedeflerin 

belirlenmesinde hedef kitlenin beklentilerini içeren araştırma bulguları dikkate alınmalıdır. Markalaşma 

çalışmalarının başarısının ölçümlenebilmesi için belirlenen hedefler ölçülebilir olmalıdır. 

 

Birincil İletişimin Yönetilmesi 
 

Kentin peyzaj stratejileri, altyapı projeleri, organizasyon yapısı ve şehrin davranışlarını içeren birincil iletişim 

öncelikle kamu yöneticilerinin kontrolündedir. Kentin üst düzey yöneticilerinin işbirliği ile 

gerçekleştirilebilecek bir unsurdur. Kent kimliğinin belirgin bir görsel bütünlük kapsamında sunulması ikincil 

iletişimin de başarılı performans göstermesini sağlayacaktır. Kentlerin panaromik görünümleri, silüetleri ve 

peyzajı, o kentin imajında en etkin rol oynayan oluşumlardır. Bu nedenle kentte görsel anlamda farklılık 

oluşturacak bir peyzaj çok önemlidir.  Bandırma için tarihi bir semt olan Edincik bu konuda iyi bir potansiyele 

sahiptir. Semtte eski Türk mimarisinin en güzel örneklerinden yapılar bulunmaktadır. Örneğin klasik Türk 

mimarisinin önemli yapıtlarını barındıran Safranbolu bir müze kent statüsündedir. Safranbolu ayrıca kentte 
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yaşayanların modern şehir ihtiyacına da yanıt vermektedir. Eski Safranbolu korunma altında bir kenttir. 

Şehrin modern betonarme yapıları ile modern mağazaları, cafeleri yeni Safranbolu olarak adlandırılan 

bölümde gelişmektedir. Bu sayede eskiyi korurken modern dünyanın ihtiyaçlarına da cevap 

verilebilmektedir. Bu nedenle bir kent silueti hedef kitlenin hafızasında oluşan bir resim olacaktır. Bu görsel 

oluşumlar kentin bir alametifarikasıdır. Akılda kalıcı bir alametifarika yoksa bunun yaratılması gerekir. Paris’in 

Eiffel Kulesi bunun bir örneğidir. 

 

Kentin öne çıkarılması gereken özelliklerin belirlenmesi- Markanın Konumlandırılması 
 

Bir şehrin markalaşması o şehirde marka olmayı destekleyecek değerlerin ortaya çıkarılması ile gerçekleşir 

(Yükselen ve Güler, 2009).  Bandırma ve çevresi için ortaya çıkarılabilecek özelliklerin belirlenmesi için 

kapsamlı bir algı araştırmasının yapılması gereklidir. Bu tip araştırmaya öncelikle Bandırma’nın karar 

merciileri ve kanaat önderleriyle derinlemesine mülakat yaparak başlanabilir. Kentin karar meciileri ve 

kanaat önderleri ile yapılacak araştırma bir sonraki araştırmanın yönünü belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu 

araştırmada kentin olumsuz özelliklerinden ziyade olumlu özelliklerinin ortaya çıkarılması bir sonraki 

aşamada yapılacak algı araştırmanın boyutlarının belirlenmesini sağlayacaktır. Gaziantep ile ilgili kanaat 

önderleriyle yapılan mülakatta da araştırma sürecine olumlu sorgulama yöntemiyle başlanmıştır. Kentin 

karar merciileri ve kanaat önderleri ile yapılan mülakat kapsamında ortaya çıkan kavramlar tüketici algı 

araştırmasında kullanılacaktır. 

 

Kentin ön plana çıkarılması gereken özelliklerinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek bir diğer aşama ise 

marka algı araştırmasıdır. Bu araştırmada kent markasını çağrıştıracak ortak kavramlar belirlenerek marka 

iletişimi faaliyetlerinde verilecek mesajın ana önermesini oluşturacaktır. Bandırma ve çevresindeki ilçeler 

dışında yapılacak bu saha araştırması ile kenti tanımlayan ve farklılaştıran kavramlar ortaya çıkarılmalıdır. 

Bunun dışında iş dünyasından yöneticilerle de görüşülerek Bandırma’nın yatırımcılar perspektifinde nasıl 

algılandığı ölçülebilecektir. Bir markanın düşünüldüğünde akla gelen kavramların sorulması, markayı 

diğerleri ile mukayese etme yada marka hakkındaki yorumları alma, açık uçlu anket yöntemi marka imajının 

ölçülmesinde başvurulan nicel ve nitel yöntemlerdendir (Aaker, 1997) ve Amsterdam için yapılan algı 

araştırmasında Amsterdam’ın markalaşma çalışmalarını yürüten danışmanlık grubu Şehirde yaşayan, söz 

sahibi kişilerden seçilen kişilerle, şehrin pazarlama ve markalaşma faaliyetlerine temel olacak değerlerini 

tespit etmek amacıyla Amsterdam’ın eşsiz ayırt edici öğeleri konusunda deneklerin görüşlerini belirlemeyi 

hedefleyen çok sayıda anket uygulanmış ve sonuçlar şehir pazarlamasına dair kapsamlı bir literatür 

araştırması ile birleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizi sonucunda, Amsterdam'ın çok yönlülüğünü ve hedef 

kitlesine ne anlatmak istediğini en iyi temsil eden, şehrin 16 farklı boyuttan oluşan algı haritası geliştirilmiştir. 

Bu doğrultuda, bir örümcek ağı görünümünde bulunan şekilde yer alan konular; şehrin mevcut imajının ne 

olması gerektiği, şehrin amaçlarına dair önceliklerin ve fırsatların bir resmini oluşturmaktadır.  

Marka çağrışımlarının belirlenmesinde kullanılan bir diğer araştırma yöntemi ise marka kavram haritalarıdır.  

John vd. (2016) tarafından geliştirilen marka kavram haritası yöntemi markanın hangi çağrışım ile doğrudan 

ve dolaylı bağlantılı olduğunu, hangi çağrışımla ne kadar güçlü ilişki bulunduğunu, hangi özelliklerin ana 

çağrışım olduğunu ortaya koyan bir yöntemdir. Çıkarım, Haritalama ve Birleştirme olmak üzere 3 aşamadan 

oluşan yöntemde önce yapılan derinlemesine görüşme tekniği ile çağrışımlar belirlenmekte daha sonra 

katılımcılara verilen kavramlar ile katılımcıların kendi zihninde oluşan çağrışımları marka ile ilişkilendirmeleri 

istenmiştir. Son aşamada ise her bir bireysel haritadan çıkan sonuçlar birleştirilmiştir.  Schnittka vd. (2012) ise 

ileri düzey marka kavram haritasını geliştirmiştir. Bu yöntemde ise çağrışımlar duygu durumlarına göre 

renklendirilerek çağrışımın tercih edilirliği de görselleştirilmiştir. Yer markalaması alanında ileri düzey marka 

kavram haritası yöntemi ise Zenker (2014) tarafından Hamburg için uygulanmıştır. Çağrışım araştırmalarında 

sosyal medya da son zamanlarda kullanılan bir yöntemdir. Özellikle metin madenciliği analizi yapan 

yazımların hayatımıza girmesiyle sosyal medyada ilgili marka hakkında yapılan paylaşımlar da analiz 

edilmektedir. Andehn vd. (2014)  Stokholm ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımları metin madenciliği yazılımı 

kullanarak içerik analizi gerçekleştirmiştir.  
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Tüm bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan kavramlar Bandırma’nın konumlandırmasına ışık tutacak 

farklılaşan özellikler olarak yer alacaktır. Bandırma’nın her bir hedef kitlesine yönelik farklı araştırma 

yöntemleri de uygulanabilir. Kent niteliklerinin belirlenmesinde İzmir ve Gaziantep için yapılan uygulamalar 

örnek alınabilir. İzmir Kalkınma Ajansı İzmir için gerçekleştirdiği algı araştırmasında İzmir’de yaşayanların 

İzmir’le ilgili görüşlerini almak için TNS “CATI” telefonla anket yöntemini, Türkiye’nin diğer illerindeki İzmir 

algısını anlamak için 17 ilde yaşayanlara yönelik Omnibüs yüz yüze kantitatif araştırmayı, İş dünyası, fikir 

liderleri ve turistler nezdinde İzmir’in bilinirlik ve algısını ölçmek için TNS yüz yüze kantitatif bilinirlik ve algı 

araştırmasını, Yurt dışındaki yabancıların İzmir hakkında bilinirliğini ve algısını ölçmek için video röportajlarını, 

Türkiye’dekilerin ve yabancıların İzmir ile ilgili önerilerini almak amacıyla online anket yöntemini, İzmir’in 

SWOT analizini gerçekleştirmek için İzmir ve ilçelerindeki kurumlar, fikir önderleri ile derinlemesine 

görüşmeler, Türkiye’deki yatırım ortamını anlamak için Türkiye’deki yabancı yatırımcılarla YASED barometre 

online araştırma, İzmir’deki yatırım ortamını anlamak için de İzmir’e yatırım yapmış iş adamları ile yüz yüze 

kantitatif araştırma gerçekleştirilmiştir (İzka, 2010). Bu çalışmadan da anlaşıldığı gibi her hedef kitle için farklı 

araştırma yöntemine başvurulmuştur.  

 

Gaziantep ise şehrin ön plana çıkan özelliklerini belirleme çalışmalarına şehrin tüm paydaşlarıyla görüşmeler 

yaparak başladı. Markalaşma sürecini yürüten danışmanlık firması bu kapsamda kentin kamu yöneticileriyle, 

Gaziantepli hayırseverler ve sivil toplum örgütleriyle video röportajları gerçekleştirdi. Bunun en büyük 

sebeplerinden biri her paydaşın öncelik verdiği konuların farklı olmasıdır. Ön planda olan konuların tespit 

edilmesinde uygulanan araştırma yöntemlerinden biri de Gaziantep’te yaşayan çocuklara yönelik resim 

yarışması oldu. Bu yarışmada çocuklardan hayallerindeki Gaziantep’in resmini yapmaları istendi. Yapılan 

röportajlar, resim çalışmaları ve dünya üzerinde başarılı olmuş kent markası örneklerinin analizi sonrasında 

çıkan bulgular ülke çapında yapılan algı anketinden çıkan sonuçlarla harmanlanmıştır. Gerçekleştirilen bu algı 

anketinden çıkan sonuçlardaki noktalar birleştirilerek ortaya Gaziantep’i ziyaret edilmesi gereken bir şehir 

olarak düşündürmek, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek, küresel markalar yaratabilmeleri için 

Gaziantepli iş adamlarına ilham ve cesaret vermek hedeflerinin üçünü de kapsayacak bir konumlandırma 

gerçekleştirilmiş ve Gaziantep için marka vaadinin “üretkenlik” olduğuna karar verilmiştir (I Mean It, 2018). 

 

Gerçekleştirilecek tüm bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan kavramlar arasında rakip markalardan 

ayrıştıran özelliklere odaklanılması markanın tüketici zihninde de farklılaşmasına neden olacaktır.  Bundan 

sonraki aşama ise markayı ifade eden ana mesajın belirlenmesidir. Reklamcıların ana önerme olarak da 

adlandırdığı bu mesaj karmaşıklıktan uzak ve basit olmalıdır. Trout (2004:108) marka vaadinin basitliği ile ilgili 

şu ifadelere yer vermiştir: “Bir şirket hedef kitlesinin zihninde bir sözcüğü sahiplenmeyi becerebilirse, 

inanılmaz bir başarılı elde edebilir… Bu odaklanma yasasıdır. Odak noktasını tek bir sözcüğe ya da kavrama 

indirgeyerek, zihinlere nüfuz etme yoludur.” Bu nedenle sözcük karmaşık olmamalıdır. 

 

İkincil İletişimin Yönetilmesi 

 

İkincil iletişim geleneksel pazarlama iletişimi olarak adlandırılan iletişimin kent pazarlamasındaki karşılığıdır. 

Dolayısıyla pazarlama iletişimi bileşenlerinden reklam, halkla ilişkiler, satış teşvik, kişisel satış, doğrudan 

pazarlama, satın alma noktası iletişiminin kent için uygulanmasıdır. Tüm bu bütünleşik pazarlama iletişimi 

çalışmaları öncesinde kentin görsel kimliğinin oluşturulması gereklidir. Oluşturulacak bu görsel kimlik 

kapsamında kent markasını ifade eden bir logo yada amblem tasarlanmalı, yazı karakterler ve renkler 

belirlenmelidir. Görsel kimliğin tasarlanması algı araştırması doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Görsel 

kimlik çalışmaları profesyonel tasarımcılar tarafından gerçekleştirilmelidir. Şehrin markasını temsil eden logo 

ve sloganın şehrin her mekanında (parklarda, bütün toplu taşıma araçlarında, duraklarda, alış-veriş 

merkezlerinde, çeşitli dijital baskı reklam mecralarında, küçük hediyelik eşyalarda, t-shirtlerde vb.) ve aynı 

anda en kısa sürede yaygınlaştırılmalıdır (Ceran, 2013:540). Görsel kimliğin dışında sözel kimlik olarak slogan 

oluşturulmalıdır. Slogan profesyonel reklamcılar ve metin yazarları ile yapılacak bir istişare ile üretilmelidir. 

Son zamanlarda uygulanan bir diğer tanıtım yöntemlerinden biri de ürün yerleştirmedir. Ürün yerleştirme 

bir film ya da dizinin konusu içerisinde markanın yer almasıdır. Diziler ya da filmler için Bandırma doğal bir 
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plato niteliğindedir. Gönderilmemiş Mektuplar adlı sinema filmi Bartın’ın Amasra ilçesinde çekilmesinin 

ardından Amasra tur şirketlerinin ilgi odağı olmuştur.  Asmalı konak dizisinin Kapadokya’da çekilmesiyle şehir 

ziyaretçi akınına uğramıştır.   

 

Tüm bu görsel kent kimliği unsurlarının tasarlanmasından sonra uygun bütünleşik pazarlama iletişimi 

çalışmaları başlatılmalı, profesyonel bir ajans tarafından her hedef kitleyi kapsayacak şekilde geliştirilmelidir. 

Bunun için bir televizyon filmi prodüksiyonu yapılmalı ve filmde marka için belirlenen görsel kimlik ve 

sloganın yer alması sağlanmalıdır. Burada söz edilen tanıtım filmi değildir. Reklam filmi tüketiciyi doğrudan 

davranışa yönlendiren mesajlar veren bir filmdir. Reklam filminin yaklaşık 30 saniye civarında olması 

geleneksel bir uygulamadır. Reklam filmiyle senkronize olarak basın reklamları, billboard, raket, otobüs 

durağı gibi açık hava reklamları, radyo reklamları, metro, alışveriş merkezi, hava alanları, otogarlar gibi insan 

trafiğinin yoğun olduğu yerlerde iç mekan reklamlar uygulanabilir. Bir mesajın iletilmesinde hedef kitlenin 

mesaja maruz kalacağı birçok mecranın seçilmesi ve bu mecralarda kentin niteliklerinin tek bir logo ve slogan 

altında toplanması kampanyanın daha etkin olmasını, mesajların hatırlanabilir olmasını sağlayacaktır. Aynı 

şekilde t-shirt, kupa, kalem, şapka gibi çizgi altı reklamlarla da bu kampanya desteklenmelidir. 

 

Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir diğer bileşeni ise halkla ilişkilerdir. Cutlip vd. (1999:4)’e göre halkla 

ilişkiler, "Kurum ile hedef kitleler arasındaki karşılıklı yarar ilişkilerini belirleyen ve bu ilişkileri desteklemek için 

iletişim kuran, kuruma itibar kazandırmaya yönelik bir yönetim fonksiyonudur.” Halkla ilişkilerde basınla 

ilişkiler ile etkinlik yönetimi en yaygın uygulamalar arasındadır. Bu kapsamda Bandırma ve çevresinin hedef 

kitlesi ile iyi ilişkiler kurulması amacıyla basın ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Belirlenen ana mesaj kapsamında 

Bandırma’nın turist sayısının artırılmasına yönelik olarak gazetelerin seyahat eklerinde Bandırma ve 

çevresinin gezilebilecek noktaları, nerelerde konaklanabileceği, kentin arkeolojik ve kültürel miras 

değerlerinin anlatıldığı haberlerin çıkarılması sağlanabilir. Ayrıca doğa, tarih, seyahat, arkeoloji ve fotoğraf 

dergilerinde Erdek, Marmara, Gönen, Manyas temalı aktüel konular işlenebilir. Televizyonlarda gezi, yemek 

ve belgesel programlarında Bandırma konu edilebilir. İş dünyası hedef kitlesine yönelik olarak ekonomi ve iş 

dünyası dergilerinde, gazetelerin ekonomi sayfalarında Bandırma’nın yatırım cazibesi konusuna yer 

verilebilir. Tüm bunların gerçekleşmesi ve basın mensuplarına bu konuda farkındalığın sağlanması için 

Bandırma ve yöresine bir basın gezisinin düzenlenmesi etkili olacaktır. Düzenlenecek basın gezilerine gezi ve 

turizm muhabirleri davet edilebilir. Basın gezilerinin ürün ve hizmet tanıtımı dışında bir kent ya da ülkeye de 

düzenlenebileceğini öne süren Peltekoğlu (2016)’na göre basın gezilerinin ortak noktası bir kişi ya da gruba 

olayı yerinde gözlemleme olanağını sunmasıdır. Etkinlikler halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan 

araçlardandır. Bandırma ve çevresine yönelik fotoğraf yarışmaları hedef kitlede kentin görsel çağrışımını 

sağlayacaktır. Ayrıca bilim, sanat, kültür alanında yapılacak ödül törenleri basının ilgisini çeken etkinlikler 

arasında yer almaktadır. Antalya Altın Portakal Film Festivali buna örnek gösterilebilir. Bandırma’da her yıl 

kuş cenneti festivali yapılmaktadır. Kent logosunun oluşturulmasından sonra bu festivalin tüm görsellerinde 

kent logosu ve sloganının yer alması marka kimliğinin benimsenmesini hızlandıracaktır. Sergiler de ses 

getiren halkla ilişkiler araçları arasındadır Bandırma dışında Bandırma konulu bir yağlıboya sergisi turistlerin 

ilgisini çekebilir. Ayrıca Bandırma ve Edincik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında ünlü 

tarihçilerin katıldığı sokak söyleşileri yada konferansları düzenlenebilir.  

 

Kişisel satış geleneksel pazarlamada satıcı ile tüketici arasındaki karşılıklı diyalogdur. Bu nedenle, bireysel ilişki 

ve doğrudan iletişimi zorunlu kılar. Marka iletişimi içerisinde kişisel satışın rolü genelde tamamlayıcı olmaktır. 

Bandırma’ya gelen ziyaretçi sayısının artırılması amacıyla Amsterdam’da uygulanan “Amsterdam Welcome 

Team” uygulaması turizm noktalarında uygulanabilir.. Kent içerisinde görevliler tarafından kente gelen 

ziyaretçilere deniz otobüsleri limanında Bandırma ve çevresinde gezilebilecek yerler konusunda bilgi 

verilmesi sağlanabilir. Bu görevlilerden bilgi alan ziyaretçilere ise hediyelik kent logolu eşyalar vererek de satış 

geliştirme yapılabilir.  
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Bandırma için bir web sayfası oluşturulmalı. Kent markası uygulama grubu tarafından yönetilmesi gereken 

bu web sitesinde Bandırma’ya seyahat amaçlı gelenler için, yatırım amaçlı gelenler için ve Bandırma’ya 

çalışmak için yerleşenler için olmak üzere üç faklı menü oluşturulabilir. Bu menülerden seyahat amaçlı 

gelenler için Bandırma ve çevresindeki otelleri tanıtan, satış ve rezervasyonlarını yapan bir sayfa açılabilir. 

Yeni medya günümüzde iletişim etkinliğinin yüksek olması nedeniyle pazarlamacılar tarafından yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Marka adını taşıyan sosyal medya hesapları açılmalı ve sürekli güncel paylaşımlarda 

bulunulmalıdır. Uygulama grubu tarafından yönetilmesi gereken sosyal medya hesapları sosyal paylaşım 

sitelerinde, mikrobloglarda, bloglarda ve video paylaşım sitelerinin her birinde açılmalıdır. 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Ölçülmesi 

 

Gerçekleştirilen iletişim uygulamalarının sonucunda bir marka değerinin oluşması beklenmektedir. Sonuçlar 

tüketici temelli marka değeri kapsamında değerlendirilmelidir. Pazarlama yazınında marka denkliği olarak 

da ifade edilen “marka değeri”  markanın yalnızca finansal değeri değil aynı zamanda tüketici algısı ile ilgili bir 

kavramdır.  Dolayısıyla literatürde finansal yaklaşım ile tüketici/pazarlama bakış açısı olarak iki şekilde yer 

almaktadır. Tüketici algısı temel alınarak değerlendirilen marka değeri “Tüketici Temelli Marka Değeri” 

olarak ifade edilmiştir (Aaker, 1991,). Tüketici temelli yer markası değerinin ölçümünde ise literatürde birçok 

gösterge, sıralama ve sınıflandırma bulunmaktadır. Bunların en çok kullanılanı ise Anholt-Gfk Roper City 

Brands Index olduğu görülmektedir. Kent markası altıgeni adı verilen bu endeksin boyutları; “Varlık” 

(Presence) Uluslararası statüsü, bilinirliği ve saygınlığı, şehrin kültüre, bilime ve dünyaya önemli katkı sağlayıp 

sağlamadığı ve son 30 yılda ne şekilde yönetildiği keşfedilmeye çalışılır. “Yer” (Place) bu bölüm halkın her bir 

şehrin fiziksel varlıkları ile ilgili algılarını keşfeder. O şehirde dışarıda dolaştıklarında yada orayı gezmeye 

gittiklerinde kendilerini mutlu edip etmediği, o yeri güzel bulup bulmadığı araştırılır, “Ön koşullar” 

(Prerequisites) boyutunda ise kentin temel niteliklerini nasıl algıladıkları, o kentte yaşamak isteyip 

istemedikleri, şehrin kamusal olanakları öğrenilir. Halk (People) boyutunda ise kent sakinlerinin Sıcakkanlılığı, 

dışarıdan gelenlere ön yargılı olup olmadığı ve kentin kültürel çeşitliliği analiz edilir. “Nabızda” (Pulse ) ise 

şehir halkının ne kadar heyecan verici olduğunu ve kısa vadeli kalan bir ziyaretçi ve uzun süreli ikamet eden 

bir yerli olarak şehirde ilginç şeyler bulmanın ne kadar kolay olacağını keşfedilmeye çalışılır. “Potansiyel” 

(Potential) Ekonomik ve eğitimsel fırsatlar) boyutları kullanılmıştır (Anholt, 2006). Kapsamlı kent markası 

ölçeklerinin incelenmesi doğrultusunda Florek (2012) tarafından farklı unsurların da entegre edildiği bir ölçek 

geliştirilmiştir. Bu ölçek incelendiğinde Anholt’un ölçeğinden farklı olarak küçük yerleşim yerlerine de 

uygulanabilirliği görülmektedir. Bu ölçeğin boyutları ise “Algılama” (aşinalık düzeyini ve şehir imajını 

tanımlayan değişkenler), “Tercihler” (rekabetçi şehir markaları ile ilgilidir), “Tatmin” (kentle olan gerçek ya da 

algılanan deneyimini yansıtan) ve “Bağlılık“ (tüketici sadakatinin karşılığı olarak) olmak üzere 4 ana boyuttan 

oluşmaktadır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Rekabet artık yalnızca işletmelerde değil kentler arasında da yoğun bir şekilde geçmektedir. Bu rekabet 

ortamının gerisinde kalan kentler ekonomik anlamda küçülme yaşamaktadır. Rekabetin içerisinde ayakta 

kalabilmek için kentlerin başvurduğu yollardan biri de markalaşmaktır. Markalaşmanın kentlere ekonomik 

girdi sağlamanın yanında yaşam standartlarının gelişmesini sağlamak gibi bir fonksiyonu da vardır. 

Tüketicilerde belirli çağrışımlarla hatırlanmak uzun bir süreçtir. Kent markası kentin tarihinden bu zamana 

kentin bilinen özelliklerinin hafızalarda birikimi ile oluşur. Bu nedenle hızlı bir şekilde marka imajının 

oluşturulması beklenmemelidir. Çünkü yerler yalnızca pazarlama iletişimi faaliyetleri ile değil fiziki 

görüntüleri, yaşam koşulları, sanat eserleri, peyzajı ve alt yapısıyla, ağızdan ağıza iletilen mesajlarla da hedef 

kitleye iletmektedir. Dolayısıyla bir kentte bulunabilecek bu özellikler uzun süreçte artık kentin bir kimliği 

haline gelmiştir. Kent markalaması örneklerinden New York ve Amsterdam gerek turizm gerekse 

sanayileşme ve yatırım şehri olma yönüyle Bandırma ile benzerlikler göstermektedir. Tüm bu şehirlerin kent 

markası çalışmalarının ortak yönü profesyonel ajanslar tarafından gerçekleştirilmesidir. Dikkat edilmesi 

gereken bir başka ortak unsur ise bu çalışmaların tek bir yönetim mekanizması tarafından yürütülmesidir. 
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Ayrıca mesaj bütünlüğünün de en büyük çaba olduğu ortaya çıkmaktadır. Kavaratzis’in 3 aşamalı yer markası 

iletişimi modelinden de anlaşıldığı üzere yerler sadece marka imajı pazarlama iletişimi ile değil birincil iletişim 

olarak adlandırılan kentin mimarisi, peyzajı, yönetim yapısı, etkinlikleri, eğlenceli hayatı, alt yapısı, ulaşım 

kolaylığı ile başlamaktadır. Bu nedenle kent markası çok disiplinlidir ve birden çok uzmanlığı gerektirir. 

Mimarlık, peyzaj mimarlığı, kamu yöneticiliği, sosyoloji, inşaat mühendisliği, turizmcilik, kent planlamacılığı 

gibi birçok alanın uzmanlığını kapsayan bir süreçtir. Birincil iletişim geleneksel pazarlama karmasındaki ürün 

kararlarının kentler için ifade edilmesidir. Geleneksel pazarlamada öncelikle ürünün niteliği, hedef kitlenin 

beklentilerine uygunluğu, kullanım kolaylığı ekonomikliği sağlanmalıdır. Kentler için de aynı durum söz 

konusudur. Birincil iletişimin yeterli olmadığı durumda ikincil ve üçüncül iletişim eksik kalacaktır. İkincil 

iletişim çalışmalarında ise mesajlar birbirinden kopuk olmayacak şekilde bir bütünlük arz etmelidir. Bandırma 

ve çevresinin markalaması detaylı bir imaj araştırması doğrultusunda gerçekleşmelidir.  Üçüncül iletişim 

hedef kitlenin mesajları ağızdan ağıza iletmesi ile gerçekleşse de sosyal medya ile sanal ortamlara taşınmıştır. 

Dolayısıyla yönetilebilir ve yönlendirilebilir. Tüm bu marka yönetimi kentin yönetiminde söz sahibi olan 

kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan planlama grubu ve uygulama grubu bünyesinde 

gerçekleştirilebilir. Bu süreçte planlama grubu stratejik kararlar, uygulama grubu ise taktik ve operasyonel 

kararlar almalıdır. Kent markası yönetim organizasyonunun oluşturulması kent yöneticilerinin sorumluluk 

alma niyetiyle ilişkilidir. Bandırma sanayisi ve tarımı ile markalaşma vizyonu olan bir kenttir. Çevresinde 

bulunan Erdek, Gönen, Marmara ve Manyas Bandırma ile bütünlük göstermektedir. Bandırma tüm bu 

ilçeler arasında kentleşme ve sanayileşme hızının en yüksek olduğu şehirdir. Erdek ve Marmara ise turizm 

fonksiyonunu karşılamaktadır. Manyas ve Gönen ise tarım ve hayvancılık yönüyle ön plandadır. Dolayısıyla 

markalaşma çalışmaları da bir bütün halinde gerçekleştirilmelidir. Eğer yalnızca Bandırma’ya yönelik bir 

faaliyet gösterilecekse turizm ve tarım yönünden eksik kalacaktır. Bu sonuç ise Bandırma’nın il olmasının 

Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara’nın ise Bandırma’nın ilçeleri olması gerekliliğini de gözler önüne 

sermektedir. 
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ÖZET: 

 

Bu çalışmanın amacı, yerli turistlerin bir turizm destinasyonu olarak Erdek’in sahip olduğu fiziksel kapasite 

ve sosyal kaynaklara ne derecede önem verdiklerini ve tatilleri esnasında bu ilgi ve önem noktalarından 

ne ölçüde memnun kaldıklarını tespit etmektir. Ayrıca araştırmada yerli turistlerin memnuniyet 

düzeylerinin, davranışsal niyetleri üzerindeki etkiside incelenmiştir Ayrıca araştırmada, yerli turistlerin 

memnuniyet düzeylerinin geleceğe yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 

Araştırma verileri 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Erdek’te tatilini geçiren 132 yerli turistten 

anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin, tanımlayıcı istatistiki 

değerlendirmeleri yapılmış, Yang (2003a) tarafından geliştirilen model üzerinde turistlerin önem ve 

memnuniyet ortalamaları tespit edilerek, ortaya çıkan sonuç yorumlanmıştır. Daha sonra elde edilen 

veriler, frekans, güvenilirlik, frekans, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde yerli turistlerin memnuniyet düzeylerine ilişkin 

konaklama hizmetleri alt boyutu ile davranışsal niyetin yeniden satınalma ve başkalarına önerme alt 

boyutları arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi olduğunu göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Önem-Memnuniyet Analizi, Davranışsal Niyetler 
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SATISFACTION RATES AND BEHAVIORAL INTENTIONS FOR DOMESTİC 
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ABSTRACT: 

 

The aim of this study is to investigate how far local tourists have become interested in Erdek's physical 

capacity and social resources as a tourism destination and how satisfied they are with these points of 

interest during their vacation. Also this research has been tried to determine the relationship between 

the domestic tourists satisfaction rates and the behavioral intentions. The research data were obtained 

in June 15-July 15 2018 by 132 domestic tourist in Erdek. The data acquired were analyzed with descriptive 

statistics and were interpreted by making a distribution on the model developed by Yang (2003a). Then 

the data from the questionnaires were evaluated by frequency, reliability, Pearson correlation analysis 

and multiple linear regression analyzes. Research findings have shown that there is a significant causal 

relationship between the hospitalty services subscale of satisfaction of domestic tourists and the 

behavioral intention re-purchasing and recommend subscales. 

 

Keywords: Customer Satisfaction, Importance-Satisfaction Analysis, Behavioral Intentions   
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GİRİŞ 

 

Günümüzde gelişmekte olan ekonomilerde ortaya çıkan önemli bir yapısal değişiklik, hizmet sektörünün 

hem genel ekonomi içerisindeki payının, hem de pazar büyüklüğünün hızla artmasıdır.  Ekonominin gelişme 

süreci içinde önemi her geçen gün artan hizmet sektörünün, milli gelire ve istihdama katkısının da giderek 

arttığı görülmektedir. Bir hizmet alt sektörü olarak turizm ise artan turist sayısı ve turizm gelirleri ile dünyanın 

en hızlı büyüyen sektörü konumundadır. Dünya Turizm Örgütü'nün, 2020 Turizm Vizyonu’nda yer alan 

veriye göre 2020 yılında uluslararası turizm faaliyetlerine katılacak kişi sayısının 1,6 milyara ve turizm 

gelirlerinin de 2 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir (UNWTO, 2015). Sektör Türkiye açısından 

değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında gelen 38.6 milyon turist, Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık olarak 

%4’üne denk gelen, toplam 26.3 milyar dolar gelir bırakmıştır (TURSAB, 2018). Ülke ekonomisine bu kadar 

katkı sağlayan turizm sektörünün gelişmesinde, en az dış turizm kadar iç turizm potansiyelinin de doğru 

biçimde değerlendirilerek, teşvik edilmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde, dış turizme daha fazla önem verilmekte, turizm politikalarının oluşturulmasında iç turizm 

genellikle ihmal edilmekte ve geri planda kalmaktadır. Türkiye’de turizm alanındaki akademik çalışmalar 

incelendiğinde ise toplumsal yapıya katkısı olan ve dış turizme zemin hazırlayan, iç turizme yönelik akademik 

çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. 

 

Bu bağlamda araştırmada, Türkiye’nin ilk sayfiye yerlerinden biri olma özelliğini taşıyan, Güney Marmara’nın 

önemli bir turizm cazibe merkezi olarak Erdek’te, yerli turistlerin konaklama hizmetleri, yerel taşımacılık 

hizmetleri, hijyen, konukseverlik, fiyatlar gibi faktörlerden hangilerine daha fazla önem verdikleri ve bu 

faktörlere ilişkin memnuniyet düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada, yerli turistlerin 

memnuniyet düzeylerinin geleceğe yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Anket 

tekniği ile gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, Erdek’te tatilini geçirmiş 132 yerli turist oluşturmaktadır. 

Anketlerden elde edilen verilerin önem ve memnuniyet analizi, Yang (2003a) tarafından geliştirilen model 

üzerinde,  turistlerin önem ve memnuniyet ortalamalarının dağılımı yapılarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 

yorumlanmıştır. Yine araştırma bulguları, davranışsal niyetlerin başkalarına önerme alt boyutu ile yerli 

turistlerin memnuniyet düzeylerine ilişkin konaklama hizmetleri ve yeniden satın alma alma alt boyutu ile de 

konaklama hizmetleri alt boyutu arasında anlamlı neden sonuç ilişkisi olduğunu göstermiştir. Araştırma 

kapsamında Erdek turizminin gelişimine katkı sağlayacak teorik ve pratik uygulamalar tartışılmıştır. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Balıkesir ilinin bir ilçesi olan Erdek (Artàke, Yunanca: Αρτάκη), Marmara Bölgesi'nin Marmara Denizi’ne 

doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası’nda Erdek Körfezi’nde yer alır. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden birisi olan 

ilçe, 1960’lı yıllardan bu yana ülkede Turizm hareketlerinin öncülüğünü yapan önemli bir turizm merkezidir. 

İlçenin nüfusu 2017 yılı itibari ile 32.317’dir. Erdek antik kentleri, açık hava müzeleri, sahilleri ve kumsalı ile 

önemli bir turizm destinasyonudur. 12 km. uzunluğundaki sahil şeridinde turistik otel, motel ve dinlenme 

tesisleri mevcuttur. Ayrıca Kapıdağ'ın ormanlık iç bölgeleri de ilgi çekmekte ve doğa turizmi amacıyla 

kullanılmaktadır. Yakınlardaki Kapıdağ'ın ormanlık iç bölgeleri de ilgi çekmekte ve doğa turizmi amacıyla 

kullanılmaktadır. Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Erdek’in geçmişi milattan önce 

5400'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde yer alan Kyzikos antik kentinde, Hadrianus 

tapınağı, Kyzikos Amfitiyatrosu, Altıköşe kuleler, Bouleuterion, Bergama Kraliçesi Apoolonis’in adına oğulları 

tarafından yaptırılan tapınak ve Kirazlı Yayla Manastırı ile yörenin önemli bir tarihi zenginliğidir. Kyzikos antik 

kenti kalıntıları Bandırma Arkeoloji Müzesinde teşhir edilmektedir. 

 

Erdek ilçesinin tarihsel ve doğal güzellikleri yörede Turizm sektörüne göre şekillenmiş ekonomik faaliyetlerin 

önem kazanmasına neden olmuştur. Turizm faaliyetleri mevsimsel bir özellik taşımasına ve yeterince 

çeşitlendirilememesine rağmen ilçenin ekonomik yaşamına yön veren önemli bir gelir ve istihdam alanı 

olarak dikkat çekmektedir. Erdek' in Avrupa-Asya bağlantısı üzerindeki Marmara bölgesinde yer alması, dış 
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turizm açısından olumlu bir husustur. Uluslar arası hava ve karayolu güzergahlarında, özellikle dış turizm ana 

uğrak yerlerinden biri olan İstanbul'a yakınlığı konum itibarı ile kolaylıklar getirmektedir.  

 

Türkiye’de Güney Marmara sahillerinin sembolü olarak kabul edilen Erdek Balıkesir  sahillerindeki en önemli 

turizm destinasyonlarından biri olmasına rağmen turizm gelirleri bakımından istenen yerde değildir. Genel 

turist profili itibariyle yerli turistlere hitap eden Erdek’in, iyi hazırlanmış pazarlama stratejileri ile geliştirilmesi 

Balıkesir turizminin gelişmesinde öncü rol oynayabilecektir. Destinasyon pazarlamasında başarıya ulaşmak 

için için turistlerin destinasyondan her açıdan memnun ayrılmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu durum 

olumlu ve güçlü bir destinasyon imajının oluşturulmasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Laws, 

Scott ve Parfitt 2002). Bu açılardan düşünüldüğünde Erdek destinasyonunu ziyaret eden turistlerin 

tatillerinden memnun ayrılmalarını etkileyen nedenlerin belirlenmesi ve daha iyi hizmet sunulması gereken 

konular üzerinde çalışmalar yapılması, turist sayısının artması ve olumlu bir destinasyon imajının 

oluşturulması sonucunu doğuracak ve bu da turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde etkili olacaktır. 

 

Destinasyon ve Destinasyon Pazarlaması 

 

Turizm, günümüz dünyasında ülkeler açısından ekonomik kalkınma sağlayan öncü bir sektördür. Gerek ülke 

genelinde, gerekse de ülke içindeki destinasyonlar turizm sektöründen daha fazla ekonomik pay almak için 

çeşitli pazarlama stratejileri uygulamakta, turistlerin memnuniyet düzeyleri yükseltilerek, ziyaret sıklıkları 

arttırılmaya ve destinasyona karşı bağlılık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Uluslararası turizm ve seyahat 

alanındaki gelişmeler, turist destinasyonları arasındaki rekabeti giderek arttırmıştır. Bir çok yeni destinasyon 

ortaya çıkmış, mevcut olanlar ilerleme göstermiş, bir kısmı da pazar payı kaybetmiştir. Bir destinasyon turist 

tarafından alternatiflerden elde edilen yararların değerlendirilmesi sonucu seçilir. Özellikle, doğal, kültürel ve 

tarihsel kaynaklar, ulaşabilirlik, çekicilik başlıca seçim kriterleri arasındadır (Kozak, 2002: 85). 

 

Fransızca’dan dilimize geçmiş olan destinasyon sözcüğü, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “varılacak olan yer” 

olarak tanımlanmaktdır (TDK, 2016). Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nun tanımlamasına göre yerel bir 

destinasyon; bir ziyaretçinin en az bir gece geçirdiği fiziksel bir alanı ifade etmektedir. Buhalis (2000: 97)’e 

göre; destinasyon, karmaşık turistik ürünlerle turistlere bütünleşik bir deneyim (turistik deneyim) sunan ülke, 

ada veya şehir gibi iyi tanımlanmış coğrafik alandır. Coltman (1989) ise destinasyonu, yerel olmayan turist 

veya günübirlikçilerin hizmetine sunulmuş farklı doğal güzellikleri, özellikleri ve çekicilikleri olan bir alan olarak 

ifade etmektedir. Geniş bir tanımla destinasyon, aynı kültür, iklim ve doğa koşullarına sahip, doğal ve kültürel 

zenginlikleri olan, müşterilere sunulabilecek o yere özgü aktiviteler geliştirmiş, konaklama, beslenme, ulaşım 

ve iletişim gibi olanaklara sahip, kamusal hizmetlerin sunulduğu turist çekim merkezlerinden oluşan belirli 

marka ve imajı bulunan coğrafik alan olarak tanımlamaktadırlar (Ersun ve Arslan, 2011; Bahar ve Kozak, 

2012; Doğan ve Doğan, 2013). Ziyaretçi perspektifinden bakıldığında ise destinasyon; büyük ölçüde benzer 

olanaklar sunan, bir dizi rakip alternatifleri arasından seçilecek herhangi bir turizm ürünü olarak 

görülmektedir (Laws 2002). 

 

Destinasyonlar turizm sisteminin en temel unsurlarıdır. Destinasyonların temel özellikleri iklim, ekoloji, kültür 

ve geleneksel mimariyi içermektedir. İkincil destinasyon özellikleri ise, özellikle turizm ile tanıtılan oteller, 

ikram, ulaşım ve eğlence gibi gelişmelerdir. Doğal ve tarihi çekicilik, eğitimli ve nitelikli personel, kaliteli 

hizmet, ürün çeşitlendirmesi gibi özelliklere sahip bir turistik destinasyon, uygun pazar ve rekabet stratejisi 

belirleyerek müşterisini (turisti) memnun edebilmekte ve böylece pazar payını, turist sayısını ve de turizm 

gelirini arttırabilmektedir (Aydemir vd., 2014). Turistik destinasyonlar çeşitli özelliklere sahip olabilmektedir. 

Ancak literatürde kabul görmüş, destinasyonlar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere Buhalis (2000) 

tarafından geliştirilen 6A sistemi, başka bir ifade ile turistik destinasyonların genel özellikleri Tablo 1 üzerinde 

özetlenmektedir. Destinasyonların sahip oldukları özellikler, destinasyonu diğer destinasyonlardan ayıran, 

rekabet etmesini sağlayan faktörlerdir.  
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Tablo 1. Turistik Destinasyonların Genel Özellikleri (6A Sistemi 

ÖZELLİKLER İÇERİĞİ 

Çekicilikler 

(Attractions) 

Doğal, el yapımı, yapay, özel bir amaçla yapılmış olan eserler, miras 

kalıntıları, özel olaylar. 

Ulaşılabilirlik 

(Accessibility) 

Havayolları-denizyolları-karayollarından oluşan tüm taşımacılık 

sistemleri, terminaller ve araçlar. 

Tesisler (Amenities) Konaklama ve yeme-içme olanakları, perakende mağazacılık vb. 

turizm tesisleri. 

Uygun Paketler 

(Available Packages) 

Aracı kuruluşlar ve turizm otoriteleri tarafından sunulan önceden 

hazırlanmış paket turlar. 

Aktiviteler (Activities) Ziyaretçilerin seyahatleri boyunca yapacağı ve destinasyondaki tüm 

aktiviteler. 

Yardımcı Hizmetler 

(Ancillary Services) 

Bankalar, telekomünikasyonlar, posta, gazete bayileri, hastaneler 

vb. gibi turistler tarafından kullanılan hizmetler. 

Kaynak: Buhalis, 2000: 98. 

 

Herhangi bir destinasyonu seçen turist, konaklamadan alışveriş merkezlerine, restoranlarından ulaşım 

araçlarına kadar faydalanmak durumundadır (Kozak, 2010:140). Bu yüzden Beerli ve Martin’e göre 

(2004:623), turistik destinasyonlar, turist çekebilmek için ürünlerini ve hizmetlerini ekonomik, kültürel ve 

sosyal boyutlarıyla turistlerin zihinlerinde en iyi konumlandırmayı yaparak müşteri memnuniyetini 

sağlayacak şekilde pazarlama çabalarını geliştirmekle sorumludurlar.  

 

Yapılan destinasyon müşteri memnuniyeti araştırmalarında hizmet kalitesi değerlendirmeleri genel olarak 

şu başlıklarla ölçülmüştür (Kozak 2003; Kozak 2001a; Kozak 2001b; Kozak 2001c; Kozak ve Rimmington 

2000; Weiermair ve Fuchs 1999): Konaklama yeri ve yiyecek içecek hizmetleri, ulaşım, hijyen ve temizlik, 

misafirperverlik, aktivite ve hizmetler, iletişim. Ayrıca, destinasyon müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret 

niyetlerinin önemli göstergelerin- den birisi olarak fiyat algıları önerilmiştir (Kozak 2001a; Kozak 2001b; Kozak 

2001c). 

 

Müşteri Memnuniyeti 

 

Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizmde; rekabet gücünün sağlanması, sektörde hedeflenen kârlılığa 

ulaşılması, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak uygun kalite ve özellikte mal ve hizmet üreterek 

müşteri memnuniyetinin sağlanmasına bağlıdır. Hizmet sektörünün dinamik ve rekabetçi bir yapısının 

olması ve yapılan hatanın düzeltilme imkânının olmaması, diğer sektörlere oranla turizm sektöründe müşteri 

memnuniyetini daha önemli hale getirmiştir. işletmeler müşteri memnuniyeti sağlayarak bağlı müşteriler 

kazanabilir ve rekabetten en az bir şekilde etkilenerek pazar payını koruyabilirler (Çatı ve Koçoğlu, 2008a: 

238; Kotler ve Keller, 2006: 145). 

 

Zeithmal ve Bitner (2000, s. 75) müşteri memnuniyetini, ‘bir ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayıp karşılamaması açısından değerlendirilmesi’ olarak tanımlamaktadır. Müşterinin bir ürün ve/veya 

hizmeti satın almadan önceki beklentileri ile o ürün veya hizmeti satın aldıktan ve kullandıktan sonra 

algıladıkları performansı arasındaki farklılıktan doğan tutarsızlığın fonksiyonu, memnuniyet olarak ele alınır 

(Özgüven, 2008: 657; Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2004a: 89). Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti, 

müşterilerin bir hizmete yönelik beklentileriyle, hizmet deneyiminin kıyaslanması sonucunda oluşan, 

hizmete ait bilişsel ve duygusal tepkidir ve müşterinin özel bir işlemi değerlendirmesini göstermektedir (Rust 

ve Oliver, 1994: 68).  

 

Müşteri memnuniyeti, satın alma öncesi beklentiler ile satın alma deneyimi sonucunda ve performans 

süresince algılanan değerlendirme sürecinin neticesidir (Kotler ve Armstrong, 2005: 36). Bir başka tanımda 

müşteri memnuniyeti, müşterilerin bir ürün ya da hizmeti kullandıktan sonra bilişsel ve duygusal olarak 
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yaptıkları değerlendirmeleri içeren tüketici yargısı olarak tanımlanmaktadır (Saydan, 2008: 110). Bu çeşitli 

tanımlardan ortak bir sonuç çıkarıldığında, müşteri memnuniyeti; genel olarak, bireylerin satın alma öncesi 

beklentileri ile satın alma neticesinde elde ettikleri arasındaki yeterlilik olarak tanımlanabilir (Vavra, 1997: 4; 

Bayuk ve Küçük, 2007: 286). Ürün veya hizmet beklentileri en azından karşılıyor veya aşıyorsa memnuniyet 

söz konusudur. Böylece, müşteri memnuniyeti herhangi bir ürün ya da hizmet alımından sonra sununun 

performansı ile alıcı beklentilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2005: 10). 

Memnuniyet, yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler ve bireysel ve toplumsal değerleri 

içeren pek çok faktör ile ilişkili karmaşık bir kavramdır (Zaim ve Tarım, 2010, s.9). 

 

Yapılan destinasyon müşteri memnuniyeti araştırmalarında müşterilerin memnuniyet düzeyleri genel olarak 

şu başlıklarla ölçülmüştür (Kozak 2003; Kozak 2001a; Kozak 2001b; Kozak 2001c; Kozak ve Rim- mington 

2000; Weiermair ve Fuchs 1999): Konakla- ma yeri ve yiyecek içecek hizmetleri, ulaşım, hijyen ve temizlik, 

misafirperverlik, aktivite ve hizmetler, iletişim. Ayrıca, destinasyon müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret 

niyetlerinin önemli göstergelerin- den birisi olarak fiyat algıları önerilmiştir (Kozak 2001a; Kozak 2001b; Kozak 

2001c). 

 

Konaklama Yeri Ve Yiyecek İçecek Hizmetleri  
 

Konaklama yeri ve yiyecek içecek hizmetleri, turist- lerin tatillerini geçirmek üzere geldikleri destinas- yonda, 

tatilleri boyunca faydalandıkları hizmetler arasındadır. Bu yüzden konaklama yeri ve yiyecek içecek 

hizmetlerinin kalitesi, turistlere destinasyon bazında kaliteli bir hizmet sunabilme açısından oldukça önem 

arz etmektedir. Turistik destinas- yonlardaki konaklama yeri ve yiyecek içecek hiz- metlerinin kalitesini 

belirleyen faktörlerin başında konaklama tesisleri ve yiyecek içecek işletmelerinin temizliği gelmektedir. Bir 

konaklama tesisi ve/veya yiyecek içecek işletmesi için temizlik, birçok turist tarafından ilk aranan niteliklerden 

birisidir. Benzer şekilde, sunulan yiyecek ve içeceklerin kalitesi ve çeşitliliği de kaliteli bir hizmet sunumu için 

önemli faktörlerdendir (Chen ve Kerstetter 1999). Bunların dışında, odaların güvenliği, check-in ve check- out 

hızı, elektrik ve su kaynaklarının yeterliliği, işlet- melerdeki bölümleri gösteren işaretlerin yeterliliği gibi 

faktörler de kaliteli bir hizmet sunabilmek için dikkate alınması gereken niteliklerdendir (Kozak 2001b). 

 

Ulaşım  
 

Ulaşım hizmetleri turistlerin destinasyon bazında aldıkları ilk hizmettir. Turistlerin tatilleri hakkında ilk 

izlenimleri bu aşamada oluşur ve bu nedenle bu aşamadaki bir olumsuzluk turistlerin tüm tatille- ri boyunca 

aldıkları hizmeti olumsuz değerlen- dirmelerine neden olabilir. Ulaşım hizmetlerinin kalitesini belirleyen 

etmenler, ulaşım hizmetlerinin konforu, ulaşım hizmetlerinin sıklığı, genel olarak destinasyona olan 

ulaşılabilirlik ve ulaşım hizmet- lerinde görev alan personelin tutum ve davranışla- rıdır (Kozak 2001b). Ulaşım 

hizmetlerinin kalitesi genel müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Kozak 2003). 

Ulaşım hizmetleri içerisinde yer alan konulardan bir diğeri de havaalanı hizmetleridir. Genel olarak, havaalanı 

hizmetlerinin kalitesini havaalanındaki check-in ve check-out hizmetlerinin hızı ve genel olarak havaalanının 

temizliği gibi faktörlerin belir- lediği önerilmiştir (Kozak ve Remmington 2000; Kozak 2001b). 

 

Hijyen ve temizlik 
 
Destinasyonu oluşturan unsurların hijyen ve temizliği kaliteli bir tatil hizmetinin sağlanmasında önemli 

faktörlerden biridir. Destinasyon bazında hijyen ve temizlik; genel olarak destinasyonun temizliği, konaklama 

ve yiyecek-içecek işletmelerinin hijyen ve temizliği, denizin ve kumsalın temizliği ve destinasyondaki tarihi ve 

turistik mekanların temizliği ile sağlanmaktadır (Kozak 2001b). 
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Misafirperverlik  
 
Destinasyon bazında hizmet kalitesini etkileyen unsurlar içerisinde misafirperverlik, diğer unsurlara oranla 

daha soyut bir kavramdır. Bir destinasyonda genel atmosfer, turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri, 

konaklama tesisi ve konaklama tesisi dışında çalışan personelin tutum ve davranışları, yerel esnaf ve yerel 

halkın tutum ve davranışları gibi konular, o destinasyondaki misafirperverlik düzeyini belirler (Kozak 2001b). 

 

Aktivite ve Hizmetler  
 
Destinasyonun niteliğine göre bir destinasyonda çok çeşitli aktiviteler sunulabilir. Genel olarak deniz, kum, 

güneş turizmi sunan bir destinasyonda aktivitelerin kalitesini, sahillerdeki aktivitelerin yeterliliği, 

destinasyondaki eğlence olanakları (Kozak ve Remmington 2000), gece hayatı olanakları, alışveriş yapma 

olanakları (Chen ve Kerstetter 1999), sahillerde boş alan bulma imkanı, destinasyondaki sağlık hizmetlerinin 

yeterliliği, çocuklara yönelik aktivite ve hizmetlerin yeterliliği ve sportif aktivitelerin yeterliliği (Kozak 2001b) 

göstermektedir. 

 

İletişim 
 
Turistlerin tatilleri süresince çalışanlarla, yerel halk ve esnafla olan iletişimi tatil memnuniyetinin oluşmasında 

önemli bir unsurdur (Kozak 2001b). Aynı zamanda destinasyonun farklı bölgelerine ve turistik çekim 

merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayacak işaretlerin bulunması ve bu işaretlerin kalitesi genel memnuniyet 

açısından önemlidir. Destinasyona en çok sayıda gelen turist gruplarının dillerinde hazırlanmış broşürler, 

haritalar, mönüler vb. iletişim araçları destinasyon hizmet kalitesinin önemli bir parçası olarak düşünülebilir 

(Kozak 2001b). Örneğin, son yıllarda Akdeniz sahillerine artan sayıda Rus turistin gelmesi bu yönde çalışmalar 

yapılmasının gerektiğine işaret etmektedir.  

 

Fiyat  
 

Genel olarak bir destinasyonda sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları, tatil değerlendirmesi üzerinde önemli 

bir yer tutmaktadır (Kozak 2003). Sunulan hizmetin fiyatı, kalitesi ile tutarlı olduğu sürece turistlerin fiyat ile 

ilgili beklentileri karşılanmış olur ve turistlerin genel memnuniyet düzeyleri artar (Voss, Parasuraman ve 

Grewal 1998; Varki ve Colgate 2001). Genel olarak bir destinasyonda fiyat değerlendirmelerini, 

destinasyondaki geçirilen tatilin toplam maliyeti, konaklama fiyatları, yiyecek içecek fiyatları ve eğlence 

fiyatları oluşturmaktadır (Kozak 2001b). Çoğu zaman turistler tatillerinin toplam maliyetlerini, alternatif tatil 

yörelerindeki tatil maliyetlerine göre değerlendirmekte ve bu değerlendirme genel memnuniyet üzerinde 

etkili olmaktadır (Duman 2003).  

 

Fiyat algıları ile memnuniyet arasındaki ilişki birçok araştırmaya konu olmuştur. Voss, Parasuraman ve 

Grewal (1998) fiyat-performans arasındaki tutarlılığın seviyesini ve performans beklentisi ile memnuniyet 

yargısı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Fornell, Johnson, Anderson, Cha, ve Bryant (1996) da direk olarak 

fiyat algılarını ölçmemişlerse de, fiyatı dolaylı olarak değerin bir oranı şeklinde ölçerek, algılanan fiyat ile 

memnuniyet arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bolton ve Lemon (1999) mobil telefon ve eğlence 

endüstrilerinde yaptıkları araştırmalarda, beklenen fiyatlardan sapmaların, dengeli fiyat uygulamalarının ve 

nesnel fiyat değerlendirmelerinin genel müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğunu 

savunmuşlardır. Varki ve Colgate (2001) yaptıkları çalışmalarda, iki ülkede bankacılık sektöründe fiyat 

algılarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu araştırmada fiyatların kısmen 

memnuniyet oluşmasında önemli bir etken olduğu bulunmuştur. Turizm araştırmalarında da fiyat algılarının 

müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu ve fiyatların hesaplı bulunmasının genel müşteri memnuniyetini 

olumlu yönde etkilediği sonuçları görülmektedir (Kozak 2003; Duman 2002).  
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Chen ve Huang (2011) tarafından, Tayvan’daki turizm endüstrisini etkileyen kritik faktörleri tanımlamak 

amacıyla konaklama işletmeleriyle ilgili önem-memnuniyet analizi kullanılarak çalışma yapılmış ve turistlerin 

seçilen otellerle ilgili önem-memnuniyet düzeyleri karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’de, 

önem-memnuniyet analizi modelini kullanarak herhangi bir turistik destinasyonun performansını ölçen 

çalışmalar yapılmıştır. Troya Tarihi Milli Parkı’nın önem-memnuniyet analizi yöntemi yoluyla hizmet kalitesini 

ölçen Yurtseven (2006), milli parkın korunması, yönlendirme işaretleri ve tarihi yerin sunumu, rehberlik ve 

yeterli düzeyde bilgi verilmesi konularının tüm ziyaretçiler açısından önemli bulunduğu; bunlardan bilgi ve 

yönlendirme işaretleri dışında diğer tüm konularda ise ziyaretçilerin tarihi siteden memnun kaldığı sonucuna 

ulaşmıştır. Aktaş, Aksu ve Çizel (2007), önem-memnuniyet analizini kullanarak Antalya destinasyonunu 

tercih eden turistler üzerinde bir uygulama yapmıştır. Araştırma, Antalya destinasyonunu tercih eden 

yabancı turistlerin destinasyonda önem verdikleri unsurlardan hangi düzeyde tatmin olduklarını ortaya 

çıkarmış ve sorunlu, geliştirilmesi gereken, ideal alanları tespit etmiştir. 

 

Davranışsal Niyetler 
 

Niyet, bir davranışın gerçekleştirilmesi için belirlenmiş olasılık olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2014; 

Oliver, 1997). Niyetler bireylerin davranışını etkileyen motivasyonel faktörler olarak ele alınmaktadır. 

Motivasyonel faktörler bireyin bir davranışı gerçekleştirmek için ne kadar istekli olduğunun bir göstergesi 

olarak ifade edilmektedir107. Özellikle pazarlama alan yazınında davranışsal niyet kavramı bilhassa 

müşterilerin hizmeti aldıktan sonra hizmetle alakalı sergiledikleri ve yapmayı düşündükleri davranışları 

kapsamaktadır. Davranışsal niyetler tüketici davranışını açılamada önemli bir faktör olarak dikkate alınır 

(Kaur ve Gupta, 2012). 

 

Davranışsal niyetler tüketici davranışını açılamada önemli bir faktör olarak dikkate alınır (Kaur ve Gupta, 

2012). Lin ve Hiesh’e (2005) göre davranışsal niyet, müşterilerin organizasyondan hizmet almaya devam 

edeceklerinin veya organizasyonu terk edeceklerinin bir göstergesidir (Yücenur vd., 2011). Han ve Ryu (2006) 

davranışsal niyetleri, satın alma davranışının ortaya çıkma olasılığının kabullenilmesi olarak tanımlamıştır. 

Literatürde davranışsal niyetler ile ilgili çalışmalara bakıldığında, bu kavramın farklı boyutlarda ele alındığı 

görülmektedir. Bu bağlamda, Cronin vd. (2000) çalışmalarında, işletmeye sadık kalma, başkalarına olumlu 

tavsiyelerde bulunma, işletmeye daha fazla para harcama gibi davranışsal niyetleri üç madde ile ele 

almışlardır. Bush vd. (2004) ise, davranışsal niyetleri; şikayet davranışı, olumlu duyurum, marka sadakati 

olarak üç boyutta incelemişlerdir. Ancak çoğu çalışmada öncelikli olarak yeniden satın alma ve başkalarına 

önerme boyutlarının öne çıktığı görülmektedir (Chen, 2008; Varki ve Colgate, 2001). Bu yüzden bu çalışmada 

da iki boyut ele alınacaktır. Bu boyutlar, başkalarına önerme ve yeniden satın almadır. 

 

Davranışsal niyetler tüketicinin gelecekte aynı ürün veya hizmeti tekrar talep edip etmeyeceğini gösteren 

davranışlar bütünüdür (Yang, Gu ve Cen, 2011:28). Smith ve diğerleri (1999) davranışsal niyeti; ekonomik ve 

sosyal davranışlar olarak iki başlık altında incelemiştir. Ekonomik açıdan davranışsal niyet, tekrar satın alma, 

daha fazla ücreti ödemeye razı olma ve firma bağlılığı gibi işletmeleri finansal yönden etkileyen tüketici 

davranışlarıdır. Sosyal açıdan davranışsal niyet ise şikayet ve sözel iletişim gibi mevcut ve potansiyel 

müşterilerin davranışlarını etkileyen olumlu ya da olumsuz tutumlardır (Varinli ve Çakır, 2004). Literatürde 

davranışsal niyetler ile ilgili çalışmalara bakıldığında, bu kavramın farklı boyutlarda ele alındığı görülmektedir. 

Bu bağlamda, Cronin ve diğerleri (2000) çalışmalarında, işletmeye sadık kalma, başkalarına olumlu 

tavsiyelerde bulunma, işletmeye daha fazla para harcama gibi davranışsal niyetleri üç madde ile ele 

almışlardır. Bush diğerleri (2004) ise, davranışsal niyetleri; şikayet davranışı, olumlu duyurum, marka sadakati 

olarak üç boyutta incelemişlerdir (Akkılıç ve diğerleri, 2014, 5). Davranışsal niyetler Zeithaml, Berry ve 

Parasuaraman (1996:38) tarafından ise Tablo 2’de de görülen 5 boyutta incelenmiştir. 
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Tablo2: Davranışsal Niyet Boyutları;  

 

Davranışsan Niyetlerin Boyutları 

 

KAPSAM 

Sadakat  

 

*XYZ hakkında başkalarına pozitif şeyler söylemek  

* XYZ yi başkalarına tavsiye etmek  

*Arkadaşlarını ve yakınlarını XYZ ile iş yapmaları 

için cesaretlendirmek  

*Hizmetlerini almak için XYZ nin ilk seçiminiz 

olduğunu düşünmek  

*XYZ ile gelecek birkaç yılda daha fazla iş yapmak  

Firmadan Ayrılma  

 

*XYZ ile gelecek birkaç yılda daha az iş yapmak 

*Daha iyi fiyat teklif eden bir rakiple anlaşmak  

Daha Fazla Ödemek  

 

*Fiyatlarını artırmış olsa bile XYZ ile iş yapmaya 

devam etmek  

*XYZ den alınan yararlara karşılık rakiplerinkine 

nazaran XYZ ye daha fazla ödemek  

Dışsal Cevap  

 

*XYZ nin hizmetiyle problem yaşadıysanız bir 

rakiple iş yapmak  

*XYZ nin hizmetiyle problem yaşasaydınız diğer 

müşterilere şikâyet etmek  

*XYZ nin hizmetiyle problem yaşasaydınız işletme 

dışındaki acenteye şikâyet etmek  

İçsel Cevap  

 

*XYZ nin hizmetiyle ilgili problem yaşasaydınız XYZ 

personeline şikâyet etmek  

Kaynak: Zeithaml, Berry ve Parasuaraman, 1996:38 

 

Ryu, Han ve Kim (2008) fast food işletmelerinde gerçekleştirdikleri çalışmada restaurant imajı, algılanan 

değer, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre 

restaurant imajının algılanan değeri doğrudan ve pozitif etkilediğini; restaurant imajı ve algılanan değerin 

memnuniyeti pozitif ve doğrudan etkilediğini; restaurant imajı, algılanan değer ve memnuniyetin davranışsal 

niyetleri pozitif ve doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür. 

 

Öztürk ve Qu (2008) Kızkalesi Destinasyonu’nda gerçekleştirdikleri çalışmada, destinasyon imajının, algılanan 

değer ve destinasyonu başkalarına tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisini ölçmeye çalışmışlardır. 

Destinasyon imajını çok boyutlu bir yapı ile ölçen yazarlar tüm imaj boyutlarının (yedi boyut) destinasyondan 

algılanan değeri pozitif etkilediğini ayrıca imaj boyutlarından altı imaj boyutunun (ulaşım boyutunun tavsiye 

niyeti üzerinde etkisi saptanamamış) destinasyonu başkalarına tavsiye etme niyetini doğrudan ve pozitif 

etkilediğini tespit etmişlerdir. 

 

Chen ve Tsai, (2007) güney Taiwan’ın Kengtin bölgesinde 393 ziyaretçi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada 

destinasyon imajı, algılanan değer, seyahat kalitesi, memnuniyet ve destinasyona yönelik davranışsal 

niyetler arasındaki etkileşimleri incelemişlerdir. Çalışmada destinasyon imajı ile algılanan değer arasında bir 

ilişki tespit edilememiştir. Destinasyon imajı davranışsal niyetler ve seyahat kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Aynı şekilde algılanan değerin davranışsal niyetler üzerinde bir etkisi tespit edilememiş ancak 

memnuniyet ile birlikte davranışsal niyetleri etkilediği belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

 
Araştırmanın Amacı  

 

Bu araştırmanın amacı Güney Marmara’nın önemli bir turizm cazibe merkezi olarak Erdek destinasyonunu 

tercih eden yerli turistlerin, tatil kararlarını verirken bir destinasyonda konaklama hizmetleri, yerel taşımacılık 
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hizmetleri, hijyen-sağlık ve temizlik, konukseverlik ve müşteri ilgisi, tesisler ve sundukları hizmetler, fiyatların 

seviyesi, destinasyonun ulaşılabilirlik özellikleri gibi turizm ile ilgili faktörlerden hangilerini daha çok 

önemsediklerini tespit ederek, destinasyona geldikten sonra bu faktörlerden tatilleri süresince ne derece 

memnun kaldıklarını ortaya koymaktır. Ayrıca araştırmada, yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin 

geleceğe yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Bu bağlamada yerli turistlerin 

memnuniyet düzeylerinin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik olarak aşağıdaki 

hipotezler ileri sürülmüştür. 

 
H1: Destinasyon Memnuniyetinin, Davranışsal Niyetlerden başkalarına önerme anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a: Konaklama hizmetlerinden memnuniyetinin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1b: Yerel Taşımacılık hizmetlerinden memnuniyetinin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1c: Hijyen, sağlık ve temizlik memnuniyetinin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1d: Konukseverlik ve müşteri ilgisi memnuniyetinin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1e: Tesis ve faaliyetlerden memnuniyetin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1f: Fiyat seviyesi memnuniyetin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1g: Destinasyonun ulaşılabilirlik özelliklerinden memnuniyetin Başkalarına önerme üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

 

H2: Destinasyon Memnuniyetinin, Davranışsal Niyetlerden yeniden satın alma anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: Konaklama hizmetlerinden memnuniyetinin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2b: Yerel Taşımacılık hizmetlerinden memnuniyetinin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2c: Hijyen, sağlık ve temizlik memnuniyetinin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2d: Konukseverlik ve müşteri ilgisi memnuniyetinin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2e: Tesis ve faaliyetlerden memnuniyetin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2f: Fiyat seviyesi memnuniyetin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2g: Destinasyonun ulaşılabilirlik özelliklerinden memnuniyetin yeniden satın alma üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, 

yazında ifade edilmiş, geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış olan ölçeklerden yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Anket formunun birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik toplam 9 soru 

(cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir durumu, Erdek’te konaklama süresi, Erdek’e geliş sayısı, 

Erdek’i tercih etmedeki bilgi kaynağı, Erdek’te konakladığınız otelin yıldız sayısı) yer almaktadır. 

 

İkinci bölümde yerel turistlerin Erdek’e ilişkin memnuniyet düzeylerini ölçmek  amacıyla  Kozak (2001), 

tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, “konaklama hizmetleri (6 soru)”, “yerel taşımacılık 

hizmetleri (7 soru)”, “hijyen, sağlık ve temizlik (7 soru)”, “konukseverlik ve müşteri ilgisi (4 soru)”, “tesis ve 

faaliyetler (11 soru)”, “fiyatların seviyesi (4 soru)”, “destinasyonun ulaşılabilirlik özellikleri (3 soru)” şeklindeki 

faktörler ve bu faktörlerin altında yer alan 42 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmalarını yaparak Türkçe’ ye uyarlayan Duman ve Öztürk (2005)’dir. Yaptığımız çalışmada güvenilirlik 

analizi sonucunda, ölçeğin; “konaklama hizmetleri”, “yerel taşımacılık hizmetleri”, “hijyen, sağlık ve temizlik”, 

“konukseverlik ve müşteri ilgisi”, “tesis ve faaliyetler”, “fiyatların seviyesi”, “destinasyonun ulaşılabilirlik 

özellikleri” boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları Tablo X’de verilmiştir. Önem-

Memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla ölçek türü olarak 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Yerli turistlerin 

bir turizm işletmesi ve destinasyonu hakkında önem verdiği unsurları ölçmeye yönelik sorular “Çok Önemli, 

Önemli, Kararsızım, Önemsiz, Hiç Önemi Yok” şeklinde kategorilere ayrılırken, memnuniyetlerini ölçmeye 

yönelik sorular ise, “Çok Memnunum, Memnunum, Kararsızım, Memnun Değilim ve Hiç Memnun Değilim” 

olarak kategorize edilmiştir. 
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Üçüncü bölümde ise yerel turistlerin davranışsal niyetlerini ölçmek amacıyla  Zeithaml, Berry ve 

Parasuraman (1996) tarafından geliştirilen ve beş ifadeden oluşan tek boyutlu ölçeğin Lam, Shankar, Erramilli 

ve Murthy (2004) tarafından adapte edilmiş iki boyutlu (tekrar satın alma/ müşterisi olma 2 ifade ve tavsiye 

etme 3 ifade) versiyonunun tekrar satın alma/ müşterisi olma boyutuna Yang ve Peterson’ın 2004 yılındaki 

çalışmasından alınan 1 sorunun eklenmesi ile oluşturulan 6 soruluk ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışmalarını yaparak Türkçe’ ye uyarlayan Akkılıç vd.(2015)’dir. Yaptığımız çalışmada güvenilirlik 

analizi sonucunda, ölçeğin; tekrar satın alma ve tavsiye etme boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha güvenilirlik 

katsayıları Tablo 3’de verilmiştir. Yanıtlar, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5‟li 

likert ölçeği ile alınmıştır. 

 
Ölçek        Alt Boyut İfade Sayısı Cronbach’s Alpha 

 

 

 

Konaklama Hizmetleri 6 0.90 

 

Yerel Taşıma Hizmetleri 

 

7 

 

0.89 

 

 

 

Memnuniyet 

 

 

Hijyen, Sağlık ve Temizlik 

 

7                             

 

 

 0.91 

 

Konukseverlik ve Müşteri İlgisi                  4                    0.91 

 

Tesis ve Faaliyetler 11 0.90 

 

Fiyatların Seviyesi 

 

Ulaşılabilirlik       

 

4 

 

3 

0.86 

 

 0.82 

 

 

Davranışsal 

Niyet 

Başkalarına Önerme 3 0.90 

Yeniden Satınalma 3 0,78 

Tablo 3: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Örneklem  

 

Araştırmanın evrenini Erdek’te bulunan 8 otelde 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında tatilini geçiren 210  

yerli turist oluşturmaktadır. Bu çerçevede p ve q değerleri 0.5 ve 0.5, hoşgörü miktarı E=0.05 ve %95 güven 

aralığında 210 kişiyi 138 kişinin temsil etme yeteneğine sahip olduğu hesaplanmıştır (Altunışık vd., 2010: 

135). Anket, basit rastgele örnekleme yöntemi ile araştırmacılar tarafından bizzat ulaşılarak uygulanmıştır. 

Gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda geri dönen anket sayısı 132’dir. Araştırmanın yürütülmesi için 

otellerle ön görüşmeler yapılmış ve bu konuda desteği alınan 8 otele anketler dağıtılmıştır. Anketler otellerin 

resepsiyon, lobi ve restoran bölümlerinde araştırmacıların kendileri ve otellerin resepsiyon, müşteri ilişkileri 

görevlileri tarafından yerli turistlere uygulanmıştır. 

 

Araştırma örneklemini oluşturan 132 kişiden 47 kişi (%35.6) erkek, 85 kişi (%64.4) bayandır. Araştırmaya 

katılanların 16’sı 18-25 (%12.7) yaş aralığında, 77’si (%58,3) evli ve 53’ü (%40.2) lisans düzeyinde eğitim 

seviyesine sahiptir. 47’sinin (%35.6) 2000 TL ve altında gelir düzeyine sahip olan örneklemde 102 kişinin 

(%77.3) konaklama süresi 1-5 gün arası ve 107 kişinin Erdek’e geliş sayısı 6 ve üzeridir. Katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 4’de görülmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

406 

Tablo 4: Demografik Özellikler 
 

Demografik Özellikler 

 

Frekans 

 

Yüzde 

 

Demografik Özellikler 

 

 

Frekans 

 

Yüzde 

 

Cinsiyet 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

 

      

     85 

     47 

    132 

 

 

64.4 

35.6 

      100 

 

Gelir Durumu 

2000 TL ve Altı                        47                     35.6 

2001-3000TL                            21                     15.9 

3001-4000TL                            13                      9.8                                                        

4001-5000TL                            23                     17.4                                

5001 TL ve Üzeri                     28                     21.2          

Toplam                                    132                     100 

 

Konaklama Süresi 

1 -5 Gün                                    102                    77.3 

6-10 Gün                                    18                     13.7 

11-15 Gün                                   3                      28.6 

16 Gün ve Üzeri                         9                       6.8 

Toplam                                      132                    100 

 

Erdek’e Geliş Sayınız 

Bir kez                                         7                      5.3                   

İki kez                                          6                     4.5 

Üç                                                 4                       3 

Dört                                              2                     1.5                              

Beş                                                6                     4.5                                   

Altı ve üzeri                                107                  80.3 

Toplam                                       132                  100 

 

 

 

 

Yaş 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

55 ve Üstü 

Toplam 

 

 

16 

65 

39 

12 

132 

 

 

12.7 

49.2 

29.54 

9 

100 

 

Medeni Durum 

Evli                                           77               58.3 

Bekar                                       55               41.7 

Toplam                                   132               100 

 

Eğitim 

İlköğretim                              14                10.6 

Lise                                         29                  22 

Lisans                               53                 40.2 

Lisansüstü                              36                 27.3 

Toplam                                  132                100 

 

 

 

 
Verilerin Analizi 

 

Destinasyonun önem ve memnuniyet analizi açısından değerlendirilmesi, Yang (2003a) tarafından 

geliştirilen modelle ölçülmüştür. Bu modelde farklı önem ve memnuniyet seviyelerinin eşleştiği ve nitel 

olarak birbirinden ayrılan dört alandan oluşan bir grafik üzerinden analiz yapılmaktadır. Yang (2003a), 

tarafından müşterilerin önem verdiği unsurları belirleyerek, hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla önem-

memnuniyet analizlerine ek bir model adapte edilmiştir. Yang (2005) ve Chen (2009), geliştirdikleri 

modelden, hizmet nitelikleri ve pazarlama stratejileri için önceliklerin belirlenmesinde, yöneticilere yardımcı 

olabilecek basit ve etkili bir teknik olduğuna dikkat çekmiştir (Chen ve Huang; 2011: 2471). Önem düzeyi ve 

müşteriler için memnuniyet düzeyi, çalışmada iki boyutlu hizmet niteliklerini analiz etmek için kullanılmıştır. 

Bu nedenle, bir müşteri memnuniyeti anketi ve Model I-S, işletme yöneticilerinin, müşteri memnuniyetinde 

en yüksek dereceyi elde etmek için, mevcut kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda rasyonel kararlar 

almasını sağlar. Yang (2003) tarafından geliştirilen model Şekil 1’de belirtilmiştir.  
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Şekil 1. Önem-Memnuniyet Analizi Modeli (I-S Model). Kaynak: Yang (2003a). 

 
I. Alan: Yüksek Önem-Yüksek Memnuniyet (Mükemmel Alan) : Bu alan, ziyaretçilerin yüksek düzeyde önem 

verdiği ve destinasyon tarafından yüksek düzeyde memnuniyetlerini sağlayan unsurların bulunduğu 

bölgedir. Bu alanda destinasyonun performansı, müşteriyi tatmin eden bir düzeydedir. 

 

II. Alan: Yüksek Önem-Düşük Memnuniyet (Geliştirilmesi Gerekenler Alanı): Bu alanda ziyaretçilerin yüksek 

önem verdiği unsurlar bulunmasına rağmen, destinasyon tarafından düşük düzeyde memnuniyet 

sağlanması söz konusudur. Bu alanda kalan unsurlar için destinasyonun kendisini geliştirmesi ve 

performansını arttırması gerekmektedir. 

 

III. Alan: Düşük Önem-Düşük Memnuniyet (Eksiklikler Alanı): Ziyaretçi açısından düşük önem atfedilen ve 

destinasyonun da düşük düzeyde tatmin sağladığı alandır. Hem ziyaretçi hem de destinasyon tarafından pek 

dikkat edilmeyen, ihmal edilen unsurların bulunduğu alandır. 

 

IV. Alan Düşük Önem-Yüksek Memnuniyet (Fazlalıklar Alanı): Ziyaretçilerin çok önemli görmedikleri ve düşük 

önem düzeyi atfettikleri ancak buna rağmen destinasyonun bu unsurların sağlanmasında ziyaretçiyi yüksek 

düzeyde memnun ettiği alandır. 

 

Ayrıca araştırmada, yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin geleceğe yönelik davranışsal niyetleri 

üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla Anket yöntemi ile elde edilen veriler, SPSS 24.00 hazır istatistik 

programında araştırma desenine uygun olarak analiz edilmiştir. Öncelikle demografik özelliklere yönelik 

sorulara ilişkin frekans analizleri yapılmıştır. Daha sonra araştırma değişkenlerinin alt boyutlarına ilişkin 

güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkilerin varlığını tespit edebilmek için 

Pearson korelasyon analizi yapılmış, yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin geleceğe yönelik davranışsal 

niyetleri üzerindeki etkisini açıklamak amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. 

 

             
III. ALAN 

Eksiklikler Alanı 

 

 

             
IV. ALAN 

Fazlalıklar Alanı 

 

 

 

II. ALAN 

Geliştirilmesi Gerekenler Alanı 

 

           

I. ALAN 

Mükemmel Alan 

 

 

Önem 

Eksi

klikl

er 

Ala

nı  

 

 

Memnuniyet 
 

Yüksek 

 

 

Yüksek 

 

 

Düşük 

 

 

Düşük 
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BULGULAR 

 

Araştırmanın birinci bölümünde, Erdek’e  gelen yerli turistlerin, destinasyona gelmeden önce önemli 

gördükleri algılamalar ve bölgede kaldıktan sonraki memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılıklar önem-

memnuniyet analizi kullanılarak araştırılmıştır. Bu bölümde Kozak (2001) tarafından oluşturulan ve 7 faktör 

altında toplanmış 42 maddeden oluşan ölçek aynen kullanılmıştır. Erdek destinasyonunu tercih eden yerli 

turistlerin önem ve memnuniyet değerleri ve Bu değerlerin Yang (2003) tarafından geliştirilen I-S modeli 

üzerinde aldığı konum “Alan” kategorisinde Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5: Önem-Memnuniyet Analizi 

 Önem Mem. Alan 

Faktör 1: Konaklama Hizmetleri    

1. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki hizmetlerin kalitesi 1,51 2,54 III 

2. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki yemeklerin kalitesi 1,49 2,44 III 

3. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki hizmetin hızı 1,77 2,39 II 

4.Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin güvenliği 1,44 2,29 III 

5. Konakladığınız/vaktinizi i birimlerigösteren yön tabelalarının bulunması 1,57 2,27 II 

6. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin su ve elektrik altyapısının 

yeterliliği 

1,44 2,50 III 

Faktör 2: Yerel Taşıma Hizmetleri    

7. Yerel taşıma araçlarının sıklığı 1,72 2,74 II 

8. Yerel taşıma araçlarının dakikliği (tarifeye uygun çalışması)  1,69 2,61 II 

9. Yerel taşıma araçlarının fiyatı 1,70 2,94 I 

10. Yerel taşıma araçlarının çeşitliliği (alternatifler) 1,67 2,86 I 

11. Yerel taşıma hizmetlerinin erişilebilirliği (kolay bulunabilirlik) 1,65 2,56 II 

12. Yerel taşıma hizmetlerinin konfor ve modernliği 1,59 2,87 I 

13. Yerel sürücülerin tutum ve davranışları 1,51 2,81 IV 

Faktör 3: Hijyen Sağlık ve Temizlik    

14. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki havuz, vb. alanların 

temizliği 

1,30 2,90 IV 

15. Sahil ve denizin temizliği 2,17 3,45 I 

16. Yerel taşıma araçlarının temizliği 1,53 2,84 IV 

17. Halka açık alanların temizlik ve bakımı 2,28 3,17 I 

18. Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin genel temizliği 2,26 2,77 II 

19.Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin hijyen ve sanit. genel düzeyi 2,26 2,73 II 

20. Erdek’in genel temizliği 1,42 3,13 IV 

Faktör 4: Konukseverlik ve Müşteri İlgisi    

21. Yerel satıcılar ve esnafın ziyaretçilere karşı tutumu 1,53 2,67 III 

22. Yerel halkın ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlik 1,43 2,66 III 

23. Restoran,gibi konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin çalışan. ziyar. 

karşı tutumu 

1,54 2,51 III 



 

 

 

409 

24. Erdek’te doğrudan ya da dolaylı olarak turizmle iç içe olan çalışanların 

tutumu 

1,56 2,56 II 

Faktör 5: Tesis ve Faaliyetler    

25. Alışveriş tesislerinin varlığı 2,03 2,92 I 

26. Gece hayatı ve eğlence imkânlarının varlığı 1,81 2,90 I 

27. Yerel halktan alışveriş yapılabilecek imkânlar (yöreye özgü) 1,81 2,62 II 

28. Erdek’te birbirine yakın tur.is yere günlük tur hiz. varlığı (tekne gezisi, 

jeep safari v.b.) 

1,34 2,83 IV 

29. Erdek’te sağlık hizmetlerin varlığı ve yeterliliği 1,43 2,90 IV 

30. Konakladığınız/vaktinizi geçi.yerin sağlık hizm. varlığı ve yeterliliği 1,71 2,89 I 

31. Sportif ve rekreatif aktivitelerin varlığı 1,65 3,03 I 

32. Çocuklara yönelik aktivitelerin varlığı 1,37 2,99 IV 

33. Korunan doğal alanların varlığı 1,88 2,98 I 

34. Erdek’te yararlanılabilecek araçların (bisikletvb) kiralama işletme 

varlığı 

1,42 2,68 III 

35. Kaliteli yiyecek ve içecek işletmelerinin varlığı 1,44 2,84 IV 

Faktör 6: Fiyatların Seviyesi    

36. Konaklama işletmesindeki fiyatların genel seviyesi 1,85 3,09 I 

37. Hatıra ve hediyelik eşya fiyatların genel seviyesi 1,57 2,87 I 

38. Yiyecek ve içecek işletmelerinde uygulanan fiyatların genel seviyesi 1,68 2,96 I 

39. Gezi, tur ve eğlence aktivitelerinin fiyatların genel seviyesi 1,69 3,05 I 

Faktör 7: Destinasyonun Ulaşılabilirlik Özellikleri    

40. Erdek’e ulaşım olanaklarının çeşitliliği 1,54 2,94 IV 

41. Erdek’e ulaşım hizmetlerinin kalitesi 1,60 2,93 I 

42. Erdek’e ulaşım yollarının kusursuzluğu 1,57 2,96 I 

GENEL ORTALAMA 1.55 2.80  

 

 

Sonuçlara göre; Konaklama Hizmetleri faktörü altında, yer alan “hizmet hızı” geliştirilmesi gereken alanda 

yer alırken, konaklanılan yerin güvenliği geliştirilmesi geren bir alan olarak tespit edilmiştir. Yerel taşıma 

hizmetleri faktörü altında ise, yerel taşıma araçlarının sıklığı, dakikliği ve erişebilirliği geliştirilmesi gereken 

alanlar içinde yer alırken, fiyatlar, çeşitlilik ve konfor mükemmel alan olarak tespit edilmiştir. Hijyen, sağlık ve 

temizlik faktörü altında konaklanılan yerin ise genel temizlik ve hijyeni ise geliştirilmesi geren alan olarak 

tespit edilmiştir. Konukseverlik ve müşteri ilgisi konusunda turizm çalışanlarının tutumları eksiklikler alanında 

yer alırken, alışveriş tesislerinin varlığı, eğlence imkânları, doğal alanların varlığı mükemmel alan içinde yer 

almıştır.  Yine fiyatlara ilişkin olarak konaklama, yiyecek, içecek  ve eğlence fiyatlarının genel seviyesi 

mükemmel alan içerisinde tespit edilmiştir. Destinasyonun Ulaşılabilirlik Özelliklerinin değerlendirilmesinde 

ise, ulaşım hizmetlerinin kalitesi ve ulaşım yollarının kusursuzluğu ise mükemmel alan içerinde yer almıştır.  

 

Araştırmanın ikinci bölümünde ise değişkenlere ait alt boyutlar arasında yapılan Pearson Korelasyon analizi 

sonuçlarına göre, memnuniyetin alt boyutlarından konaklama hizmetleri ile davranışsal niyetin başkalarına 

önerme alt boyutu (r=0.565, p<0.05) ve yeniden satınalma alt boyutu (r=0.585, p<0.05) arasında pozitif 

yönde ve orta derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Memnuniyetin alt boyutlarından yerel 

taşıma hizmetleri ile davranışsal niyetin başkalarına önerme alt boyutu (r=0.424, p<0.05) ve yeniden 

satınalma alt boyutu (r=0.543, p<0.05) arasında pozitif yönde ve orta derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu 
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görülmektedir.Yine  korelasyon analizi sonucunda memnuniyetin alt boyutlarından yerel taşıma hizmetleri 

ile davranışsal niyetin başkalarına önerme alt boyutu (r=0.565, p<0.05) ve yeniden satınalma alt boyutu 

(r=0.585, p<0.05) arasında pozitif yönde ve orta derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Memnuniyetin alt boyutlarından hijyen, sağlık ve temizlik ile davranışsal niyetin başkalarına önerme alt 

boyutu (r=0.565, p<0.05) ve yeniden satınalma alt boyutu (r=0.585, p<0.05) arasında pozitif yönde ve orta 

derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu görülürken, konukseverlik ve müşteri ilgisi ile davranışsal niyetin 

başkalarına önerme alt boyutu (r=0.474, p<0.05) ve yeniden satınalma alt boyutu (r=0.523, p<0.05) arasında 

pozitif yönde ve orta derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlere ait alt boyutlar 

arasındaki ilişkileri gösteren Pearson Korelasyon analizi bulguları ile Tablo 7’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 7: Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Konaklama 

Hizmetleri 

 

1 

        

 

2. Yerel Taşıma 

Hizmetleri 

 

0.769** 

 

1 

       

 

3. Hijyen Sağlık ve 

Temizlik 

 

0.715** 

 

0.826** 

 

1 

      

4.Konukseverlik ve 

Müşteri İlgisi 

 

0.466** 

 

0.605** 

 

0.602** 

 

1 

     

 

5. Tesis ve Faaliyetler 

 

0.597** 

 

0.776** 

 

0.765** 

 

0.621** 

 

1 

    

 

6. Fiyatların Seviyesi 

 

0.508** 

 

0.684** 

 

0.627** 

 

0.586** 

 

0.765** 

 

1 

   

7. Destinasyonun 

Ulaşılabilirlik 

Özellikleri 

 

0.567** 

 

0.795** 

 

0.720** 

 

0.539** 

 

0.785** 

 

0.701** 

 

1 

  

 

8. Başkalarına Önerme 

 

0.565** 

 

0.424** 

 

0.474** 

 

0.384** 

 

0.428** 

 

0.397** 

 

0.384** 

 

1 

 

 

9. Yeniden Satınalma 

 

0.585** 

 

0.543** 

 

0.523** 

 

0.362** 

 

0.509** 

 

0.447** 

 

0.501** 

 

0.758** 

 

1 

*p<0,05 (Çift Yönlü); **p<0,01 (Çift Yönlü)    

 

Memnuniyetin alt boyutlarının davranışsal niyetin başkalarına önerme alt boyutu üzerindeki etkisini tespit 

etmek amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 8’ da sunulmuştur. Çoklu doğrusal 

regresyon analizinde, bağımsız değişkenler arasında, çoklu bağlantı durumunun söz konusu olup olmadığı 

belirlenmelidir. Çoklu bağlantı varsayımı, çoklu doğrusal regresyon modellerinde incelenmesi gereken bir 

varsayımdır ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının olması durumunda modelde belirli sorunlarla 

karşılaşılır (Durmuş vd.,2013: 155). Tablo 7’ de korelasyon katsayıları incelendiğinde, bağımsız değişkenler 

arasındaki r katsayıları içerisinde 0.7’ den büyük değerler olduğu için çoklu bağlantı olma riskine karşı VIF 

değerlerine bakılmış, en yüksek değerin 5.742 olduğu ve bu değerin 10 değerinden küçük olması sebebi ile 

çoklu bağlantı olmadığına karar verilmiştir. 

 

Tablo 8: H1 Hipotezine İlişkin 1. Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı Değişken Başkalarına 

Önerme 

 

   

 

t 

 

 

Sig. 

         

             B 

Standart   

Hata 

 

Beta 

 

VIF 

             Sabit 5,420 ,292 
- 

18,562 ,000 
- 

Konaklama Hizmetleri ,720 ,147 ,568 4,907 ,000* 2,643 

Yerel Taşıma Hizmetleri ,461 ,199 ,394 2,311 ,022* 5,742 

Hijyen, Sağlık ve Temizlik ,153 ,145 ,149 1,057 ,293 3,908 

Konukseverlik ve Müşteri İlgisi ,137 ,107 ,124 1,288 ,200 1,836 

Tesis ve Faaliyetler ,073 ,189 ,057 ,386 ,700 4,219 
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Çoklu bağlantı olmadığına karar verildikten sonra, Tablo x(bir önceki)’da görüldüğü üzere, p değeri 

0.293>0.05 hijyen, sağlık ve temizlik alt boyutu, p değeri 0.200 > 0.05 olan konukseverlik ve müşteri ilgisi alt 

boyutu, p değeri 0.200 > 0.05 olan konukseverlik ve müşteri ilgisi alt boyutu, p değeri 0.700 > 0.05 olan tesis 

ve faaliyetler, p değeri 0.332 > 0.05 olan fiyatların seviyesi alt boyutu ve p değeri 0.566 > 0.05 olan 

konukseverlik ve müşteri ilgisi alt boyutu modele anlamlı bir katkı sağlamamaları sebebi ile modelden 

çıkarılmışlar ve analiz yeniden yapılmıştır. 

 

Tablo 9’ deki analiz sonucu incelendiğinde, konaklama ve yerel taşıma değişkenlerinin, davranışsal niyetlerin 

başkalarına önerme alt değişkenini  %31.9 oranında açıkladığı görülmektedir. Alt boyutlar arasında en 

açıklayıcı olan konaklama hizmetleri  boyutu % 58.5 oranında başkalarına önermeyi etkilemektedir (β= 

0,585). Yerel taşıma hizmetleri boyutunun ise p değeri 0.822 > 0.05 olduğu için modele anlamlı bir katkı 

sağlamadığı görülmüştür. Bu sonuçlar çerçevesinde “Destinasyon Memnuniyetinin, Davranışsal Niyetlerden 

başkalarına önerme anlamlı bir etkisi vardır.” şeklindeki H1 hipotezine ilişkin H1a alt hipotezi kabul edilmiş 

H1b, H1c. H1d, H1e, H1f ve H1g hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 9: H1 Hipotezine İlişkin 2. Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı Değişken Başkalarına Önerme 

 

   

t 

 

Sig. B Standart   Hata Beta VIF 

1 Sabit 5,009 ,254 
- 

19,716 ,000 
- 

Konaklama Hizmetleri ,740 ,144 ,585 5,149 ,000 2,443 

Yerel Taşıma Hizmetleri ,030 ,133 ,026 ,225 ,822 2,443 

 
R=0.565 R²=0.319 F=30.268 p=0.00     

 

Memnuniyetin alt boyutlarının davranışsal niyetin başkalarına önerme alt boyutu üzerindeki etkisini tespit 

etmek amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo x’ da sunulmuştur. Çoklu bağlantı 

olmadığına karar verildikten sonra, Tablo x(bir önceki)’da görüldüğü üzere, p değeri 0.702>0.05 olan yerel 

taşıma hizmetleri alt boyutu, p değeri 0.741>0.05 olan hijyen, sağlık ve temizlik alt boyutu, p değeri 

0.896>0.05 olan konukseverlik ve müşteri ilgisi alt boyutu, p değeri 0.456>0.05 olan tesis ve faaliyetler alt 

boyutu, p değeri 0.597>0.05 olan fiyat alt boyutu ve p değeri 0.227>0.05 olan ulaşılabilirlik alt boyutunun 

modele anlamlı bir katkı sağlamadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 10’ deki analiz sonucu incelendiğinde, konaklama değişkeninin davranışsal niyetlerin yeniden 

satınalma alt boyutunu %42.2 oranında açıkladığı görülmektedir. (β= 0,422). Bu sonuçlar çerçevesinde 

“Destinasyon Memnuniyetinin, Davranışsal Niyetlerden yeniden satınalma boyutu üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır.” şeklindeki H2 hipotezine ilişkin H2a alt hipotezi kabul edilmiş H2b, H2c. H2d, H2e, H2f ve H2g 

hipotezleri reddedilmiştir. 

 
Tablo 10: H2 Hipotezine İlişkin  Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı Değişken Yeniden Satın Alma    

t 

 

Sig. B Standart Hata Beta VIF 

1 (Constant) 5,553 ,283 
- 

19,621 ,000 
- 

Konaklama Hizmetleri ,527 ,142 ,422 3,711 ,000* 2,643 

Yerel Taşıma Hizmetleri ,074 ,193 ,064 ,383 ,702 5,742 

Fiyatların Seviyesi ,131 ,135 ,114 ,975 ,332 2,709 

 Ulaşılabilirlik 

R= 0.609  R²=0.371 

,081 

F=10.462  

,141 

P=0.00 

,077 ,575 ,566 3,559 
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Hijyen, Sağlık ve Temizlik ,046 ,140 ,046 ,332 ,741 3,908 

Konukseverlik ve Müşteri 

İlgisi 

,014 ,103 ,012 ,131 ,896 1,836 

Tesis ve Faaliyetler ,137 ,183 ,107 ,747 ,456 4,219 

Fiyatların Seviyesi ,069 ,131 ,061 ,530 ,597 2,709 

 Ulaşılabilirlik 

R=0.627    R²=0.394 

,165 

F=11.5  

,136 

p=0.00 

,160 1,213 ,227 3,559 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Günümüzde ekonominin gelişme süreci içinde artarak önem kazanan hizmet sektörünün bir alt dalı olarak 

turizm, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrisidir (Das, 2013).  Ekonomiye gelir ve istihdam 

bakımından da büyük katkı sağlayan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temel amacı, yoğun 

rekabet ortamında, varlıklarını sürdürerek karlılık elde edebilmektir. Bunun için de müşteri memnuniyeti ve 

sadakati yaratacak şekilde hizmetleri üretmeleri ve sunmaları gerekir. Yoğun rekabet ortamında, turizm 

sisteminin en temel unsurları olarak destinasyonlar, sektörden daha fazla ekonomik pay almak için çeşitli 

pazarlama stratejileri uygulamakta, turistlerin memnuniyet düzeyleri yükselterek, ziyaret sıklıklarını 

arttırmaya ve destinasyona karşı bağlılık oluşturulmaya çalışılmaktadırlar. Bu bağlamda yapılan araştırmada, 

Güney Marmara’nın önemli bir turizm destinasyonu olarak Erdek’i tercih eden yerli turistlerin, tatil kararlarını 

verirken bir destinasyondaki konaklama hizmetleri, yerel taşımacılık hizmetleri, hijyen-sağlık ve temizlik, 

konukseverlik ve müşteri ilgisi, tesisler ve sundukları hizmetler, fiyatların seviyesi ve destinasyonun 

ulaşılabilirlik özellikleri gibi turizm ile ilgili faktörlerden hangilerini daha çok önemsediklerini tespit ederek, 

destinasyona geldikten sonra bu faktörlerden tatilleri süresince ne derece memnun kaldıklarını ortaya 

koymaktır. Ayrıca araştırmada, yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin geleceğe yönelik davranışsal 

niyetleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 

 

Araştırma verileri 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Erdek’te tatilini geçiren 132 yerli turistten anket 

yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS 24.00 hazır istatistik programında araştırma desenine uygun olarak 

analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle yerli turistlerin konaklama hizmetleri, yerel taşımacılık hizmetleri, 

hijyen, konukseverlik, fiyatlar gibi faktörlerden hangilerine daha fazla önem verdikleri ve bu faktörlere ilişkin 

memnuniyet düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin önem ve memnuniyet analizi açısından 

değerlendirilmesi, Yang (2003a) tarafından geliştirilen modelle ölçülmüştür. Bu modelde farklı önem ve 

memnuniyet seviyelerinin eşleştiği ve nitel olarak birbirinden ayrılan dört alandan oluşan bir grafik üzerinden 

analiz yapılmaktadır. Daha sonra demografik özelliklere yönelik sorulara ilişkin frekans analizleri ile araştırma 

değişkenlerinin alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Yerli turistlerin memnuniyet 

düzeylerine ilişkin alt boyutlar ile davranışsal niyetlere ilişkin alt boyutları arasındaki ilişkilerin varlığını tespit 

edebilmek için Pearson korelasyon analizi, memnuniyetin alt boyutlarının, davranışsal niyetin alt boyutları 

üzerindeki etkilerini açıklamak amacıyla da çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. 

 

Destinasyonun önem-memnuniyet analizi, 7 faktör altında toplam 42 madde üzerinden yapılmış olup yerli 

turistlerin önemli gördüğü, destinasyonda en önem verdiği unsurlar sırasıyla “Alışveriş tesislerinin varlığı”,  

“Korunan doğal alanların varlığı”, “Konaklama işletmesindeki fiyatların genel seviyesi ” olduğu görülmüştür. 

Yerli turistlerin destinasyonda en yüksek düzeyde memnun olduğu unsurlarsa sırasıyla “Sahil ve denizin 

temizliği”, “Halka açık alanların temizlik ve bakımı”, “Erdek’in genel temizliği” ve “Konaklama işletmesindeki 

fiyatların genel seviyesi” olmuştur. 

 

Turistlerin destinasyonda en düşük önem verdiği unsurlar sırasıyla, “Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz 

yerdeki havuz, vb. alanların temizliği”, “Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin su ve elektrik altyapısının 

yeterliliği”, maddelerinde toplanmaktadır. En düşük memnuniyet düzeyleri ise, “Konakladığınız/vaktinizi i 
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birimlerigösteren yön tabelalarının bulunması”,  “Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki hizmetin hızı”, 

“Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin güvenliği” maddelerinde toplanmıştır. Destinasyonun en önemli 

sorunları olarak değerlendirilen bu yetersizliklerin, aynı zamanda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yatırım 

yapılması gereken alanları gösterdiği açıktır. Yerel taşıma araçlarının fiyatı çeşitliliği (alternatifler) ve  

modernliği, Sahil ve denizin temizliği, Halka açık alanların temizlik ve bakımı, Alışveriş tesislerinin varlığı, Gece 

hayatı ve eğlence imkânlarının varlığı, Sportif ve rekreatif aktivitelerin varlığı, Korunan doğal alanların varlığı, 

Fiyatların seviyesi ve destinasyona ulaşılabilirlik  özellikleri faktörlerinin turist açısından hem yüksek önem 

verilen unsurlar olduğu, hem de Erdek’in in bu unsurlar açısından turistleri memnun ettiği görülmüştür. Bu 

unsurlar açısından destinasyon “Mükemmel” alan olan I. bölgededir. 

 

Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki hizmetin hızı, Konakladığınız/vaktinizi i birimlerigösteren yön 

tabelalarının bulunması, Yerel taşıma araçlarının sıklığı, Yerel taşıma hizmetlerinin erişilebilirliği (kolay 

bulunabilirlik), Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin genel temizliği, Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz 

yerin hijyen ve sanit. genel düzeyi yerli turistler açısından oldukça önemli görülmesine rağmen memnuniyet 

düzeyinin düşük olduğu unsurlardır. Bu dört unsur destinasyon yönetiminin ve paydaşların dikkat etmesi 

gereken en önemli alandır. Önem-Memnuniyet grafiğindeki “Geliştirilmesi Gereken Alan” kategorisine giren 

bu bölgedeki unsurlar, destinasyon yönetiminin sorunları tespit ederek çözümler üretmesi, hizmet ve 

olanakları iyileştirilmesi gereken en önemli alandır. 

 

Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki hizmetlerin kalitesi, Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerdeki 

yemeklerin kalitesi, Konakladığınız/vaktinizi geçirdiğiniz yerin güvenliği, Yerel satıcılar ve esnafın ziyaretçilere 

karşı tutumu, Yerel halkın ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlik unsurları destinasyondaki ziyaretçi 

açısından düşük önem atfedilen ve destinasyonun da düşük düzeyde tatmin sağladığı alanda yer alan 

dolayısıyla hem ziyaretçi hem de destinasyon tarafından pek dikkat edilmeyen, ihmal edilen unsurlar da 

vardır. Destinasyonun, turist memnuniyetinin arttırılması ve çekiciliğini geliştirebilmesi için bu hizmetlerde 

de kendisini geliştirmesi-iyileştirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 
Araştırmanın ikinci bölümünde ise, yerli turistlerin memnuniyet düzeylerine ilişkin alt boyutlar ile davranışsal 

niyetlere ilişkin alt boyutlar arasında yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda ise, memnuniyetin 

konaklama hizmetleri alt boyutunun, davranışsal niyetlerin başkalarına önerme ve yeniden satınalma alt 

boyutları üzerinde anlamlı neden sonuç ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Birçok araştırmada olduğu gibi bu 

çalışmada da çeşitli sınırlılıklar mevcuttur. İlk olarak bu çalışma kesitsel (crosssectional) bir araştırma olması 

nedeniyle değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri açıklama yönünde sınırlı bir bilgi sunmaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin daha net bir şekilde anlaşılması açısından bu araştırmanın bir 

benzerinin boylamsal (longitudinal) olarak test edilmesi gelecek araştırmacılara önerilmektedir. Yine eldeki 

olanakların sınırlılığı nedeniyle küçük bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Bu nedenle araştırmada geniş 

boyutlu genellemeler yapmak zordur. Sonuçların genellenebilmesi için, konunun daha büyük örneklem 

hacminde, kapsamlı olarak çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Son olarak anket tekniği kullanılarak, nicel 

olarak gerçekleştirilen çalışma, nitel ve karma destekli olarak da çalışılabilir. 
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ÖZET:   

 

Yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip olan Dünya, zaman içerisinde şekillenmiş olan birçok doğal 

güzelliği ve bu güzelliğe tanıklık yapmış sayısız medeniyetin kalıntılarını içerisinde barındırmaktadır. Dünya 

üzerindeki her bir bölge çeşitli coğrafik ve iklimsel özelliklere sahip olduğundan, bu bölgeler ve bu 

bölgelerde yaşayan insanlar farklı kültürel karakteristikler gösterebilmektedir. Turizm sayesinde Dünya 

üzerindeki insanlar birbirlerini tanımakta, kültürlerin kaynaşması ile daha barışçıl bir toplumun oluşmasına 

zemin hazırlanmaktadır.  Turizm faaliyeti aynı zamanda ülkelere ekonomik anlamda katkıda bulunan 

önemli bir gelir kaynağıdır. Günümüz dünyasında yoğun iş temposu nedeniyle insanlar kısa süreli 

periyotlarda tatil faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu periyot içerisinde farklı kültürel ve doğal 

güzellikleri tanımak adında turistik seyahatler planlamaktadır. Bu kısa süreli periyotlarda herhangi bir 

bölgenin turistik merkezlerinin tamamını gezilmesi oldukça zordur. İnsanlar çoğu zaman ilgili bölgedeki 

turistik yerler arasından seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Bu seçim kararı tatilcilerin yanı sıra, turizm 

acentaları ve ilgili bölgedeki yöre halkı için de büyük bir önem arz etmektedir. Doğru bir seyahat planı 

tatilcilerin memnuniyetini artırıp, sonraki yıllarda ilgili bölge için oluşturulabilecek önemli bir turizm 

potansiyeline zemin hazırlayabilir. Bunun aksine yanlış yapılmış bir seyahat programı, müşteri 

memnuniyetsizliğinin yanı sıra ciddi bir maddi kayba da sebep olabilir. Bu çalışmada AHP yöntemi ile örnek 

bir turizm bölgesinde bulunan gezi yerlerinin önceliklendirilmesi sağlanarak, tatil planlayıcılarına bir karar 

destek sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Uygulama çalışmasında Balıkesir İlinin Bandırma, Erdek, 

Gönen, Manyas, Marmara İlçeleri dikkate alınmıştır. Belirlenen bölgedeki turistik mekânlar 

önceliklendirilerek ilgili bölgeleri gezecek turistler ve bu bölgede hizmet veren tur acentaları için uygun 

seyahat rotası oluşturulmuştur. Bu çalışma ile Balıkesir şehri ilçelerinin turistik yerlerinin planlanan 

seyahat rotası ile en kısa sürede en etkin olarak gezilmesi için bir rehber çalışma oluşturularak söz konusu 

bölgeye gelen turistlerde turizm potansiyeli açısından pozitif farkındalık oluşturulması hedeflendirilmiştir.    

 

Anahtar sözcükler: Analitik Hiyerarşik Proses (AHP), Turizm, Balıkesir, Gezi Planı Oluşturma 
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BALIKESIR PROVINCE WITH AHP METHOD 

 
 
 

Res. Ass. Ukbe Üsame UÇAR  

Fırat University, Department of Industrial Engineering, uuucar@firat.edu.tr 

 

Prof. Dr. Figen BALO 

Fırat University, Department of Industrial Engineering, figenbalo@gmail.com 

 

ABSTRACT:   

 

Having a history of about 4.5 billion years, the Earth contains many natural beauties shaped in time and 

the remains of countless civilizations that have witnessed this beauty. Since each region on Earth has 

various geographical and climatic characteristics, these regions and people living in these regions can 

show different cultural characteristics. Through tourism, people around the world are acquainted with 

each other and it is prepared the ground for the formation of a more peaceful society thanks to the fusion 

of cultures.  Tourism activity is an important source of income that contributes economically to countries. 

In today's world, people are performing holiday activities in short periods due to intense work tempo. In 

this period, tourists are planning touristic trips in order to recognize different cultural and natural 

beauties. It is quite difficult to visit all of the tourist places of any region during these short periods. People 

often have to choose between tourist attractions in the relevant region. This selection decision is of great 

importance not only to holidaymakers but also to the tourism community and the local people in the 

region concerned. A proper travel plan can increase the satisfaction of holidaymakers and create a 

significant potential for tourism in the following years. On the contrary, a misplaced travel program can 

cause a serious financial loss as well as customer dissatisfaction. In this study, it was aimed to provide a 

decision support system to holiday planners by prioritizing the sightseeing places in a sample tourism 

region with AHP method. Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara Districts of Balıkesir Province 

were taken into consideration in the application study. A suitable travel route has been established for 

tourists and tour agencies thanks to prioritization of touristic places in the region. With this study, it is 

aimed to create positive awareness in terms of tourism potential for tourists visiting the region concerned 

by constituting a guide work for the most efficient travel in the shortest possible time with the planned 

travel route.  

 

Keywords: Analytic Hierarchical Process (AHP), Tourism, Balikesir, Creating a Travel Plan 
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1. GİRİŞ  

 

Turizm genel olarak, insanların eğlenme, bilgi edinme, dinlenme ve gözlemleme amaçlarıyla yaptıkları geziler 

ile herhangi bir ülke ya da lokasyona turist çekmek adına yapılan ekonomik, teknik ve kültürel anlamdaki 

çalışmaların tamamı olarak nitelendirilmektedir (Türk Dil Kurumu). Buna ek olarak turizm, ekonomik, 

psikolojik, din, tarih ve kültürel açıdan incelenmesi gereken önemli bir faaliyet alanını ifade etmektedir.  

 

Turizm aktivitesi insanların fizyolojik ve psikolojik açıdan dinlenme ihtiyacından doğan bir etkinlik türüdür. Bu 

aktivite sayesinde insanlar, günlük yaşamın monoton ve stresli hayatından kurtulup, kendilerine zaman 

ayırarak dinlenmekte ve sonraki yaşamlarına daha mutlu bir şekilde devam etmektedirler. Bu bağlamda 

kişisel tercihlerine göre kültürel, doğa, tarihi ya da dini turistik mekânlara seyahat etmektedirler. Bu aktivite 

bireysel anlamda basit bir gezinti gibi düşünülse de politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan önemli sonuçlar 

doğuran bir değeri belirtmektedir.  

 

Turizm faaliyeti ekonomik anlamda ülkeler için önemli bir gelir kalemi oluşturmaktadır. Dünya Turizm 

Örgütünün 2016 yılı raporlarına göre; dünya üzerindeki istihdamın %9’ u, ihracatın %7’ si ve küresel gayrisafi 
yurt içi hasılanın %10’ u turizm aktivitelerinden elde edilmektedir. (Ankara Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri) 
Politik anlamda ise kültürlerin kaynaşması ile birlikte ülkeler arası uzlaşmacı bir yol güdülmesine zemin 
hazırlayarak dünya barışına önemli bir katkı sağlamaktadır.  
 
Genel olarak turizmin sağladığı faydalardan bazıları aşağıda maddeler halinde ifade edilmektedir.  
 

* Turizm faaliyetinden elde edilen döviz geliri ile ülkeler, dış ticaret bilançolarını düzenlemekte ve dış ticaret 

açıklarının giderilmesi için önemli bir kaynak elde etmektedirler. 

 

*Turizm, hizmet ve tesisleşme başta olmak üzere birçok faaliyetin yerine getirilebilmesi için  emek yoğun bir 

ticaret alanını ifade etmektedir. Bu bağlamda sağlanan istihdam imkanı ile ülkelerdeki işsizlik oranı 

düşürülerek devlete ciddi bir maddi kazanç sağlanmaktadır.  

 

*Turizm ile birlikte ulaşım ve altyapı hizmetlerine büyük yatırımlar yapılarak ülkenin refah düzeyi 

artırılmaktadır.  

 

*Turizm ile kültürel anlamda birliktelik sağlanarak ülkeler arasında daha ılımlı bir politika oluşmasına zemin 

hazırlanmaktadır. 

 

*Turizm ile tarihi, dini, doğal ve kültürel mekanlar korunarak ekolojik, sosyal ve kültürel anlamda 

sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. 

 

Türkiye, doğa güzellikleri, tarihi ve kültürel geçmişi ile dünya üzerindeki turistik merkezlerin başında 

gelmekte, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. 2017 yılı verilerine göre 38.620.346 kişi Türkiye’ 

yi çeşitli amaçlar doğrultusunda ziyaret etmiştir. (TÜİK) Balıkesir ili, bu ziyaretler içerisinde önemli bir yer teşkil 

etmekte, sahip olduğu jeotermal kaynaklar, doğal güzellikler ve tarihi dokusu ile birçok turist için önemli bir 

cazibe merkezi oluşturmaktadır.  
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  Şekil 1. Türkiye’ yi 2001 – 2017 yılları arasında ziyaret eden kişi sayısı (TÜİK, 2001-2017 

Turizm İstatistikleri) 

 

Balıkesir ili için yapılan turistik geziler 13 konu başlığı altında toplanmış ve aşağıda maddeler halinde ifade 

edilmiştir. (Balıkesir de Turizm ve Yatırım Rehberi) 

 

*Kıyı turizmi *Kuş Gözlemciliği 

*Termal turizm *Agro-Turizm 

*Kültür turizmi *Botanik Gezileri 

*Gastronomi turizmi *Av Turizmi 

*Doğa turizmi *Astro Turizm 

*Trekking *Geriatri Turizmi 

*Jeep Safari 
 

 

Belirtilen turizm aktivitelerin her biri Balıkesir ilinin farklı ilçeleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Yoğun iş 

temposu içerisinden tatil için kısa ayrılan kısa seyahat süreleri içerisinde belirtilen turistik yerlerin tamamının 

gezilmesi ve turistik etkinliklerin yerine getirilmesi oldukça zor olmaktadır. Bu çalışmada Bandırma, Erdek, 

Gönen, Manyas ve Marmara ilçelerine ait turistik gezi noktalarının Analitik Hiyerarşik Proses yöntemi ile 

önceliklendirilmesi yapılarak, turistler, turizm acentaları ve yöre halkı için bir karar destek sistemi 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede turistler, tatil süreleri ve belirtilen gezi yeri öncelikleri 

doğrultusunda, kendilerine uygun seyahat planlarını kolay bir şekilde oluşturarak, bölgeyi daha iyi 

tanıyacakları ve kendi ilgilerine göre daha eğlenceli bir tatil geçirecekleri tatil programlarını oluşturmuş 

olacaklardır.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde ele alınan problem, üçüncü bölümünde kullanılan metodoloji ve ilgili 

metodolojiye ilişkin literatür çalışması ifade edilmektedir. Dördüncü bölümde uygulama çalışması takdim 

edilmekte, beşinci ve son bölümde ise çalışmaya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaktadır.  
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2. PROBLEMİN TANIMI  

 

Balıkesir, Marmara ve Ege Denizi’ ne kıyısı bulunmakta, M.Ö. 8000’ li yıllara dayanan tarihi geçmişi ve doğal 

güzellikleri ile önemli bir turizm merkezi olmaktadır. Bu çalışmada  Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve 

Marmara ilçelerine ait turistik yerlerden bazıları belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek, seyahat 

planlayıcılara ideal tur rotası konusunda yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Çalışmada dikkate alınan 

turistik noktalar tablo 1’ de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1. Çalışmada dikkate alınan turistik noktalar 

İlçe Yer Adı İlçe Yer Adı 

Bandırma Daskyleion Antik Kenti Gönen Gönen Kaplıcaları 

Bandırma Bandırma Arkeoloji Müzesi Manyas  Manyas Kuş Cenneti 

Erdek Paşa Limanı Adası Manyas Manyas Kalesi 

Erdek Kyzikos Antik Kenti Marmara Manastır Plajı 

Gönen Denizkent Marmara Marmara Adası 

 

 

Belirtilen turistik noktaların değerlendirilmesi için birçok farklı kriter dikkate alınabilir. Bu çalışmada, Uçar ve 

Balo’ nun Gaziantep için yaptıkları çalışmadaki kriterler baz alınarak yeniden güncellenmiş ve aşağıda 

maddeler halinde belirtilmiştir (Uçar ve Balo, 2008).  

 

*Doğal Güzellik 

*Tarihi ve Dini Mekan 

*Sağlık turizmi 

*Kültür ve Sanat 

*Merkeze Uzaklık 

 

Yukarıda belirtilen alternatiflerin, belirlenen kriterler bazında herhangi bir analitik yöntem kullanılmaksızın 

çözmek ve ideal sonucu bulmak zor olmakta ve oldukça zaman almaktadır. Bu çalışmada ilgili alternatiflerin 

değerlendirilmesi için AHP yönteminden faydalanılmakta, kullanılan yönteme ilişkin özellikler bölüm 3 

içerisinde belirtilmektedir.  

 

3. METODOLOJİ  

 

Thomas L. Saaty tarafından takdim edilen Analitik Hiyerarşi Process (Analytic Hierarchy Process - AHP) 

yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisidir (Akdeniz ve Turgutlu, 2007). Yöntem de belirli 

kriterler altında farklı alternatifler arasından en iyi alternatifin seçilmesi amaçlanmaktadır. AHP yöntemi 

hiyerarşik bir yapıdan oluşmakta, bu yapıda amaç kriterler temelinde, kriterler alternatif temelinde 

değerlendirilmektedir. AHP yöntemine ilişkin karar ağacı mekanizması şekil 2’ de, bu çalışmada kullanılan 

hiyerarşik yapı şekil 3’ de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. AHP yöntemine ait hiyerarşik mekanizma 
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Şekil 3. Çalışmaya ilişkin hiyerarşik mekanizma 

 

AHP yöntemi çeşitli nedenlerden dolayı karar verme problemlerinde kullanılan bir karar destek sistemidir. 

Yöntem içerisinde birçok kriterin aynı anda değerlendirilmesi ve ideal alternatifin tespit edilebilmesi, karar 

vericilerin görüşlerini esnek bir şekilde yansıtabilmesi, belirsizliğin olduğu durumlarda belirsiz faktörünün 

giderilmesi ve anlaşmazlık olduğu durumlarda yeniden şekillendirilebilmesi bu nedenlerden bazılarına örnek 

olarak verilebilmektedir. Literatürde yoğun bir şekilde çalışılan yöntemlerin başında gelen AHP yöntemi ile 

ilgili yapılan çalışmalardan bazıları tablo 1 de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Literatürde bulunan AHP ile ilgili çalışmalardan bazıları 

Yazar İncelenen Konu 

Adıgüzel AR-GE biriminde çalışmak üzere alınacak mühendis seçimi 

Akdeniz ve Turgutlu AHP yöntemiyle tedarikçi performans değerlendirmesi 

Arslan Üniversitedeki bir fakülte için uygun strateji seçimi 

Aydın vd. AHP ile Ankara ili hastane yeri seçimi 

Barker ve Zabinsky Tersine lojistik için bir karar verme modeli geliştirme 

Chen ve Cheng Bilgi yönetim sistemi için çalışan seçimi 

Dündar AHP yardımıyla seçmeli ders seçimi 

Gibney ve Shang Üniversite dekan seçimi 

Güngör ve İşler AHP yaklaşımı ile otomobil seçimi 

Lai vd. En doğru yazılım seçimi 

Murat ve Çelik AHP yöntemi ile otellerin hizmet kalitesinin analizi 

Özbek ve Eren En uygun lojistik firmasının seçimi 

Vega vd. İlaç üretim aşamasında en doğru solvent seçimi 

 

AHP yöntemi genel olarak altı farklı adımdan oluşmaktadır. İlk olarak çalışma içerisinde incelenecek 

problemin tanımlaması yapılmakta, daha sonra alternatiflerin seçilmesine etki eden kriterler arasında bir 

karşılaştırma matrisi oluşturularak kriter önem dereceleri belirlenmektedir. Hesaplanan kriter öncelikleri için 

tutarlık değeri hesaplanmakta ve bu değer 0,1 den küçük ise yapılan değerlendirmenin tutarlı olduğu 

belirtilmektedir. Bu işlemlerden sonra her bir kriter için alternatifler değerlendirilerek yüzde önem dereceleri 

hesaplanmakta ve en uygun alternatif sonuç dağılımından yararlanılarak belirlenmektedir.  
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4. UYGULAMA 

 
Uygulama çalışması kapsamında, bölüm 2’ de belirtilen alternatif ve kriterler, bölüm 3’ deki çözüm 

metodolojisi kullanılarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. AHP yönteminin 

kullanılmasında Expert Choice programından yararlanılmıştır. Yapılan analiz çalışması sonucunda ilgili 

kriterlere ilişkin öncelik değerleri şekil 4’ de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 4. Kriterlere ait öncelik değerleri 

 

Belirtilen kriter öncelik değerleri bazında ve önerilen yöntem kullanılarak alternatiflere ilişkin elde edilen 

öncelik sıralaması şekil 5’ de gösterilmektedir.  

 

 
 

Şekil 5. Alternatiflere ait öncelik değerleri 

 

Şekil 5’ e bakıldığında, ilgili kriter öncelikleri doğrultusunda en yüksek önceliğe sahip alternatifin Marmara 

Adası olduğu, bu yerleri sırası ile Paşa Limanı Adası ve Kyzikos Antik Kentinin takip ettiği tespit edilmiştir. En 

düşük öneme sahip alternatifin ise Denizkent olduğu şekil 5’ den anlaşılan bir diğer sonuç olmaktadır. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Turizm maddi açıdan ülkelere büyük gelir sağlayan, sosyal açıdan ülkeleri ve insanları birbirlerine yaklaştıran, 

ekolojik anlamda ise doğa ve kültürü koruyan önemli bir sektörü ifade etmektedir. Günümüzde insanlar 

yaşamlarının birçoğunu çalışarak geçirmekte, tatil ve dinlenmeye çok kısa süreler ayırmaktadırlar. Belirtilen 
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kısa tatil sürelerinin eğlenceli ve verimli geçirilmesi doğru bir seyahat planı ile mümkün olmaktadır. İnsanların 

kısa süreler içerisinde herhangi bir şehirdeki turistik noktaların tamamını gezmesi oldukça zor olmaktadır. Bu 

çalışmada turistler ve turizm acentaları için kişisel zevkleri dikkate alarak ideal seyahat rotasını oluşturmak 

adına AHP yöntemine dayalı bir karar destek sistemi oluşturulmuştur.  Uygulama çalışması kapsamında 

Balıkesir ilinin Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçelerine ait bazı turistik noktaları beş farklı 

kriter bazında değerlendirilerek önceliklendirilmiştir. Çalışma ile ideal seyahat programı konusunda 

farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı kriterlerin eklenmesi, karar verici-

alternatif sayısının artırılması ve kullanıcı arayüzlü bir karar destek sisteminin geliştirilmesi ile daha faydalı 

sonuçların elde edilebileceği öngörülmektedir. 
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ÖZET:    

 

Turizm sektörünün gelir getiren ve istihdamı arttıran yönleri ülke ekonomilerinin kalkınması bakımından 

önem arz etmektedir. Turistik bölgelerin sayısı da bu doğrultuda artış göstermektedir. Bu durum 

bölgelerin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel kaynakları ve bölgede gerçekleştirilebilecek alternatif 

turizm çeşitlerini gündeme getirmektedir. Tarih sahnesinde birçok medeniyetin kesişme noktası olan 

Bandırma ilçesi bu turistik bölgelerden biridir. Kültür turizminin yoğun olarak gerçekleştirildiği ilçede 1987 

yılından bu yana paneller, sergiler, tiyatrolar, halkoyunları gösterileri ve festival koşusu gibi etkinlikleri 

kapsayan Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. Kentte 

Daskyleion Antik Kenti, Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkı, Bandırma Arkeoloji Müzesi, Ulu Camii gibi doğal, 

tarihi ve kültürel kaynaklar bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Bandırma ilçesinin turizm 

potansiyelini doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar ve alternatif turizm çeşitleri açısından belirlemek ve turizm 

potansiyelinin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Araştırma, mevcut durum tespiti yapıldığından 

kavramsal bir çalışma niteliğindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Bandırma ilçesinde 603 oda ve 1.170 

yatak kapasiteli 12 adet konaklama tesisinin ve 8 adet A grubu seyahat acentasının bulunduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen en güncel veriler incelendiğinde, işletme belgeli tesislerde 53.825 turistin 

konakladığı, 108.234 geceleme yapıldığı, ortalama kalış süresinin 2.0 ve tesis doluluk oranlarının %28.95 

olduğu tespit edilmiştir. Belediye belgeli tesislerin istatistiklerine bakıldığında ise, 14.446 turistin 

konaklama yaptığı, geceleme sayısının 36.872 olduğu, ortalama kalış sürelerinin 2.6 ve tesis doluluk 

oranlarının ise %50.54 olarak kaydedildiği saptanmıştır. İncelemeler sonucu iç turizm hareketlerinin 

yoğunlukta olduğunu, ancak ziyaretçi sayısının az olduğunu söylemek mümkündür. İlçede alternatif turizm 

çeşitlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Bandırma ilçesinin turizm potansiyeli 

doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar açısından değerlendirilmiş ve literatür bilgileri ve çalışma bulguları 

ışığında ilçede turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.   

 

Anahtar sözcükler: Bandırma, turizm, turizm potansiyeli  

JEL Kodu: L83, Z32 
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ABSTRACT:   

 

The revenue generating and employment intensive aspects of tourism sector are important in terms of 

developing the national countries. The number of touristic regions are also increasing in this direction. 

This raises natural, historical and cultural resources of the regions as well as the alternative tourism types 

which may be done within the region. One of such touristic regions is Bandırma county, which is the 

intersection point of many civilizations in the stage of history.  In the county where culture tourism is 

intensively made, International Bandırma Bird Paradise Culture and Tourism Festival has been organized 

since the year 1987, which includes activities such as panels, exhibitions, theaters, folk dance shows and 

festival run. In the province, there are natural, historical and cultural resources e.g. Dascylium Ancient 

City, Bandırma Bird Island National Park, Bandırma Archeology Museum, Ulu Mosque  In this context, the 

purpose of this study is to determine the tourism potential of Bandırma county in terms of natural, 

historical and cultural resources and alternative tourism types, and to offer suggestions for increasing the 

tourism potential. The research has the characteristics to be a conceptual study as current status 

determination was made. As a result of the examinations made, it was determined that there were 603 

rooms and 12 accommodation enterprises with 1170 bed capacity, and 8 A group travel agencies in 

Bandırma county. When the most current data obtained were examined, it was determined that 53.825 

tourists stayed in enterprises having operation license, that there were 108.234 overnight stay, and that 

the average staying period was 2.0 and occupancy rate was 28.95%. When the statistics of municipality 

certificated facilities are reviewed, it was detected that 14.446 tourists accommodated, that the number 

of overnight stay was 36.872,  that the average staying period was 2.6 and occupancy rate was 50.54%. 

As a result of reviews, it is possible to say that domestic tourism movements are intensive, but the number 

of visitors is low. Alternative tourism types should be developed in the county. In this context, tourism 

potential of Bandırma county was evaluated in this study in terms of natural, historical and cultural 

resources, and suggestions were offered to increase tourism potential in the county under the light of 

literature information and study findings.     

 

Keywords: Bandırma, tourism, tourism potential 

JEL Code: L83, Z32 
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GİRİŞ 

 

Turizm, dünyanın en fazla gelişme gösteren olgularından biri olma özelliğini taşımakla birlikte, önemli 

sektörlerden biri haline de gelmiştir. Turizmin bu özelliği gereği dünya genelinde ülkeler uluslararası turizmin 

sağladığı ekonomik faydadan daha fazla yararlanabilmek için adeta bir yarış göstermektedir (Günal, 2005: 

92). Özellikle gelişmekte olan ülkeler, gelir kaynağı oluşturmak ve ekonomide çeşitlendirmeye gitmek 

maksadıyla turizme odaklanmıştır (Gössling, 2001: 179). Turizm yapısı itibari ile, istihdam yaratıcı ve döviz 

kazandırıcı özelliğinden dolayı ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğundan ekonomik yapıyı (Stamenković 

& Jakšić, 2013: 1746), bireylerin dinlenme ihtiyacını karşıladığından ve farklı kültürlerden bireyleri bir araya 

getirdiğinden sosyo-kültürel yapıyı, kaynak kullanımı talepleri yaratmasından çevresel yapıyı oldukça 

etkileyen bir sektör konumundadır (Kelkit, 2003: 18).    

 

Bir kentin yerel özelliklerinin (mimari yapı, tarihi ve kültürel çekicilikler, yöresel yemekler) turistik ürün haline 

getirilmesi, pazarlanması ve turistlere sunulması oldukça önem kazanmıştır (Günal, 2005: 93). Ancak bu tek 

başına yeterli olmamakta; turistler turistik ürünü, farklı turistik hizmetlerin (konaklama, yeme-içme, boş 

zaman aktiviteleri vb.) tüketiminden ziyade, destinasyonun küresel tecrübesi ile ilişkilendirmektedir 

(Romeiroa & Costa, 2010: 77). Turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar turizmin 

gelişmesi olasılığını güçlendirmektedir. Turistik bir destinasyonun değerlendirilmesi süreci, destinasyonun 

belirli özelliklerinin değerlendirilmesini, doğrulanmasını ve onaylanmasını kapsamaktadır. Destinasyon 

değerlendirme sürecinde olumlu işaretlerin alınması, turist sayısında artış olma şansını artırmaktadır 

(Stamenković & Jakšić, 2013: 1746). Bu bağlamda destinasyonlara yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. 

Araştırmada turizm potansiyeli teşkil eden doğal, tarihi ve kültürel kaynakların envanteri çıkarılmış, mevcut 

turizm çeşitleri belirtilmiştir. Çalışma, veri toplama, analiz ve sentez aşamalarından meydana gelmektedir 

(Kelkit, 2003: 19):  

 

- Veri Toplama: Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynakların ve çalışmaların incelenmesi, 

doğal, tarihi ve kültürel kaynakların envanterinin çıkarılması, 

- Analiz: Turizm potansiyeli oluşturan kaynakların doğal ve kültürel peyzaj 

karakteristikleri, kaynaklara ulaşım, konaklama, taşıma kapasiteleri gibi değişik 

işlevlerin belirlenmesi, 

- Sentez: Ortaya konan konuların birbirleriyle olan ilgilerinin daha somuta indirgenmesi 

ve çözümler üretilmesi, turizm kaynaklarının kullanımındaki mevcut durumlarını 

geliştirmeye yönelik stratejilerin belirlenmesi, turizm aktivitelerinde çeşitlendirmeye 

gidilmesi. 

 

Turistik destinasyonların turizm potansiyelini belirlemek ve değerlendirmek suretiyle o bölgeye olan turizm 

hareketlerinin artışını sağlamak ve farkındalığını artırmak amaçlı çalışmalar ulusal ve uluslararası alanyazında 

çalışmalar yer almaktadır (Butler & Baum, 1999; Günal, 2005; İpar & Tırıl, 2014; Kalaycıoğlu, 2017; Kelkit, 

2003; Melián-González & García-Falcón, 2003; Okello, Wishitemi & Lagat, 2005; Ongun & Türkoğlu, 2016; 

Özdemir-Yılmaz & Kafa-Gürol, 2012; Türkan, 2013). Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, bulunduğu 

konumu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan toprakları, zengin dokusu, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 

kaynakları ile Bandırma ilçesinin turizm potansiyelini belirlemek, ilçe turizminin mevcut durumunu analiz 

etmek ve güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini gözler önüne sererek ilçede turizm potansiyelinin 

daha iyi değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi adına uygulamaya dönük öneriler sunmaktır.  

 

BANDIRMA İLÇESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

 

Tarih sahnesinde Frigler, Mysialılar, Traklar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar gibi 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bandırma’nın ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 

M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllar arasında Kapıdağ Yarımadası’ndaki Kyzikos şehri ile aynı zamanda kurulmuş olabileceği 
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düşünülmektedir (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2018). O dönemlerde bir balıkçı köyü olan kent, 

“güvenilir liman” anlamına gelen “Panormos” olarak anılmıştır (Güngördü, 2003: 224). “Panormos”, antik 

çağlarda küçük Misya’yı (Balıkesir) oluşturan kentlerden biri olma özelliğini taşımaktadır (Balıkesir Kent 

Portalı, 2018).  

 

Bandırma 17 Eylül 1922’de işgalden kurtarılmış (Bandırma Kaymakamlığı, 2018) ve 1923 yılında kurulmuş 

Bandırma ilçesi (Balıkesir Kent Portalı, 2018) yıllar itibari ile göstermiş olduğu değişme ve gelişme hareketleri 

sayesinde il olmaya aday merkezler arasında yer almaktadır (Ertin, 1993: 308). Balıkesir ilinin bir ilçesi olan ve 

Marmara Denizi’nin güneyinde deniz kıyısında olan Bandırma’nın (Bandırma Belediyesi, 2018) yüzölçümü 

833 km2; denizden yüksekliği ise 1-764 metre arasında değişmektedir. 31 metre uzunluğundaki körfezde yer 

alan ilçe, önemli liman kentlerinden biridir (Türkiye Kültür Portalı, 2018). Limana düzenli olarak İstanbul’dan 

feribot seferleri yapılmaktadır (Bandırma Sanayici ve İş Adamları Derneği [BANSİAD], 2018). Bandırma, kara, 

deniz, demir ve havayolu ulaşım imkanlarını barındıran nadir kentlerinden biridir; hızlı ve rahat bir ulaşım 

ağına sahip olması, ilçeye ciddi bir yatırım potansiyeli olan Güney Marmara Bölgesi’nde lojistik bir üst niteliği 

kazandırmaktadır (Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu [Gunmarsifed], 2018). 

 

40°21’17” kuzey ve 27°58’11” doğu koordinatlarında bulunan ilçede (Bandırma Kaymakamlığı, 2018) 

Marmara iklimi hakimdir. Ancak bölgede Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim özellikleri de görülmektedir 

(Onar, 2006: 14). İlçenin arazı yapısı kuzeyden güneye doğru gidildikçe dağlık ve engebeli özellik 

göstermektedir (Bandırma Belediyesi, 2018). 764 metre yüksekliğindeki Karadağ ilçenin en yüksek dağıdır; 

ilçedeki en uzun akarsu ise Eğridere’dir (Onar, 2006: 9). Türkiye İstatistik Kurumu (2017) adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemi veri tabanına göre ilçe nüfusu 152.480 kişidir. Bandırma, Balıkesir’in iki merkez ilçesi olan 

Altıeylül ve Karesi’den sonra en kalabalık ilçesi olarak anılmaktadır (Balıkesir Kent Portalı, 2018). Bandırma’da 

bölgede eski yerleşim gösteren Manavlar ve Yörükler, Kırım’dan göç eden Tatarlar, Balkanlardan göç eden 

Muhacirler, Pomaklar ve Arnavutlar, Kafkasya’dan göç eden Çerkezler ve Gürcüler hep birlikte uyum içinde 

yaşamaktadır (Bandırma Kaymakamlığı, 2018). 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

yaklaşık 15 bin öğrenci potansiyeli ile kentin önemli dinamikleri arasında yerini almıştır. Bandırma bulunduğu 

konum ve gelişmişlik düzeyi ile önemli bir çekim merkezi olmuştur. Kent, merkezi olarak geniş bir bölgeye 

hitap ederken; doğal bir il merkezi işlevi de görmektedir (Bandırma Belediyesi, 2018).  

 

BANDIRMA İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ 

 

Turizm kaynakları, doğal kaynakları (plajlar, dağlar ve kırsal alanlar vb.) ve kültürel varlıkları (müzeler, 

gelenekler ve festivaller vb.) içermektedir (Melián-González & García-Falcón, 2003: 722). Turizm ürünlerini 

çeşitlendirmek ve çevreye fayda sağlamak amacıyla doğal, tarihi ve kültürel kaynakların ortaya çıkarılması 

gerekmektedir (Okello, Wishitemi & Lagat, 2005: 153). Bandırma tarih sahnesinde birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmış doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar açısından zengin bir kenttir. Bandırma’nın sahip olduğu bu 

kaynaklar turizm çeşitleri bakımından sınıflandırılarak ifade edilmiştir.  

 

Kültür Turizmi  

 
Richards (1996: 24) kültür turizmini, yeni bilgi ve deneyimler elde etmek ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla bireylerin sürekli oturdukları yerden başka yerlere gitmesi olarak tanımlarken; Mehrhoff (1991: 

252) ziyaretçilerin gittikleri yerdeki eşsiz tarihi ve oraya ilişkin değerleri deneyimledikleri bir aktivite olarak 

ifade etmektedir. Destinasyonun kültürel bütünlüğü kültür turizmi potansiyelini geliştirmeye yardımcı olan 

unsurlardan biridir. Turizm gelişiminin başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi, turizmin çekiciliği ve kalitesi için 

yüksek potansiyeli olan kültürel varlıklarını tanımlamak için gereklidir (Stamenković & Jakšić, 2013: 1746). 

 

Daskyleion Antik Kenti: Daskyleion, bilinen en erken tarihli Zerdüşt tapınağına ev sahipliği yapmış antik 

satraplık (valilik) merkezidir. Perslerin satraplık merkezi olduğu dönemde en parlak çağını yaşayan kent, 

Manyas Kuş Gölü’nün (Daskylitis) güneydoğusunda Hisartepe ve çevresinde konumlanmıştır. Perslerin, 
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verimli toprakların, yaban kuşlarının ve balığın bol olduğu bu yeri seçmelerinin sebebi, kenti Anadolu’nun 

batıya açılan bir kapısı olabilecek uygunlukta bir bölgeye kurmak istemeleridir (Balıkesir Valiliği, Misya 

Yürüyüş Yolları, 2017: 35). Rivayete göre kentin ismi Lydialı bir soylu olan “Daskylos”tan gelmektedir. 

“Daskylos” adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın hanedan kavgaları nedeniyle Sardis’ten buraya gelmesiyle kent 

“Daskyleion” adını almıştır (Bozok, 2008: 86). M. Ö. 7. yüzyıldan önce yerleşimin başladığı tahmin edilen kenti 

çevreleyen eski kaleden daha geniş olan bir ikinci kale M.Ö. 6. yüzyılda Satrap Mitrobates döneminde inşa 

edilmiştir. Yapılan kazılarda da M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen ve adak ya da mezar steli olarak kullanıldığı 

düşünülen kabartmalara rastlanmıştır (Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, 2003: 447). 

Bandırma’nın 30 km. güneyinde yer alan Daskyleion Antik Kenti (Balıkesir Doğa Turizmi Master Planı, 2013), 

Troya Antik Kenti gibi erken dönem yerleşimlerinin olduğu bir kenttir. “Daskyleion”, yapılan kazılar (Balıkesir 

Kent Portalı, 2018) neticesinde varlığı kesin olarak saptanmış önemli bir satraplık merkezidir (Bandırma 

Belediyesi, 2018).   

 

Plakia Antik Kenti: Bandırma ilçesi sınırları içinde yer alan antik yerleşimdir (Balıkesir Kent Portalı, 2018).  

 

Ulu Cami: 1382 yılında Abdullah Efendi tarafından yaptırılan camii dikdörtgen planlı bir yapıdır. Cephesinde 

yer alan taş ve tuğla süslemeleri bulunmaktadır (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018).  

 

Haydar Çavuş Camii: Haydar Çavuş tarafından 19. Yüzyıl başlarında yaptırılmış olan camii 1873 yılında 

yanmıştır. Yangından sonra Neo-klasik üslupta yenilenmiştir. Mimar Kemalettin Bey’in kare planlı ve tek 

kubbeli olarak çizmiş olduğu camii sade bir görünüme sahiptir (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2018).  

 

Edincik Ulu Camii: Kuzey cephe kapısının üzerinde bulunan kitabeye göre 826/23 yılında Velî b. Hacı Yolu 

(Yuli) tarafından yaptırılmıştır. Mescid, yapının batısında Ulu Paşa’nın sandukasının yer alması ve mekanın 

Belkıs’ın mezarının yeri olarak bilinmesi sebebiyle “Kız Dede Türbesi” adıyla da anılmaktadır (Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanlığı [AKMB], 2014).   

 

Bandırma’da Haydarçavuş Çeşmesi, Öğretmenevi Binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası (Eski Askerlik 

Şubesi), Eski Dekanlık Binası, Nikah Salonu (Eski İskele Binası), Kütüphane Binası (Eski Tekel İdaresi), Çelik 

Restaurant (Eski Gar Binası), Sunullah Camii, Bandırma Orta Okulu Binası, Hükümet Konağı, Santral Kültür 

Merkezi (Eski Elektrik Santrali), Son Kurşun Anıtı, Edincik Kümbet Camii, Edincik Buhye Camii ve kuyusu, 

Edincik Emir Sultan Camii ve Edincik Süleymanpaşa Çınarı gibi tarihi değeri bulunan ve geçmişin izlerini 

günümüze ulaştıran çok sayıda önemli yapı bulunmaktadır (Bandırma Belediyesi, 2018; Güngördü, 2003: 

225). 

 

Bandırma Arkeoloji Müzesi: Bandırma eski çağlardan bu yana tercih edilen bir yerleşim yeri olma özelliği 

gösteren bir kenttir. Bu sebeple kentte yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilmiştir 

(Gunmarsifed, 2018). Müzede Kyzikos Antik Kenti ve Daskyleion Antik Kenti kazılarında ortaya çıkan 

buluntular sergilenmektedir (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). Ayrıca Pers Krallığı, Roma 

Dönemi eserlerinin yanı sıra Geç Bizans Dönemi’ne ait batan bir geminin yükü de müzede teşhir edilmektedir 

(Balıkesir Valiliği, Misya Yürüyüş Yolları, 2017: 35).  

 

Müze, Bandırma Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulmuş, Kültür Bakanlığı’na devredilerek 

yeniden inşa edilmiştir. Müze binası, iki teşhir salonu, kütüphane, konferans salonu ve laboratuvardan 

oluşmaktadır. 2003 yılında açılan ve 4500 metrekarelik bir alana sahip olan (Bandırma Belediyesi, 2018) 

müzede sergilenen eserler arasında Anadolu Pers sanatının özelliklerini barındıran antemionlu ve Frig yazıtlı 

mezar stelleri, Pers etkili pişmiş topraktan kaplar ve Kyzikos antik kentindeki ve civardaki kazılardan çıkartılan 

mezar stelleri (Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2002: 42), M.Ö. 5-4. yüzyıllara 

tarihlenen mühür baskıları (bulla), Attis Karyatid'i, Kharitleri (İlham Perileri) simgeleyen rölyef Kyzikos ve Pers 

sikkeleri sergilenmektedir (Bandırma Belediyesi, 2018). Müzenin konumu, müze ziyaretini oldukça 
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kolaylaştırmaktadır. Müze, Bandırma-Erdek, Çanakkale ve İzmir yolunun kesiştiği noktanın yaklaşık olarak 

200 metre yakınında bulunmaktadır (Balıkesir Kent Portalı, 2018).    

 

Kıyı Turizmi  

 

Kapıdağ’ın Bandırma’ya bakan ve Kocakum ve Tanaça mevkiinde bulunan sahiller başta olmak üzere doğal 

ve geniş kumsallar bulunmaktadır (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018; Turizm Bakanlığı Tanıtma 

Genel Müdürlüğü, 2003: 452).  

 

Dağ Turizmi  

 
Bandırma ilçesinde dağcılık yapılabilmekte; ilçeye ait dağcılık kulübü (BANDAK- Bandırma Dağcılık ve Arama 

Kurtarma İhtisas Kulübü) bulunmaktadır (Özdemir-Yılmaz & Kafa-Gürol, 2012: 29). Dağcılık kulübü ilde yer 

alan seyahat acentaları vasıtasıyla Erdek-Kapıdağ Yarımadası, Dursunbey-Alaçam Dağları, Bigadiç-Ulus Dağı, 

Burhaniye-Madra Dağı ve Edremit-Kazdağları gibi dağ turizmine yönelik bölgelere turlar ve etkinlikler 

düzenlemektedir (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018).     

 
Ekoturizm  

 
Doğal alanlara duyarlı ve çevreyi koruyan bir seyahat olarak tanımlanabilen eko-turizm kapsamında Manyas 

Kuş Cenneti Milli Parkı potansiyeli yüksek olan bir alandır (Gürdal, 2006).  

 
Av Turizmi 

 
Av turizmi açısından iyi bir potansiyele sahip olan ilçe (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018), sportif 

olta balıkçılığının gelişmeye en uygun olduğu bölgelerden biridir (Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2018). 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bulunan alanlar içinde Bandırma ve Gönen ilçelerinde Misakça 

Genel Avlağı bulunmaktadır (Balıkesir Doğa Turizmi Master Planı, 2013).  

 

 

Kuş Gözlemciliği  

 

Kuş gözlemciliği turizmine katılmak isteyen turistler için Manyas Kuş Cenneti önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. “A Sınıfı Avrupa Diploması” ödülü olan Manyas Kuş Cenneti 266 kuş türüne ev sahipliği 

yapmaktadır. Fauna bakımından oldukça verimli olan gölde su kuşları başta olmak üzere zengin bir yaban 

hayatı bulunmaktadır. “Tepeli Pelikan”, “Kaşıkçı” ve “Çeltikçi” gibi nesli tükenmekte olan türler burada 

barınmaktadır (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 

 

Endemik Bitki Gözlemciliği  

 

Manyas Kuş Cenneti zengin bir faunaya sahip olmasının yanı sıra zengin bir floraya da sahiptir. Göl kıyıları 

bitki topluluğunun en yoğun olduğu yer olmakla birlikte söğüt en çok görülen bitki türüdür. Kıyılarda ise daha 

çok düğün çiçeği, ılgın, hasır otu, kamış, süsen, saz, ayakotu, kındıra ayrıca meşe palamut, zeytinlikler, 

kızılçam, karaçam, kayın, gürgen, çınar ıhlamur ve kızılağaç dişbudak da görülmektedir (Balıkesir Doğa 

Turizmi Master Planı, 2013). 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012) Balıkesir Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023 incelendiğinde Bandırma 

ilçesine ait aktivite/değerlere bakıldığında; denizel değerler (DS), Pansiyonculuk (P), Kuş gözlemciliği imkanı 

(KuG), Sportif olta balıkçılığı imkanı (SOB), Milli park vb. sahalar (MP), Estetik göl/baraj olan yerler (EGB), 

Tescilli avlak sahası (AvS), Av turizmi imkanı (AvT), Köy pazarları (KP), Tarım ve çiftlik turizmi (TÇT), Çayır 
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şeklinde gruplanmış dağ çiçekleri gezisi (DÇG), Peyzaj değeri yüksek yerler, fotoğrafik yerler (P) ve Karavan 

turizmi (KrT) olmak üzere toplam 13 değerin bulunduğu görülmektedir.  

 

Yaban Hayatı  

 

Balıkesir ili genelinde geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, domuz ve kaşıkçı, balıkçı, karabatak, çeltikçi, pelikan kuğu, 

kaz, ördek gibi kuş türleri bulunmaktadır. İlde bulunan yaban hayatı koruma alanları aşağıda verilmektedir 

(Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, 2003: 466):  

- Dursunbey, Alacam Yaban Hayatı Koruma Sahası 

- Erdek-Kapıdağ Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Alanı 

- Gönen-Yosunludağ Yaban Hayatı Koruma Alanı 

- Bandırma-Kuş Gölü Yaban Hayatı Koruma Alanı 

- Ayvalık-Sarımsaklı Yaban Hayatı Koruma Alanı 

 

 

Korunan Alanlar (Milli Parklar ve Tabiat Parkları)  

 

Korunan alanlar Uluslararası Dünya Koruma Birliği tarafından “doğanın, ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel 

değerleri ile birlikte uzun vadeli korunması için kanunen ya da başka etkin yollarla tahsis ve ilan edilen ve 

yönetilen, belirli sınırlara sahip coğrafi alan” şeklinde tanımlanmaktadır (Eroğlu, 2014: 86). Nesli tükenmekte 

olan endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan korunan alanlar, doğal güzelliklere, jeolojik, 

jeomorfolojik, arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri de bünyesinde barındırmaktadır (Karataş & Altunel, 

2017: 927). Korunan alanlar sınıflandırılmasında “milli paklar” ilk sırada yer almaktadır.  

 

Tablo 1’de Balıkesir iline ait koruma statülü alanlar yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde Edremit ilçesinde 

Edremit bir Milli Park, bir Tabiat Parkı ve bir Koruma Alanı;  Ayvalık iki Tabiat Parkı; Bandırma ve Manyas 

birlikte bir Milli Park; Merkez İlçe Karesi bir Tabiat Parkı olduğu görülmektedir. Balıkesir ili sınırları içinde 

bulanan iki milli parktan biri Bandırma ilçesindedir. Kuş Cenneti Milli Parkı’nın uluslararası düzeyde bilinirliği 

bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 1. Koruma Statülü Alanlar 

Milli Park ve Benzeri Sahalar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Kuş Cenneti Milli Parkı Bandırma ve Manyas M 

Kazdağı Milli Parkı Edremit M 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Ayvalık T 

Değirmenboğazı Tabiat Parkı Balıkesir/Merkez B 

Darıdere Tabiat Parkı Edremit B 

Sarımsaklı Tabiat Parkı Ayvalık B 

Kazdağı Göknarı Koruma Alanı Edremit T 

Değerin bilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T, Milletlerarası seviyede M 

Kaynak: Balıkesir Kent Portalı. (2018). Milli Parklar-Tabiat Parkları, Genel Bilgiler. 

http://www.balikesir.com.tr/tr/gezi-rehberi/milli-parklar-tabiat-parklari adresinden 21 Ağustos 2018 

tarihinde erişilmiştir.  

 

Kuş Cenneti Milli Parkı: Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkı, Türkiye’nin alan bakımından en küçük milli parkıdır. 

Dünya genelinde ornitoloji (kuş bilimi) turizmine açılan ilk merkezlerinden biri olması sebebi ile ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli ve özel bir bölge durumundadır. Bünyesinde 266 kuş, 118 bitki, 23 balık ve çeşitli 

sürüngen türleri barındırmaktadır (Balıkesir Valiliği, Misya Yürüyüş Yolları, 2017: 36). Prof. Dr. Curt Kosswig 

ve Eşi Leonore Kosswig 1 Nisan 1938 tarihinde alanın günümüzdeki yerini keşfetmiş, buraya “kuş cenneti” 

adını vermiştir. Kosswig yürüttüğü çalışmalar neticesinde doğayı sevenler tarafından değeri kısa sürede 
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anlaşılmıştır. 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü buraya bir inceleme istasyonu 

kurumuştur (Bandırma Belediyesi, 2018; Balıkesir Valiliği, Misya Yürüyüş Yolları, 2017: 36; Gürdal, 2001: 82).  

 

Manyas Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan 64 hektarlık alan 1959 yılında ornitolojik değerleri korumak 

maksadıyla milli park olarak ayrılmıştır (Türkiye Tarihi ve Turistik Noktalar Rehberi, 2007). Coğrafi 

konumunun elverişli olması, zengin bitki örtüsü, ılıman iklim kuşağı ve göç yolları üzerinde olması sebebiyle 

her yıl ortalama üç milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır (Gürdal, 2001: 81).  İlkbahar aylarında 

suların yükselmesi ve ağaç gövdelerinin su içinde kalması, ağaçlarda yuva yapan kuşların insanlardan ve yırtıcı 

hayvanlardan uzak kalmasını sağlamakta ve güven içinde kuluçkaya yatmalarına imkan tanımaktadır 

(Bandırma Belediyesi, 2018). Anadolu’dan Avrupa’ya geçen kuşların göç yolu üzerinde bulunması birçok kuş 

türünün (pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği, ötücü) bu ağaçlar ve sazlar üzerine 

yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır (Balıkesir Kent Portalı, 2018). Bu kuş türlerinin dışında 

gece balıkçılı, alacabalıkçıl, gri balıkçıl, çeltikçi ve sumru alanda üreyen önemli kuş türlerindendir. Nesli 

tehlikede olan Tepeli pelikan ve dikkuyruk ördek kış aylarını düzenli olarak bu alanda geçirmektedir 

(Bandırma Belediyesi, 2018).  

 

15.4.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Kuş Cenneti, “Ramsar 

Sözleşmesi” (özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alan hakkında 

sözleşme) kapsamına dahil edilmiştir. Kuş Cenneti’nde Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim aylarına, kuş yaşamının 

ilgi çekici dönemlere tanıklık etme olanağı bulunmaktadır (Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, 

2003: 469). Biyolojik çeşitlilik, yaban hayatın ve ekolojik dengenin korunması ve devamlılığının sağlanması 

bakımından büyük bir önem arz etmesinin yanı sıra uluslararası platformda yer alması, kuş çeşitliliğinin başarı 

ile korunması sebebiyle 1976 yılında Avrupa Konseyi’nce ‘A SINIFI AVRUPA DİPLOMASI’ ile ödüllendirilmiştir 

(Şenol, 2016: 132). 1981-1986-1991-1996 yıllarında Milli Park’ın A Sınıfı Diploması yenilenmiş (Balıkesir Kent 

Portalı, 2018), yeni eklenen alanlarla birlikte 2005 yılında 24.047 hektara ulaşmıştır (Bandırma Belediyesi, 

2018). Milli park sınırları içerisinde canlı türlerinin tanıtmak ve kuşların doğal ortamlarında izlenebilmelerini 

sağlamak amacıyla yapılmış bir müze ve gözetleme kulesi mevcuttur (Bozok, 2008: 89). Milli park ornitolojiye 

merak duyanları bekleyen (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018) milli parka her yıl ortalama 30 bin 

ziyaretçi gelmektedir (Bandırma Belediyesi, 2018).   

 

Doğal Güzellikler ve Mesire Yerleri  

 

Bandırma limanının arkasında Erdek yolu üzerinde yer alan Atatürk Parkı, Bandırma halkının gezi ve piknik 

yaptığı yeşil ve ormanlık bir bölgedir. Bu bölge dışında bu büyüklükte ağaçlık sayısı oldukça azdır. Sanayi şehri 

olma yolunda ilerlemesi nedeniyle kent, bitki örtüsünü koruyamamıştır (Balıkesir İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2018). 

 

Yöre Mutfağı  

 

Bir destinasyonda sürdürülebilir rekabetçiliğe katkıda bulunan potansiyeller arasında yerel ve bölgesel 

gıdalar da bulunmaktadır. Bu bağlamda yerel ve bölgesel gıdalar destinasyon pazarlamacıları ve girişimcileri 

tarafından turizm potansiyeli olarak kullanılabilmektedir (du Rand & Heath, 2008: 206). Bir göç çekim 

merkezi olan Bandırma, yörede eskiden beri oturan Manavlar ve Yörükler, Kırım’dan göçen Tatarlar, 

Balkanlardan göçen Muhacirler, Pomaklar, Arnavutlar, Kafkasya’dan göçen Çerkesler ve Gürcüler gibi farklı 

kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir yerleşim birimidir. İlçede Girit Mutfağı, Boşnak Mutfağı, Pomak 

Mutfağı, Çerkes Mutfağı, Tatar Mutfağı hakim olup; bu mutfaklarda yer alan yemekler aşağıda 

gruplandırılarak verilmektedir (Yıldırım-Saçılık, Çevik & Toptaş, 2018: 307-314):  

 

- Çorbalar: ‘sütlü ovmaç çorbası’, ‘sitli (süt çorbası)’, ‘koca kulak hamuru’ 
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- Hamur İşleri: ‘Haluj’, ‘Yayçanik (Sütlü börek)’, ‘Kırma’, ‘Çıngıllı’, ‘Zelnek (Zelnık)’, ‘Pita 

(Asma Yapraklı)’, ‘Çekeşah’, ‘Göbete’, ‘Tabak Börek’, ‘Yoğurtlama’, ‘Keşkek’ 

- Ot ve Sebze Yemekleri: ‘Peynirli Patlıcan’, ‘Kartina’, ‘Askal-ı Burus’, ‘Çarçur Köftesi’ 

- Et Yemekleri: ‘Umbar’, ‘Şipsi’, ‘Kapama’ ‘Kaçamak’, ‘Tepside Et Kavurma’, ‘Banduma 

(Tavuklu yokaslaması-ıslama)’, ‘Çayırlı’ 

- Balık Yemekleri: ‘Balık Dolması (Golyos Dolması)’,  ‘Balık Köftesi’ 

- Pilavlar: ‘Podbuleno (Etli pilav)’, ‘Tepside Etli Pilav’, ‘Etli Nohutlu Pilav’ 

- Tatlılar: ‘Balıkesir Kaymaklısı’, ‘Gudbi’, ‘Miziftrostes’, ‘Kırgaşa’, ‘Ekşi Aşı’, ‘Zerde’, ‘İncir 

Dolması’ 

 

Folklorik Değerler, El Sanatları ve Hediyelik Eşya  

 

Folklor yönünden zengin bir birikime sahip olan Bandırma’da yöreye özgü gelenek ve göreneklerin bazıları 

hala yaşatılmaktadır. Bandırma oldukça fazla göç alan bir kent olduğundan genellikle göç yoluyla gelen 

ailelerin gelenekleri yaşatılmaktadır. Bu sebeple gelenek ve görenekler bölgesel özellik sergilemekte; yalnızca 

Bandırma ilçesine özgü gelenekler çok fazla bilinmemektedir (Bandırma Belediyesi, 2018). 

 

Yerel Etkinlikler  

 

Eğitim düzeyi yüksek olan ilçede sosyal ve kültürel yaşam oldukça canlıdır; yıl boyunca kentte sergi, panel, 

konferans, konser, gösteri gibi çeşitli kültür ve sanat olayları gerçekleşmektedir. Her sene Haziran ayında 

“Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali” düzenlenmektedir (Bandırma Belediyesi, 

2018).  

 

Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali: Kuş Cenneti’nin varlığı konusunda hayati bir 

önem taşıyan Kuş Gölü, kentte gelişen sanayi kuruluşlarının beraberinde getirdiği çevre kirliliği ve doğal 

dengenin bozulması sorunları ile payını düşeni fazlasıyla almıştır. Sanayi atıklarının gölü kirletmesi bölgedeki 

doğal dengenin bozulmasına sebep olmuş; bölge yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır (Bandırma 

Belediyesi, 2018).  

 

1987 yılından beri “Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali” adıyla bir etkinlik 

gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliğin amacı; Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü’nün karşılaştığı sorunları ve bu 

sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Haziran ayında gerçekleştirilen festival, kültür-sanat 

etkinliklerine, bilimsel toplantılara, eğlence programlarına ev sahipliği yapmaktadır (Balıkesir Valiliği, Misya 

Yürüyüş Yolları, 2017: 37). Festivale ülke çapında tanınan bilim insanları ve sanatçılar katılmakta; doğa 

harikasının yok olmaması adına kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılmaktadır (Gunmarsifed, 2018).  

 

BANDIRMA TURİZMİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER  

 

Tablo 2’de Bandırma ilçesinde yer alan işletme belgeli konaklama tesislerinin sayısı, isimleri, sınıfı, türü, 

adresi, oda ve yatak kapasitelerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde Bandırma ilçesinde 

11’i yıldızlı biri özel konaklama tesisi olmak üzere 12 adet konaklama tesisi mevcuttur. İlçede bulanan 

otellerden biri beş yıldızlı, biri dört yıldızlı, yedisi üç yıldızlı, biri iki yıldızlı, biri ise bir yıldızlıdır. Konaklama 

işletmelerinin Haydar Çavuş mevkiinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bandırma ilçesinde toplam 603 oda, 

1.170 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (2018) raporuna göre Bandırma’da 

yer alan İşletme belgeli konaklama tesisleri il genelindeki toplam tesislerin %13’ünü oluşturmaktadır.  
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Tablo 2. Bandırma İlçesinde Yer Alan İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri  

Sıra 

No 
TESİS ADI SINIFI VE TÜRÜ ADRESİ 

Od

a 

Yata

k 

1 Grand Asya Hotel 5 Yıldızlı Otel 
17 Eylül Mh. Atatürk Cd. No:86 

BANDIRMA / BALIKESİR 
136 272 

2 Otel Eken Prestige 4 Yıldızlı Otel 
Mehmet Akif Ersoy Cd. No:7 

BANDIRMA / BALIKESİR 
93 192 

3 Eken Otel 3 Yıldızlı Otel 
Paşabayır Mh. Soğuksu Cd. BANDIRMA 

/ BALIKESİR 
78 150 

4 Tüm Otel 3 Yıldızlı Otel 
Haydar Çavuş Mh. Saatçiler Sk. No: 

16/A BANDIRMA / BALIKESİR 
35 64 

5 Villa Marina Otel 3 Yıldızlı Otel 
Paşabayır Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 

No:27 BANDIRMA / BALIKESİR 
35 60 

6 Odaman Otel 3 Yıldızlı Otel 
Haydar Çavuş Mahallesi 40 Merdiven 

Sokak No:5 BANDARMA/BALIKESİR 
52 98 

7 
Grand Serenay 

Otel 
3 Yıldızlı Otel 

Haydar Çavuş Mahallesi 40 Merdiven 

Sokak No:21 BANDARMA/BALIKESİR 
24 48 

8 Hotel Perama 3 Yıldızlı Otel 
Paşabayır Mah. Ordu Cad. No.24/1 

BANDIRMA/BALIKESİR 
55 110 

9 Tüm Otel Palas 3 Yıldızlı Otel 
Haydar Çavuş Mah. Kırkmerdiven 

Sokak No.10/1 BANDIRMA/BALIKESİR 
24 38 

10 Otel Sarenis City 2 Yıldızlı Otel 
17 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.253 

BANDIRMA / BALIKESİR 
35 70 

11 Golden Elit Otel 1 Yıldızlı Otel 
Haydar Çavuş Mh. Cumhuriyet 

Meydanı No: 3 BANDIRMA / BALIKESİR 
13 26 

12 
Otel Panderma 

Port 

Özel Konaklama 

Tesisi 

Paşabayır Mah. Mehmet Akif Ersoy 

Cad. No: 13 BANDIRMA / BALIKESİR 
23 42 

TOPLAM 603 1.170 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri, 

http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR,208788/isletme-belgeli-konaklama-tesisleri.html adresinden 

20 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir.  

 

Tablo 3’te Bandırma ilçesinde yer alan  işletme belgesi turizm seyahat acentalarının sayısı, grubu, isimleri, 

merkez/şube durumları ve adreslerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde Bandırma 

ilçesinde sekiz adet seyahat acentası mevcuttur. Seyahat acentalarının tamamı A grubu Seyahat Acentası 

olarak faaliyet göstermektedir. İlçede bulunan seyahat acentalarının üçü merkez, altısı ise şube olarak hizmet 

vermektedir. Seyahat acentalarının Haydar Çavuş ve Günaydın mevkiilerinde yoğunlaştığı görülmektedir.   

 

Tablo 3. Bandırma İlçesinde Yer Alan İşletme Belgeli Turizm Seyahat Acentaları 

Sıra 

No 
GRUBU ACENTE ADI 

Merkez

/Şube 
ADRES 

1 A 
El Destino Turizm Seyahat 

Acentası 
Merkez 

Haydar Çavuş Mah. Haydar Çavuş 

Sok. No:2 BANDIRMA / BALIKESİR 

2 A Hacet Turizm Seyahat Acentası  Merkez 
Günaydın Mah. İtfaiye Cad. No:6/2 

BANDIRMA / BALIKESİR 

3 A Yılcan Turizm Seyahat Acentası Merkez 
Haydarçavuş Mah. Sunullah Cad. 

No.13/A BANDIRMA / BALIKESİR 

4 A MSN Turizm Seyahat Acentası Şube 
Günaydın Mahallesi İstiklal Caddesi 

No: 28/1 Bandırma/BALIKESİR 

5 A 
Emin Can Turizm Seyahat 

Acentesi 
Şube 

17 Eylül Mah. Şehit Özkul 

SokakNo:5/B BANDIRMA / BALIKESİR 

6 A Karesi Turizm Seyahat Acentası Şube 
Hacıyusuf Mah. İnönü Cad. No:89 

BANDIRMA / BALIKESİR 
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7 A 
Adres Tour Seyahat Acentası 

(İkbal Tur.ve Sey. Ltd. Şti) 
Şube 

Günaydın Mah.Hal Cad. No.17/A/A 

BANDIRMA/BALIKESİR 

8 A Ensar Turizm Seyahat Acentası Şube 
Haydar Çavuş Mah. İnönü Cad. 

No:41/2 BANDIRMA / BALIKESİR 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). İşletme Belgeli Turizm Seyahat 

Acentaları,http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR, 208792/isletme-belgeli-turizm-seyahat-

acentalari.html adresinden 20 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir.  

 

Tablo 4’te Bandırma ilçesinde yer alan işletme belgeli konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turistlerin 

geliş sayıları, geceleme sayıları, ortalama kalış süreleri ve tesis doluluk oranları bulunmaktadır. Tablo 4 

incelendiğinde 2016 yılında işletme belgeli tesislerde konaklayan turistlerin sayısı 2.816 yabancı turist, 50.825 

yerli turist olmak üzere toplam 53.641’dir. işletme belgeli tesislerde geceleme sayısı ise 7.917 yabancı turist, 

100.317 yerli turist olmak üzere toplam 108.234’tür. İşletme belgeli tesislerde ortalama kalış süresi iki gece 

iken; tesis doluluk oranı %28.95’tir.   

 

Tablo 4. Bandırma İlçesinde Yer Alan İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş, Geceleme, 

Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranının Dağılımı, 2016 

Tesise Geliş Sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%) 

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2.816 50.825 53.641 7.917 100.317 108.234 2.8 2.0 2.0 2.12 26.84 28.95 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2016). İşletme Belgeli 

Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9857/isletme-belgeli-

tesisler.html adresinden 20 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir.  

 

Tablo 5’te Bandırma ilçesinde yer alan belediye belgeli konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turistlerin 

geliş sayıları, geceleme sayıları, ortalama kalış süreleri ve tesis doluluk oranları bulunmaktadır. Tablo 5 

incelendiğinde 2016 yılında belediye belgeli tesislerde konaklayan turistlerin sayısı 169 yabancı turist, 14.277 

yerli turist olmak üzere toplam 14.446’dır. İşletme belgeli tesislerde geceleme sayısı ise 408 yabancı turist, 

36.464 yerli turist olmak üzere toplam 36.872’dir. İşletme belgeli tesislerde ortalama kalış süresi 2.6 gece 

iken; tesis doluluk oranı %50.54’tür.  
 

Tablo 5. Bandırma İlçesinde Yer Alan Belediye Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş, Geceleme, 

Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranının Dağılımı  

Tesise Geliş Sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%) 

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

169  14.277 14.446   408 36.464 36.872 2.4 2.6 2.6 0.56 49.98 50.54 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2016). Belediye Belgeli 

Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları, http://yigm.kulturturizm.gov.tr /TR,9858/belediye-

belgeli-tesisler.html adresinden 21 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu araştırmanın amacı, bulunduğu konumu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan toprakları, zengin dokusu, 

sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel kaynakları ile Bandırma ilçesinin turizm potansiyelini belirlemek, ilçe 

turizminin mevcut durumunu analiz etmek ve güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını, tehditlerini gözler önüne 

sererek ilçede turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve  çeşitlendirilmesi adına uygulamaya dönük 

öneriler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Bandırma ilçesi hakkında genel bilgi verilmiş, sahip olduğu 
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turizm potansiyeli turizm çeşitleri bağlamında irdelenmiştir. Bandırma turizmine ilişkin istatistiksel analiz 

yapılmış; bu yönde içesinin sahip olduğu konaklama ve seyahat işletmeleri bilgilerine, tesis geliş sayıları, 

geceleme sayıları, ortalama kalış süresi ve tesis doluluk oranlarına yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular, araştırmalar ve ilgili alanyazın ışığında Bandırma turizminin değerlendirilmesine yönelik iç ve dış 

çevre faktörleri ele alınmıştır. İç faktörler genellikle güçlü ve zayıf yönler, dış faktörler ise fırsatlar ve tehditler 

olarak sınıflandırılabilmektedir (Uçar & Doğru, 2005). Bandırma turizmine ilişkin iç faktörler (güçlü ve zayıf 

yönler) ve dış faktörler (fırsatlar ve tehditler) aşağıda belirtilmiştir (Balıkesir Doğa Turizmi Master Planı, 2013; 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2018; Kızılgöl & İşgüden, 2008: 260; TBMM Başkanlığı, 2014):  

 

Güçlü Yönler  

 

- Ülke ekonomisine önemli katkıları olan bir limanın olması, 

- Marmara Denizi’ne kıyısı bulunması, 

- Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olması, 

- Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım olanaklarının tamamına sahip olması, 

- İstanbul-Bandırma arasında yapılmakta olan hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri ile 

İstanbul’un bir parçası konumuna gelmesi, 

- Kuş Cenneti Milli Parkı’nın uluslararası düzeyde bir milli park olması, 

- Kuş Cenneti Milli Parkı’nın RAMSAR alanı olarak ilan edilmesi, 

- Kuş Cenneti Milli Parkı’nın karasal alanının birinci derece doğal sit olması, 

- Kuş Cenneti Milli Parkı’nın sahip olduğu olanaklar (kuş gözlem kulesi, kapalı devre kamera 

sistemi, ziyaretçi tanıtım merkezi, görsellerle tanıtım), 

- Av turizmi deneyiminin yaşanması, 

- Çeşitli yaban hayvanlarının barınması, kış aylarında yaban hayatına  yem desteği 

yapılabilmesi, kaçak avcılığın fazla olmaması, sahalarda düzenli envanterlerin yapılması, 

- Avlak sayısının arttırılması olanağı, uygun sahaların var olması, 

- Yönetim planlarının varlığı, deneyimli personelin bulunması, 

- Koruma ve kontrol teşkilatının olması. 

 

Zayıf Yönler  

 

- Orman varlığının oldukça az olması, 

- Altyapı ve üstyapı eksiklikleri, havaalanının yetersiz kalması, konaklama kapasitesinin düşük 

olması, 

- Köy yerleşimlerinin Kuş Cenneti Milli Parkı sınırların bitişiğinde olması, 

- Milli park statüsüne sahip alanlarda uzun dönemli gelişme planlarının günümüz şartlarına 

göre revize edilememesi, 

- Milli park çevresinde ve ilçe genelinde konaklama tesisi yapımı için gereken sermayeyi 

ortaya koyacak yatırımcıların bulunmaması, 

- Profesyonel av kılavuzlarının olmaması, 

- Avcı turistlerin avlak taşıma kapasitesinin altında olması. 

 

Fırsatlar  

 

- 2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında Bandırma’nın Zeytin Koridoru’nda yer alması, 

- Sahip olunan doğal ve kültürel çekicilikler, 

- Kentin konumu gereği İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere yakın olması, 

- Özellikle yaz aylarında bölgedeki nüfus artışı, 

- Sivil toplum kuruluşlarının desteği, 

- Halkın ve yöneticilerin etkin katılımcılığı, 

- Mali imkânların teknolojik gelişimleri takip etmesi ve satın alma için yeterli olması,  
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- Avlak şirketlerinin kurumsallaşma çabaları, av hayvanı sayısının artma eğilimi, 

- Bandırma-Balıkesir- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi, Bandırma-Bursa-Bilecik Yüksek Hızlı 

Tren Hattı Projesi ve Tekirdağ-Çanakkale-Bandırma Demiryolu Projesi. 

 

Tehditler  

 

- Kuş Gölü’ndeki suların çekilmesi, doğal yaşamın tehlikeye girmesi,  

- Kuş Cenneti Milli Parkı yakınlarında yapılan kara avcılığından kaynaklanan riskler, 

- Kanalizasyon şebekesi, evsel nitelikli ve sanayi atık sularının yeterince arttırılmaması, 

fosseptik atıklar, kimyasal gübre kullanımı nedeniyle su kirliliğinin yaşanması, 

- Ekonomik nedenlerle paralel olarak avcı turist sayısındaki azalma, 

- Korunan sahalara korunan alan değil de turizm alanı olarak bakılması. 

 

Belirlenen iç faktörler (güçlü ve zayıf yönler) ve dış faktörler (fırsatlar ve tehditler), araştırmanın bulguları, 

sonuçları ve genel değerlendirmesi neticesinde Bandırma ilçesinde turizm potansiyelinin geliştirilebilmesi, 

alternatif turizm çeşitlerinin artırılması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının yerleşmesi ve geleceğe dönük 

uygulanabilir somut adımlar atılması adına birtakım öneriler sunulmuştur. Öneriler yazarlar tarafından ilgili 

alanyazın taranarak konuya ilişkin destekleyici çalışmalara ve mevcut çalışmanın bulgularına dayandırılarak 

verilmiştir. 

 

- Bandırma’da turizm çeşitlerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılmalı, kentteki 

kaymakamlık, belediye, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları ve tüm paydaşlar işbirliği yapmalı, var olan turizm potansiyelin iyileştirilmesi 

ve alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.  

- Dünyaca ünlü bir milli park olan Kuş Cenneti’nin geniş alanda varlığını sürdürmesi ve 

ülkedeki doğal güzelliklerin geleceğe aktarılması noktasında kontrol ve denetim 

mekanizmalarının önemsenmesini gerektirmektedir (Balıkesir Doğa Turizmi Master 

Planı, 2013).  

- Kuş Cenneti Milli Parkı sınırları içerisinde alan kılavuzluğu eğitimi almış yeterli sayıda 

sertifikalı alan kılavuzu olmasına rağmen işleyişte sorunlar yaşanmaktadır. Tur 

faaliyetlerinin bu bölgede artış göstermesini sağlamak ve alan kılavuzlarının ilgili 

yönetmeliğe göre görevlerinin icra etmeleri konusunda bilgilendirilmeleri 

gerekmektedir.  

- Avlak alanlarının düzenlenmesi, Kuş Cenneti Milli Parkı sınırları içerisinde veya sınırlarına 

yakın bölgelerde yasadışı avlanmanın önüne geçilmesi gerekmektedir (Balıkesir Doğa 

Turizmi Master Planı, 2013).  

- Korunan alanlarda ziyaretçi yönetimi çerçevesinde özellikle yaz aylarında artan talebin 

karşılanması bakımından randevu sistemi uygulanabilir, ziyaretçileri geri çevirmek 

yerine zaman yönetimi esas alınarak tüm ziyaretçiler alanda ağırlanabilir.  

- Av turizmine katılan turistlerin konaklama ihtiyaçları pansiyon, butik otel gibi küçük 

kapasiteli işletmelerle giderilebilir. Bu tesislerin köylerde yapılması kırsal kalkınmaya ve 

yörede gelişme potansiyeli gösteren kırsal turizme destek verebilir. Ayrıca bu tesisler 

bölgede yayla turizminin gelişmesine de altyapı oluşturabilir (Balıkesir Doğa Turizmi 

Master Planı, 2013). 

- Yaz döneminde artan turist sayısı nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yerel yönetimler 

tarafından çözümler bulunmalıdır. Konaklama, ulaşım, yeme-içme ve seyahat 

imkanlarının iyileştirilmesi, altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 
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- Yeni gezi rotaları (yürüyüş, bisiklet, jeep safari, atlı) tespit edilerek bu rotaların turizme 

kazandırılması gerekmektedir. Böylelikle trekking, bisiklet, dağ ve doğa yürüyüşü gibi 

alternatif turizm çeşitleri de geliştirilebilecektir. Bu tür aktivitelerin artması, 

mevsimsellik sorununun da önüne geçecektir. 

- Yıllık ortalama rüzgâr hızı en fazla 4,0 m/sn ile Bandırma’ dadır (Balıkesir Doğa Turizmi 

Master Planı, 2013). Dolayısı ile kentte rüzgar kullanılarak yapılabilecek bir potansiyel bir 

aktivite olup olmadığı yetkililer tarafından araştırılmalı, konu ile ilgili çalışmalar 

yapılmalıdır. Özel teşebbüs elinde olan bu turizm çeşidi uygulanabilir olduğu takdirde 

kamu tarafından da desteklenmelidir. 

- Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018) resmi web sitesinde örnek tur 

programlarına yer vermiş, Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine gitmekte 

olanlar için Bandırma’nın da içinde olduğu alternatif tur programları hazırlamıştır. Bunun 

gibi tur programları arttırılmalı, Bandırma ve çevresi için tur programları düzenlenmeli, 

yerel yönetimler tarafından paylaşılmalı, ilçede bulunan seyahat acentaları ile ortaklaşa 

çalışmalar yapılmalıdır. Konaklamalı Bandırma ve çevresi paket tur programları 

hazırlanmalı, tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılmalıdır.  

- Gürdal (2001: 82) Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nın dünyada Hollanda’dan sonra en 

elverişli coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, ekoturizm kapsamında yer alan “Ornito 

Turizmi” açısından geliştirilmesi  ve “Incoming Turizm” alanında değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Buradan hareketle, “Kuş Gözlemciliği” alanında uzman 

rehberlere ihtiyaç duyulacağı açıktır. Uzmanlaşma eğitimi programlarında bu alanda 

rehberlik hizmeti verebilecek rehberlerin sayısının artırılması gerekmektedir.  

- Kuş gözlemciliğinin zamanı ve mekanı olmadığı için yılın her ayına yayılabilecek bir turizm 

aktivitesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Şenol, 2016: 43). Bu bağlamda bölgede turizmde 

mevsimsellik sorununun önüne geçebileceği turizm aktivitelerinden biri olabileceği 

düşünülmektedir. Kuş Cenneti’nde Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim aylarına, kuş yaşamının 

ilgi çekici dönemlere tanıklık etme olanağı bulunmaktadır. Bu durum ziyaretlerin yılın 

belirli bir zamanında yoğunlaşmasının önüne geçebilir.  

- Bozok (2008: 95) körfez havaalanının genişletilmesinin ve ulusal ve uluslararası trafikte 

etkin faaliyet gösterir olmasının, bölgeye yönelik turizm hareketlerini olumlu yönde 

etkileyeceğini ifade etmiştir. Havayolu ulaşım ağının güçlendirilmesi ve daha fazla turizm 

talebini karşılayacak duruma gelmesi bölgeye gelecek olan turist sayısında artış 

sağlayacaktır. Ayrıca havaalanının işlerlik kazanmasına yönelik yapılacak çalışmalar, 

konu ile ilgili eksikliklerin giderilmesini sağlayacak, ulaşılmak istenen hedefler 

bakımından destekleyici ve tamamlayıcı bir rol üstlenecektir (Polat, Özdemir & Özdemir, 

2014: 150). 

- Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 çalışmasında Turizm Gelişim 

Koridorları “belli bir güzergahın doğal ve kültürel dokusunun yenilenerek belli temalara 

dayalı olarak turizm amacıyla geliştirilmesi” stratejisi olarak belirlenmiştir. Bandırma 

ilçesi de bu koridorlardan biri olan Zeytin Koridoru güzergahı içerisinde yer almaktadır. 

Bu stratejinin var olması ve hayata geçirilmesi Bandırma’nın marka kent olma yolunu 

açacaktır.   

- Kent için önem arz eden yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, kent 

kimliğinin oluşmasına yardımcı olmaktadır (Birol, 2010: 151). Turizm amaçlı 
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kullanılmayan taşınmaz kültür varlıkları olan ve kentin önemli yapıları arasında sayılan 

Haydarçavuş Çeşmesi, Öğretmenevi Binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası (Eski Askerlik 

Şubesi), Eski Dekanlık Binası, Nikah Salonu (Eski İskele Binası), Kütüphane Binası (Eski 

Tekel İdaresi), Çelik Restaurant (Eski Gar Binası), Sunullah Camii, Bandırma Orta Okulu 

Binası, Hükümet Konağı, Santral Kültür Merkezi (Eski Elektrik Santrali), Son Kurşun Anıtı, 

Edincik Kümbet Camii, Edincik Buhye Camii ve kuyusu, Edincik Emir Sultan Camii de  

turizme kazandırılması gereken yapılardır. Bu noktada bu yapıların iyileştirme ve 

restorasyon çalışmalarının yapılması ve tanıtımlarının gerçekleştirilmesi ve turizme 

kazandırılması gerekmektedir.  

- Artan iç pazar talebi dikkate alınmalı, mevcut talep korunarak talebin artırılması 

yönünde tanıtma ve satış geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  

- Bandırma ve çevresi zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Kuş Cenneti’nde kuş 

gözlemciliği turizmi, Kyzikos ve Daskyleion antik kentlerinde kültür turizmi, Kapıdağ’da 

doğa turizmi, Erdek ve Avşa’da deniz turizmi, Gönen’de termal turizm 

gerçekleştirilmektedir (Kızılgöl & İşgüden, 2008: 261). Bu bölgelerle turizm çeşitleri 

bakımından ortaklaşa bir strateji izlenmelidir.  

- Kentte yer alan demiryolu bağlantılarının turizm sektörüne yönelik kullanılır hale gelmesi, 

Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi büyükşehirlerden daha fazla turist gelmesini sağlayabilir 

(Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Turizm Çalıştayı Raporu, 2011).  

- Bandırma yerel yönetiminin ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarda bulunması ve 

kenti tanıtması gerekmektedir.  

- Kentte yaşayan halkın turizmin gelişimi konusunda bilgi sahibi olması ve turizmi 

desteklemesi sağlanmalıdır. Yerel halk bölgede turizmin gelişmesinde yadsınamaz bir paydaş 

olma özelliği göstermektedir.  

- Turizmin var olması ve geliştirilmesinin yanı sıra sürdürülebilir olması da son derece önem 

taşımaktadır. Örneğin Kuş Cenneti Milli Parkı’nın sahip olduğu flora ve faunanın korunması 

gerekmektedir. Bandırma ve çevresindeki sanayi atıklarının göl sularına karışması göl 

suyunun ciddi bir şekilde kirlenmesine yol açmıştır (Özdemir-Yılmaz & Kafa-Gürol, 2012). 

Konu ile ilgili kontrol ve denetimlerin yapılması gerekmektedir. 

-  Bölgeye özgü el sanatlarının tanıtımının yapılmamış olması ve bu el sanatlarına yönelik 

hediyelik eşya satımının olmaması turizm açısından büyük bir eksiklik olarak 

değerlendirilmektedir. Bandırma’ya özgü hediyelik eşyaların yapılması hem destinasyonun 

unutulması engelleyecek hem de yerli halka ekonomik fayda sağlayacaktır. Ayrıca turizm 

amaçlı el sanatlarının icra edilmesi onların korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılmasını 

da sağlayacaktır.  

- Yöre mutfağında yer alan yemekler ve Bandırma’nın mutfak ve sofra kültürü gastronomi 

turizm bağlamında turistlerin beğenisine sunulabilir, yeni bir turizm çeşidinin gelişmesine 

katkı sağlayabilir. Bu bağlamda unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatların tekrar 

kazandırılması, korunması ve aktarılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu tatların 

ortaya çıkarılması yörenin kültürel zenginliğine dair farkındalığı artıracak  ve bu kültürün 

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.  

- Günümüzde mutfakları ile ön plana çıkan ülkeler, eskiye ve öze dayanan yemeklerin 

gastronomik ürün niteliğinde ve turizm amaçlı kullanılması yöntemine başvurmaktadır  

(Yıldırım-Saçılık, Çevik & Toptaş, 2018: 315). Bandırma’da unutulmaya yüz tutmuş yemekler 

bir proje ile ortaya çıkarılabilir, turistik birer ürün olarak kullanılabilir.  

- Soykan, Efe, Sönmez & Cürebal (2008: 397) Balıkesir ilinin mağara turizmi potansiyelini 

belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada dördüncü grup mağaraları “bilimsel anlamda 

araştırması yapılmamış, yöre insanının dışında ve bu çalışmayı yapanların dışında bilinmeyen 
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ve literatüre geçmemiş mağaralar” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu türden mağaralara verilen 

örnekler arasında Bereketli mevkiinde bulunan Bandırma Bereketli Mağarası da 

bulunmaktadır. Bu mağara ilgili kurum ve kuruluşlarının desteğiyle açılabilir, bölgede mağara 

turizminin gelişmesine katkı sağlayabilir.  

- Bandırma ilçesi bir sanayi merkezi haline gelmiştir (Özşen, 2008). Tarıma dayalı sanayi ve 

imalat sanayinin bu denli gelişmiş olması turizmin ikinci planda kalmasına sebep olmuştur. 

Turizm ön plana çıkarılması noktasında kamu-özel sektör işbirliği yapılmalı, turizmin bölge 

için önemi belirlenmelidir.  

- Günümüzde kullanıcı güdümlü içeriklerin oldukça yoğun kullanılması sebebiyle, teknolojiye 

ayak uydurmak, bu paylaşımları takip etmek ya da kurulacak olan ekiplerce takip ettirmek 

destinasyon imajı için son derece önemlidir. Ziyaretçi sayısında artış sağlanması için sosyal 

medya aktif olarak kullanılmalı ve takip edilmelidir.  

- Veri sağlanan kaynaklardaki bilgilerin tutarsızlığı göze çarpmaktadır. İlgili birimlerin konu ile 

ilgili çalışmalar yapması, envanter çıkarması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket etmesi ve irtibat halinde olması gerekmektedir. 

- Elde edinilen bilgiler doğrultusunda daha fazla akademik çalışmanın var olması gerekliliğinin 

ortaya çıktığı görülmektedir. Sektör-akademi işbirliği bölgenin ulusal ve uluslararası 

platformda tanınırlığını artıracaktır.  
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ÖZET: 

 

Günümüz dünyasında satın almada etkin rol oynayan web siteleri, her alanda olduğu gibi konaklama 

sektörü içinde de önemli bir yere sahiptir. Otel müşterilerinin deneyimlerinden oluşan yorumlar 

potansiyel müşterilerin olumlu veya olumsuz beklentiler içine girmesine neden olmaktadır.  Aynı zamanda 

bu yorumlar işletmelerin eksikliklerini görmelerine ve hizmetlerinde iyileşmeye gitmelerine yardımcı 

olmaktadır. Bu nedenle araştırmada Bandırma ve Erdek’te bulunan konaklama işletmeleri (otel, pansiyon, 

motel, camping gibi) ve bu işletmelere ait öneri ve şikâyetler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Konaklama işletmelerinin sorunlarının belirlenebilmesi için, önemli bir seyahat rehberi niteliği taşıyan 

Tripadvisor ziyaretçilerinin yorumları dikkate alınmıştır. Bandırma ve Erdek’te bulunan 47 konaklama 

işletmesinin 425 adet müşteri yorumu değerlendirilmiştir. Öneri ve şikâyetler analiz edildiğinde 

Bandırma’daki konaklama işletmelerinde oda ve banyo temizliğinden şikâyet edilmediği, özellikle oda ve 

banyodaki kokulardan şikâyet edildiği görülmüştür. Erdek’ten farklı olarak Bandırma’da daha fazla otopark 

ve ses yalıtımı ile ilgili sorunlar saptanmıştır. Erdek ve Bandırma konaklama işletmeleri için ortak 

bahsedilen şikâyet ise işletme donanımlarının eskiliği, işletmede yenilenmeye gidilmeyişidir. Erdek 

konaklama işletmeleri için yapılan yorumlarda özellikle denizlerin yosunlu olduğu ve temiz olmadığı 

görülmüştür. Erdek konaklama işletmelerinde en fazla göze çarpan şikayetler temizlik ve hijyen eksikliği 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yiyecek içecek hizmetlerinden kaynaklı sorunlara Erdek konaklama 

işletmelerinde fazlasıyla rastlanmıştır. Konaklama işletmelerine yenilenme, temizlik-hijyen ve yiyecek 

içecek çeşitliliğine ve lezzetine dikkat etmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Tripadvisor, müşteri yorumları, konaklama işletmeleri, şikâyet. 

JEL Kodları: L82, L83. 
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GİRİŞ 

 

Şikâyet, “hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma” anlamlarına gelmektedir (TDK).  

Müşteri şikâyetleri ise üründen veya hizmetten hoşnut olmama durumu olarak ifade edilebilir. Müşteri 

şikâyetleri, memnuniyet duyulmayan noktalara odaklanarak işletmenin hizmetlerinde iyileştirmeye 

gitmesini sağlayabilir. Özellikle konaklama işletmelerinin farklı birimlerinde farklı hizmetler verilmektedir. 

Çoğu zaman müşteriler bu hizmetlerden memnun kalmayabilir. Bunu da müşteriler hizmeti aldığı sırada 

çalışanlara bildirebileceği gibi sanal ortamlarda da bildirebilir. Özellikle Tripadvisor çevrim içi seyahat acentesi 

bu şikâyetlerin bildirilmesine olanak tanımaktadır. Seyahat deneyimleri, yorumları ve şikâyetleri potansiyel 

müşteriler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler, satın almayı da paralel olarak 

belirleyebilmektedir. Müşteri yorumları, otelin kendi web sitesindeki tanıtımlardan daha etkili bir pazarlama 

aracına dönüşebilmektedir. Potansiyel müşteriler, konaklama işletmesi ile ilgili tarafsız bilgiye bu yorumlar 

sayesinde erişebilir. Ranjha (2010:34)’a göre bu yorumlar geleneksel medyadaki bilgilere göre daha gerçekçi 

görülmektedir.  

 

Tripadvisor, tüm dünyadan gezginlerin yorumlarını paylaşması ile potansiyel müşterilere konaklama 

işletmesi aramalarında yardımcı olmaktadır. Bu site 200’den fazla site üzerinde araştırma yaparak en güncel 

ve uygun fiyatları vermektedir. Aynı otel için birden fazla sitede fiyatları karşılaştırmaktadır 

(www.tripadvisor.com.tr). Ayrıca, elektronik ortamda bağlantı kurma, diğerlerinin fikirlerini okuma ve yorum 

yapma imkânı sunmaktadır. Zamanla turizm sektöründe Tripadvisor gibi siteler sosyal medya gibi 

kullanılmaya başlamıştır (Turizm ve Yatırım, 2014: 11). Seyahatçilerin bilgi ve deneyim üretmesine ve 

dağıtmasına olanak sağlamaktadır (Chang, Ku ve Chen, 2017: 2). TripAdvisor’un düşük sezonda daha yüksek 

doluluk oranı sağlama, hedef pazar genişletme, oda fiyatlarında ve gelirlerinde artış sağlama gibi konaklama 

işletmelerine yararları vardır (Özgen ve Kozak, 2015: 236; Sosa, Roy ve Bautista, 2015: 103-104; Leung, Bai 

ve Erdem, 2017: 251). Ayrıca otel seçimi, marka farkındalığı yaratma, halkla ilişkiler, imaj iyileştirme, 

kullanıcıların kendi aralarında bağlantı kurmalarına ve otellerin hedef pazarlarına kısa vadede olmasa da 

uzun vadede ulaşmalarına olanak tanımaktadır (Verma ve Verma, 2018: 222-223). Expedia, TripAdvisor ve 

Yelp gibi çevrimiçi seyahat acenteleri üzerinden şikâyetlere verilen çevrimiçi yanıtlar, memnuniyetsiz 

müşteriler üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır (Gu ve Ye, 2014: 579-580). Bu nedenle çevrimiçi yanıtların 

doğru yönetilmesi gerekmektedir. 

 

Müşteri yorumlarının çevrimiçi seyahat acenteleri üzerinden diğer kullanıcıları etkileme potansiyelinin büyük 

olduğu ortadadır. Ayrıca, şikâyetler bir iyileştirme aracı olarak görülüp fırsata çevrilebileceğinden, araştırma 

Tripadvisor’da yer alan Bandırma ve Erdek konaklama işletmelerine yönelik müşteri şikâyetlerinin hangi 

kategoriler altında toplandığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda elde edilen bulgulardan yola 

çıkarak konaklama işletmelerine hizmetlerini iyileştirebilmeleri için öneriler sunulacaktır. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmada Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde bulunan konaklama işletmelerine ait yorumlar içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Konaklama işletmelerinin incelenmesi için, Tripadvisor sitesinde bulunan 

konaklama işletmelerine ait sayfalar analiz edilmiştir. Her konaklama işletmesine ait olumsuz görüşler 

konaklama işletmesinin sayfası ziyaret edilerek tespit edilmiştir. İkinci aşamada konaklama işletmelerinin 

yorumları incelenmiş ve yorumların içinde geçen olumsuz görüşler tespit edilerek sayılmıştır. İçerik analizi 

yöntemi ile elde edilen veriler yorumlanmıştır. 

 

Tripadvisor sitesinde Erdek ve Bandırma isimleri aratılmıştır. Görüntülenen işletme tipi olarak oteller 

seçilmiştir. Konaklama işletmeleri ‘Gezgin Puanına Göre’ sıralanmıştır. Bunlar dışında bir filtre 

kullanılmamıştır. Sadece hakkında yorum yapılmış konaklama işletmeleri dikkate alınmıştır. Bandırma’dan 
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hakkında yorum yapılmış 13 konaklama işletmesi, Erdek’ten hakkında yorum yapılmış 53 konaklama 

işletmesi seçilmiştir. Nicel göstergeler Microsoft Excell üzerinde düzenlenmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmada öneri ve şikâyetleri incelenen konaklama işletmesi sayısı toplamda 66’dır. İncelenen 13 

Bandırma konaklama işletmesine yapılmış yorum sayısı 250, 53 Erdek konaklama işletmesine yapılmış 

yorum sayısı 568’dir. Toplamda 818 yorum vardır. Yorumların içinde konaklama işletmesi ile ilgili eksik 

görülen noktalar ortaya çıkartılmaya çalışıldığı için sadece olumlu yorumları olan konaklama işletmeleri ve 

verilerin güncel olması için 01.09.2016 öncesi yorumlar analize dâhil edilmemiştir. Yorumlar incelenirken bir 

konaklama işletmesinin, 2015 tarihli yorumların altına 2017 yılında otelde yenileme yaptıklarına dair bilgiler 

vermesi tarihlerle ilgili kısıtlamaya gitmemize sebep olmuştur. Bu inceleme kıstasları göz önüne alındıktan 

sonra 425 adet yorum değerlendirilmiştir. İnceleme kıstasları ve yorum içeriğinin öneri veya şikâyete yönelik 

olup olmadığı göz önüne alındığında 66 konaklama işletmesinin 47’si incelemeye alınmış, 19‘u incelemeye 

alınmamıştır. Konaklama işletmelerinin yaklaşık yüzde 72’sinde öneri veya şikâyete yönelik müşteri 

yorumlarına rastlanmıştır. Yaklaşık yüzde 28’inde rastlanmamıştır. 

 

Tablo 1. Bandırma Konaklama İşletmelerine Ait Sorunlar 

Öneri ve Şikâyet Kategorileri Sıklık Oranı % 

1) Yiyecek- İçecek Hizmetlerinden Kaynaklı Sorunlar    

Kahvaltı - yemek çeşitliliği ve yemek lezzeti 14 18 

2) Temizlik ve Hijyenden Kaynaklı Sorunlar    

Personel temizliği 1 1,2 

Oda ve banyo kokusu 9 11,5 

Yiyecek-içecek hijyeni 8 10,2 

3) Teknik Hizmetlerden Kaynaklı Sorunlar    

İnternet 3 4 

Asansör gürültüsü ve sorunu 6 7,7 

Klima/havalandırma sorunu 2 2,5 

Ses yalıtımı 8 10,2 

Otopark sorunu 5 6,5 

4) Otel Bakımsızlığından Kaynaklı Sorunlar    

Otelin ve eşyalarının eskiliği 16 20,5 

5) Çalışanların Yanlış Tutumundan Kaynaklı Sorunlar 6 7,6 

Toplam  78 100 

   

 

Tablo 1, öneri ve şikâyette bulunulan ifadelerin sıklığını ve yüzdelik oranını içermektedir. 14 otelin 9 unda 

şikâyet ve öneri içerikli yoruma rastlanmıştır. Öneri ve şikâyete rastlama oranı yaklaşık yüzde 65 olarak 

saptanmıştır. Bandırma konaklama işletmelerinde en çok dikkati çeken sorun yüzde 20,5 ile işletmelerin 

bakımsızlığı ve eskiliğidir. Kahvaltı yemek çeşitliliği yüzde 18 ile ikinci önemli sıkıntı olarak görülmektedir. 

Banyo ve odalarda oluşan koku yüzde 11,5 ile üçüncü sıradadır. Ses yalıtımı sorunu yüzde 10,2 lik bir orana 

sahiptir. 
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Şekil 1. Bandırma Konaklama İşletmelerinin Öneri ve Şikâyet Kategorileri 

Grafik incelendiğinde Bandırma’da bulunan konaklama işletmelerinde en fazla sorunun yüzde 31 ile teknik 

hizmetlerden kaynaklandığı söylenebilir. İkinci sırada yüzde 23 ile temizlik ve hijyen üçüncü sırada 20,5 ile 

otelin eskiliği ve bakımsızlığı, dördüncü sırada yüzde 18 ile yiyecek içecek hizmetleri ve son olarak yaklaşık 

yüzde 8’lik çalışanların tutumundan kaynaklı sorunlar belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. Erdek Otellerine Ait Sorunlar 

Öneri ve Şikâyet Kategorileri Sıklık Oranı% 

1) Yiyecek- İçecek Hizmetlerinden Kaynaklı Sorunlar   

Kahvaltı-yemek çeşitliliği ve lezzeti 40 23,5 

2) Temizlik ve Hijyenden Kaynaklı Sorunlar   

Personel temizliği 0  

Oda ve banyo kokusu 6 3,5 

Oda ve banyo temizliği 33 19,5 

Deniz, plaj ve havuz temizliği 10 6 

Yiyecek-içecek hijyeni 6 3,5 

3) Teknik Hizmetlerden Kaynaklı Sorunlar   

İnternet 4 2,3 

Asansör gürültüsü ve sorunu 0  

Klima/havalandırma sorunu 12 7 

Ses yalıtımı 3 1,7 

Odalarda ekipman arızaları ve eksikliği 15 9 

Otopark sorunu 0  

4) Otel Bakımsızlığından Kaynaklı Sorunlar   

Otelin ve eşyalarının eskiliği 19 11 

5) Çalışanların Yanlış Tutumundan Kaynaklı Sorunlar 22 13 

Toplam  170 100 

 

Tablo 2’de Erdek otellerinin sıkıntıları genelleştirilerek sunulmaya çalışılmıştır. 14 Erdek otelinin hepsinde 

şikâyet ve öneri içerikli yorumlara rastlanmıştır. Öneri ve şikâyete rastlama oranı yüzde 100 olarak 

saptanmıştır. Erdek otellerinde özellikle yüzde 23,5 ile kahvaltı-yemek çeşitliliği ve lezzeti birinci sırada, yüzde 

19,5 ile oda ve banyo temizliği ikinci sırada yer almamaktadır. Çalışanların tutumu üçüncü sırada ve yüzde 
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13’lük bir dilimi, oda ve banyo kokusu sorunu Erdek otellerinde 3,5’lik bir dilimi oluşturmaktadır. Deniz, plaj 

ve havuz temizliği ise yüzde 6’lık bir orandadır. 

 

 

 

Şekil 2. Erdek Otellerinin Öneri ve Şikâyet Kategorileri 

Kategori bazında incelendiğinde temizlik ve hijyen Erdek otellerinde yüzde 32,5 ile en fazla üzerinde durulan 

sorun olarak görülmüştür.  İkinci sırada 23,5 ile yiyecek içecekten kaynaklı sorunlar, yüzde 20 ile teknik hizmet 

eksikliğinden kaynaklı sorunlar üçüncü sırada, çalışanların yanlış tutumları yüzde 13 ile dördüncü ve son 

olarak yüzde 11’lik bir oranla otel bakımsızlığı olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3. Erdek Pansiyonlarına Ait Sorunlar 

Öneri ve Şikâyet Kategorileri Sıklık Oranı% 

1) Yiyecek- İçecek Hizmetlerinden Kaynaklı Sorunlar   

Kahvaltı - yemek çeşitliliği ve lezzeti 18 21 

2) Temizlik ve Hijyenden Kaynaklı Sorunlar   

Personel temizliği 0 0 

Oda ve banyo kokusu 3 3,5 

Oda ve banyo temizliği 16 18,6 

Deniz, plaj ve havuz temizliği 3 3,5 

Yiyecek-içecek hijyeni 2 2,3 

3) Teknik Hizmetlerden Kaynaklı Sorunlar   

İnternet 2 2,3 

Asansör olmayışı 4 4,65 

Klima/havalandırma sorunu 1 1,16 

Ses yalıtımı 1 1,16 

Odalarda ekipman arızaları ve eksikliği 8 9,3 

Otopark sorunu 0 0 

4) Otel Bakımsızlığından Kaynaklı Sorunlar   

Otelin ve eşyalarının eskiliği 15 17,44 

5) Çalışanların Yanlış Tutumundan Kaynaklı Sorunlar 13 15,1 

 Toplam  86 100 
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Erdek pansiyonları için belirlenmiş sorunlar Tablo 3’te verilmiştir. 22 Erdek pansiyonunun yaklaşık yüzde 

66’sında şikâyet ve öneri içerikli yorumlara rastlanmıştır.  Kahvaltı- yemek çeşitliliği ve lezzeti yüzde 21 ile en 

büyük orana sahiptir. Oda ve banyo temizliği yüzde 18,6 ile ikinci sırada, otelin ve eşyalarının eskiliği yaklaşık 

yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Çalışanlardan kaynaklı sorunlar yüzde 15,1‘lik bir oranı ifade 

etmektedir. Deniz, plaj, havuz temizliği ve oda, banyo kokusu yüzde 3,5’luk bir orandadır.  

 

Şekil 3. Erdek Pansiyonlarının Öneri ve Şikâyet Kategorileri 

 

Erdek pansiyonları için kategori bazında bakıldığında temizlik ve hijyen yüzde 28 ile ilk sıradadır. Yüzde 21 ile 

yiyecek içecek hizmetlerinden kaynaklı sorunlar 2. sırada, teknik hizmetlerden kaynaklı sorunlar yüzde 18,5 

ile 3. sırada yer almaktadır. Otel bakımsızlığından kaynaklı sorunlar yüzde 17,5 ve çalışanların tutumundan 

kaynaklı sorunlar yüzde 15’lik orana sahiptir. 

 

 
Şekil 4. Erdek Özel Konaklama Yerlerinin Öneri ve Şikâyet Kategorileri 

 

İncelenen 12 özel konaklama işletmesinin 7’sinde yani yüzde 58’inde şikayet ve öneri içerikli yorumlara 

rastlanmıştır. Temizlik ve hijyen ile ilgili kategori yüzde 45’i, otelin eskiliği ve bakımsızlığı ile ilgili kategori yüzde 

25’tir. Ayrıca İncelenen 4 kamp alanı işletmesinin yarısında temizlik ve hijyen ile ilgili şikayetlerin ön planda 

olduğu belirlenmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Araştırma sonucunda, Bandırma’daki konaklama işletmelerinde oda ve banyo temizliğinden şikâyet 

edilmediği, özellikle oda ve banyodaki kokulardan şikâyet edildiği görülmüştür. Erdek’ten farklı olarak 

Bandırma’da daha fazla otopark ve ses yalıtımı şikâyetleri alınmıştır. Erdek ve Bandırma konaklama 
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işletmeleri için ortak bahsedilen şikâyet işletme donanımlarının eskiliği, işletmede yenilenmeye 

gidilmeyişidir. Erdek konaklama işletmelerinde kalan müşterilerin birçoğu denizlerin yosunlu olduğunu ve 

temiz olmadığını belirtmiştir. Erdek konaklama işletmelerinde en fazla göze çarpan şikayetler temizlik ve 

hijyen eksikliğinden kaynaklanmıştır. Ardından yiyecek içecek hizmetlerinden kaynaklı sorunlar Erdek 

konaklama işletmelerinde fazlasıyla göze çarpmıştır. Ege ve Akdeniz’den sonra daha geri planda kalan, 

göreceli olarak daha düşük gelir seviyesine hitap eden özellikle Erdek konaklama işletmelerinde önemli 

adımlar atılması gerekmektedir. Öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

 

• Düşük sezonda her iki ilçede de işletmelerin oda donanımlarının yenilenmesine özen 

gösterilmelidir. 

• Sadece konaklama işletmelerini değil, Erdek Belediyesi’ni de ilgilendiren denizin temizliği 

yapılmalıdır. 

• İşletmeler personel seçiminde eğitimli personel istihdam etmeye özen göstermelidir. 

• Personelden kaynaklı sorunları minimuma indirmek için kurum içi temel otelcilik eğitimleri 

verilmelidir. 

• Odalarda, restoranlar ve genel alanlarda temizliğe ve hijyene özen gösterilmelidir. 

• İşletmeler tek bir çatı altında toplanıp özellikle Erdek için bir konsept oluşturarak 

yenilemelerini ona göre yapmalıdır. Bu sayede işletmeler daha dikkat çekici hale getirilebilir. 

• Bandırma konaklama işletmeleri ses yalıtımı ile ilgili önlemler almalıdır.  

• Konaklama işletmelerinde iyileştirme olduğunu bildirmek ve ağızdan ağıza yayılan 

memnuniyetsizliği önlemek için olumsuz müşteri yorumlarının altına bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. Bu sayede yorumları okuyan potansiyel müşteriler pozitif yönlü kararlar 

verebilir.  
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ÖZET: 

 

Balıkesir’in en gelişmiş ilçelerinden biri olan Gönen geçmişten günümüze özgür gelişen yöresel bir kültür 

mevcuttur. Gönen sahip olduğu mutfak kültürü ile günümüzde oldukça rağbet gören gastronomi 

anlamında ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Gastronomi rotası, bir destinasyonu ziyaret etmek isteyen 

turistlerin o bölgeye ait yöresel lezzetlerin yerinde tadılıp inceleyebilecekleri bir haritadır. Bu bağlamda, 

çalışmanın konusu Bandırma yöresinde bulunan Gönen bölgesinin geçmişten günümüze gelen 

gastronomik değerlerini ortaya çıkararak, buna göre bir gastronomi rotası oluşturmaktır. Bu çalışma, 

Gönen yöresinin sahip olduğu mevcut gastronomik potansiyeli harekete geçirmek ve yöreyi ziyaret edecek 

turistlere yol gösteren bir referans kaynak oluşturmak ve Gönen yöresinin hangi bölgesinde ne tadılabilir 

konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Gönen bölgesinde yaşayan görüşme yapabilecek kadar sağlıklı 

kişiler ve muhtarlar ile aileleri bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemden veri elde 

edebilmek için sözlü tarih yöntemi kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Aynı 

zamanda nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi de kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

eksiksiz bir şekilde çözümlenerek yörenin gastronomi rotasını oluşturan Gönen merkez ve 12 adet köy 

ortaya çıkarılmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: gönen, gastronomi, gastronomi rotası, sözlü tarih 
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ABSTRACT:   

 

One of the most developed districts of Balikesir, Gönen has a local culture that develops freely from the 

past. Gönen aims to be in the forefront in the sense of gastronomy which is very popular with today's 

cuisine culture. The gastronomy route is a map where tourists who wish to visit a destination can taste 

local specialties of the region. In this context, the subject of the study is to reveal the gastronomic values 

of Gönen region in Bandırma region from the past and form a gastronomic route accordingly. The purpose 

of this study is to provide a reference source for tourists visiting Gonen region with the existing 

gastronomic potential and to give information about what region of the Gönen region can be tasted. 

Healthy people, muhtars and their families constitute the sample of this researcher who can live in the 

Gönen region. To obtain data from the sample, the oral history method was used and the interviews were 

recorded with a voice recorder. At the same time, the method of document review was also used in 

qualitative research techniques. The obtained data were analyzed in a complete way and the Gönen 

center and 12 villages forming the gastronomy route were unearthed. 
 

Keywords: gönen, gastronomy, gastronomy route, oral history 
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GİRİŞ 

 

Balıkesir’in en gelişmiş ilçelerinden biri olan geçmişten günümüze kadar özgür bir şekilde gelişen yöresel bir 

kültür olarak karşımıza çıkan Gönen, Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan bir beldedir. Yapılan bu 

çalışma ile Gönen yöresinin sahip olduğu mevcut gastronomik potansiyeli harekete geçirmek ve yöreyi 

ziyaret edecek turistlere yol gösteren bir referans kaynak oluşturmak ve Gönen yöresinin hangi bölgesinde 

ne tadılabilir konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. 

Gönen, deniz seviyesinden yüksekliği 33 metre ve toplam alanı 1152 km2 olup 40-06' enlemi ve 27-38' 

boylamı arasında yer almaktadır. Kaz Dağlarından doğan Gönen Çayı şehrin içinden geçerek Marmara 

Denizi'ne dökülür. İlçe topraklarının merkezi ve Kuzey Doğu bölümü ovalarla, Batı ve Güney Doğu bölümü 

de tepelik ve dalgalı alanlarla kaplıdır. Orta bölümünde Gönen Ovası yer almaktadır. Gönen; Marmara 

bölgesinin Güneyinde, Balıkesir ilinin kuzey batısında yer alan, Balıkesir iline bağlı bir ilçemizdir. Balıkesir’e 

145 km uzaklıkta olan Gönen Çanakkale’ye 150 km, Bursa’ya ise 155 km mesafededir (balikesirgonen.bel.tr, 

2018). 

 

Gönen’de, ilçe merkezi ve 89 adet köy bulunmaktadır. Bu köyler Akçapınar Köyü, Alacaoluk Köyü, 

Alaettinköy Köyü, Alaşar Köyü, Armutlu Köyü, Asmalıdere Köyü, Atıcıoba Köyü, Ayvalıdere Köyü, Babayaka 

Köyü, Bakırlı Köyü, Balcı Köyü, Balcıdede Köyü, Bayramiç Köyü, Beyoluk Köyü, Bostancı Köyü, Buğdaylı Köyü 

, Büyüksoğuklar Köyü, Çakmak Köyü, Çalıca Köyü, Çalıoba Köyü, Cambaz Köyü, Çatak Köyü, Çifteçeşmeler 

Köyü, Çiftlikalanı Köyü, Çığmış Köyü, Çınarlı Köyü, Çınarpınar Köyü, Çobanhamidiye Köyü, Dereköy Köyü, 

Dişbudak Köyü, Dumanalanı Köyü, Ekşidere Köyü, Fındıklı Köyü, Gaybular Köyü, Gebeçınar Köyü, Gelgeç 

Köyü, Geyikli Köyü, Gökçesu Köyü, Gündoğan Köyü, Güneşli Köyü, Hacımenteş Köyü, Hacıvelioba Köyü, 

Hafızhüseyinbey Köyü, Hasanbey Köyü, Havutça Köyü, Hodul Köyü, Ilıcak Köyü, Ilıcaoba Köyü, İncirli Köyü, 

Kalburcu Köyü, Kalfaköy Köyü, Kaplanobası Köyü, Karaağaçalanı Köyü, Karalarçiftliği Köyü, Karasukabaklar 

Köyü, Kavakalanı Köyü, Kavakoba Köyü, Keçeler Köyü, Killik Köyü, Kınalar Köyü, Kocapınar Köyü, Koçbayırı 

Köyü, Körpeağaç Köyü, Korudeğirmen Köyü, Köteyli Köyü, Küçüksoğuklar Köyü, Kumköy Köyü, Küpçıktı 

Köyü, Muratlar Köyü, Ömerler Köyü, Ortaoba Köyü, Osmanpazar Köyü, Paşaçiftliği Köyü, Pehlivanhoca Köyü, 

Saraçlar Köyü, Şaroluk Köyü, Sebepli Köyü, Söğütköy Köyü, Suçıktı Köyü, Tahtalı Köyü, Taştepe Köyü, Turplu 

Köyü, Tütüncü Köyü, Tuzakçı Köyü, Üçpınar Köyü, Ulukır Köyü, Üzümlü Köyü, Yeniakçapınar, Köyü, 

Yürükkeçidere Köyü şeklindedir.  

 

Gönen’de tarım şu şekildedir; Balıkesir'in en gelişmiş ilçelerinden birisi olan Gönen tarım alanında gelişme 

içindedir. İlçemizde yetiştirilen Gönen Baldosu adıyla bilinen pirincimiz iriliğiyle meşhurdur. İlçemizde pirinç 

başta olmak üzere, patlıcan, domates, buğdaygiller yetiştiriciliği de yapılmaktadır. İlçemizde üretilen ürünler 

işlenerek tüm dünya pazarına sunulduğu irili ufaklı fabrikalar faaliyet göstermektedir. 

 

Gönen ayrıca dünyaca ünlü kaplıcalarıyla da yerli ve yabancı turistlere hizmet veren önemli termal 

merkezidir. pek çok hastalığa iyi gelen kaplıcalar etrafında oteller ve pansiyonlar yer almaktadır. Ayrıca ilçe 

merkezine 10 km uzaklıkta olan Dağ Ilıcası olarak bilinen bir başka kaplıca kaynağı daha bulunmaktadır. ilçe 

merkezine 27 km mesafede bulunan, Gönen'e bağlı Denizkent deniz turizmi için cazip bir merkezdir. 

 

Gastronomi Kavramı ve Gastronomi Rotası 

 

İnsanların fizyolojik olarak hayatta kalmaları için yemek yemeleri bir mecburiyettir. Bu yüzden beslenme 

biçimlerinin tarihi aynı zamanda insanlık tarihinin başladığı noktadır ve dolayısıyla yemek ve mutfak kültürü 

toplumsal tarihle iç içedir. Toplumların beslenme biçimleri o toplumun kültürel, tarihsel, coğrafi, ekolojik ve 

ekonomik yapısına göre şekillenmektedir. Geleneksel mutfakların çağlar boyunca gelişip oluşmasında o 

ulusun yaşadığı coğrafyanın, iklimin, siyasi olayların, kurdukları devletlerin, ticari ilişkilerin, dinsel inanışların 

ve folklorik yapının etkisi vardır (Karaca ve Altun, 2017: 337). 
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Santich’e (2004: 16) göre  gastronomi, sadece yiyecek ve içecek odaklı değil, aynı zamanda yiyecek ve 

içeceğin nasıl, nerede, ne zaman ve neden yenildiği ve içildiğine odaklanan bir bilimdir.  

 

Gastronomi, içinde barındırdığı tüm sanatsal ve bilimsel unsurlarla yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme 

sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek 

günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir (Eren, 2007: 74). 

Gastronomi; gıda bilimini, yemek sanatını ve lezzet yaratıcılığını birleştirerek beslenme zevkini ortaya 

çıkarmaktadır. Gastronomi, bir bölge için önemli bir çekicilik özelliği taşımakta, bazı turistlerin bir bölgeyi 

tercih nedenleri arasında ilk sırada yer almakta ve turistlere tatil ve gezileri esnasında yeni tatları ve farklı 

gelenekleri tanıtmada önemli rol oynamaktadır (Gökdeniz ve diğerleri, 2015: 16). 

 

Gastronomi; yemeği iyi yeme merakı, sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni 

ve sistemi olarak ifade edilmektedir. Gastronomi aynı zamanda yemeği ana eksenine alarak güzel sanatlar, 

sosyal bilimler ve doğa bilimlerini kapsayan çok sayıda kültürel bileşeni inceleyen disiplinler arası bir faaliyet 

olarak da ele almaktadır (Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu, 2018: 349). 

 

Günümüzde gelişen turizm sektörü ve yiyecek içecek endüstrisi ile ilişkili olarak fizyolojik ihtiyaçlardan biri 

olan yemek yeme; dışarıdan karşılanma isteği artan ve boş zamanları değerlendirmeye yönelik bir faaliyet 

haline gelen bir sektörün oluşmasına sebep olmuştur. Neredeyse tüm turistler, konakladıkları işletmelerde 

yiyecek-içecek servis hizmeti olsun olmasın dışarıda yemek yemeyi, konakladıkları yöreye ait yemekleri 

denemeyi tercih etmekte, konakladıkları bölgeye ait yemekleri tatmak ve öğrenmek istemektedirler Bir 

bölgenin yemekleri o bölgeye ait iklim, konaklama, manzara gibi önemli çekicilik özellikleri arasında yer 

almaktadır. Farklı yemekleri tatma ve deneme duygusu, seyahat deneyiminin temel motivasyon faktörü 

olabileceği gibi toplam deneyimin ikincil amacı da görülebilmektedir. Bazı kişiler yeni mutfakların lezzetlerini 

tatmak için seyahat ederler (Birdir ve Akgöl, 2015: 57-58). 

 

Bu lezzetleri tatmak isteyen turistler için ise bölgelerin yöresel yiyecek ve içeceklerini içeren bir gastronomi 

rotası yapılmalıdır. Gastronomi rotası ise, bir destinasyonu ziyaret etmek isteyen turistlerin o bölgeye ait 

yöresel lezzetlerin yerinde tadılıp inceleyebilecekleri bir haritadır. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışma, Gönen yöresinin sahip olduğu mevcut gastronomik potansiyeli harekete geçirmek ve yöreyi 

ziyaret edecek turistlere yol gösteren bir referans kaynak oluşturmak ve Gönen yöresinin hangi bölgesinde 

ne tadılabilir konusunda bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan sözlü tarih yöntemi ve doküman 

incelemesi kullanılmıştır.  

 

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve 

sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve 

ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve araştırma 

yöntemidir. Sözlü tarih bir tarihçinin görüşme yaptığı kişilerin ilk elden anılarından oluşur (Değirmencioğlu, 

2017: 1). 
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evrenini Gönen yöresinin muhtarları ile aileleri ve görüşme yapabilecek sağlıklı kişiler 

oluşturmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yoluyla 24 kişiyle sözlü tarih çalışması yapılmıştır.  

  

Veri Toplama ve Analizi 

 

Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak Gönen yöresi mutfağının özellikleri hakkında bilgiler 

toplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirilmeden önce Gönen mutfağına ilişkin ana 

temalar ve görüşmelerde bahsedilecek konular belirlenmiştir. Daha sonra gerekli işlemler, bağlantılar 

kurularak muhtarlardan randevu alınmıştır. Gönen bölgesinde bulunan muhtarlar ve aileleri ile, yaşları 50 ile 

89 arasında değişen 24 kişiyle 15.06.2018/15.07.2018 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler, görüşmecilerden alınan izinler doğrultusunda telefon aracılığıyla kayda alınmış ve ardından 

bilgiler çözümlenmiştir.  

 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri 

toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve 

yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş 

olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 

verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve 

yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Özdemir, 2010: 336). 

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde yapılan görüşmeler incelendiğinde, Gönen bölgesinin çeşitli yerlerinde üretilip aynı zamanda 

satışa sunulan, Gönen bölgesine özgü yiyecek ve içeceklerin listesi belirlenmiş ve Tablo 1 ve 2’de yer 

almaktadır. Gönen Gastronomi Rotası çalışmasında, Gönen merkezi ve köyleri ayrı ayrı ele alınmış ve elde 

edilen bulgular aşağıdaki bölümde yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Gönen Gastronomi Rotasında Yer Alan Yöresel Yemekler 

Merkez Alaşar Köyü 

Atıcıoba 

Köyü 

Babayaka 

Köyü 

Bakırlı Köyü 

Balcı 

Köyü 

Sütlü Ovmaç 

Çorbası 

Çıngıllı 

(Saçaklı 

Mantı) 

Papara 
Sütlü Ovmaç 

Çorbası 

Tarhana 

Çorbası 

Düğün 

Çorbası 

Sitli (Süt 

Çorbası) 

Tavuklu 

Mantı 
Kuru Börek Sitli (Süt Çorbası) Pazı Böreği 

Sütlü Ovmaç 

Çorbası 

Düğün Çorbası 
Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 
Koca Kulak Hamuru 

Çıngıllı (Saçaklı 

Mantı) 

Sitli (Süt 

Çorbası) 

Peynirli 

Patlıcan 
Keşkek Kaçamak Tabak Börek Tavuklu Mantı 

Koca Kulak 

Hamuru 

Börülce 

Ekşilemesi 
 Keşkek 

Yoğurtlama (Sıkma 

Mantı) 

Koca Kulak 

Hamuru 

Çıngıllı 

(Saçaklı 

Mantı) 
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Sarımsaklı 

Bulgur 
 Sütlü Kabak Askal-ı Burus Kırma 

Tavuklu 

Mantı 

Tabak Börek   Kaçamak Tabak Börek Tabak Börek 

Koca Kulak 

Hamuru 
  Etli Pilav 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 

Tavuklu Mantı   Ekşi Aşı Keşkek 
Etli Nohutlu 

Pilav 

Çıngıllı (Saçaklı 

Mantı) 
  Zerde Kaçamak Kaçamak 

Keşkek   İncir Dolması 
Sinide Et 

Kavurma 

Sinide Et 

Kavurma 

Kaçamak    
Balıkesir 

Kaymaklısı 
Keşkek 

Mafiş Tatlısı     
Balıkesir 

Kaymaklısı 

Balıkesir 

Kaymaklısı 
     

Zerde      

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 
     

Kaynak: Çavuşoğlu, M., ve Çavuşoğlu, O. (2018). Gastronomi Turizmi ve Gökçeada Lezzet Rotası. Güncel 

Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 347-359. 

Tablo 2: Gönen Gastronomi Rotasında Yer Alan Yöresel Yemekler 

Buğdaylı Köyü 
Büyüksoğuklar 

Köyü 

Canbaz 

Köyü 

Çalıca Köyü Çalıoba Köyü Çatak Köyü 

Sitli (Süt 

Çorbası) 
Düğün Çorbası Düğün Çorbası Düğün Çorbası 

Sitli (Süt 

Çorbası) 

Düğün 

Çorbası 

Koca Kulak 

Hamuru 

Koca Kulak 

Hamuru 

Koca Kulak 

Hamuru 
Tavuklu Mantı 

Koca Kulak 

Hamuru 

Koca Kulak 

Hamuru 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 
Kırma (Dolangaç) Tabak Börek 

Koca Kulak 

Hamuru 
Sütlü Börek 

Çıngıllı 

(Saçaklı 

Mantı) 

Kırma 

(Dolangaç) 
Tabak Börek 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 
Kırma (Dolangaç) 

Kırma 

(Dolangaç) 

Tavuklu 

Mantı 
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Saçaklı Mantı 
Yoğurtlama (Sıkma 

Mantı) 

Sinide Et 

Kavurma 
Tabak Börek 

Çıngıllı 

(Saçaklı 

Mantı) 

Yoğurtlama 

Etli Pilav Etli Pilav 
Sinide Etli 

Pilav 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 
Tabak Börek Keşkek 

Kaçamak Etli Nohutlu Pilav 
Etli Nohutlu 

Pilav 
Etli Pilav 

Yoğurtlama 

(Sıkma Mantı) 

Peynirli 

Patlıcan 

Tirit Kaçamak  Kaçamak Kaçamak Kaçamak 

Ekşi Aşı Keşkek  Ekşi Aşı Etli Pilav Etli Pilav 

Keşkek    

Çıngıllı 

(Saçaklı 

Mantı) 

 

Zerde    Keşkek  

Kaynak: Çavuşoğlu, M., ve Çavuşoğlu, O. (2018). Gastronomi Turizmi ve Gökçeada Lezzet Rotası. Güncel 

Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 347-359. 

Gönen Merkez 

 

Bu bölümde Gönen bölgesini ziyaret edecek turistlerin yörenin merkezinde tadıp inceleyebilecekleri 

lezzetler yer almaktadır. Bu lezzetlerin birçoğuna Gönen’in köylerinde de rastlanmaktadır.  

 

Sütlü Ovmaç Çorbası: Gönen bölgesinde özellikle düğünlerde yapılan bir çorba çeşididir. Sütlü ovmaç çorbası 

için ilk olarak geniş bir kaba yumurta kırılır ve üzerine azar azar un eklenilir. El veya çatal yardımı ile hamur 

parçalarına oluşana kadar karıştırılır. Daha sonra çıkan iri parçalara çimdik atıp, küçük yumaklar haline 

getirilerek süt ile beraber pişirilir. Kaynama noktasında ateşten alınır. Son olarak küçük bir tava içine 1 yemek 

kaşığı tereyağı konup, eritilir. Üzerine kırmızı toz biber koyup, kızdırılır. Sütlü ovmaç çorbası üzerine kırmızı 

toz biber karışımı ve tuz ekleyip, karıştırılır. 

 

Sitli (Süt Çorbası): Pomaklara özgü ve özel günlerin vazgeçilmezi olup sıkça yapılan bir çorba çeşididir. 

Çorbalarda terbiye amaçlı kullanılan ve koşe adı verilen un ve sütten oluşan sulu bir karışım hazırlanır. Süt ile 

haşlanan pirinç tekrar süt ve koşe ile kaynatılır. Kaynadıktan sonra ocaktan alınarak sıcak şekilde servis edilir 

(Saçılık ve Diğerleri, 2018: 308). 

 

Düğün Çorbası: Gönen bölgesinde geleneksel olarak düğünlerde yapılan bir çorba çeşididir. Et 

suyuna şehriyeler atılarak pişirilir. İki yumurta sarısı ve un yarım su bardağı su ile kıvamlı hale 

gelecek şekilde çırpılarak kaynayan şehriyeli et suyuna yedirilir. Haşlanmış nohut ve dövülmüş 

sarımsak ilave edilerek çorba pişmeye bırakılır. Çorbanın içindeki arpa şehriyeler piştikten sonra 

ayrı bir kapta kızdırılan tereyağı tabağa alınan çorbanın üzerine gezdirilir. 

 

Tarhana Çorbası: Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yapılan, yapımı yöreden yöreye 

değişen ve Gönen bölgesinde de sıklıkla tüketilen bir çorba çeşididir. 

 

Peynirli Patlıcan: Manyas peyniri ve patlıcan ile hazırlanan bir sebze yemeğidir . Patlıcan ve 

peynirlerin ayrı ayrı kızartılarak aynı tabakta birlikte sunulduğu ve Gönen bölgesinde sıkça 
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yapılan bir yemektir. Patlıcanlar alacalı olarak soyulur ve 15 dakika tuzlu suda bekletilir ve enli 

olarak kesilir. Tuzlu suda bekletilmesinin nedeni ise patlıcanların acısının çıkmasını sağlamaktır. 

15 dakika kadar bekletilen patlıcanlar kuru bir mendil yardımı ile kurulanır. Enli kesilen 

patlıcanlardan iki halka arasına rendelenen peynir konulur. Bir kürdan yardımıyla iki patlıcan 

birbirine bağlanır ve kızgın yağda kızartılır. Tabağa alınan patlıcanların üzerine sarımsaklı 

domates sosu dökülür. 

 

Börülce Ekşilemesi: Börülce Türkiye' de daha ziyade Balıkesir' de yetiştirilen ve yemek çeşitleri 

yapılan bir sebzedir. Sallama ya da sıyırma da denilen bir haşlama salatasıdır. Haşlanmış 

börülcenin üzerine zeytinyağı ve koruk suyu ile döğülmüş sarımsaktan oluşan bir karışım ilave 

edilir ve servis yapılır. 

 

Sarımsaklı Bulgur: Bulgur, tavuğun haşlandığı suda haşlanır. Suyu çekildikçe su ilave edilir. Bulgur 

merhem gibi oluncaya kadar pişirilir. Biraz sulu bırakılır. Bulgur tepsiye dökülür. Üzerine didilmiş 

tavuklar dökülür. Sarımsak dökülür ve karıştırılır. Üzerine çiğ zeytinyağı gezdirilir. Bunun aslı 

tavşan eti ile yapılanıdır. 

 

Tabak Börek: Gönen’de sıkça yapılan tabak börek için su, un, tuz ve yumurta karıştırılarak sert 

bir hamur açılır, kulak memesi kıvamından çok ama çok daha sert olmasına dikkat edilmeli 

yumuşak olursa daha da un eklenir. Hamur yoğurulup ve kıvamı tutturulduktan sonra bir kenarda 

iç malzemesi hazırlanana kadar dinlendirilir İç malzemesi için soğan soyulup rendelenir içine 

kıyma eklenip karıştırılır, tuz ve karabiber eklenerek tatlandırılır hazırlanan hamur rulo şeklinde 

masada yuvarlanıp 3-4 parça şeklinde kesilir, yuvarlak bezeye haline getirilir un yardımıyla bıçak 

sırtı kalınlığında açılır. Açılan hamurdan yuvarlak parçalar kesmek için çay bardağı kullanılır. 

Kesilen yuvarlak hamurların içine nohut tanesi kadar içine koyup yarım ay olacak şekilde iki 

ucunu birleştirip, kapatılır. Haşlanarak pişirilen bu hamurlar sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis 

edilir. 

 

Pazı Böreği: Pazıların yeşil yerleri incecik doğranarak, lor peyniri ile karıştırılır. Fırın tepsisi sıvı 

yağ ile yağlanır. Tepsiye yufkanın bir tanesi yayılarak yağlanır. İkinci yufka parçalanarak 

yağlandıktan sonra tepsiye döşenecek doğranmış pazı ve lor peyniri yufkanın üzerine yayılır. 

Üçüncü yufka yağlanıp üzerine kapatılır. En alttaki yufkanın uçları üzerine katlanır ve yumurta 

sarısı sürülerek fırına verilir. 180 derecede arzuya göre 25 ile 30 dakika pişirilir. 

 

Koca Kulak Hamuru: Açılan yufkanın içerisine ot ve et konup yufka sarılır. Küp şeklinde doğranan 

hamurlar çorba şeklinde pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt sosu dökülür ve 

sıcak bir şekilde servis edilir (Saçılık ve Diğerleri, 2018: 308). 

 

Tavuklu Mantı: Hazırlanan hamur yoğrulur içi boş olarak dört tarafından bükülerek şekil verilir 

ve fırınlanır. Tavuk suyunda mantılar haşlanır. Üzerine haşlanmış tavuk etleri ve nohut eklenir. 

Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağ kızdırılır üzerine gezdirilir. Çeşitli 

baharatlarla (nane ,pul biber) servis yapılır. 

 

Çıngıllı (Saçaklı Mantı): Gönen yöresine özgü erişteye benzerlik gösteren bir tavuklu mantı 

çeşididir. 1 adet tavuk haşlanır ve haşlanan tavuk didiklenir. 500 gr. un içerisine 3 adet yumurta, 

tuz ve süt konularak hamur haline getirilir ve dinlenmeye bırakılır. 15 dakika dinlendirilen 

hamurdan bezeler yapılarak yufka şeklinde açılır ve oklavaya sarılarak bozmadan çıkarılır. 

Yufkalar oklavadan çıkarıldıktan sonra ince şeritler halinde gezdirilerek, 175 0C’de ısıtılmış fırına 

verilir. Fırından çıkarılan eriştelerin üzerine yumuşaması için tavuk suyu dökülür. Çıngıllı 

sarımsaklı yoğurt, haşlanmış nohut ve tavuk eti eşliğinde servis edilir.  
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Keşkek: Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde yapılan ve Gönen bölgesinde geleneksel olarak 

düğünlerde yapılan bir et yemeği olan keşkek, günümüzde Gönen halkı tarafından önemliliğini 

sürdürmektedir. Keşkeklik buğday bir gün önceden yıkanır ve haşlanır. Bir kabın tabanına etli 

kuzu kemiği dizilir ve üzerine de buğday konulur. Buğdayların üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave 

edilerek pişirilir. Ara sıra keşkek karıştırılır. Buğdaylar ezilinceye kadar ara ara sıcak su da 

ekleyerek yemek pişirilir. Etin piştiği de anlaşıldıktan sonra kemikler yemekten çıkarılıp kemikleri 

ayıklanıp yemeğin içine konulur. Yemek tahta bir kaşık ile dövülerek merhem haline getirilir. 

Sonradan eritilmiş kızgın tereyağı, karabiber ve kırmızıbiber ve salça ilave edilerek ikram edilir. 

Yemeğin özelliği, etin belli olmayacak kadar dövülmüş olmasıdır. 

 

Kaçamak: Kaçamak: Mısır unu, beyaz peynir ve kavrulmuş etle yapılan bu yemek Pomaklar 

tarafından ‘kaçamak’, Rumlar tarafından ‘mamalika’, Gürcüler tarafından ‘papa’ diye 

adlandırılmakta ve Gönen yöresinde sıklıkla tercih edilmektedir. Kaçamak yapımı için 1 litre ılık 

su kaynatılarak yarım kilo mısır unu suya ilave edilir. Daha sonra sürekli karıştırmak suretiyle tuz 

ilave edilir ve bir büyük tabağa alınır. Bu esnada başka bir tencerede 4 kaşık tereyağı eritilir ve 

kırmız pul biber eklenir. Bu sos, hazırlanan mısır unu üzerine dökülür ve kavrulan kuşbaşı etler 

eşliğinde servis edilir (Saçılık ve Diğerleri, 2018: 311-312). 

 

Mafiş Tatlısı: Yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, tuz, karbonat ve un hamur haline gelecek kadar 

yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalanır. Her parça iki el büyüklüğünde oklava ile ince ince açılır 

ve kareler halinde kesilir. Kareler fiyonk şeklinde ortadan büzülerek kızgın yağa atılarak kızartılır. 

Yağdan alınan hamurlar önceden hazırlanmış soğuk olan şuruba atılır. Tatlılar şurubu çekince 

servis tabağına alınır. 

 

Balıkesir Kaymaklısı: Balıkesir bölgesine özgü olan geleneksel bir tatlı türüdür. Un hamur 

tahtasında elenir, ortası açılır. Tereyağı ve süt konup karıştırılır. Yoğrulur. Dinlendirildikten sonra 

on iki parçaya bölünüp yağlı bir tepsiye konulur. Her yufkanın kırılmaması için elle su serpilir, 

diğer 6 yufkada diğer yağlı tepsiye yerleştirilir. Fırında veya mangalda pişirilir. Alt kısımları 

kızarınca iki tepside ateşten indirilir. Birinci tepsideki yufkaların üst yufkası üzerine bolca kaymak 

yayılır. Kümeler halinde de konulabilir. Diğer tepsideki yufkaların alttaki kızarmış tarafı üste 

gelmek üzere birinci tepsideki kaymakların üzerine kapatılır. Ilık halde reçel şurupları 

koyulduğunda şerbet soğuk hamur üzerine gezdirilerek dökülür, kapak katılır. Soğuduktan sonra 

servis yapılır. 

 

Zerde: Balıkesir yöresine özgü olan geleneksel bir tatlı türüdür. Su ile pirinç kaynatılır. 

Kaynadıktan sonra şekeri ve gülsuyu ilave edilerek pişirilir. İkram edileceği zaman kızamık şekeri 

(veya kımızı loğusa şekeri) ve tarçın ile süslenir. 

 

Yoğurtlama (Sıkma Mantı): Gönen yöresinin meşhur yemeklerinden biri olan yoğurtlama harçsız 

bir mantı türüdür. Yapımı için öncelikle mantı hamuru hazırlanır. Ardından bu hamur küçük 

küçük doğranarak haşlanır ve üzerine yoğurt dökülerek servis edilir. 

 

Gönen Yöresinin Köyleri 

 

Bu bölümde Gönen yöresini ziyaret edecek turistlerin Alaşar Köyü, Atıcıoba Köyü, Babayaka 

Köyü, Bakırlı Köyü, Balcı Köyü, Buğdaylı Köyü, Büyüksoğuklar Köyü, Canbaz Köyü, Çalıca Köyü, 

Çalıoba Köyü ve Çatak Köyünde tadıp inceleyebilecekleri lezzetler yer almaktadır. 

 

Sütlü Ovmaç Çorbası: Gönen bölgesinde özellikle düğünlerde yapılan bir çorba çeşididir. Sütlü 

ovmaç çorbası için ilk olarak geniş bir kaba yumurta kırılır ve üzerine azar azar un eklenilir. El 

veya çatal yardımı ile hamur parçalarına oluşana kadar karıştırılır. Daha sonra çıkan iri parçalara 
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çimdik atıp, küçük yumaklar haline getirilerek süt ile beraber pişirilir. Kaynama noktasında 

ateşten alınır. Son olarak küçük bir tava içine 1 yemek kaşığı tereyağı konup, eritilir. Üzerine 

kırmızı toz biber koyup, kızdırılır. Sütlü ovmaç çorbası üzerine kırmızı toz biber karışımı ve tuz 

ekleyip, karıştırılır. 

 

Sitli (Süt Çorbası): Pomaklara özgü ve özel günlerin vazgeçilmezi olup sıkça yapılan bir çorba 

çeşididir. Çorbalarda terbiye amaçlı kullanılan ve koşe adı verilen un ve sütten oluşan sulu bir 

karışım hazırlanır. Süt ile haşlanan pirinç tekrar süt ve koşe ile kaynatılır. Kaynadıktan sonra 

ocaktan alınarak sıcak şekilde servis edilir (Saçılık ve Diğerleri, 2018: 308). 

 

Düğün Çorbası: Gönen bölgesinde geleneksel olarak düğünlerde yapılan bir çorba çeşididir. Et 

suyuna şehriyeler atılarak pişirilir. İki yumurta sarısı ve un yarım su bardağı su ile kıvamlı hale 

gelecek şekilde çırpılarak kaynayan şehriyeli et suyuna yedirilir. Haşlanmış nohut ve dövülmüş 

sarımsak ilave edilerek çorba pişmeye bırakılır. Çorbanın içindeki arpa şehriyeler piştikten sonra 

ayrı bir kapta kızdırılan tereyağı tabağa alınan çorbanın üzerine gezdirilir. 

 

Askal-ı Burus: Gönen yöresinde çok sevilen ve şevket-i bostan otu ile yapılan bir Girit yemeğidir. 

‘Bostanın ulusu’ anlamına gelen şevket-i bostan otu Gönen yöresinin vazgeçilmezi 

durumundadır. Dikenlerinden arındırılarak temizlenen ve limon suyunda bekletilen bu ota en 

yakışan et kuzu etidir. Bu yüzden yemeğin yapımı için 200 gram kuzu kuşbaşı et tencerede 

suyunu bırakana 15 adet arpacık soğan ile birlikte kavrulur. Daha sonra sıcak su ve limonla 

terbiye edilen bu karışıma şevket-i bostan otu ilave edilerek 25 dakika kadar pişirilir. 

 

Peynirli Patlıcan: Manyas peyniri ve patlıcan ile hazırlanan bir sebze yemeğidir . Patlıcan ve 

peynirlerin ayrı ayrı kızartılarak aynı tabakta birlikte sunulduğu ve Gönen bölgesinde sıkça 

yapılan bir yemektir. Patlıcanlar alacalı olarak soyulur ve 15 dakika tuzlu suda bekletilir ve enli 

olarak kesilir. Tuzlu suda bekletilmesinin nedeni ise patlıcanların acısının çıkmasını sağlamaktır. 

15 dakika kadar bekletilen patlıcanlar kuru bir mendil yardımı ile kurulanır. Enli kesilen 

patlıcanlardan iki halka arasına rendelenen peynir konulur. Bir kürdan yardımıyla iki patlıcan 

birbirine bağlanır ve kızgın yağda kızartılır. Tabağa alınan patlıcanların üzerine sarımsaklı 

domates sosu dökülür. 

 

Börülce Ekşilemesi: Börülce Türkiye' de daha ziyade Balıkesir' de yetiştirilen ve yemek çeşitleri 

yapılan bir sebzedir. Sallama ya da sıyırma da denilen bir haşlama salatasıdır. Haşlanmış 

börülcenin üzerine zeytinyağı ve koruk suyu ile döğülmüş sarımsaktan oluşan bir karışım ilave 

edilir ve servis yapılır. 

 

Sarımsaklı Bulgur: Bulgur, tavuğun haşlandığı suda haşlanır. Suyu çekildikçe su ilave edilir. Bulgur 

merhem gibi oluncaya kadar pişirilir. Biraz sulu bırakılır. Bulgur tepsiye dökülür. Üzerine didilmiş 

tavuklar dökülür. Sarımsak dökülür ve karıştırılır. Üzerine çiğ zeytinyağı gezdirilir. Bunun aslı 

tavşan eti ile yapılanıdır. 

 

Tabak Börek: Gönen’de sıkça yapılan tabak börek için su, un, tuz ve yumurta karıştırılarak sert 

bir hamur açılır, kulak memesi kıvamından çok ama çok daha sert olmasına dikkat edilmeli 

yumuşak olursa daha da un eklenir. Hamur yoğurulup ve kıvamı tutturulduktan sonra bir kenarda 

iç malzemesi hazırlanana kadar dinlendirilir İç malzemesi için soğan soyulup rendelenir içine 

kıyma eklenip karıştırılır, tuz ve karabiber eklenerek tatlandırılır hazırlanan hamur rulo şeklinde 

masada yuvarlanıp 3-4 parça şeklinde kesilir, yuvarlak bezeye haline getirilir un yardımıyla bıçak 

sırtı kalınlığında açılır. Açılan hamurdan yuvarlak parçalar kesmek için çay bardağı kullanılır. 

Kesilen yuvarlak hamurların içine nohut tanesi kadar içine koyup yarım ay olacak şekilde iki 
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ucunu birleştirip, kapatılır. Haşlanarak pişirilen bu hamurlar sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis 

edilir. 

 

Kuru Börek: Tüm malzemeler karıştırılır, aldığı kadar unla kulak memesi kıvamında bir hamur 

hazırlanır. Hamurdan avuç içi kadar bezeler hazırlanıp nişastaya bulanır. Alüminyum folyoya 

sarılıp serin bir yerde en az 3 saat bekletilir. 100-150 gram arası kıyma, yarım yemek kaşığı 

margarin ve 1 tatlı kaşığı tuzla tavaya alınıp top top olmaması için ezilerek kavrulur. Ocaktan 

aldıktan sonra ince kıyılmış yarım demet maydanoz ilave edilir. Hamur bezeleri un ve nişasta 

karışımıyla incecik, baklavalık açılır. İkiye bölünen yufka, dikdörtgen olacak şekilde 8’e katlanır. 

Üzerinde sıvıyağ gezdirilir, tekrar kare şeklinde katlanır, üstte kalan yufka ucu açılıp ortasına 

kıymalı iç yerleştirilip ezmemek için bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kapatılır ve tepsiye alınır. 

Birer yemek kaşığı tereyağı ve margarinle yarım su bardağı zeytinyağı eritilir. Böreklerin üzerine 

gezdirilir. 200 derecedeki fırında kabarıp üstü kızarıncaya kadar pişirilir. 

 

Sütlü Börek: Tereyağını eritilir. Yufkaların üzerlerini yağlayarak üst üste dizilir. 8 üçgen parça 

kesilir. İç harcı için, rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırılır. Böreklerin 

geniş kenarlarına iç malzemeden paylaştırıp geniş sigara böreği sarar gibi sarılır. Börekleri yüksek 

kenarlı bir kaba alınır. Üzerlerine 1 su bardağı süt ilave edilir. 30 dakika sütte bekletilir. Börekleri 

yağlı kağıt serili fırın tepsisine alınır. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür. Susam serpip, önceden 

ısıtılan 170 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirilir. 

 

Kırma (Dolangaç): Pomaklara özgü bir börek çeşididir. Yoğurt ve yağ karıştırılıp sos hazırlanır. 

Yufka düz bir zemine yayılıp üstüne sostan sürülür. Peynir üçe bölünüp yufkanın yarısına 

serpiştirilir. Yufkanın yarısı peynirlerin üstüne kapatılıp ortada birleşecek şekilde büzüştürülür. 

Dört parmak genişliğinde kesilerek tepsiye dizilir. Yufkalar bitene kadar aynı işlem uygulanır. 

Kalan sosa yumurta eklenip karıştırılır. Sos tepsideki böreğin üzerine sürülür. 180 derece ısıtılmış 

fırında pişirilir.  

 

Sütlü Kabak: Balkabaklarını küp şeklinde doğranır. Ceviz içleriyle birlikte tencereye alınır. 

Üzerine şeker ve vanilya serpip hafif kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir. Nişasta ve sütü başka 

bir tencerede karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Kaselere paylaştırılır. Balkabağı 

tatlısını muhallebilerin üzerine ilave edilir. Kavrulmuş susam, tarçın, nar tanesi, ceviz içi ve 

Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapılır. 

 

Koca Kulak Hamuru: Açılan yufkanın içerisine ot ve et konup yufka sarılır. Küp şeklinde doğranan 

hamurlar çorba şeklinde pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt sosu dökülür ve 

sıcak bir şekilde servis edilir (Saçılık ve Diğerleri, 2018: 308). 

Tavuklu Mantı: Hazırlanan hamur yoğrulur içi boş olarak dört tarafından bükülerek şekil verilir 

ve fırınlanır. Tavuk suyunda mantılar haşlanır. Üzerine haşlanmış tavuk etleri ve nohut eklenir. 

Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağ kızdırılır üzerine gezdirilir. Çeşitli 

baharatlarla (nane ,pul biber) servis yapılır. 

 

Çıngıllı (Saçaklı Mantı): Gönen yöresine özgü erişteye benzerlik gösteren bir tavuklu mantı 

çeşididir. 1 adet tavuk haşlanır ve haşlanan tavuk didiklenir. 500 gr. un içerisine 3 adet yumurta, 

tuz ve süt konularak hamur haline getirilir ve dinlenmeye bırakılır. 15 dakika dinlendirilen 

hamurdan bezeler yapılarak yufka şeklinde açılır ve oklavaya sarılarak bozmadan çıkarılır. 

Yufkalar oklavadan çıkarıldıktan sonra ince şeritler halinde gezdirilerek, 175 0C’de ısıtılmış fırına 

verilir. Fırından çıkarılan eriştelerin üzerine yumuşaması için tavuk suyu dökülür. Çıngıllı 

sarımsaklı yoğurt, haşlanmış nohut ve tavuk eti eşliğinde servis edilir.  
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Yoğurtlama (Sıkma Mantı): Gönen yöresinin meşhur yemeklerinden biri olan yoğurtlama harçsız 

bir mantı türüdür. Yapımı için öncelikle mantı hamuru hazırlanır. Ardından bu hamur küçük 

küçük doğranarak haşlanır ve üzerine yoğurt dökülerek servis edilir. 

 

Etli Nohutlu Pilav: Gönen yöresinde çoğunlukla düğünlerde tercih edilen bir diğer pilav türü de 

etli nohutlu pilav çeşididir. 

 

Etli Pilav: Özellikle düğün ve bayramlarda tercih edilen bir pilav türüdür. 

 

Papara: Bayat ekmekler kuşbaşı doğranır ve bir tabağa alınır. Ayrı bir yerde halka şeklinde 

doğranmış soğanlar sıvı yağ veya tereyağında kavrulur. Kavrulan soğanların üzerine su ve tuz 

eklenir. Kaynayınca altı kısılır. 3-4 dakika sonra rendelenmiş kaşar peyniri dökülür. Karıştırılarak 

kısık ateşte 2-3 dakika pişirmeye devam edilir. Altı kapatıldıktan sonra 8-10 dakika ilk sıcaklığının 

geçmesi beklenir. Ardından kuşbaşı doğranmış ekmeklerin üzerine dökülür. Sıcak veya ılık olarak 

servis yapılır. 

 

Tirit: Tiritlik ekmek küçük küçük doğranır ve tepsiye dizilir. Üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk 

etleri ve haşlanmış tavuk konulur. Tereyağı kızdırılıp üzerine dökülür. Karabiber konulur. Tavuk 

haşlanırken içine domates konarak haşlanır. Tavuk suyunun biraz renk alması sağlanır. Tiridin 

yufkadan yapılanı da vardır. Yemek karabiber ve maydanoz ile süslenerek servis yapılır. 

 

Sinide Et Kavurma: Gönen yöresinde çoğunlukla düğün ve bayramlarda tercih edilen bir et 

yemek olan sinide et kavurma için yarım kilo kuşbaşı doğranmış et, zeytinyağı, tuz, 3 adet arpacık 

soğan, 2 diş sarımsak ve kekik, kırmızı toz biber, kimyon gibi çeşitli malzemelere ihtiyaç vardır. 

Bu malzemeler içerisinde marine edilen kuşbaşı et 24 saat buzdolabında dinlenmeye bırakılır. 

Daha sonra dinlenen kuşbaşı et fırın tepsisine alınarak 200 0C’de 30 dakika pişirilir ve servis edilir. 

Tepside Et Kavurma: Bandırma-Erdek yöresinde çoğunlukla düğün ve bayramlarda tercih edilen 

bir et yemek olan tepside et kavurma için yarım kilo kuşbaşı doğranmış et, zeytinyağı, tuz, 3 adet 

arpacık soğan, 2 diş sarımsak ve kekik, kırmızı toz biber, kimyon gibi çeşitli malzemelere ihtiyaç 

vardır. Bu malzemeler içerisinde marine edilen kuşbaşı et 24 saat buzdolabında dinlenmeye 

bırakılır. Daha sonra dinlenen kuşbaşı et fırın tepsisine alınarak 200 0C’de 30 dakika pişirilir ve 

servis edilir (Saçılık ve diğerleri, 2018: 312). 

 

Keşkek: Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde yapılan ve Gönen bölgesinde geleneksel olarak 

düğünlerde yapılan bir et yemeği olan keşkek, günümüzde Gönen halkı tarafından önemliliğini 

sürdürmektedir. Keşkeklik buğday bir gün önceden yıkanır ve haşlanır. Bir kabın tabanına etli 

kuzu kemiği dizilir ve üzerine de buğday konulur. Buğdayların üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave 

edilerek pişirilir. Ara sıra keşkek karıştırılır. Buğdaylar ezilinceye kadar ara ara sıcak su da 

ekleyerek yemek pişirilir. Etin piştiği de anlaşıldıktan sonra kemikler yemekten çıkarılıp kemikleri 

ayıklanıp yemeğin içine konulur. Yemek tahta bir kaşık ile dövülerek merhem haline getirilir. 

Sonradan eritilmiş kızgın tereyağı, karabiber ve kırmızıbiber ve salça ilave edilerek ikram edilir. 

Yemeğin özelliği, etin belli olmayacak kadar dövülmüş olmasıdır. 

 

Kaçamak: Kaçamak: Mısır unu, beyaz peynir ve kavrulmuş etle yapılan bu yemek Pomaklar 

tarafından ‘kaçamak’, Rumlar tarafından ‘mamalika’, Gürcüler tarafından ‘papa’ diye 

adlandırılmakta ve Gönen yöresinde sıklıkla tercih edilmektedir. Kaçamak yapımı için 1 litre ılık 

su kaynatılarak yarım kilo mısır unu suya ilave edilir. Daha sonra sürekli karıştırmak suretiyle tuz 

ilave edilir ve bir büyük tabağa alınır. Bu esnada başka bir tencerede 4 kaşık tereyağı eritilir ve 

kırmız pul biber eklenir. Bu sos, hazırlanan mısır unu üzerine dökülür ve kavrulan kuşbaşı etler 

eşliğinde servis edilir (Saçılık ve Diğerleri, 2018: 311-312). 
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Mafiş Tatlısı: Yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, tuz, karbonat ve un hamur haline gelecek kadar 

yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalanır. Her parça iki el büyüklüğünde oklava ile ince ince açılır 

ve kareler halinde kesilir. Kareler fiyonk şeklinde ortadan büzülerek kızgın yağa atılarak kızartılır. 

Yağdan alınan hamurlar önceden hazırlanmış soğuk olan şuruba atılır. Tatlılar şurubu çekince 

servis tabağına alınır. 

 

Balıkesir Kaymaklısı: Balıkesir bölgesine özgü olan geleneksel bir tatlı türüdür. Un hamur 

tahtasında elenir, ortası açılır. Tereyağı ve süt konup karıştırılır. Yoğrulur. Dinlendirildikten sonra 

on iki parçaya bölünüp yağlı bir tepsiye konulur. Her yufkanın kırılmaması için elle su serpilir, 

diğer 6 yufkada diğer yağlı tepsiye yerleştirilir. Fırında veya mangalda pişirilir. Alt kısımları 

kızarınca iki tepside ateşten indirilir. Birinci tepsideki yufkaların üst yufkası üzerine bolca kaymak 

yayılır. Kümeler halinde de konulabilir. Diğer tepsideki yufkaların alttaki kızarmış tarafı üste 

gelmek üzere birinci tepsideki kaymakların üzerine kapatılır. Ilık halde reçel şurupları 

koyulduğunda şerbet soğuk hamur üzerine gezdirilerek dökülür, kapak katılır. Soğuduktan sonra 

servis yapılır. 

 

Zerde: Balıkesir yöresine özgü olan geleneksel bir tatlı türüdür. Su ile pirinç kaynatılır. 

Kaynadıktan sonra şekeri ve gülsuyu ilave edilerek pişirilir. İkram edileceği zaman kızamık şekeri 

(veya kımızı loğusa şekeri) ve tarçın ile süslenir. 

 

İncir Dolması: İncir dolması yapmak için öncelikle incirler ılık su içerisinde 1 saat bekletilir. Daha 

sonra incirlerin sapları kesilir ve elle içi açılır. İçi açılan incirlerin içerisi iri kıyılmış ceviz veya 2 

yarım ceviz içi ile doldurulur. İçi doldurulan incirler geniş bir tencereye dizilir. Şerbeti için gerekli 

olan toz şeker ile su, bir kap içerisine alınır ve karıştırarak şekerin erimesi sağlanır. Hazırlanan 

şerbet, incir dolması üzerine dökülür ve tencere ocağın üzerine alınarak kaynamaya bırakılır. 

Kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte şerbetini çekene kadar pişirilir. Ateşten 

alınan incirler kaymak ve ceviz eşliğinde servis edilir. 

 

Ekşi Aşı: Gönen civarında ‘sütlü aşın ekşisi’ olarak bilinen ve özellikle ağır yemeklerin arkasından 

hazmı kolaylaştırması için yenen bir çeşit tatlı türüdür. Güneş ışığında eritilerek elde edilen ekşi 

erik suyuna süt ile elde edilen nişasta eklenerek hazırlanır. 

 

Lezzet Rotasına Eklenebilecek Diğer Gastronomik Etkinlikler 

 

Lezzet rotasında gastronomik öğeler anlamında yer alabilecek diğer ürünler aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu, 2018: 355-356). 

• Yerel yiyecek ve içecek dışında üretilen diğer ürünlerin (Yazma oyası, Halka oyası, Mekik 

oyası, Sepet yapımı v.b) üretim tekniklerini düzenlemek, 

• Festival, yemek yarışması, kongre ve sempozyumlar düzenlemek, 

• Gönen bölgesinde hayvancılığın gelişmiş olmasından dolayı, bölgede yer alan üretim 

yerlerini ziyaret, buralarda çalışma ve tesislerde düzenlenecek etkinliklere katılmak, 

• Gönen bölgesinde bulunan göletler, çaylar ve derelerde “Olta Balıkçılığı Yarışması” 

düzenlemek, 

• Gastronomi turizmi için üretim yapan çiftliklerde üretim aktivitelerine katılmak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

465 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gastronomi rotalarının amacı, turistik bir destinasyonu ziyaret edecek turistlerin bu bölgede bulabilecekleri 

yöresel yiyecek ve içecekler, gastronomik diğer ürünler ve gastronomik etkinlikler hakkındaki bilgileri toplu 

olarak bir kaynakta bulabilmelerini sağlamaktır. Alternatif bir turizm faaliyeti olan gastronomi turizmi 

yapıldığı bölgelerde on iki ay turizm yapılmasına katkı sağlamaktadır. Sonuç bölümünde Gastronomi rotası 

kapsamında hazırlanan bu çalışma ile Gönen Gastronomi Rotası yerel yönetimler ve yerel halk için aşağıdaki 

önerilerin yararlı olacağı düşünülmektedir (Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu, 2018: 356). Bunlar; 

 

• Gönen yöresine özgü lezzetlerin adanın en iyi neresinde yenebileceği bir broşür haline 

getirilip turizm sezonunda dağıtılabilir, 

• Gastroturistlerin yöresel lezzetlerin üretiminde bir senaryoya bağlı olarak adadaki 

agroturizm tesislerde çalışması sağlanabilir,  

• Turistlere yöresel ürün alışverişi yapabileceği yer seçenekleri artırılabilir, 

• Gastronomi Rotasında yer alacak yöresel ürün satıcılarının ürünlerini, sadece Gökçeada’ya 

özgü bir ambalaj içinde satış yapılabilir, 

• Sahte üretim engellenmeli ve yerli üretici kayıt altına alınarak ürünleri tescil edilebilir, 

• Gönen Gastronomi Rotası üzerinde yer alan köylerde lezzet festivalleri düzenlenebilir,  

• Gönen Lezzet Rotası yol haritası basılı bir broşürle tanıtılabilir, 

• Farklı fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için, üreticilere ortak fiyat politikası tavsiye 

edilebilir, 

• Gönen Gastronomi Rotasında yer alan ürünlerin hangi mevsimde en iyi üretildiği bilgisi 

kurulacak web sitesi üzerinden potansiyel turistlere duyurulabilir, 

• Benzer farklı dillerde de yayın yapacak bir “Gönen Gastronomi Rotası Haritası” web sitesi 

yapılmalıdır. Bu siteyi kullanacak turistler, haritadaki rotayı takip ederek Gönen’de üretilen 

yöresel lezzetleri tatma ve adada yıl boyunca yapılan birçok gastronomi turizmi etkinliğine 

katılma olanağı bulacaklardır. Bu kapsamda yapılacak olan web sitesinin sürekli 

güncellenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET: 

 

Yenilebilir su ürünlerinin gastronomi turizmi açısından kullanımı, bu kaynakların bilimsel olarak 

derinlemesine araştırılması ile mümkündür. Tüm dünyada insanların temel gereksinimi olan kaliteli ve 

güvenilir besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geleceğe yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu temel ilke 

ve bilinçle ülkemiz bireylerinin gıda ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için, ilgili kurumlar benzer 

çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda küresel olarak kabul edilen en önemli yaklaşım, mevcut kaynakları 

tahrip etmeden kullanarak, yeni alternatiflerin araştırılmasıdır. Bunlarla birlikte gastronomi turizmi 

yenilebilir su ürünlerine farklı alternatif kapıları açmış olacaktır. İnsan nüfusundaki hızlı artış ve buna 

paralel gıda talebindeki artış göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği sektörlerine etkisinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yıllardır bulunabilirlik, çeşitlilik, 

talep, arz gibi daha da çeşitlendirebileceğimiz sebeplerden ötürü yenilebilir su ürünlerini mevsiminde alıp 

taze tüketmeye gayret göstermeyi bir alışkanlık kazanmış olsak da henüz istenilen bilinçli tüketici kitlesine 

ve dolayısıyla arzu edilen tüketim miktarlarına ulaşılamamıştır. 

 

Bu çalışmada Kapıdağ Yarımadası’nda yenilebilir su ürünlerinin gastronomi turizm ürünü olarak 

farkındalığını ortaya çıkarmak, günlük yeme ve içme yaşamında yer edinmesini sağlamak ve gelecek 

çalışmalara kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.  Çalışma sonucunda bilinçli tüketici algısı ile gastronomi 

turizmi için yenilebilir su ürünleri tüketimini artırmak ve alternatif ürün yaratılarak hem taze hem işlenmiş 

olarak arz edilen ürünlerin talebe dönüşmesini sağlamak, yenilebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde 

gastronomi turizminin de önemini vurgulayarak Kapıdağ Yarımadası’nda gastronomik farkındalık yaratıp 

literatüre katkıda bulunulmak istenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Kapıdağ Yarımadası, Yenilebilir Su Ürünleri. 
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ABSTRACT:   

 

The use of edible fish products in terms of gastronomy tourism is possible through a scientifically in-depth 

investigation of these sources. All over the world, future research is being undertaken to meet the quality 

and reliable nutritional needs of people. With this basic principle and consciousness, the related 

institutions are doing similar studies in order to best meet the food needs of our country's individuals. 

The most important approach globally accepted in this context is to search for new alternatives using 

existing resources without destroying them. With them, gastronomic tourism will have opened alternative 

doors to edible water products. Given the rapid increase in the human population and the accompanying 

increase in food demand, it is crucial to determine the impact of climate change on the fisheries and 

aquaculture sector. Although we have gained a habit of taking edible water products during the season 

and trying to consume them, we have not yet reached the desired conscious consumers and therefore 

the desired consumption amounts. 

 

In this study, it is aimed to reveal the awareness of edible seafood in Kapıdağ Peninsula as gastronomy 

tourism product, to ensure that it takes place in daily eating and drinking life and to provide resources for 

future studies. As a result of this study, it was aimed to increase the consumption of edible water products 

for gastronomy tourism with conscious consumer perception and to create alternative products and to 

ensure that both fresh and processed products turn into demand, and to contribute to the literature by 

creating gastronomy awareness on the kapıdağ Peninsula by emphasizing the importance of gastronomy 

tourism in. 

 
Keywords: edible water products, gastronomy tourısm, kapıdağ peninsula 
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GİRİŞ 

 

Tarihin her döneminde insanlar farklı nedenlerden dolayı seyahat etmişlerdir. Özellikle İkinci Dünya 

Savaşı’nın bitiminden itibaren büyük bir hızla gelişen turizm günümüzde, dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen 

sektörlerin başında yer alarak büyük bir sektör haline gelmiştir. Turizm sektörü, yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ülke ekonomilerinin karşılaştığı sıkıntıların aşılmasında önemli bir araç olmuştur. Turizm, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını tamamlayabilmeleri için gereksinim duyulan dövizi 

sağlaması, ülkede üretim çeşitliliğini artırması ve yarattığı iş olanakları bakımından önem taşımaktadır.    

Günümüzde de kişi başına düşen gelirin artması, geçim düzeyinin yükselmesi,  kişisel gelirlerden turizme 

ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler gibi nedenler insanların boş 

zamanlarını daha fazla seyahat ederek değerlendirmelerine yol açmıştır. Bu da turizme, tarihte insanların 

ticari, dini ve askeri amaçlarla yaptıkları seyahatlerden farklı bir doğrultuda gelişmesini sağlamış, turizmin 

önemli bir sanayi haline dönüşmesine neden olmaktadır.   

 

Turizm, bir sanayi toplumu ve onun neden olduğu kentleşme olgusunun ürünüdür. Temel olarak, kişilerin 

yoğun çalışma nedeniyle düşen iş verimliliklerini ve çalışma isteklerini yeniden yükseltebilmenin bir aracı 

olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Kentleşmenin ilerlemesi turizm sektörünün çeşitlilik göstermesine ve 

alternatif turizm çeşitlerinin doğmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak daha bireysel hareket eden, çevre 

dostu, ziyaret ettiği yörede yaşayan yerel halkın sosyo-kültürel özelliklerine, gelenek ve göreneklerine ilgili, 

yeni şeyler öğrenmeye meraklı bir turist kitlesi oluşmaya başlamıştır. 1970 ve 1980’lerde turizm faaliyetlerine 

yoğun bir katılımın olması, hizmet kalitesine ve alternatif turizm türlerine odaklanılması bakımından gelişme 

gösteren turizm, bölgelerin ekonomilerini, doğal ve kültürel çevrelerini etkilemektedir (Gartner,1996). 

 

Gastronomi Turizmi 

 

Geçmişten günümüze turizm anlayışının genellikle deniz, kum, güneş, eğlence ya da kültürel amaçlı bir 

faaliyet olarak görülmesinin yanında, günümüzde bir bölgenin mutfakla ilgili mirası, bir turizm ürünü olması 

açısından son yıllarda önemli bir güç kazanmıştır. 

 

Yemeklerin popülaritesinin ve buna ilişkin seyahatlerin artması yemek ve turizm arasındaki ilişkiyi, bir turist 

çekiciliği olarak yemek unsurunun rolünü çalışmayı arttırmıştır (Uyar ve Zengin 2015). Gastronomi kavramı 

“yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi” olarak nitelendirilebilmektedir. 

 

19.  yüzyıl sonunda Charles Monselet’in “bütün şart ve yaşlarda tadılabilen sanat” olarak tanımladığı 

gastronomi, Joseph Bercholux’un Gastronomie ou L’Homme des champs a Table (Gastronomi ya da 

Tarladan Sofraya İnsan) adlı eseriyle birlikte 1801 yılından itibaren literatüre girmiştir. İki yıl sonra Croze 

Magnan’ın Gastronomie a Paris (Gastronomi Pariste) adlı eseri basılmış ve literatür zenginleşmeye 

başlamıştır (Lin, 2001). 

 

Gastronomi terimi, Yunanca gaster (mide) ve namas (yasa) sözcüklerinden meydana gelmiştir. Gastronomi 

teriminin ilk defa Fransız diline yerleşmiş bir sözcük olduğunu belirten Mil (2009), ‘’iyi yeme sanatı ‘’ ve ‘’belirli 

bir bölgedeki mutfak gelenekleri ve stilleri ‘’açıklamasının günümüzde gastronomi kelimesinin karşılığı olarak 

kabul edildiğini ifade etmektedir. İnceöz (2009) gastronomiyi ‘’yemek sanatı’’ olarak adlandırmaktadır. 

Durlu- Özkaya ve Can (2012) ile Kivela ve Crotts (2006), gastronomiyi; yemek yeme sanatını inceleyen bir 

disiplin olarak değerlendirirken, aynı zamanda gastronominin yiyecek ve içeceklerin kültürle olan ilişkisini de 

konu edindiğini vurgulamıştır. Kivela ve Crotts, (2005) ile İnceöz (2009) gastronomiden bahsedildiğinde 

sadece yiyeceklerin değil içeceklerinde söz konusu olduğunu ifade etmektedir. 
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Tüm tanımların ortak özellikleri dikkate alındığında; gastronomiyi “temelinde belirli kültürlerin yansıması 

olan, yemek hazırlama, pişirme, sunum ve yeme-içme deneyimiyle ilgili bir sanat ve bilim dalı” şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Bilim dalı olması nedeniyle gastronomi, belirli kuralları içermektedir. Tanıma ilave 

edilen “sanat” kavramı da haz ve estetikliğe çağrışım yapmaktadır. 

 

Tüm bu gastronomi kavramları ve yorumlamasından sonra ‘Gastronomi Turizmi’ne de değinmek gerekirse, 

Lin vd. (2011) gastronomi turizmini, “yiyecek ve içecekleri tatmak amacıyla seyahat etme ya da en azından 

seyahatin bir kısmında yiyecek ve içecekleri tatma motivasyonu ile hareket etme” şeklinde yeniden 

tanımlamıştır. Gastronomi turizmi, yiyecek ve içeceğin turizm endüstrisindeki yeri nedeniyle ekonomik ve 

toplumsal kalkınmaya büyük katkıda bulunabilecek potansiyele sahip bir turizm çeşidi olarak görülmektedir 

(Wolf 2006). Akgöl (2012) ise gastronomi turizmini, “temel motivasyon faktörü özel bir yemek türünü 

tatmak veya bir yemeğin üretilmesini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları 

ve özel alanları ziyaret etmek” biçiminde açıklamaktadır. 

 

Gastronomi turizminin kökeni tarım, kültür ve turizmde yatmaktadır. Bu üç unsur; gastronomi turizminin 

bölgesel bir çekicilik ve deneyim olarak pazarlanmasına ve konumlandırılmasına fırsat sağlamaktadır. Tarım, 

ürünü sunmaktadır, kültür; tarihi ve otantikliği, turizm ise; alt yapıyı ve hizmetleri sağlamaktadır. Tüm bu 

unsurlar, gastronomi turizmi altında buluşmaktadır (Yüncü, 2010). Kısaca, gastronomi tüketebilir tüm 

yiyecek ve içecek maddeleriyle kültür arasındaki ilişkiyi ve iyi yemek yeme ve içme sanatını inceleyen bir 

disiplin olarak tanımlanabilir (Durlu-Özkaya, Can;2012). 

 

Günümüzde pek çok insan gastronomi turizmi sebebiyle seyahat etmektedir. Hatta gidecekleri bölgedeki 

yiyeceklerin seyahat tercihlerinde önemli rol oynadığı ve seçimlerini etkilediği bilinmektedir. 

Dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağı, doğru bir konumlandırma ve yaratılacak 

çekici bir imajla, destinasyonlara büyük katkılar sağlayacaktır. Türk Mutfağı, Orta Asya’dan günümüze kadar 

çeşitli etnik kökenli milletlerin bir arada yaşayarak oluşturduğu şekliyle günümüze kadar gelmiş ve dünya 

mutfakları arasındaki seçkin yerini almıştır (Göker, 2011,s.1; Güzel, 2009, s.28).  

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, Kapıdağ Yarımadasının sahip olduğu mevcut gastronomik potansiyeli harekete geçirmek ve 

yöreyi ziyaret edecek turistlere alternatif gastronomik kaynak oluşturmak konusunda bilgi vermek amacıyla 

yapılmıştır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden birkaçı olan ‘Teori Geliştirme, İçerik Analizi ve 

Tanımlayıcı Araştırma’ kullanılmıştır.  

 

Başka bir deyişle nitel araştırma, teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları 

çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Bu tanımda ‘teori oluşturma’, 

toplanan bilgilerden yola çıkarak daha önceden bilinmeyen birtakım sonuçları birbiri ile ilişkisi içinde 

açıklayan bir modelleme çalışması anlamına gelmektedir. Bu da araştırmacının esnek olmasını, toplanan 

bilgilere göre araştırma sürecini yeniden şekillendirmesini ve gerek araştırma deseninin oluşmasında gerekse 

toplanan bilgilerin analizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlemesini gerektirir (Glaser ve Strauss, 1967)  
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Veri Toplama ve Analizi 

 

Çalışmada literatür taraması yapılarak Kapıdağ Yarımadası mutfağının özellikleri hakkında bilgiler 

toplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda kaynak taraması genişletilerek Kapıdağ Yarımadası mutfağında 

çeşitlendirilmelere ulaşılmıştır. 

 

Kapıdağ Yarımadası ve Kapıdağ Yarımadası’nda Gastronomi Turizmi 

 

Balıkesir ili Erdek ilçesinin yarımadasına verilen ad olan Kapıdağ Yarımadası antik çağlardan bu yana 

yerleşimin olduğu tespit edilmiştir. Yarımada olması önce bölgenin bir ada olduğu ancak ana kara ile ada 

arasında dolum sonucu birleşme yaşandığı ve adanın bir yarımada haline geldiği jeolojik araştırmalar sonucu 

tespit edilmiştir. Kapıdağ yarım adası’nın yaklaşık %70’ini ormanlık alan oluşturur. Kapıdağ Yarımadası, 

ülkemizin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin güneyinde ikili tombolo ile anakaraya bağlanış ters üçgen 

şeklinde yaklaşık 300 km² alana sahip, bir morfolojik karakter sergilemektedir (Aksoy, 1996). 

 

Kapıdağ Yarımadası yerleşim açısından tarihin ilk çağlarına kadar insanoğlu tarafından gerek doğal ortam 

gerekse ekonomik faaliyetleri ile kullanılmıştır. Hellen dilinde “Arktonnessos” olarak bilinen Kapıdağ 

Yarımadası “Ayılar Dağı” olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak Hellenliler “Nessos” kelimesini dar kıstaklı ada 

olarak tanımlarken daha sonraki dönemlerde “Arkton ve Oros” kelimelerini bir arada kullanmayı uygun 

bulmuşlardır (Umar, 1993). Çalışma sahası üzerinde ilk olarak yerleşimin ortaya çıkışı kesin olmamakla 

birlikte MÖ 2500’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Yarımada üzerine ilk olarak yerleşen gruplar Trakya ve 

Makedonya üzerinden Türk kökenli Mysler (MÖ 1200’lü yıllarda) olarak bilinmektedir (Sevin, 1995).  

 

Kapıdağ Yarımadası üzerinde yerel halk tarafından önem arz eden iki yerleşim birimi mevcuttur: Kyzikos ve 

Erdek. MÖ 756 yılında kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinemeyen Kyzikos antik kenti balıkçılık ve 

liman kenti olarak Miletoslu göçmenler tarafından kullanılmıştır. Antik kentin coğrafik açıdan önemli bir 

yerde kurulmuş olması yerleşmenin büyümesine ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamış tarihi dönemler 

içerisinde MÖ 7. Yüzyıldan MÖ 3. Yüzyıla kadar Miletoslular, Lidyalılar, Persler ve Gotlar gibi birçok farklı 

medeniyetin etkisi altına girmiştir. Kyzikos antik kenti üzerinde meydana gelen deprem gibi doğal afetler ve 

doğal limanının kapanması üzerine antik kent 1063 yılında terk edilmiş kentin 1-1.5 km kadar 

kuzeydoğusunda tekrar kurulmuştur (Strabon, 1972). 

 

Yarımada üzerinde yaşamakta olan yerel halk farklı ekonomik faaliyet kollarına bağlı olarak yaşamını idame 

ettirmekte dolayısıyla doğal ortama etkide bulunmaktadır. Yarımada üzerinde arazi kullanımları tarımsal 

faaliyetler, madencilik, turizm, ormancılık, deniz ürünleri üretimi ve halkın yaşamını idame ettirdiği iskan 

sahaları gibi birçok arazi kullanımı sınıfından meydana gelmektedir (Bayartan, 1996). 

 

Yarımadanın nüfus potansiyeli yüksek Erdek, Bandırma ve Bursa gibi kentsel yerleşimlere yakın olması ve 

coğrafik açıdan konumunun uygunluğu yarımadanın güneyinde kurulu kıyı yerleşimlerinde dönemlik turizm 

faaliyetlerinin yürütülmesine olanak tanımaktadır. Yarımadanın batısında bulunan Erdek ve Ocaklar ile 

güneydoğusunda kurulmuş Tatlısu ile Aşağıyapıcı yerleşimleri yaz aylarında turizm potansiyelinin yüksek 

olduğu alanlardır (Ardel ve İnandık, 1957). 

 

Birçok araştırma; yemeklerin ve yemek yemenin verdiği keyif ve memnuniyet duygusunun turist 

deneyimlerinde anahtar rol oynadığını ortaya koymuştur (Hall ve Sharples 2003; Kivela ve Crotts 2006; 

Correia 2007; Gross vd. 2008). Turizm ürününün bütünleşmiş bir parçası ve değerli bir kısmını oluşturan 

gastronomi turizminin son yıllarda değişen yüzüne rağmen bir takım kısıtları mevcuttur. Bunun temel sebebi 

ise bazı turistlerin yerel yiyeceklerden yeterli derecede etkilenmemiş olmaları olarak gösterilmektedir 

(Cohen ve Avieli 2004). Bununla birlikte gastronomi bazı destinasyonlar için rekabet avantajı sağlayarak ilgili 
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turizm bölümlerini harekete geçirmektedir. Quan ve Wang (2004), turistlerin yiyecek tüketimlerinin en çok 

hangi odak noktalarından oluştuğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmalarında turistlerin 

seyahatlerinde yiyeceğin,  

 

- ana çekici unsur olarak;  

- ikincil ya da destek unsur olarak veya  

- günlük rutinin bir parçası olarak tercih edilip tüketilmekte olduğunu saptamışlardır. 

 

Birinci ve ikinci unsurlar gastronomi turizminin temel yapısını oluştururken son unsur yiyecek tüketiminin 

zorunlu olarak yapıldığı bir turizm faaliyeti olarak açıklanmaktadır. Birçok ülke ve bölge, turizm plan ve 

politikalarında yemeklerin beğenilirliğinin ve buna bağlı olarak seyahatlerin artmasına paralel şekilde yemek 

ve turizm arasındaki ilişkiyi bir turist çekiciliği olarak dikkate almaya başlamışlardır (Bessire 1998; Wood 2001; 

Hall 2003; Joppe 2003; Cohen ve Aveili 2004). Turistler için, beslenme ihtiyacının memnuniyeti bir bakıma 

gastronomik deneyimi oluşturmaktadır. Yemeklerin imajı kültürel kimliklerinin pazarlanması şeklinde turizm 

destinasyonları için kullanılmakta (Law vd. 2004) ve destinasyonlarının sürdürülebilirliği için özgün bir 

potansiyel meydana getirmektedir (Du Rand 2003). 

 

Kaynaklara göre Kapıdağ Yarımadası’nın bağlı olduğu Erdek de yapılan gastronomi turizmi etkinlikleri 

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir (erdek-bld.gov.tr, 2018); 

 

• Erdek Zamanı Festivali – Yemek Yarışması 

• Erdek Zamanı Festivali – Zeytinliada Kültür Gezisi 

• Erdek Belediyesi - Balık Mezatı Geleneği   

 

Kapıdağ Yarımadası’nda yapılmak istenen başlıca gastronomi etkinlikleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır:  

 

Festivaller: Yemek pişirme ve sunma gibi içerikleri olan festivaller daha çok yerel kültürü aktarma açısından 

bir pazarlama aracı olarak görülmektedir (Rand vd, 2003 s. 98-99). İnsanlar festivallere eğlenme, yeme-içme, 

rahatlama, sosyalleşme, değişik kültürleri tanıma, statü kazanma, aynı zamanda bilgi arayışında olup yeni 

deneyimler kazanma amaçlarıyla katılmaktadırlar (Timur vd, 2014, s. 58).  Yenilebilir su ürünleri ile ilgili 

yapılacak olan festivaller hem turistin ilgisini çekmiş olucak hemde Kapıdağ Yarımadası istenilen tanınmışlığa 

gelmek için adım atmış olacaktır. Festival içerisine ‘Gastronomi Filmleri Buluşması’ kapsamında etkinlikler 

eklenebilmektedir. 

 

Tadım günleri: Kendine özgü olan yiyecek ve içeceklerin tanıtımı için tadım günleri gastronomik açıdan 

önemlidir. Tadım günleri denilince akla ilk gelen balık tadımı olmaktadır (Hatipoğlu, 2010, s. 5). Bu sayede 

çalışma içerisinde sunulan yeni ve farklı yenilebilir su ürünleri reçeteleri daha çok turiste ulaşmış olacaktır. Bu 

sayede panelist olarak kullanılabilen turistlerin damak tadı algısıyla birlikde farklı reçetelere yön verilmiş 

olacaktır. 

 

Cooking Class: Yemek pişirme etkinliği olarak da bilinen cooking class gastronomi turizminin gelişimi ve 

pazarlaması açısından bir diğer önemli etkinliktir. Günümüzde ünlü şefler eşliğinde belirli bir fiyat karşılığında 

yemek pişirme etkinlikleri düzenlenmektedir (Steinmetz, 2010, s. 3).  Ünlü şefler turistlerin ilgisini çekicek ve 

bu sayede yapılan yeni reçeteler daha çok akılda kalıcaktır. 

 

Gastro-Turlar: Gastronomi turizmine yönelik turlar 3 kategoride ele alınmaktadır. Bunlar (Yüncü, 2009, s. 30- 

31);  

1) Yemek pişirme deneyimi kazanmak isteyen kişilere yönelik turlar,   
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2) Dünyaca ünlü şeflerin yaptığı yemeği izlemek ve tatmak için düzenlenen turlar veya o yöreye 

ait yemeği tatmak için turlar,  

3) Gastronomi değeri yüksek olan özel bir ürün ve aynı zamanda o ürünü merak eden kişileri 

buluşturmak için düzenlenen turlardır. Bu turlarla yenilebilir su ürünleri etkinlik olarak bir 

devamlılığa kavuşabilecektir. 

 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyeleri arasında yapılan gastronomi turizmi konulu bir 

ankete göre gastronomi turizminde etkili olan pazarlama faaliyetleri arasında; organizasyonlar ve pazarlama 

etkinlikleri % 91, broşür ve reklamlar % 82, özel web siteleri % 78, turizm rehberlik hizmeti % 61, bloglar % 

43, tur operatörleri, gazeteler ve tanıtım turları % 13 ve sosyal ağlar % 4 etkilidir (UNWTO, 2012, s. 13). 

 

Turistlerin bir ülkeyi ziyaret etmelerinde önemli faktörlerden bir tanesinin o ülkenin mutfak kültürünü 

tanımak isteği olduğu bilinmektedir. Her ülkenin mutfak yapısı incelendiğinde, yiyeceklerin hazırlanması, 

pişirilmesi, kullanılan araç-gereçler farklı özellikler göstermektedir. Türkiye’de bölgeler arasında farklı yemek 

türlerini bulmak mümkündür. Özellikle yaşanan bölgenin iklimi ve yetiştirilen sebze ve meyveler o bölgenin 

mutfak kültürünü ve çeşit zenginliğini etkilemektedir. Bu farklılıklar iller arasında bile değişiklikler 

gösterebilmektedir (Pekyaman,2008, s.19).  

 

Günümüzde turizm hareketlerinde, kültürel ve geleneksel değerler önem kazanmış ve turist tercihleri yerel 

değerlerine sahip çıkan destinasyonlara doğru yönelmeye başlamıştır (Sünnetçioğlu, Can, Özkaya, 2012, 

s.959). Yapılan akademik çalışmalara göre; Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin de Türk Mutfak Kültürü’nü 

tanımak ve denemek istedikleri belirtilmiştir (Pekyaman, 2008, s.19). 

Kapıdağ Yarımadası’nın güneybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Erdek ilçesi ülkemizin 

ilk turistik destinasyonlarından biri olarak uzun yıllardır önemli bir iç turizm merkezidir. Erdek ilçesinin de 

nüfusunun çok büyük bir bölümünü 1924 Mübadelesiyle Rumların boşalttığı Erdek merkeze ve köylere 

yerleşen Selanik'e bağlı Karacaova (Karacaabat) ve Kavala Pomakları ile Giritli göçmenler oluşturmaktadır. 

Halkın tamamına yakını mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlerine dayanır (Çevik ve Saçılık, 

2011). Balıklı, Harmanlı, İlhanlar ve Tatlısu Köylerine Boşnaklar yerleşmişlerdir (Balıkçı ve Pesen, 2011). 

Dolayısıyla Girit, Pomak, Boşnak ve yerli halk iç içe girerek Erdek’in kendine has kültürünü meydana 

getirmektedir. 

 

Tarihsel ve doğal güzelliklere sahip olan yörede, turizm sektörüne bağlı olarak şekillenmiş, ekonomik 

etkinlikler önem kazanmıştır. Bu ekonomik etkinlikler içerisinde gastronomi turizmi de önemli bir yere 

sahiptir. Özellikle yarımadanın batısında gelişen kumsallar, bu bölgede dört ay boyunca denize girilebilmesi, 

bu uzun süre içerisinde farklı kültürlerin yarımadanın mutfağıyla tanışmasına sebep olmuştur. 1960’lı yılların 

sonuna doğru kamu kuruluşlarına ait dinlenme tesisleri ile bazı motel ve yazlık evlerin gelişimi hız kazanmış, 

bu hız gastronomi turizmini de tetiklemiştir.  (Aksu, 2002).  

 

Turizm, bireysel ve toplumsal ilişki ve etkileşimlerin ortaya çıkardığı çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Böyle 

bir sürecin ekonomik etkilerinin yanında toplumsal ve kültürel boyutları da vardır. Toplumların değer 

sistemlerinde, bireysel davranış kalıplarında, aile ilişkilerinde, ortak yaşam biçimi ve alışkanlıklarında, 

yaratıcılıklarında, geleneksel törenlerinde, toplumsal örgütlenmelerinde başlattığı ya da yarattığı 

dönüşümlerin hepsi turizmin toplumsal ve kültürel etkileridir. Turizmin değiştirici fonksiyonu Kapıdağ 

Yarımadası’ndaki turistlerde de gözlenmiştir. 

 

Kapıdağ Yarımadası’nda bir tane apart otel, 8 tane pansiyon, tabelası olmayan ve turistlerin pansiyon sahibi 

aileyle ya da diğer pansiyoncularla birlikte kaldığı “aile pansiyonculuğu”, bunun dışında da, turizmin 

gelişmesiyle birlikte artış gösteren, ikinci konut sahiplerine ait, yazlıklar vardır. Tatil için temmuz-ağustos 

ayları, turistler tarafından, tercih edilmektedir. Ulaşım kolaylığı, yerleşim merkezlerine yakın olması ve 
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gastronomi açısından oldukça zengin olması nedeni ile, yöreye, hafta sonları ve günübirlik gelen turistler de 

olmaktadır. Bu ziyaretler, yaz sezonunun dışında da, bütün yıl sürmektedir. Yörenin sosyo-ekonomik ve 

sosyo-kültürel yapısında yaşanan değişikliklerle birlikte, büyük şehirlerde yaşayan emeklilerin yöreye 

yerleşme oranları da artmıştır. 

 

Yenilebilir Su Ürünlerinin Mutfaklarda Kullanımı 

 

Su ürünleri sektörü protein açığının kapatılmasında oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bu konum itibariyle 

1984’den beri her yıl %11’in üzerindeki büyümeyle, gıda sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen sektör 

unvanını almıştır (FAO, 2002). 

 

Deniz ürünleri tüm dünyada beslenme açısından önem taşımakta ve son yirmi yıl içinde balıkçılıkta önemli 

bir artış göze çarpmaktadır. Su ürünleri sektörünün % 90'lık kısmını Asya Ülkeleri karşılamaktadır. Canlı 

denizel kaynaklar gerek hayvansal protein teminini gerekse, istihdam sahası oluşturmak ve döviz girdisini 

sağlamak açısından büyük bir sosyo-ekonomik öneme sahiptir. Bu sosyo-ekonomik katkı, içsu ve deniz 

ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere iki koldan oluşmaktadır (Anonim, 2000). 

 

Kapıdağ yarımadasının deniz ile iç içe olması yarımada üzerinde yaşayanlarında yaşamlarının bir bölümünü 

denizcilik faaliyetlerine yöneltmesine olanak tanımıştır. Tarihin ilk çağlarından itibaren birçok medeniyet 

tarafından Erdek ve Kyzikos gibi antik kentlerin liman kenti olarak kullanmasının yanı sıra günümüzde de 

halen özellikle kıyılarda kurulu yerleşim birimlerini denize yönlendiren ve ekonomik anlamda getiri sağlayan 

balıkçılık ile midye yetiştiriciliği önemli gelir kaynaklarını oluşturur. Özellikle yarımadanın kuzeydoğusunda 

kurulu Şahinburgaz (Çayağzı), Kestanelik ve Çakıl kırsal yerleşmeleri üzerinde küçük tersane işletmeleri öne 

çıkmaktadır. Ayrıca yarımadanın kuzeybatısında kurulu midye tavalarından da ekonomik anlamda ciddi 

miktarda gelir elde edilmektedir (Meral, 2018). 

 

İtalya'da yetiştiriciliği de yapılan beyaz kum midyesi özellikle 1988'den sonra ülkemiz için önemli bir ihraç 

ürünü haline gelmiştir. Beyaz kum midyesi ilk olarak Erdek de avlanmaya başlanmış olup, 7.150 ton/yıl 

üretim değeri ile su ürünleri üretimimizin % 1.43'ünü oluşturmaktadır. Türkiye; dünyada midye üreten 46 

ülke arasında yirmi sekizinci, Akdeniz ve Karadeniz'de ise 13 ülke arasında dördüncü sırada bulunmaktadır. 

Besin değeri olarak incelendiğinde midyenin; tarak, mavi yengeç, yılan, uskumru, kefal, turna, som, ton, 

hamsi, sazan, yayın balıkları, istiridye, tatlı su levreği, karides, köpek balığı, alabalık ve kalamar arasında  % 

59.62' lik protein değeri, % 0.27 kalsiyum ve % 0.13 fosfor oranları açısından da değerli bir ürün olduğu tespit 

edilmiştir. Midye etinin bileşiminin balık ve sıcak kanlı hayvan etleri ile kıyaslandığında besin değeri açısından 

büyük benzerlik gösterdiği de ifade edilmektedir (Ölmez, 2003). 

 

Türkiye'de su ürünlerinin %80'inden fazlası insan gıdası olarak tüketilmektedir. Yaklaşık % 20'si balık unu, 

balık yağı ve diğer amaçlarla kullanılmaktadır. Bu tüketiminin %75'i taze, %4'ü dondurulduktan sonra ve %2'si 

de işlenmiş olarak tüketilmektedir. Buna karşılık dünya üretiminde su ürünlerinin %50'si çeşitli ürünlere 

dönüştürülerek insanların tüketimine sunulmaktadır (Hood, 2000). 

 

Yıllardır bulunabilirlik, çeşitlilik, talep, arz gibi daha da çeşitlendirebileceğimiz sebeplerden ötürü su ürünlerini 

taze alıp tüketmeye, mevsiminde ürün tüketmeye gayret gösterip bir alışkanlık kazanmış olsak da henüz 

istenilen bilinçli tüketici kitlesine ve dolayısıyla arzu edilen tüketim miktarlarına ulaşabilmiş değiliz. Tüketim 

alışkanlığımız ise hala taze tüketime dayanmaktadır ki buda genel olarak avcılık sezonu içinde balık 

tükettiğimiz sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu alışkanlığı kırmak için tüketiciye farklı türler ile birlikte katma 

değer yaratılmış yani işlenmiş su ürünleri sunarak tüketim alışkanlığını 12 aya yayabileceğimiz sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Su ürünlerinin işlenerek tüketime sunulması aynı zamanda, evde yapılan temizlik, 

hazırlık, kötü koku gibi olumsuz etkileri olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. 
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Tüketici tarafında su ürünleri tüketimini artırmak ve alternatif ürün yaratılarak hem taze hem işlenmiş olarak 

arz edilen ürünlerin talebe dönüşmesi her ne kadar zaman alacak gibi gözükse de, zamanın kısalığı ile gelen 

trend hızlıca yakalanmış olacaktır. Tüm gıda ürünlerine nazaran ulaşılmasından, tüketimine kadar daha 

meşakkatli görülen su ürünleri için yaratılan alternatiflerin arzı tüketicinin ilgisini çok daha hızlı çekerken talep 

görme oranı da yükselmektedir. 

 

Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Denizi’ne ait avlanan balık çeşitleri aylara göre aşağıdaki gibidir (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2011); 

 

Ø Ocak: Uskumru, lüfer, Palamut, İstavrit, Çinekop, Tekir, Kefal, Kırlangıç. 

Ø Şubat: Kalkan, Tekir, Gümüş, Hamsi, İzmarit, Mersin, Torik, Kefal, Levrek. 

Ø Mart: Gümüş, İzmarit, Mezgit, Kalkan, Kaya Balığı, Kefal. Levrek, Yayın Balıkları, 

Ø Nisan: İzmarit, Kalkan, Mersin, Barbun, Levrek, Kefal, Kaya Balığı, Mercan. 

Ø Mayıs: Kaya, Gümüş, İzmarit, Mercan, Mersin, Mezgit, Levrek. Mayıs ayı deniz canlıları ve 

balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, Istakoz, Levrek, Tekir, Dil 

Balığı, Pavurya, Kılıç, Kırlangıç, Karides, İskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir. 

Ø Haziran: Mercan Akya, Kaya Balığı, Mersin, Orkinos, Orfoz, Sardalya. 

Ø Temmuz: Sardalya, Çinekop, Sarıağız, Akya, Orkinos, Kaya Balığı, Trança, Sinarit, İstavrit. 

Ø Ağustos: Çinekop, Sarıağız, Sinarit, Kaya Balığı, Orkinos, Sarı Kanat, İstavrit. 

Ø Eylül: Kılıç, Sardalya, Lüfer, Kolyoz, İzmarit, Barbun, Çinekop, Çipura, Uskumru, Kırlangıç. 

Ø Ekim: Barbunya, Çipura, Kılıç, Levrek, Lüfer, Tekir, Sardalya, Palamut, Orfoz, Trança. 

Ø Kasım: Lüfer, Palamut, Orfoz, Sarıağız, Tekir, Torik, Uskumru, Kefal, Sazan, Yayın Balığı. 

Ø Aralık: Uskumru, Lüfer, Palamut, Torik, Tekir, Hamsi. 

Bu sebeple çalışmanın bundan sonraki kısmında yukarıdaki yenilebilir su ürünlerinin farklı 

kulanım şekilleri incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Yenilebilir Su Ürünlerinin Kullanım Şekilleri 

Çalışmanın bu bölümünde Kapıdağ Yarımadası’nı ziyaret edecek turistlerin yörede tadıp inceleyebilecekleri 

yeni lezzetlere yer verilmektedir. Bu lezzetlerin hepsi denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.  

 

1) Kum Midyesi Çorbası: Doğranmış maydanoz, kum midyeleri ve suyu büyük bir tencereye 

konulup kaynatılır. Kaynadıktan sonra ateş kısılır ve kapağı kapatılır. 3-4 dakika veya kabukları 

açılana kadar orta ateşte pişirilir. Bir kaseye alınır. Sıvı olacak şekilde balık suyu ilave edilir. 

Tereyağı temiz bir tencerede eritilir. Sebzeler eklenir (soğan, pırasa, kereviz, şalgam vb…) ve 

kapağı kapalı olarak orta ateşte arada sırada karıştırılarak 10 dakika pişirilir. Pirinci ekleyip tekrar 

kaynatılır, kapağını kapatıp orta ateşte 15 dakika veya pirinç ve sebzeler yumuşayana kadar 

pişirilir. Ateşten alınır ve midyeler eklenir. 10 dakika soğumaya bırakılır. Çorba blendar’da püre 

haline getirilir ve temiz bir tencereye alınır. Krema, tuz ve karabiber eklenir. Tekrar ısıtılır.  Her 

tabağa maydanoz ve iki adet kabuklu midye konularak servis edilir. 

 

2) Mercan Balığı Böreği: Çalışma da mutfaklarda mercan balığı kullanımı turist çekiceği 

düşünülerek börek yapılmıştır.  

 

Mercan balığı bıçak yardımıyla kılçığından ayrılmış şekilde ve içine kıyılmış patates, soğan, tuz, toz biber, 

karabiber ve maydanoz ilave edilerek iyice karıştırılmıştır. Elde edilen karışım üçgen şeklinde kesilen yufkalara 
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sarılmıştır. Balık türünden yapılan böreklere yeni bir lezzet katmak amacıyla duyusal analiz 

gerçekleştirilmiştir. Mercan balığı böreği kızgın yağda kızartıldıktan sonra duyusal analiz yapmak üzere 

sunuma hazırlanmıştır. Görünüş bakımından mercan balığı böreği “çok iyi”; renk bakımından “çok iyi”, koku 

bakımından “iyi”, gevreklik bakımından “çok iyi”; lezzet bakımından “iyi” ve genel beğeni bakımından 

mercan balığı böreği “çok iyi”, özelliği göstermiştir. Sonuç olarak kızartılmış olarak tüketilen bir ürün olan bu 

börek türü için panelistler tarafından beğenilmiş ve bu türün börek yapımına elverişli olduğu tespit edilmiştir. 

 

3) Dil Balığı Sarması: Dil balığı filetosu incecik dövülür. 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesilir. Kaşar 

peyniri, deniz börülcesi, ince kıyılmış sarmısak, soya soyu ve sebze çeşitleriyle (mantar, kapya biberi) 

karıştırılır. Şeritlerin ortasına hazırlanılan iç harç paylaştırılır ve rulo şeklinde sarılır. Izgara yaptıktan sonra sıcak 

olarak servis edilir. 

 

4) Tarhunlu Kırlangıç Pilaki (Kırlangıç Balığı): Balık temizlenir, yıkanır ve süzülür. Domates, soğan ve havuç 

temizlenir ve jülyen doğranır. Sarımsaklar soyulup ezilir. Kaşar peyniri rendelenir. 

Balık pilakiye uygun, sığ bir tencereye alınır. Üzerine domates, soğan, havuç, sarımsak, zeytinyağı ve yarım 

litre su ilave edilir. Tuz ve tane karabiberle tatlandırılır. 20 dakika, balıklar yumuşayana kadar pişirilir. Balığı 

servis tabağına alıp rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilir. Servis yapılır. 

 

5) Bako Tatlısı (Bako Balığı): Su kaynama noktasına geldiğinde un ve tuz ekleyip sürekli karıştırılır. Yaklaşık 7 

dakika kadar kaynadıktan sonra bir iki damla zeytinyağı gezdirilip, çeyrek limon suyu eklenir. Bir iki dakika 

daha karıştırdıktan sonra tencere ateşten indirilip soğumaya bırakılır. Hamur ılıyınca yumurtalar birer birer 

kırılıp yoğurulur ve hamur cevizden küçük parçalara ayırılır. Bako balıkları temizlenip kılçığı çıkarılır. Küçük 

parçalara ayrılan hamur elle açılıp içine bako yerleştirilir ve hamur kapatılır. Bu işlem hamur ve bako balığı 

bitinceye kadar tekrarlanır. Hamurlu bakolar zeytinyağında pembeleşene kadar kızartılır. Şurubu hazırlanır. 

Soğuk şuruba kızaran bakolar atılıp, beş dakika bekletilir ve tepsiye bako balıkları dizilir. Muz hariç diğer 

meyvelerin (elma, ahududu, portakal ve şeftali) kabukları ve çekirdekleriyle birlikte küçük küçük kesilerek bir 

kapta birleştirilir. Su ve şekeri ilave edilerek pişirilir. Jöle ılık olarak kızarmış bako balıklarının üzerine dökülür. 

Yarım saat bekletilip servis edilir. 

 

6) Güveçte Karagöz Balığı: Balık temizlenip, kılçık ve kafa kısmı çıkartıldıktan sonra elde edilen karagöz balığı 

küçük küpler halinde kesilir. Sarımsak ve arpacık soğanların kabukları soyulur. Üzeri nemli bir bezle silinip, 

arzuya göre sap kısımları çıkartılan mantarlar ortadan ikiye kesilir. Kabuğu soyulan domates küp şeklinde 

doğranır. Uç kısımları alınan yeşil biberler iri iri kesilir. Sarımsaklar ince ince dilimlenir. Bir tavada kızdırılan 

zeytinyağında dilimlenmiş sarımsak ve bütün haldeki arpacık soğanları 2-3 dakika kadar sotelenir. Küçük 

küpler halinde kesilen karagöz filetoyu katıp, soteleme işlemi yüksek ateşte sürdürülür. Sırasıyla; doğranmış 

mantar ve yeşil biberler ilave edilir. Taze çekilmiş tane karabiber ve soya sosu eklenir. Kendi suyu ile 

kavurmaya lezzet verecek domates küpleri, pul biber ve kekik katıldıktan sonra pişirme işlemi 5 dakika kadar 

sürdürülür. Küçük parçalara ayırılan tereyağı güveç kabına aldığınız karagöz kavurma üzerine yerleştirilir. 

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika daha pişirilen balık servis edilir. 

 

7) Sacda İzmarit Kavurma (İzmarit Balığı): İzmarit balığı dilimleri kuşbaşı doğranıp limon suyuna yatırılarak 

bekletilir. Sarımsaklar soyulup ezilir. Sacda orta ateşte zeytinyağı ısıtılıp sarımsaklar çok az kokusu çıkana 

kadar sotelenir. Sırasıyla ufak doğranmış taze soğan, kapya biber dilimleri ve domatesler ilave edilir. 4-5 

dakika kadar pişirilir. Baharatlar (kırmızıbiber, karabiber ve kekik) ilave edip karıştırılır. İzmarit balığı dilimleri 

ilave edilip tereyağı da katılır. 10-15 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirilir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Turizm faaliyetleri içerisinde hızla yerini almaya başlayan gastronomi turizmi, gerek eğitimli, gerekse gelir 

seviyesi yüksek turistlere yönelik bir turizm çeşidi olması dolayısıyla ülkelerin önem vermeye başladığı bir 

turizm çeşididir. Turistlerin destinasyon tercihlerinde birincil nedenin yeme- içme hizmetleri olmadığı 

düşünülse de bir turist için yeme içme hizmetlerinin kalitesi, tatil seçiminde önemli bir etkendir. 

 

Turizm olayının gerçekleştiği bölgelerde, turist gönderen ve turist kabul eden ülke insanları arasında, 

genellikle bireylerin birbirleriyle karşılaşmaları ve bunun sonucunda sosyal etkileşim yaşamaları 

görülebilmektedir. Bununla ilişkili olarak, olumlu ya da olumsuz toplumsal değişmeler gerçekleşmektedir. 

Gastronomi turizmi ve sosyoloji birlikte ele alındığında, bireyler genellikle dışarda yemek yerken kolayda 

yemek yeme isteğinin yanı sıra kültürel deneyim elde etme ve bireylerarası ilişki kurma arzuları da 

bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, gastronomi turizminin teorik temelleri 

değerlendirildikten sonra, Kapıdağ Yarımadası’nın yenilebilir su ürünleri örneğinde, gastronomi turizminin 

yerel halk üzerinde oluşturabileceği toplumsal etkiler değerlendirilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar 

şöyle sıralanabilir: 

 

• Yerel halk, bölgeye gelen turistler ile etkileşim yaşadıklarını ve bu etkileşimler neticesinde 

karşılıklı olarak bir takım değişimler gerçekleştiğini düşünmektedir. 

• Kapıdağ Yarımadası’na gelen gastronomi turistlerinin, yarımadanın sahip olduğu mutfak 

kültürüne ilgi duyması, yerel halk tarafından da olumlu şekilde benimsenirken, bu şekilde 

turist-yerli halk etkileşimi gerçekleşmiş olacaktır. 

• Yerel halk, gelen turistlerin, bölgenin kültürü ve tarihi olduğu kadar yemekleri ile de 

ilgilendiklerini görecektir. Fakat mevsime dayalı olarak turizm faaliyeti için gerekli olan 

zamanın kısa olmasından dolayı, gastronomi turizmi konusunda bir takım sıkıntıların olduğu 

dile getirilmiştir. Mevsime bağlı olan problemin yanı sıra, turistik bir bölge olma yolunda alt 

yapının da yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

• Bölgeye gelen turistler içerisinde, gastronomi turistlerinin varlığı dikkat çekerken, bölge 

halkının da özellikle gençlerde, yemek kültüründe bir değişim yaşanmaya başladığı 

görülecektir. Bu durum karşılıklı toplumsal etkileşimin gerçekleştiğine dair önemli bir durum 

olarak tespit edilmiştir. Toplumsal etkileşim ile birlikte yaşanan değişim daha iyi 

görülebilmektedir. 

• Kapıdağ Yarımadası’na gelen gastronomi turistlerinin, yöresel yemek kültürü üzerinde 

doğrudan bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Fakat gastronomi turistlerinin, yöresel yemek 

kültürü üzerinde değişime yönelik farklılık getirecek etkilerinin, zaman zaman olabileceği 

sonucuna ulaşılabilmektedir. 

• Yerli halkın, turistlere karşı hoşgörülü oldukları ve bölgeye gelen turistlere karşı Türk 

toplumunun misafirperverliğini, yardımseverliğini ve hoşgörüsünü ortaya koydukları 

görülmektedir. 

• Turistler, kısmen de olsa toplumsal ve kültürel hayat üzerinde değişmelere neden 

olmaktadır. Gastronomi turizminin toplumsal ve kültürel hayat üzerinde kısmi değişimin en 

önemli nedeni, turistlerin çoğunun bölgeyi günübirlik ziyaret etmesi ve bölgede çok fazla 

zaman geçirmemeleri olduğu şeklinde ifade edilebilir. Fakat bazı katılımcılar, bu durumu 

daha farklı ifade ederken, bölgenin turizm faaliyeti (altyapı, konaklama, tesis vb.) için yetersiz 

olduğunu dile getirmektedir. Altyapının yetersiz oluşu, yeterli konaklama imkânının 

olmaması, bu alanda profesyonel kişilerin görev almaması gibi nedenler, bu katılımcıların 

düşüncelerini destekler niteliktedir. 

• Kökleri çok eskilere dayanan, zenginlik kaynaklarını geniş bir coğrafyaya yayılmasından alan 

ve çeşit zenginliği olan Türk Mutfak kültürü dünyanın en büyük mutfakları arasında yer 

almaktadır. Kapıdağ Yarımadası literatüre geçen birçok zenginliği olmasına rağmen 
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günümüzde hak ettiği değeri görememiş ve kendine özgü ürünleriyle sofralarda kullanım 

alanı oldukça sınırlı kalmıştır. Bunun için ise; Üniversitelerin turizm bölümlerinin son 

dönemlerde büyük ilgi gördüğü bilinmektedir. Bu bölümlerde, Genel Turizm derslerinde 

Kapıdağ Yarımadası ders içeriklerine eklenmesi sağlanmalıdır. 

• Küreselleşmenin etkisi ile diğer dünya mutfaklarından etkilenmeler, fast food gibi bazı 

akımların etkili olduğu günümüzde, Türk Mutfak kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması konusunda yapılması gerekenler bulunmaktadır.   Nitekim Kapıdağ Yarımadası 

çalışma içerisindeki geçen ‘Kum Midyesi Böreği’ tarifi dışında birçok tarif içerisinde yer 

alabilecek olup, özellikle Türk mutfaklarına girmiş birçok yabancı ürün veya fast food ürünleri 

yanında sofralarda kullanımı ile birlikte sağlık içinde faydalar sağlayabilecektir. Bu anlamda 

kum midyesinin günümüz sofralarında en az fast food kadar tercih edilir olmasını sağlamak 

için kişiler bu ürün hakkında bilinçlendirilmelidir. 

• Bu alanda gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalarda nitelik ve nicelik artışı olabileceği 

söylenebilir. Bu çalışmalar bir taraftan bu alanda farkındalık yaratırken, diğer tarafta kamu 

ve özel sektörün yararlanabileceği bir takım verileri de ortaya koyabilecektir. Bu durum 

alanla ilgili kurum ve kişilerin ilgisini bu yöne çekmesi açısından önem arz etmektedir. 

Sonuçta, ülkelerin turizmi açısından kullanılabilecek bir çekicilik olarak değerlendirilecek 

gastronomi, bir bakıma ülkenin mutfak kültürünün de yaşatılmasına katkı sağlayabilecek ve 

bu sayede Kapıdağ Yarımadası hak ettiği değere kavuşabilecektir. 

 

Çalışma nitel araştırmalar çerçevesinde şekillenmiştir. Konuya ilişkin uygulamalı çalışmaların 

daha fazla yapılması, yeni yeni gelişen bu bilim dalına (gastronomi) büyük katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Gelecek araştırmalarda büyük bir örneklem ile benzer çalışmaların yapılması, 

bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçların geçerliliği açısından önem arz etmektedir. Nitel 

çalışmaların genelleşemeyeceği varsayımıyla, sonraki çalışmalarda ampirik ve nicel 

araştırmaların yapılması, bu çalışma ile elde edilen değerlendirmelerin geçerliliğin sağlanması 

konusunda önem arz etmektedir. 
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MANYAS’TA KAPLICA TURİZMİ VE MANYAS İÇİN ÖNEMİ 
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ÖZET:   

 

Bu çalışma, “Manyas’ta Kaplıca Turizmini ve Manyas İçin Önemini” belirlemeyi amaçlamaktadır. Manyas’ın 

kaplıcaları Kızık Mahallesi yakınlarında yaklaşık 50 dönüm üzerine kurulu bir alan üzerinde bulunmaktadır. 

Yaklaşık 45-50 derecelik ısıya sahip kaplıca suyu, içerdiği bol miktarda Kalsiyum ve düşük kükürt oranıyla 

son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Araştırmada, Manyas’ta tespit edilmiş sıcak suyun kaplıca 

turizmi açısından potansiyeli incelenmiştir. Ayrıca araştırmada Kızık Mahallesi yakınlarında kurulmuş olan 

kaplıca termal tesislerinin kaplıca turizmi açısından durumları, mevcut ihtiyaçlarının saptanması ve 

Manyas’ta kaplıca turizminin canlanması adına çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

Kızık Mahallesinde tekel firma konumunda olan Serpin Turizm A.Ş. yöneticileri ve Manyas İlçe kurum 

amirleriyle görüşülmüş, anketler uygulanmıştır. Manyas’ta Kaplıca turizminin canlandırılmasıyla,  istihdam 

düzeyinin artacağı ve dışarıya olan göçün azalacağı tespitine varılmıştır. Bu çerçevede çalışmada 

Manyas’ta kaplıca turizminin beklenilen potansiyele ulaşamamasının sebepleri değerlendirilecektir. 

Bununla birlikte alternatif çözüm önerileri sunulacaktır.   

 

Anahtar sözcükler: Kaplıca Turizmi, İstihdam, Yerel Yönetim, Manyas 

JEL Kodu: L83, J2, H76 
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THE IMPORTANCE OF THERMAL TOURISM IN MANYAS 
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Bandırma Onyedi Eylül University ,Manyas College of Higher Education, ckalp@bandirma.edu.tr  

 
ABSTRACT:  

This study aims to evaluate Spa Tourism and its importance for Manyas district where local Thermal 

Springs exist. Manyas Thermal Resort is located in 50 acres of land of Kızık District. The Thermal Water 

which has the temperature of about 45-50 Celsius, contains the high concentration of calcium and low 

concentration of sulfur. In our study, the Thermal Water in Manyas is investigated for its qualification in 

terms of Spa Tourism. In addition, the Thermal Water which is located near Kızık neighbourhood is 

investigated in terms of spa tourism and its needs to offer a solution for recreating the tourism of Manyas 

and its neighbourhood. In this context, meetings and interviews with local authorities and the Board Of 

Serpin Manyas Thermal which is the only spa company in Manyas are organised and surveys are 

completed. So that, it is predicted that if spa tourism will be activated, employment will be increased and 

local people will stop migrating out. After that, the reasons for the underdevelopment of spa tourism will 

be evaluated and alternative solutions for these reasons will be presented. 

 

Keywords: Thermal Tourism, Employment, Local Government, Manyas 

JEL Code: L83, J2, H76 
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GİRİŞ 

 

Turizm potansiyeli yönünden son derece gelişmiş olan Marmara Bölgesi kaplıca turizmi açısından da son 

derece zengindir. Özellikle Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Sakarya yöreleri kaplıca turizmi açısından 

son derece gelişmiş olup bünyelerinde modern kaplıca tesisleri bulundurmaktadırlar. (Aksu & Aktuğ, 2011: 

10) Türkiye’nin Kuzeybatısında yer alan Manyas, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde, Balıkesir iline bağlı bir 

ilçedir. Batısı; Balya ve Gönen, Doğusu; Susurluk ve Bandırma, Kuzeyi; Manyas Gölü, Güneyi; Balıkesir ile 

çevrilmiştir(Manyas Belediyesi, 2008:10). 

 

Balıkesir merkezine 82 km uzaklıkta bulunan Manyas, Kaplıca Turizmi açısından son derece verimli bir 

arazide bulunmaktadır. Yapılan Araştırmalara göre Manyas Kaplıcaları bölgesinde çıkan yeraltı suyu, Kükürt 

oranı düşük, Kalsiyum minerali bol, Oligometalik şifalı su olarak bilinmektedir.(Manyas Belediyesi, 1995). 

Kükürt oranı düşük olması sebebiyle içilebilir bir özelliği olan Manyas termal suyunun, sindirim sistemi 

rahatsızlıklarını tedavide önemli bir payı vardır. Manyas kaplıca suyu, romatizmal hastalıkların(Romatiod 

artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere) kronik bel ağrısı, osteorartit gibi noninflamatuvar eklem 

hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde 

tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortapedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi gibi uzun süreli hareketsiz 

kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, 

cerabral plasy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler 

örneklerinde ki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı unsur olarak 

kullanılabilir niteliktedir ( Kaplıca Tesisi İşletme ruhsatı, 2014:1) 

 

Manyas Kaplıca bölgesi, Manyas ilçe merkezine 6 km uzaklıkta bulunan Kızık mahellesinde yer almaktadır. 

Onlarca hastalığa iyi gelen şifalı suya sahip Manyas kaplıcaları bölgesinde tek bir modern tesis 

bulunmaktadır. Serpin Manyas Termal Turizm A.Ş ismiyle faaliyet gösteren şirket, yaklaşık 40-50 dönümlük 

bir arazi üzerine kurulmuştur.  Bir adet sondaj kuyusundan 47 derecelik sıcaklıkla çıkartılan yer altı suyu 

1205,76 mg/Lt toplam mineralizasyona sahip karışık formda termomineralli bir özelliğe sahiptir( Kaplıca 

Tesisi İşletme Ruhsatı, 2014) Devre mülk sistemi ile çalışan tesis; 65 metrekarelik Apart süit daireler, 98 

metrekarelik ikiz ahşap evler, 148 metrekarelik Müstakil ahşap evler, termal havuzlar, sosyal tesisler, fizik 

tedavi merkezleri ve diğer tesisler şeklinde dizayn edilmiştir(Anar, 2017).   

 

METOD 

 

Bu çalışma, “Manyas’ta Kaplıca Turizmi ve Manyas için Önemini” belirlemeyi amaçlayan teorik bir 

araştırmadır. Çalışmaya başlamadan önce bölgede konuyla ilgili yerel kaynaklar taranmış, önceden yapılmış 

çalışmalar araştırılmış ve mevcut istatistiki bilgiler gözden geçirilmiştir. Mülakat, iki veya daha fazla sayıda 

insan arasında belli bir amaç etrafında ve belli bir düzende yapılan “soru-cevap” biçimindeki 

söyleşilerdir(Gürsoy & v.dğr: 15) Bu bağlamda Serpin Manyas Turizm A.Ş yöneticileri yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ve istatistiki bilgiler 

derlenerek giriş bölümünde ve bulgular bölümünde verilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise çalışmada 

ulaşılan bulgular ve sonuçlar özetlenerek değerlendirme tabi tutulmuş ve konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. 

 

Bulgular kısımlı üçüncü başlıkla genel olarak kaplıca turizminin önemi değerlendirilmiş ve Manyas’ta kaplıca 

turizmine ilişkin kurum ve işletmeler ele alınarak, mevcut durumları, kaplıca turizmi potansiyelleri ve 

karşılaştıkları temel problemler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma yapılırken karşılaşılan en önemli 

sorun Manyas kaplıcaları ile ilgili yerel kaynakların sınırlı olması ve Manyas termal turizm potansiyeline ilişkin 

sağlıklı ve yeterli istatistiki bilgilere ulaşılamamış olmasıdır. Çalışmayla ilgili bulgular daha çok Serpin Manyas 

Turizm A.Ş’nin önceki yıllara ait yaptırmış olduğu çalışmalardan ve yüzyüze görüşmelerden elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler ve bulgular sonuç kısmında değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.  
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BULGULAR 

 

Genel Olarak Kaplica Turizmi 

 

Türkçe’de sıcak sular ve çıktıkları yerlere ılıca denmektedir. Buralara uygun tesisler ve hamamların 

yapılmasıyla kapalı ılıca diye anılmaya başlamış, sonradan da kaplıca sözcüğü gelişmiştir(Öztürk & Bayat, 

ss.145).� Sıcak ve mineralli su kaynaklarının mineral, gaz ve radyoaktif madde içermesi, bunların 

içmece,çamur, kaplıca, kür merkezleri, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılmasını 

sağlamaktadır(Barut & Erdoğan, 2011:20). 

 

Termal suların kaplıca turizmi, dinlenme ve sağlık amaçlı kullanımı insanlık tarihi ile yaşıttır. Türkiye ise 

içerisinde mineralli suları barındıran coğrafi arazileri sayesinde bu kullanıma çok eski tarihlerden itibaren 

şahitlik etmektedir (Karagülle, 2017).Termal kaynakların debilerinin yüksek olması ve eriyik mineral 

maddeler ve sıcaklık değerleri bakımından termal kür ve uygulamalarına uygun olması Türkiye’yi 12 ay 

boyunca termal turizme uygun hale getiriyor(Akbulut, 2010:38-39) . Ayrıca Türkiye’nin çeşitli mineralleri 

içeren termal sular bakımından zengin olması ve Türkiye’yi de içine alan tüm dünya ülkelerinde sağlık 

giderlerinin çok yüksek olması insanların Türkiye’de kaplıca turizmine yönelmesine neden olmaktadır( 

Kement & Batga: 58).  

 

Termal sular yöresinde ki çevre ve iklim faktörleri ile birlikte insan sağlığınaolumlu katkı sağlamak üzere 

hekim denetimi, gözetimi ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi 

uygulamalar ile birlikte sunulan ve çoğu kez rehabilite edici olan sağlık hizmetleridir. Termal suların tedavi ve 

rehabilitasyon amaçlı modern tesisler aracılığıyla ülkemiz de dahil olamak üzere, tüm dünyada kanıta dayalı 

araştırmalarında desteğiyle bilimsel olarak giderek daha fazla önem verilen ve yaygınlaşan bir tedavi 

yaklaşımı olmuştur. Bu durumda termal turizminin gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Satürk, 2015).  

 

Kaplıcalar da termal suyundan, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılması şekilleriyle faydalanılmaktadır. 

Kaplıcalarda termal suyunun çeşitli şekillerde kullanılması ile birlikte aynı zamanda rehabilitasyon, fizik 

tedavi, beden eğitimi gibi yan tedavilerde ugulanmaktadır. Kaplıca tedavisi, vücudumuzun direncini arttırır, 

hastalıkların önlenmesini sağlar, mevcut hastaklıkların giderilmesini, kalıcı hasarların önlenmesini sağlar. 

Kaplıcanın etkinliği suyun sıcaklığına, içindeki kimyasal maddelere bağlıdır. Kaplıca tedavisi, kireçlenme, bel 

ve boyun problemleri, kas hastalıkları gibi problemlerin giderilmesinde fayda sağlar. Kaplıca tedavisi ile kan 

dolaşımında artma, ağrılarda azalma, eklem ve kaslardaki ağrıların azalması, psikolojik rahatlama sağlanır. 

Kaplıca tedavi süresi hastalığın türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, Kaplıca da tedavi süresi 2-3 

haftadır.( Çakır, 2010).   

 

Kaplıca turizmi, sadece hastaların tercih ettiği bir turizm faaliyeti olmayıp gelişen ve değişen dünyada artık 

önleyici bir tedavi yöntemi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Prf. Dr. Zeki Karagülle’ye göre; Hastalanmayı 

beklemeden, 1 ila 2 hafta ya da 10 ila 12 gün süreyle ya da bir hafta sonu (artarda birkaç hafta sonu 

tekrarlanarak) ya da haftanın bir-iki günü (yine her hafta tekrarlanarak) bir kaplıca yöresinde konaklayarak 

yada bir kaplıca yöresinde yaşıyorsak ayaktan "kaplıca kürü" almak için, aslında herkesin en az bir nedeni 

olabilir (Karagülle, ,2011);  

 

 

• Sağlığı koruma ve geliştirme 

• Günlük streslerden uzaklaşma; "Stres atma" 

• Kendinizle baş başa kalma 

• Bedensel ve ruhsal zindelik kazanma 

• Sağlıklı beslenme, diyet ve kilo verme 
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• Ağrısız fiziksel ve kaygısız ruhsal aktivite 

• Sağlıklı yaşam tarzını yaşayarak öğrenme 

• Sağlıklı bir tatil geçirme veya sağlık tatili yapma  

                 Kaynak: Karagülle, 2017  

 

 Kurum Ve İşletmeler 

 

 Manyas’ta Kaplıca Turizmi İşletmeciliği  

 

İlçede,  ilgili bakanlıktan onaylı olarak faaliyette bulunan tek Kaplıca işletmesi olan Serpin Manyas Turizm A.Ş 

1991 yılından bu yana hizmet vermektedir. Serpin Manyas Termal Turizm A.Ş. Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Kızık 

Mahallesi, Ilıcabaşı Mevkiinde toplam 168.000 m2 alanda Sağlık Bakanlığının adına Balıkesir Valiliğinin 

15.01.2014 tarihli ve KT 10.12 nolu Kaplıca tesisi işletme izni ile işletilmektedir. Tesis, İstanbul’a’ a 270 km. 

Bursa’ ya 120 km ve Balıkesir Havaalanına 84 kilometrelik ulaşım imkânıyla oldukça iyi bir konumdadır. Tesis 

konaklama kapasitesi, 5000 kişi olup, 2000 konaklama kapasitesi hizmete sunulmuş durumdadır. Geri kalan 

3000 kişilik kısım ve bazı bölümlerin inşaat çalışmaları zamana yayılmak suretiyle aşama aşama 

gerçekleştirilecektir.(Anar, 2018)   

 

 
Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.  

Şekil 1: Serpin Manyas Tesislerinin Uydudan Görünüşü 

 Serpin Manyas Turizm A.Ş’nin Mevcut, Durum ve Kapasitesi  

 

Serpin Manyas Termal Kaplıca tesisleri 25 yıllık bir geçmişe sahip olamasına rağmen faaliyette bulunduğu 

coğrafyada ki sıcak su tedavisi asırlardır devam etmektedir. Bunun en büyük kanıtıda Roma zamanından 

kalan kaplıca tesisleridir. Besinci ve altıncı asırlarda Romalıların yaptığı kaplıcaların çogu dogal afetler ve 

savaslar yüzünden yıkılmıştı, geriye kalanlar ise Hıristiyanlığın dogusuyla beraber Avrupalılar tarafından 

tamamen ortadan kaldırılmıştır denebilir. Çünkü klise kendi etkinliklerinin azalacagı düsüncesi ile sifalı suların 

tedavi edici kudretinin aldatmaca oldugunu söyleyerek kaplıcaları yıktırmıstır(Çelik, 1997:34). Yıkılan kaplıca 

kalıntılarına ise Türkiye’de sıkca rastlamak mümkündür. Bunun en güzel örneğini ise Manyas Kızık termal 

bölgesinde görmekteyiz. 
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İnsan sağlığına yarayan işlevleri: 

Hareket, yürüyüş, yüzme, aletli jimnastik, masaj ve sağlık havuzu. Bütün bu faaliyetlerin yapılması ve doğal 

bir ortamda bulunması mümkündür. Temiz çevre, temiz hava, bol oksijen, gerçek tabii hava, bozulmamış 

bol doğal bitki örtüsü ile kaplı bir çevre ve bu bitki örtüsünün sağlığa olumlu etkileri vardır.  

 

 
Yerleşim alanı : yok 

Aşırı rüzgâr : yok 

Sanayi : yok 

Duman : yok 

Gürültü : yok 

eksoz : yok 

                                                             Kaynak: Anar,2018   

 

Kaplıca suyunun olumlu özellikleri:    

 

Termal suyu, şebeke suyu ile karıştırılmadan ve suni yöntemler uygulanmadan kullanabilme imkânına 

sahiptir. İçme ve banyo suyu olmak üzere 2 ayrı türü kullanımı mevcuttur:   

 

1.İçme Suyu:     

 

Kaplıca suyunun en önemli özelliği Kükürt oranının düşük olması sebebiyle içililebilir nitelikte olmasıdır. 

Suyun sıcaklığı ve içindeki mineraller sayesinde sindirim sistemi organlarını çalıştırdığı, idrar söktürücü 

etkisinin olduğu, yemek borusu ve mide mikozalarına (sindirim organ epital) olumlu etki yaptığı 

bilinmektedir. Ayrıca Gastrit, özöfajit, ülser, Şeker, kolestrol ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalığın 

tedavisinde de kullanılmaktadır.      

 

2.Banyo Suyu:     

 

A. Radyoaktivite tam kaplıca sularında olması gereken kadardır.    

B. Suyun sıcaklığı normal derecededir.   

C. Suyun doğal özellikleri bozulmadan kullanılabilmektedir. 

D. Uzun süre kaplıcada kalınarak yüzülebilme imaknı vardır. 

E. Egzema, kapanmayan yaralar, sedef hastalığı, cilt kırışıklığı, sivilceler, menepozda cilt kurumaları gibi birçok 

hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. 

F. Ozon delinmesine bağlı güneş tahrişlerini tedavide kullanılmaktadır.  

G.Bütün iskelet sistemi hastalıklarına, romatizma, artrit, adale hastalıkları, felçler, halk arasında kireçleme 

denilen ağrılı mafsal hastalıkları, damar hastalıkları (damar kireçlenmeleri atesleroza) bütün bunların 

tedavisinde kullanılmaktadır.    

 

Sıcak su damarlarda gevşemeyi, soğuk su büzülmeyi temin ediyor. Bu şekilde damar elastakiyeti korunuyor. 

Böylece kalp ve tansiyon hastalıklarına olumlu etki yapıyor. Bol oksijen karaciğerleri koruyor. Dolaşım ve 

solunum sisteminin çalışmasını temin ediyor. Ter atarak toksit maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. 

Kaplıca suyunun doğal özellikleri kadın hastalıkları ve kısırlığa, kilo vermek isteyene çok uygun bir ortam 

temin ediyor ( Anar, 2018)   
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Tesiste bulunan aktiviteler:     

 

• 2 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 

• 1 adet açık yarı olimpik açık yüzme havuzu 

• 30’ar kişilik 2 adet jakuzi 

• Türk hamamı 

• Sauna 

• Halı futbol sahası 

• Bisiklet turları 

• Masa tenisi 

• Balık tutmak için uygun alanlar 

• Masaj kürleri 

• Çocuk Parkı ve havuzları 

 

Foto 1.  Serpin Manyas Kaplıcaları Kapalı Havuzu  
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Foto 2: Serpin Manyas kaplıcaları Açık Havuzu 

 

 Yararlanabilinecek hizmetler: 

 

• 1500 kişilik yemek salonu 

• Şark köşesi şeklinde düzenlenmiş oyun salonu 

• Havuz başı çay bahçesi 
 

              
             Foto 3. Serpin Manyas Kaplıcaları Yemek Salonu  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Gelişmişlik düzeyi arttıkça sağlık turizmine olan ilgi de giderek artmaktadır. Bu bağlamda Kaplıca turizmi hergeçen 

gün daha da önem kazanmaktadır. Manyas, kökenleri Roma İmparatorluğuna kadar dayanan jeotermal 

kaynaklarıyla kaplıca turizmi açısından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. İlçe, İstanbul, Bursa, İzmir, 

Çanakkale gibi illere yakınlığı sebebiyle günübirlik ziyaretler veya haftasonu tatili için son derece avantajlı bir 

konumda bulunmaktadır.Bu avantajlı konumun kaplıca turizmine olan talebi arttırdığı ve ileri ki yıllarda  daha da 

arttıracak bir potansiyel oluşturduğu gözlenmektedir.  Bununla beraber ilçenin bu potansiyelini yeteri kadar 

kullanamadığı görülmektedir. 
 
 Manyas’da kaplıca turizmi alanında faaliyet yürüten tek bir özel işletme bulunmaktadır. 25 yılı aşkın geçmişi 

bulunan Serpin Manyas Anonim Şirketinin, kurulduğu yıllarda oluşturduğu istihdam potansiyeli ve bölgenin 

tanıtılması hususunda ilçeye ciddi bir katkı sunmuştur. Ancak son yıllarda işletme faaliyetlerinin yavaşladığı ve 

hergeçen gün geriye doğru gittiği görülmektedir. İşletmenin kurucu üyelerinin vefat etmesi ve işletmenin başına 

geçen yeni yönetimin profesyonel işletmecilik anlayışından uzak bir şekilde işletmeyi idare etmeleri, işletme 

faaliyetlerin gerilemesinin en önemli nedenleri arasındadır. Ayrıca devre mülk usulüne dayalı faaliyet yürüten 

işletmenin, devre mülk sisteminden kaynaklanan global problemlerden etkilendiği de 

gözlemlenmiştir.Hissedarlardan düzenli olarak aidaların toplanamaması ve yeni devre mülk satışlarının durması 

sebebiyle işletme ekonomik olarak zora girmiş ve faaliyetlerini yıllar içinde küçültme yoluna gitmiştir.     

 

Manyas kaplıca bölgesi olan Kızık mahallesi dışında kalan yerlerde arge çalışmalarının yetersiz kalması ve bölgeye 

yeni yatırımcıların gelmemesi,  kaplıca turizminin yörede gelişememesine yol açmaktadır. kaplıca turizminin 

gerilemesinin, ilçede istihdamı olumsuz etkilediği ve çevre ilçelere olan göçü daha da arttırdığı gözlemlenmiştir.    

 

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Manyas Belediyesi koordinatörlüğünde yap -işlet -devret modeli kullanılarak 

bölgeye yeni yatırımcıların kazandırılmasının, bölgede kaplıca turizminin gelişmesine katkı sunacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca bölgede tekel firma konumunda olan Serpin Manyas Turizim Şirketinin yeniden 

yapılandırılmasının da bölgede kaplıca turizmine katkı yapacağı değerlendirilmektedir.. Bu bağlamda firmaya yeni 

ortakların kazandırılmasının veya kalifiye bir işletme müdürünün göreve başlatılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca devremülk ve otelcilik hizmetinin  birleştirilmesinin işletmeye ekonomik anlamda katkı 

sunacağı düşünülmektedir.  
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WEB TABANLI OTEL ARAMA MOTORLARINDA BALIKESİR/ERDEK OTELLERİNE 

YAPILAN YORUMLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
 
 
 

Öğr. Gör. Özlem AYDOĞDU ATASOY 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, oatasoy@bandirma.edu.tr  

 

ÖZET:   

 

Turistlerin seyahatleri boyunca yararlandıkları hizmetlerin tümü turistik ürünü oluşturmaktadır. Yeme-içme, 

ulaştırma, eğlence gibi bileşenleri olan bu ürünün belki de en önemli halkası konaklama işletmeleridir. Bunun 

temel nedeni turistlerin tatillerinin en uzun deneyimini konakladıkları tesislerde yaşamalarıyla açıklanabilir. Bu 

bağlamda konaklama tesislerinin niteliği daha büyük önem arz etmektedir. 

 

Balıkesir ilinin deniz turizmi denilince ilk akla gelen ilçelerinden birisi de Erdek’tir. İlçede irili ufaklı pek çok 

konaklama tesisi (otel, motel, pansiyon vb.) bulunmaktadır. Bu konaklama tesislerinden bazıları Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli, bazıları ise Erdek Belediyesinden ruhsatlıdır. 

 

Günümüzde hemen hemen her sektörde olduğu gibi turizm sektörü için de web üzerinden sunulan imkânların 

yeri ve önemi tartışılamaz. Web ortamında potansiyel turistlerin seyahatlerini planlamalarına yardımcı olmak 

üzere açılan ve sayıları her geçen gün artan pek çok otel arama motoru bulunmaktadır. Turistler artık bu motorlar 

üzerinden çok kısa süreler içerisinde birçok seçenek arasından kendi isteklerine uygun otelleri seçmektedirler. 

Yine aynı şekilde turistler, tatilleri boyunca kaldıkları konaklama tesisiyle ilgili yaşadıkları her türlü deneyimi 

tatilleri sonrasında bu siteler üzerinden diğer site kullanıcılarıyla paylaşmakta ve bu tesislere belirli kategorilerde 

puanlar vermektedirler. Bu da diğer site kullanıcıları için o konaklama tesisini tercih etmede ya da etmemede 

belirleyici bir neden olmaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı, Erdek'te faaliyet gösteren konaklama tesislerinin web tabanlı otel arama motorlarında nasıl 

yorumlandığını (olumlu-olumsuz, iyi-kötü, avantaj-dezavantaj gibi) bilimsel bir bakış açısıyla gözler önüne 

sermektir. 

 

Anahtar sözcükler: Otel, Otel Arama Motorları, Web, Erdek, Balıkesir 

JEL Kodu: Z32 
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A CRITICAL APPROACH TO THE COMMENTS FOR THE HOTELS OF 

BALIKESİR/ERDEK ON THE WEB-BASED HOTEL SEARCH ENGINES 
 

 

 

Lecturer Özlem AYDOĞDU ATASOY 

Bandırma Onyedi Eylül University, oatasoy@bandirma.edu.tr 

 

ABSTRACT:   

 

All of the services that the tourists benefit from during their holidays constitute the tourism product. Perhaps, 

the most important contribution of this product, which has such components as catering, transportation and 

entertainment, is the accommodation businesses. The fundamental reason of this can be explained by the fact 

that tourists spend the longest experience of their holidays in the facilities where they accommodate. In this 

matter, the quality of the accommodation facilities provides a bigger importance. 

 

One of the districts of the province of Balıkesir, which comes to minds when the sea tourism is mentioned, is 

Erdek. There are many big and small accommodation facilities (hotels, motels, boarding houses etc.) in the 

district. Some of these accommodation facilities are certified by the Ministry of Culture and Tourism, and some 

of them are licensed by the Municipality of Erdek. 

 

Today, the place and importance of the services that are provided through the web for the tourism sector cannot 

be discussed like almost every sector. There are many hotel search engines, which were opened in order to help 

potential tourists plan their travels on the web and whose number increases on every single day. Through these 

engines, tourists can find hotels, convenient for their demands, among many options in a very short time, now. 

Likewise, tourists share every kind of experience that they lived in relation to the accommodation facility, where 

they stayed throughout their holidays, via these websites with other users and give points to these facilities 

under specific categories. This becomes a reason for the other users of the websites to prefer or not prefer the 

accommodation facility. 

 

The purpose of this study is to demonstrate how the accommodation facilities, operating in Erdek, are 

commented on the web-based hotel search engines (such as positive-negative, good-bad, advantage-

disadvantage) from the scientific point of view. 

 

Keywords: Hotel, Hotel Search Engines, Web, Erdek, Balıkesir 

JEL Code: Z32 
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GİRİŞ 

  

Bir hizmet sektörü olan ve çoğu zaman ülke ekonomileri için kurtarıcı olan görülen turizm tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de her geçen yıl yükselişine hızla devam etmektedir. Turizm gibi hızla gelişen bir sektör de bilişim ve 

teknoloji sektörü olup bunun en büyük nimetinden web değimiz ağ üzerinden sanal ortamda yer alan kişiler, 

kurumlar, kuruluşlar, firmalar, şirketler, vb. faydalanmaktadırlar. Çünkü artık bir web sayfası açarak internet 

dediğimiz çağın medyası üzerinden kurumların ürün ve hizmetleriyle ilgili her türlü bilgi çok daha büyük kitlelere 

hatta dünyaya en ekonomik şekilde sunulmaktadır. Bu bilgilenme insanlar tarafından çok kısa bir sürede ve tabiri 

caizse “tek tuşla” gerçekleştirilmektedir. 

  

Artık turizm sektörü için de web kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Bunun temel nedenlerinin başında 

turizmin çok geniş kapsamlı bir konu olması, birleşik bir ürün olması, her bir insana hitap edecek ayrı ayrı ürün ve 

hizmet çeşidini barındırması gibi nedenlerin geldiği düşünülmektedir. Günümüzde hemen hemen her ürün ve 

hizmetin web sayfalarına taşındığı günümüzde turizmde sunulan her türlü ürün ve hizmet de internet üzerinden 

insanların beğenisine sunulmaktadır. 

  

Önceleri sadece eş-dosttan aldığımız tavsiyeler üzere kapı müşterisi olarak gittiğimiz oteller sonra ofis şeklinde 

değişik isimlerle açılan turizm firmaları tarafından insanlara seçenekler halinde sunulmaya başlanmıştır. Bu firmalar 

daha sonra bu ürün ve hizmetlerini web tabanlı sitelerde sunmaya başlamışlardır. Bu sayede potansiyel turistlere 

düşen belki de tek iş web tabanlı otel arama motorlarına girerek hangi turizm destinasyonuna ne zaman, hangi 

vasıtayla ve ne kadar süreyle gideceklerine karar vermektir. 

 

Yapılan bu çalışmanın amacı ülkemizdeki bilinen turizm destinasyonlarından biri olan Balıkesir/Erdek ilçesinde yer 

alan otellerden hizmet satın alan turistlerin konakladıkları süreler içerisinde otellerle ilgili olumlu-olumsuz, iyi-kötü, 

gidilir-gidilmez, avantaj-dezavantaj, tercih edilebilir-tercih edilemez gibi her türlü düşüncelerini web tabanlı otel 

arama motorlarında yer alan bilgiler üzerinden tarayarak konuyu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. 

 

Araştırmamızın üç sınırlılığı bulunmaktadır. Bunlardan birisi araştırma konumuz sadece Erdek turizm 

destinasyonuyla sınırlı tutulmuştur, ikincisi internet üzerinden hizmet veren web tabanlı otel arama motorlarının 

sayısı tam olarak bilinemediğinden araştırmamızda sadece ulaşılabilen ve turistler tarafından yorumlama yapılmış-

puan verilmiş siteler değerlendirmeye alınmıştır. Üçüncü ise yapılan tarih kısıtlılığı ile ilgilidir. Araştırmamızda tarih 

kısıtlılığı yapılmış ve 2017-2018 yılları arasındaki yorumlar esas alınmıştır. 

 

Çalışmamızda tarama (survey) yöntemi kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Ulaşılabilen 50 adet web tabanlı otel 

arama motoru üzerinden Erdek otelleri taranmış, yorum yapılan ve puan verilen yerli veya yabancı 12 motorda (ets, 

momondo, inhores, neredekal, tripadvisor, trivago, hotels, agoda, otelcenneti, expedia, hotelscombined ve 

gezinomi) yer alan rastgele yöntemle seçilmiş 5 otelle ilgili yapılan tüm yorumlar tek tek okunmuş ve 

değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler çalışmamızın değerlendirme ve sonuç kısmında detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

Çalışmamız temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Balıkesir/Erdek ilçesiyle ilgili kısa bir bilgi 

verilmiştir. İkinci bölümde Erdek’te faaliyet gösteren otellerle ilgili genel bir bilgi verilmiştir. Web tabanlı otel arama 

motorlarında Erdek otellerine yapılan yorumlar üçüncü bölümde detaylı olarak incelenmiştir. Genel değerlendirme, 

öneriler ve sonuç kısmı çalışmamızın son bölümünde yer almaktadır. 

 

1.BALIKESİR/ERDEK HAKKINDA BİLGİLER 

 

Bir yarımada olan Erdek, Balıkesir ilinin ilçelerinden birisidir. Tarih boyunca  “Artaki”, “Aptakh”, “Artacie”, “Artak”, 

“Artake”, “Cyzicuz”, “Equise”, “Equisse” gibi adlarla bilinen Erdek’in kuruluşunun çok eski yıllara dayandığı 

söylenebilir. Erdek, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 1339 yılında fethedilerek Türk egemenliğine 

girmiştir. (http://erdek.gov.tr). Erdek, coğrafi konum olarak Marmara Bölgesi'nin Marmara Denizi’ne doğru uzanan 

Kapıdağ Yarımadası’nda yer alır. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden birisidir. Balıkesir ilinin en kuzeyinde, Marmara 
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Denizi kıyısında bulunan ilçe, antik kentleri, açık hava müzesi, temiz denizi ve uzun kumsalıyla Türkiye'nin en eski ve 

önemli turizm merkezlerinden birisidir. https://www.nufusu.com ’dan alınan bilgiye göre ilçe nüfusu yaklaşık olarak 

33.000 kişi olmakla birlikte bu sayı yaz aylarında turizm hareketliliği nedeniyle gözle görülür şekilde artar. İlçede 

ılıman Marmara iklimi görülür. (https://www.erdek-bld.gov.tr)  

   

2.ERDEK’TE FAALİYET GÖSTEREN OTELLER HAKKINDA BİLGİLER 

 

Erdek ince kumlu sahillerinin yanı sıra zengin bir bitki örtüsüne de sahiptir. İlçe, yaz aylarında özellikle yakın il ve 

ilçelerden gelen yerli turist ve günübirlikçilerin akınına uğrar. İlçeye en fazla İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, 

Eskişehir illerinden gelmektedirler. Erdek’te ilçe dışından gelenlerin konaklayabilecekleri pek çok konaklama tesisi 

(otel, motel, apart, pansiyon gibi) bulunmaktadır. Bu konaklama tesislerinden bazıları T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığından işletme belgeli bazıları ise belediye ruhsatlıdır. Yukarıda adı geçen bakanlığın ana hizmet 

birimlerinden biri olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 2018 yılının Ağustos ayında alınan bilgiye göre 

ilçede biri 3 yıldızlı, dokuzu 2 yıldızlı olmak üzere 10 adet turizm işletme belgesine sahip konaklama tesisi 

bulunmaktadır. Belediyeden ruhsat alıp faaliyetlerine devam eden tesis (otel, motel, pansiyon) sayısı ise yine 2018 

yılının Ağustos ayında Erdek Belediyesinden alınan bilgilere göre 83 adettir. İlçede faaliyet gösteren ev 

pansiyonlarının sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır ancak ülkemizde ev pansiyonculuğu yapmanın 

esaslarını belirleyen bir mevzuat olmadığından kayıt dışı olarak konaklama hizmeti veren ev pansiyonlarının sayısına 

tam olarak ulaşmak mümkün olmamıştır. 

 

3. WEB TABANLI OTEL ARAMA MOTORLARINDA ERDEK OTELLERİNE YAPILAN YORUMLAR 

 

Çalışmamızın bu bölümünde Erdek turizm destinasyonunda faaliyet gösteren otellerin yer aldığı ve turistler 

tarafından yorumlandığı 12 adet otel arama motoru ve her bir arama motorunda yer alan rastgele yöntemle 

seçilmiş 5 otel esas alınmıştır. Ayrıca, motorlardaki her bir yorum dikkate alınmamış sadece olağan dışı veya farklı 

olduğu düşünülen yorumlara yer verilmeye çalışılmıştır.  

 

Çalışmamızda yer verilen arama motorları: 

 

1- Etstur 

2- Momondo 

3- Inhores 

4- Neredekal 

5- Tripadvisor 

6- Trivago 

7- Hotels 

8- Agoda 

9- Otel cenneti 

10- Expedia 

11- Hotels combined ve 

12- Gezinomi’dir. 

 

BULGULAR 

 

Çalışmamızdan elde edilen bulgular aşağıda detaylı olarak verilmektedir: 

 

1.ETS TUR 

 

“Tatil, Etstur’dan sorulur.” sloganıyla açılan web sitesinin URL (Uniform Resource Locator- Standart Kaynak Bulucu) 

adresi https://www.etstur.com/ ’dur. Ülkemizde bilinen en eski tatil sitelerinden birisidir. 
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Bu tur şirketinin web sitesinde arama motoruna Erdek yazıldığı zaman karşımıza 27 adet otel çıkmaktadır. Bu 

otellerden sadece 10 tanesine kullanıcılar tarafından yorum yapılmıştır. 

 

Bu otellerden birisi Alevok Otel’dir. Otelin toplam puanı 10 üzerinden 7.9’dur. Bu oran bize otele gelen turistlerin bu 

otelden genel olarak memnun kaldıklarını göstermektedir. Sitede otelle ilgili 8 yorum bulunmaktadır. Bu 

yorumlardan en ilginç olanları aşağıdaki gibidir: 

 

- Turistlerden biri kahvaltı tabağını otelin bitiğinden bulunan bahçeye çıkarmak için kendisinden 

ücret talep edildiğini iddia etmiştir. 

- Diğer bir turist otelde çay bardağı olmadığını ama isteyince verdiklerini belirtmiştir. 

- Oteli konumuna göre pahalı bulanlar olduğu gibi ucuz bulanlar da olmuştur. 

- Otelle ilgili en büyük şikayet konusu otel binasının ve odaların eski ve bakımsız olmasıdır. 

 

Hakkında yorum yapılan otellerin birisi de Agrigento Resort Hotel’dir. Sitede otelle ilgili yakın tarihli (Haziran-

Temmuz-Ağustos 2018) 8 adet yorum bulunmaktadır. Bu yorumların içerikleri genel olarak, denizin temiz olmadığı, 

odalardaki temizliğin yeterli olmadığı, aquadaki iki su kaydırağının yoğunluğa göre açıldığı aslında sürekli açık olması 

gerektiği gibi olumsuz; buna karşın personelin iyiliği, havuzun güzelliği,  yemeklerin lezizliği gibi olumlu yorumlardı. 

Otelin toplam puanı 10 üzerinden 6.5 puandır. 

 

Mavi İnci Park Oteli ile ilgili yapılan toplam 14 yoruma bakıldığında olumsuz yorumların ana konusunun odaların 

küçüklüğüyle ilgili olduğu görülmektedir. Onun dışındaki yorumlar genelde olumlu yorumlardır. Otel, yorum yapan 

turistlerden toplam 6.5 puan almıştır. 

 

Sitede yer alan bir başka otel ise turistlerden 7.9 puan alan Aloria Garden Otel olup otelle ilgili 26 yorum yapılmıştır. 

Bu yorumlara bakıldığında; 

 

- Çocuk oyun parkı ve çocuk havuzunun temiz olmadığı ile ilgili birden fazla yorumun olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu konunun çocuklu ailelerin en hassas olduğu konuların başında geldiği söylenebilir. 

- Otel için yapılan en olumlu yorumlardan birisi de pek çok turist tarafından yazılan “Otel, aile 

otelidir.” vurgusu olmuştur. 

- Yemek çeşidinin azlığı da birden fazla yoruma konuma olmuştur. 

 

Ets tur’da yer alan rastgele seçilmiş bir diğer Erdek oteli ise Çetin Prestij Otel’dir. Sitede otelle ilgili 30 yorum yer 

almaktadır. Yorumlarda otelin bir aile oteli olduğu vurgusu göze çarpmaktadır. Plajın düzenlenmesi gerektiği pek 

çok turist tarafından dile getirilmiştir. Otel ile ilgili en ilginç yorum sabah kahvaltısında kavun ve karpuz olmadığının 

belirtildiği yorumdur. Yorum yapan turistler açısından denizin yosunlu olması bir dezavantaj, otelde oda ücretine 

dahil olmayan fiyatların makul olması bir avantajdır. Otelin toplam puanı 10 üzerinden 8.6 puandır. 

 

2.GEZİNOMİ 

Resmi web sayfası http://www.gezinomi.com olan Gezinomi sitesinin sloganı “Her gün tatil olsa.”dır. Sitede 16 adet 

Erdek oteli bulunmaktadır. Sitede dikkati çeken en önemli detay otellerin yoruma açık olduğu ancak herhangi bir 

otel için yapılan bir yorumun bulunmadığıdır. 

 

3.MOMONDO 

http://www.momondo.com sitesi turistlerin otel odası, uçak bileti ve kiralık araç seçimlerine yardımcı olmaktadır. 

 

Adı geçen sitede 9 adet Erdek oteli bulunmaktadır. Bu otellerden 5 tanesi ile ilgili yapılan yorumlardan olağan dışı 

olanlar aşağıda yer almaktadır. 
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Çalışmamıza konu olan ilk otel Helin Otel’dir. Otelle ilgili yapılan yorumlar genelde olumlu olup en olumsuz yorum 

otelin eski olmasıyla ilgilidir. 34 yoruma göre otelin puanı 6.1’dir. 

 

Sitede yer alan ikinci otelimiz Hotel Gülplaj’dır. Turistler tarafından 15 yoruma dayanarak 10 üzerinden 7.5 verilen 

otelle ilgili yapılan en olumsuz yorum binanın yeni görünümlü ancak bina içinin, odaların ve oda içinde kullanılan 

malzemelerin çok eski olduğudur. Otelle ilgili farklı bir yorum bulunmamaktadır. 

 

Yorumlarına baktığımız diğer bir otel ise Konuk Otel’dir. Sitede otelin puanı 3.5 olarak gözükmektedir. Bu puanın bir 

otel değerlendirmesi için düşük olduğu düşünülmektedir. Otel ile ilgili yorumlar da genelde olumsuzdur. Olumsuz 

yorumlara örnek vermek gerekirse; otelin eski, yemeklerinin kötü, havuz suyunun soğuk ve pis olduğudur. 

 

Eker Bermuda Otel’e bakıldığında puanının 7.5 olduğu görülmektedir. Otelle ilgili yorumların genel olarak olumlu 

olduğu görülmektedir. Turistler tarafından otelin lokasyon olarak iyi bir konumda olduğu servis hizmetlerinin iyi 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Hotel Arteka’da momondo.com’da yer alan bir başka otel olup otelin puanı 10 üzerinden 7.8’dir. Otelle ilgili 20 

yorum yapılmıştır. Yorumların çoğunun olumlu olması dikkat çekicidir. Otelin kahvaltısının lezzetli ve servisinin 

mükemmel olması en olumlu yorumlanan konulardandır.  

 

4.INHORES 

Sitenin adı geçen resmi web URL’si http://www.inhores.com ’dur. Site kullanıcılarını “Tatilci Dostu, Sizin Dostunuz.” 

sloganıyla karşılamaktadır. Site adını “Internet Hotel Reservation (Internet Otel Rezervasyonları)” sözcüklerinin baş 

hecelerinden almıştır. 

 

Sitede Erdek bölgesinde yer alan 20 otel bulunmaktadır. Ancak bu otellerden sadece bir tanesine yorum yapılmıştır. 

Bu otel ve yorumu aşağıda verilmiştir: 

 

Sitede sadece Kırtay Otel’le ilgili iki yorum bulunmaktadır. Bu otel dışında kalan diğer otellere yorum yapılmamıştır. 

Kırtay Otel ile ilgili olarak ise turistlerden biri yorumunda denizde ve havuzda müzik çalınması gerektiğini belirtmiş 

ve bu konuyu otel için bir eksiklik olarak görmüştür. Aynı turist otelin otoparkına giriş ve çıkışın da çok zor olduğunu 

yorumlarına eklemiştir. 

 

 

5.HOTELS COMBINED 

Otel arama motorunun tam adı http://www.hotelscombined.com’dur. Sitede Erdek bölgesinde yer alan 7 otel 

bulunmaktadır. Bu otel arama motorunda diğer arama motorlarından farklı olarak dikkati çeken nokta sitede 

bulunan otellerin yorumlamaya açık olması ancak bu yorumlara ulaşılamamasıdır. Sitede yer alan Erdek otellerinin 

sadece 3 tanesi turistler tarafından 10 üzerinden puanlandırılmıştır. Puanlandırılan oteller; Mavi İnci Park Otel (20 

yoruma göre 6.7 puan), Eker Bermuda Otel (18 yoruma göre 6 puan) ve Acet Otel (5 yoruma göre 8 puan)’dir. 

 

6.EXPEDIA 

http://www.expedia.com otel arama motoru yabancı kökenli bir motor olup, Türkçe dil desteği bulunmaktadır. 

Expedia’da 14 adet Erdek oteli bulunmaktadır ve bu otellerden sadece 4 tanesine turistler tarafından yorum 

yazılmıştır. Yorum yazılan oteller ve yorumları aşağıda verilmiştir: 

 

Mavi İnci Park Otel ile ilgili bir yorum bulunmaktadır. Bu yorumdaki olumlu yön otelin lokasyonuyla ilgili olup 

olumsuz yorum banyonun küçük olması ve temiz olmamasıdır.  
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Sitede bulunan Tuana Otel ile ilgili iki yorum bulunmaktadır. Bu yorumların olumlu yanı otelin konum olarak iyi bir 

yerde olması, olumsuz yanı ise otelin tadilatı ihtiyacı olmasıdır. 

  

Agrigento Resort Otel ile ilgili yapılan bir yorumda personelin güleryüzlü olduğu ve otelin diğer kullanıcılara tavsiye 

edildiği yazmaktadır. 

 

Site kullanıcıları tarafından yorumlanan son otel Acet Otel’dir. Otelle ilgili sadece bir yorum bulunmaktadır ve bu 

yorumda da otel olumlu şekilde yorumlanmıştır. 

 

7.AGODA 

Özellikle Güney Asya ülkelerine yapılan seyahatlerde tercih edilen bir otel arama motoru olan 

http://www.agoda.com’da 6 adet Erdek oteli bulunmaktadır. Sitede otellere verilen puanlamalar ve puan veren kişi 

sayısı görülmekte ancak yorumlara ulaşılamamaktadır. Otellerin puanları ve kaç kişi tarafından puan verildiği 

aşağıda sıralanmıştır: 

 

-Gülplaj Otel 11 kullanıcı tarafından 7.5,  

-Sami Engin Apart Otel 1 kullanıcı tarafından 8.8, 

-Aloria Garden Otel 28 kullanıcı tarafından 7.2, 

-Helin Otel 35 kullanıcı tarafından 6.1, 

-Agrigento Resort Otel 2 kullanıcı tarafından 5.2 ve  

-Konuk Otel 19 kullanıcı tarafından 3.8 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

 

Yukarıdaki puanlamalara göre Erdek’teki otel tercihini Agoda otel arama motorundan yana kullanan turistlerin en 

memnun kaldıkları otelin Sami Engin Apart, en memnun kalmadıkları otelin ise Konuk Otel olduğu söylenebilir. 

 

8.HOTELS 

Dünyanın en büyük otel arama motorlarından birisi sayılan http://www.hotels.com’da yer alan Erdek oteli sayısı 

14’dür. Bu tesislerden 6 tanesi site kullanıcıları tarafından yorumlanmıştır. Yorum yapılan oteller aşağıdadır: 

 

Tuana Otel’e 5 kullanıcı yorum yapmıştır. Bu otele turistler tarafından yapılan yorumlarda ilgi çeken nokta yorum 

yapan kişiler birbirlerine yakın tarihlerde (biri 2 Temmuz 2018-3 gece, diğeri 4 Ağustos-3 gece) otelde konaklamış 

olmalarına rağmen biri otelden hiç memnun kalmazken diğer bir kullanıcı otelden son derece memnun kalmıştır. 

Otelin olumlu yorumlamaları; otelin konumu iyi, otel çalışanları güleryüzlü ve samimi, mezeler çok lezzetli, otel 

denize sıfır; olumsuz yorumlamaları; otele tadilat gerekli, fiyatı verdiği hizmetlere göre yüksek ve yüksek ses kaynaklı 

sıkıntılar var. 

 

Kiraz Mini Motel ile ilgili 1 kullanıcı yorum yapmış ve otele 10 üzerinden 6 puan vermiştir. Kullanıcı otelin iyi yönlerini 

denizinin güzel olması ve kahvaltısının çeşitliliği olarak yorumlamış, kötü yönlerini ise odada eksiklikler olduğunu ve 

şezlonglarda yer olmadığını belirtmiştir. 

 

Alevok Otel için 3 kullanıcı yorum yapmıştır. Bu arama motorunda bu otel için puanlama yapan kullanıcıların ikisi 

otele tam puan vermiş diğer kişi ise 8 puan vermiştir. Bu nedenle otelin diğer kullanıcılar tarafından tercih edilme 

oranı oldukça yüksek görünmektedir. 

 

Mavi İnci Park Otel’le ilgili 3 kullanıcı yorum yapmıştır. Otelin ortalama puan 7.6’dır. Yorum yapan turistler otelde 

çalışanların ilgili olduğunu ancak odaların küçük olduğunu, otelin konum olarak yerinin çok iyi olduğunu ancak 

banyoların küçük olduğunu ve temiz olmadığını belirtmişlerdir. 

 

Acet Otel’e 2 kullanıcı yorum yapmıştır ancak bu kullanıcıların yorumları ile ilgili dikkati çeken noktalar vardır. İki 

kullanıcı birbirlerine yakın tarihlerde (birisi Nisan 2018’de 1 gece, diğeri ise Haziran 2018’de 3 gece konaklama 
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yapmıştır.) kalmış olmalarına rağmen ilk kullanıcı otel için “Olağanüstü”, ikinci kullanıcı ise otel için “Berbat” 

ifadelerini kullanmıştır. Birinci kullanıcının yorumları genelde otel memnuniyeti ile ilgili olup kullanıcının otelde 

beğenmediği bir husus bulunmamaktadır. İkinci kullanıcının otelde hoşuna gitmeyen şeylerin başında otelin bakım 

gerektirdiği, duşlarının arızalı olduğu, odalarının kaldıkları süreler içerisinde temizlenmediği, çöplerin alınmadığı ve 

havluların alınmadığı gibi hususlar gelmektedir.  

 

Agrigento Resort Otel için de 2 kullanıcı yorum yapmış, kullanıcılardan birisi otelden çok memnun kaldığını ve oteli 

tekrar tercih edeceğini belirtirken diğeri otelden memnun kalmadığını ve oteli tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir. 

Memnun kalan kullanıcı yorumunda olumlu yorum sadece personelin güler yüzlü olduğunu belirtmiştir. Memnun 

kalmayan kullanıcı ise “bakımsız ve eski” başlığı altında otelle çok uzun bir yorum yazmıştır. 

 

9.OTEL CENNETİ 

Erdek’te faaliyet gösteren otellerin aranabileceği bir diğer otel arama motoru www.otelcenneti.com olup sitenin 

sloganı “Tatiliniz cennet olsun.”dur. Bu motorda Erdek ilçesindeki 36 tesisle ilgili arama yapılabilir. Sitede otellerin 

tümüyle alakalı kullanıcı yorumu bulunmaktadır. Bu otellerden rastgele seçilen 5 tesisle ilgili yorumlar aşağıda 

verilmiştir. 

 

Otel arama motorunu kullanan turistler tarafından 5 puan üzerinden 5 puan verilen Nergiz Otel ile ilgili 1 kullanıcı 

yorumu bulunmaktadır. Otele verdiği puandan da anlaşılacağı üzere kullanıcı adı geçen otelden son derece 

memnun kalmış ve otele tekrar geleceğini belirtmiştir. 

 

İki kullanıcı tarafından yorumlanan bir diğer otel Çizenel Otel’dir. Her iki kullanıcı da yorumlarında bu otelde 

konaklamaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Ancak kullanıcılardan biri otele 5 puan diğeri 4 puan 

vermiştir. 

 

Yorum yapılan diğer bir otel ise Yağcı Otel’dir. Otelle ilgili iki kullanıcı yorumu bulunmaktadır. Bu yorumlardan birisi 

son derece olumsuz diğeri ise son derece olumludur. Bu iki kullanıcının birbirlerine yakın tarihlerde bu otellerde 

konaklama tesisinde kalmış olmaları ilgi çeken bir detaydır. 

 

5 tam puan üzerinden 3 ve 4 olmak üzere iki kullanıcı tarafından yorumlanan Yücel Otel’den her iki kullanıcı da 

memnun kalmışlar ve memnuniyetlerini yorumlarına da yansıtmışlardır. 

 

Otel Bir İnci Yalısı da Erdek’te faaliyet gösteren bir oteldir. www.otelcenneti.com arama yaparak satın alınan otelle 

ilgili iki kullanıcı olumlu yorumda bulunmuştur. Otele verilen puanlar 5 üzerinden 4 ve 5 tam puandır. 

 

10.TRIVAGO 

Trivago kendisini dünyanın en büyük arama motoru olarak tanıtmaktadır. https://www.trivago.com.tr URL 

adresinden ulaşılabilen sitede Erdek bölgesindeki 16 otelle ilgili arama yapılabilmektedir. Ancak kullanıcılar 

tarafından sitedeki otellere yorum yerine belli kategoriler (konum, odalar, servis, temizlik, fiyat dengesi) üzerinden 

puan verildiği görülmüştür. Yorum yapılan otel sayısı sadece 1 tanedir. Bu otel de Alevok Otel olup otele 10 tam 

puan verilerek “Ailemi gönderdim çok memnun kalmışlar, çok teşekkür ederiz.” yorumu yazılmıştır. 

 

11.TRIPADVISOR 

“Dünyanın en çok ziyaret edilen seyahat sitesi” olarak açılan sayfanın web adresi http://www.tripadvisor.com ’dur. 

Sayıca en fazla (62 adet) Erdek otelinin aranabildiği arama motorudur. Sitede kullanıcılar tarafından yorum yapılmış 

14 otel bulunmaktadır. Bu otellerden rastgele seçilmiş 5 tanesi ve kullanıcı yorumları aşağıdaki gibidir: 

 

Otel arama motorunda Pınar Otel ile ilgili 27 yorum yapıldığı ve bu yorumların hemen hemen hepsinin (24 adet) 

son derece olumsuz yorumlar olduğunu belirtmek gerekmektedir. Diğer 3 yorumda da otelle ilgili olumlu 
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yorumların yanı sıra olumsuz yorumlar da bulunmaktadır. Araştırmamız yapılırken kullanıcılar tarafından belki de 

en fazla yorumlanan ve yorumların hemen hemen hepsinin olumsuz olduğu tek otel Pınar Otel’di. Otelle ilgili 

şikayetlerin başında, otel odaları ve otelin aşırı bakımsızlığı, temizliğe önem verilmemesi, yemeklerin berbat olması, 

vb. gelmektedir. 

 

Arama motorunda yer alan otellerden birisi de Bisera Otel olup otel hakkında 14 yorum bulunmaktadır. Bu 

yorumların da yukarıda adı geçen otel gibi olumsuz olması dikkat çekicidir. Kullanıcıların çoğu otele 10 üzerinden 1 

puan vermişlerdir. Otelde en fazla şikayete konu olan odaların çok küçük olması, oda banyolarının çok kirli olması, 

odalar da dahil olmak üzere otelin temiz olmaması, yemeklerin iyi olmaması, otel personelinin uygunsuz davranışları 

vb.’dir. 

 

Hillpark Otel’de Tripadvisor’da yer alan Erdek otellerinden birisidir. Bu otelle ilgili sitede 27 yorum bulunmaktadır ve 

ne yazık ki bu yorumlar da yukarıda adı geçen iki otel gibi olumsuz niteliktedir. Otelle ilgili en fazla şikayet, odaların 

temiz olmaması, otel binasının bakımsızlığı, yemeklerin lezzetsizliği veya çeşidinin azlığından gelmektedir. 

 

Sitede yer alan Ener Otel ile ilgili yapılan 3 kullanıcı yorumu da otele dair olumsuz cümleler içermektedir. Kullanıcılar 

bu oteli kesinlikle tercih ve tavsiye etmemektedirler. 

 

Yosun Otel’e yapılan 10 yorumla ilgili ilginç bir detay dikkatimizi çekmektedir. Yorumların 5’i son derece olumsuz 

diğer 5 yorum ise son derece olumluydu. Bu da bize bir hizmet sektörü olan konaklama sektöründen hizmet alan 

tüketicilerin aynı deneyimi farklı farklı değerlendirebildiklerinin açık bir kanıtı olarak gösterilebilir. 

 

12.NEREDEKAL 

http://www.neredekal.com ’da ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir arama motoru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Motorda toplam 74 adet Erdek oteli var olarak görünse de hakkında yorum yapılan 21 adet Erdek oteli 

bulunmaktadır. 

 

Polem Otel, kullanıcıların 10 tam puan üzerinden 9.3 puan verdikleri ve 55 kullanıcı tarafından yorumlanan bir Erdek 

otelidir. Otelle ilgili yapılan yorumlar genelde olumludur. Kullanıcıların şikayetçi oldukları konular genel olarak, 

odaların temiz olmadığı, yemek çeşidinin az olduğudur. Otelin konumu, denize sıfır olması ve personelin iyiliği 

olumlu yorumların temel noktasıdır. 

 

Otel arama motorundan rastgele seçilen ikinci otel Sare Otel’dir. Otelin site kullanıcıları tarafından verilen puanı 6.8 

olup otel hakkında 21 kullanıcı yorumu bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından aile oteli olduğu konusunda hem fikir 

olunan hakkında olumsuz ve olumlu her türlü yorumun yapıldığı bir Erdek otelidir.  

 

Çam Apart Otel de web sitesinde yer alan bir oteldir. Otele yorum yapan kullanıcıların hemen hemen hepsi otele 10 

tam puan vermişlerdir. Otelle ilgili en olumsuz yorum “Bir de havuzu olsa çok süper olacak.” yorumudur. 

 

Mavi İnci Park Otel’in verdiği hizmetler site kullanıcıları tarafından 10 tam puan verilerek ödüllendirilmiştir. Otele 

kullanıcılar tarafından yapılan 3 yorumun ortak noktası otelin beklentilerin üzerinde olmasıydı. 

 

Aloria Garden Otel, 91 kullanıcı yorumuyla hakkında en fazla yorum yapılan otellerden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Otelin toplam puanı ise 9.6’dır. Bu oran bize otelde konaklayan turistlerin bu otelden memnun 

kaldıklarını, oteli tekrar tercih ve tavsiye edebileceklerini göstermektedir. 
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4.GENEL DEĞERLENDİRME, ÖNERİLER VE SONUÇ 

 

İnsan istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerine getirilen sunumlar olarak tanımlanabilecek hizmetin soyutluk, 

eşzamanlılık, stoklanamazlık, heterojen olma, ayrılmazlık, dayanıksızlık gibi karakteristik özellikleri bulunmaktadır. 

Turizm de hizmet sektörlerinden biri olup ülkemizde bacasız sanayi olarak adlandırılmaktadır. 

Son yıllarda çok büyük bir hızla gelişen teknoloji sayesinde insanlar internete bağlanabilen akıllı cep telefonları, 

tabletler, diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar sayesinde istedikleri herhangi bir bilgiye saniyeler içinde 

ulaşabilmektedirler. Günümüz şartlarının bir gereği olarak artık daha yoğun olan insanlar oturdukları yerden 

istedikleri web sitelerine bağlanabilmekte ve site üzerinden kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerden satın 

alabilmektedirler. 

 

Web üzerinden insanlara sağlanan hizmetlerden birisi de web tabanlı otel arama motorlarıdır. Potansiyel turistlere 

tatillerini planlama konusunda yardımcı olan ve sayıları her geçen gün artan bu motorlar sayesinde insanlar tatillerini 

(gidecekleri destinasyon, tatilin süresi, tatilin tarih aralığı, destinasyondaki imkanlar, etkinlikler, faaliyetler, 

destinasyonda ve çevresindeki gezilip görülebilecek yerler, vb.) planlayabilmektedirler. 

 

Bu çalışma yapılırken 50 adet otel arama motoruna ulaşılmış ve bu motorlar tek tek incelenmiştir. Çalışma 

konumuzu Erdek otelleri oluşturduğundan Erdek otellerine yer veren arama motorları çalışmamız kapsamına 

alınmıştır. Çalışmamızda güncel verilere ulaşmak adına 2017 ve 2018 tatil sezonu esas alınmıştır. Çalışmamızda 

gözetilen bir başka husus ise bu otellere kullanıcılar tarafından yorum yapılabilmesi ve puan verilebilmesidir. 

Yukardaki kısıtlamalar dikkate alındığında çalışma kriterlerimize uygun 12 adet arama motoru bulunmuş ve bu 

motorlar içerik analizi yapılarak detaylı olarak taranmıştır. 

 

Tahmin edileceği üzere bir otel işletmesinin şikayete konu olacağı nedenlerin başında aşağıdaki hususlar 

gelmektedir. Bu hususlar Erdek’te faaliyet gösteren oteller için de aynıdır. 

 

- Odalar (odanın küçük olması, bakımsız olması, eski olması, odada yeterli eşya olmaması, odadaki 

eşyaların eski veya kullanışsız olması, odanın temiz olmaması, oda fiyatının yüksek olması gibi) 

- Banyo ve tuvaletler (banyo veya tuvaletin küçük olması, temiz olmaması, hijyenik olmaması, 

kullanılan malzemelerin yetersiz olması, havluların eski ya da kirliliği gibi) 

- Restoranlar (yemek yenilen yerlerin temiz olmaması, yemek çeşidinin az olması, yemeklerin 

lezzetsiz olması gibi) 

- Havuz (havuzun temiz olmaması, yetersiz şezlong gibi) 

- Deniz (denizin kirli ya da yosunlu olması, yeterli şezlong olmaması gibi) 

- Otelde uygulanan fiyatlar (oda ücretinin yüksek olması, otelde sunulan bazı aktivitelere fiyat 

konulması ya da yüksek fiyat konulması gibi) 

- Personel (personelin asık suratlı olması, güler yüzlü olmaması, sorunlarla ilgilenmemesi, misafirle 

yüksek sesle konuşması gibi) 

 

Çalışmamızda tespit edilen bulgular ışığında elde edilen öneri ve sonuçlar ise aşağıda verilmiştir: 

 

- Web tabanlı otel arama motorlarının hepsinde üye olma seçeneği bulunmaktadır. Üye olan 

kullanıcılara web sitesinde bir takım fırsatlar da sunulmaktadır. Bu fırsatlara örnek olarak; son 

dakika otelleri, gizli fırsatlar, kişiye özel kampanyalar, uçak mili, 10 gece konaklamaya 1 gece 

bedava verilebilir. 

- Çalışma yapılırken hizmetin kendine has birtakım özelliklerinden dolayı insanların hizmet algısının 

birbirinden çok farklı olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle alınan hizmetten duyulan mutluluk veya 

mutsuzluk insanların beklentileri ile alakalıdır denebilir. 

- İnsanların olumlu deneyimlerini değil de olumsuz deneyimlerini daha çok kişiyle paylaşmaya istekli 

oldukları bilimsel olarak kanıtlanmış bir tez olup bu tez turizm sektöründe de kanıtlanabilir 

durumdadır. Yani herhangi bir otelden aldığı hizmeti beğenen insanlar bunu daha az kişiyle, hizmeti 

beğenmeyenler ise beğenenlerin en az 3 katı kişiyle bu olumsuz deneyimi paylaşmaktadırlar. 
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- Çalışmamız yapılırken göze çarpan bir başka nokta ise aynı veya birbirine çok yakın tarihlerde aynı 

otelde konaklayan kişilerden birisinin bu hizmeti “Berbat” olarak nitelendirip 10 üzerinden 1 puan 

vererek değerlendirmesi, diğer kişinin ise “Olağanüstü” deyip otele 10 puan vermesidir. 

- Otel arama motorları da insanlar kendi web sayfalarından tatil hizmeti satın alsınlar diye bir nevi 

satın almayı hızlandırmak için site kullanıcısına “Şu an bu otele bakan … kişi var.”, “Bu otelde son 

bir oda kaldı.”, “Otelin bu fiyatı için son gün.” gibi mesajlar göndermektedirler. Bu husus otel arama 

motorlarının birinden tatil satan alan bir kullanıcının dikkatinden kaçmamış, kullanıcı bunu olumsuz 

bir yorum olarak otelin hanesine şu şekilde yazmıştır; “web sitesinden otelimizi seçerken bize bu 

otel için son oda dediler ama otele gittiğimizde otelde bizim dışımızda sadece bir oda daha 

doluydu.” 

- Herhangi bir otel arama motorundan tatil satın almayı hızlandırmak için bu sitelerin başvurdukları 

yollardan birisi de kullanıcıya gelen “Şu anda bu otele bakmakta olan … kişisiniz.” mesajıdır. 

- Tatil planlaması yapan ailelerin bebekli aile, çocuklu aile, ailede engelli birinin olması, ailede kronik 

hastalığı olan birinin olması gibi özel durumları olabilir ve tatil yeri seçimini bu hususları gözeterek 

yapmaları gerekebilir. Otel arama motorlarının da bu hususları bilmesi ve kullanıcılara bu yönde 

yardımcı olması beklenmektedir. 

- Özellikle sürekli olumlu yorumlanan otellere yorum yapan kullanıcıların gerçek kişiler (o otelde 

belirli tarihler arasında konaklama yapmış kişiler) olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için çoğu otel 

arama motorunda yorum yapanların kimlikleri ve konakladıkları tarihler açık şekilde belirtilmekte 

hatta diğer kullanıcılara bu kullanıcılara soru sorabilme imkanı da sunulmaktadır. Bu şekilde otele, 

eş-dost, akraba, tanıdık gibi otelde konaklama yapmayan kişilerin olumlu yorumlar yapmasının 

önüne de geçilmiş olunmaktadır. 

 

Web üzerinde yer alan her bir arama motorunun işini iyi yaptığını söylemek de kötü yaptığını söylemek de çok doğru 

bir yaklaşım olmadığından potansiyel turistler açısından önemli olan husus tatil alınmak istenen otel arama 

motorunun güvenilirliğinden emin olarak hizmet almaları gerektiğidir. Sonuç olarak bu arama motorlarının tatil 

planı yapmada insanlara çok yardımcı oldukları göz ardı edilemez. 
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ABSTRACT:  

 

California has long lasting rice cropping experience. Weeds are considered a serious problem in California rice 

fields and new techniques have been developed for old and new weed problems. Decades of using a 

continuously-flooded rice cropping system in California have selected specific weed species that display similar 

ecological requirements and growing patterns to rice. Although effective preplanting weed control and proper 

cultural practices including water management is used in weed management program in rice, herbicides continue 

to be the most important component of any weed management program in rice. With the excessive reliance on 

a few herbicides and lack of crop rotation, however, several weeds in rice fields have evolved resistance to 

herbicides including California arrowhead (Sagittaria montevidensis), smallflower umbrella sedge (Cyperus 

difformis), breaded sprangletop (Leptochloa fusca ssp. Fascicularis), field bulrush (Schoenoplectus mucronatus), 

late watergrass (Echinochloa phyllopogon), barnyardgrass (Echinochloa crus-galli), redstem (Ammannia spp.), 

and early watergrass (Echinochloa oryzoides).  In California, rice has more herbicide-resistant weeds than any 

other crop or region in the United States which result in more complex and expensive weed management 

program. Proper identification of weed species and understanding their susceptibility/resistance to herbicides 

are essential to any successful weed management in rice. In addition, knowledge of the species and its 

competitive ability are critical to target the most important and potentially damaging weeds.  Most California 

rice fields have between 10 to 15 weed species, however, not all of these species have similar damaging effects 

on rice. To develop effective weed control practices, it is not enough only to identify a particular species, but 

whether or not it exhibits herbicide resistance. Selection of any herbicide program in rice is difficult. Weed 

pressure, herbicide resistance, water management practices, weather conditions, herbicide formulation, and 

nearby nontarget susceptible plants influence the any decision to select herbicide programs.  The ideal and most 

effective weed management program integrated prevention, good cultural and water management practices, 

and herbicides. South Marmara Region and California’s farmers, researchers and all stakeholders should 

exchange their experience and information to manage weeds more sustainable way. 

 
Key words: Rice, South Marmara, Weeds 
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INTRODUCTION 

 

Rice (Oryza sativa L.) is grown over a wide range of agroecosystems to feed more people than any other crop 

(Pusadee et al. 2009). Generally weeds represent a major obstacle for rice production (Ni et al. 2000) and may cause 

up to 96% yield reductions when left uncontrolled (Ampong-Nyarko and De Datta 1991). In California (CA), over 

200,000 ha of flooded rice are grown in a water-seeded, continuously flooded system that has successfully 

suppressed certain non-aquatic weed species such as barnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) and 

bearded sprangletop (Leptochloa fusca (L.) Kunth var. fascicularis (Lam.) N. Snow).  Currently, rice growers in 

California flood fields at the beginning of the growing season, and then pre-germinated rice seed is direct-seeded 

onto the flooded field by airplane. A flood with a depth of 10-15 cm is maintained until approximately one month 

before harvest, when the field is drained to allow rice harvesting. 

Although effective preplanting weed control and proper cultural practices including water management are 

important components of weed management in CA rice, herbicide is considered the most important tool within 

the weed management program. With the excessive reliance on a few herbicides and lack of crop rotation, 

however, eight different weeds in rice fields have thus far evolved resistance to herbicides (Heap 2018; Hill et al. 

1994). Alarmingly, CA rice is home to more herbicide-resistant weeds than any other crop or region in the United 

States, underscoring the fragility of this cropping system (Fischer et al. 2000, 2009; Linquist et al. 2008).  

 

Weed populations have always been dynamic and the continuous use of almost any management practice alone 

has resulted in the loss of weed control. Therefore, the best weed management in rice should depend on 

prevention and integration of multiple practices to manage weeds. 

 

WEED MANAGEMENT IN RICE 

 

Prevention is an important part of rice weed control but unfortunately is not practiced as much as it should be. Use 

of certified seeds, the cleaning of farm implements when moving from field to field, and the elimination of rice 

weeds growing on levees and roadsides are good practices to minimize weeds in any field. Weeds grow on rice field 

levees can be a major source of weed seeds that infested future rice planting in the field. 

 

Although proper cultural practices are generally, not enough to have sufficiently weed control but they can greatly 

suppress weeds and enhance the effectiveness of herbicides used. Most, if not all of cultural methods will be a 

necessary part of crop management, so in controlling weeds, they become extremely cost effective. For example, 

good water management can be the most efficient method available to suppress weed species such as sprangletop 

and barnyardgrass, to the point that herbicides can control them more effectively. 

 

Tillage and land leveling influence weed germination and growth. High and low areas and steep slopes within a 

flooded basin make it impossible to achieve a uniform water depth, resulting in uneven weed and rice plant growth. 

Leveling to slopes that are more gradual and eliminating off-grade highs and lows within each basin greatly improve 

weed control. Choice of field grade and levee spacing is influenced by several factors. To create a desirable grade 

for optimum weed control and rice growth, allow variation of no more than 5 to 8 cm between shallow and deep 

areas of a basin. This can be facilitated with a fall between levees of 8 cm or less. Although fields with near zero 

grades may improve weed control and rice stand establishment, they are more difficult to drain for postemergence 

herbicide applications that require rapid drainage and reflooding. 

  

Proper water management is the most important factor in controlling weeds in rice. Ideally, fields should be flooded 

continuously to a depth sufficient to suppress weeds, particularly the grasses and sedge—generally 10 to 15cm 

deep. The advent of weed resistance to many of the into-the-water herbicides has necessitated a change to foliar-

active or contact herbicides. Foliar herbicides require good coverage on the weed, thus if used early in the season 

when weeds are small, the field must be drained. Rapid reflooding for weed suppression and to prevent a new flush 

of germination is also necessary. This will be next to impossible on fields that take several days to flood or where 

water is insufficient to reflood rapidly. Where irrigation structures or water availability does not allow for rapid 
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drainage and reflooding, it may be necessary to reduce field size. Large fields may be made smaller, or each basin 

managed independently with separate inflows and outflows to achieve the necessary water precision to optimize 

foliar herbicides. 

 

Not all rice soils can be rotated to other crops. However, rotation out of rice can greatly reduce weed populations 

in subsequent rice crops. In fields that can be rotated to other crops, use rotation to greatly reduce the numbers 

and species of weeds that cannot be selectively controlled with herbicides and cultural practices in rice. Non-

flooded conditions, seedbank decay and alternative herbicides in the rotation crop all contribute to reducing future 

weed infestations. In fields where perennial weeds with tubers, rhizomes, or large rootstocks, a dry fallow rotation 

out of rice may be necessary. In rice-only soils, a rice-rice rotation of the cultural method such as flooding one year 

and dry seeding or stale seedbed techniques the next, coupled with non- selective preplant herbicides, may help in 

controlling weed species resistant to normally used rice herbicides. 

 

Herbicides are widely used to control weeds in rice. Most of the new herbicides are limited in the spectrum of 

weeds controlled. While they may be applied alone for weed control, they are more frequently used in 

combinations or in sequence with another herbicide. To select the most effective herbicide(s) for a specific 

situation, several characteristics of the herbicide should be considered including weed control spectrum, time of 

application, water management, residual activity, and mode of actions. Tank mixtures may be used when two or 

more herbicides are compatible. This requires that not only must they be chemically compatible, but also best 

management practices for their application such as timing and water depth are the same. Tank mix combinations 

can reduce the cost of application and often reduce the rates of one or more herbicides. The purpose of 

combinations is to broaden the spectrum of weed control such that each herbicide in the mix will control the weeds 

missed by its partner. Even though some herbicides complement each other in timing and weed spectrum, they 

cannot be mixed because of antagonism. Antagonism can be manifested in either injury to rice or as a lack of weed 

control. 

 

The reliance on herbicide as main tool to manage weeds can results in serious problem with herbicide resistance 

weeds. For example, in California rely heavily on herbicides for weed control, as it has been estimated that up to 

97% of CA rice fields are treated with herbicides at least once in the growing season (Fischer et al. 2010) resulted in 

serious herbicide resistant problem. Weed resistance to herbicides is currently a major problem in CA rice 

production, where heavy infestations of grasses, broadleaves, and sedges are not uncommon. Furthermore, lack 

of broad spectrum weed control herbicides and development of herbicide-resistant (R) weeds has made weed 

management in CA rice more complex and costly, requiring frequent herbicide applications, which in turn enhances 

herbicide environmental load and potential drift damage to neighboring crops (Hill et al. 2006).  

 

Herbicide resistance is the ability of certain biotypes within a weed species to survive an herbicide treatment that 

would normally have killed it. Herbicide-resistant biotypes are present within a weed species’ population as a part 

of normal genetic variation. Repeated use of the same herbicide or herbicides with the same mode of action will 

select for herbicide-resistant biotypes. In addition, the same weed can be resistant to more than one type of 

herbicide. 

 

Integrated approach has been developed to prevent and mange herbicide resistant weeds including prevent 

resistant weeds from going to seed, and manage weeds that have exhibited resistance so that their spread is 

prevented. Several cultural practices that suppress weed growth and reduce weed seed carryover are described 

above. Most importantly, use herbicides with different mode-of-action group numbers as alternates to, in 

combination with, or in sequential applications with the herbicide to which resistance has been developed.  

 

Other management methods that help manage herbicide resistance include: the stale-seedbed technique; 

alternating stand establishment systems; monitoring field for weeds that have escaped treatment and controlling 

them along with late-season flushes; using certified seed; and maintaining a suppressive water depth. When in 

doubt, assume resistance and use appropriate resistant management strategies. 
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SHARING EXPERIENCE AND KNOWLEDGE 

 

The problems in the South Marmara are not much different from California rice cropping because of similarities of 

growing methods (See. Uludag at his book). Main weeds such as Echinochloa spp. and Cyperus spp. etc are the 

common weeds in the both areas. Herbicide resistance weeds have been the main problems in the South Marmara 

although they have not been well documented. Problems especially new ones should be solved they are very local 

and not big. Sharing knowledge and experience to prevent new problems and solve current ones seem a pivotal 

point of collaboration between farmers, academicians, and other related parties.  
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ÖZET:   

 

Ortak doğal kaynakların nasıl yönetilmesi gerektiği konusu literatürdeki tartışmalı anlardan biridir. Thomas 

Hobbes’un felsefesinden etkilenen yaklaşımlar merkezi düzenlemeleri önerirken, alternatifleri piyasa 

mekanizmalarını ön plana çıkarmaktadır. Her iki yaklaşıma karşı çıkan Elinor Ostrom’a göre ortak doğal 

kaynakların kullanımını kısıtlayan kuralları geliştirme sürecinde birbirini tanıyan insanların aralarındaki ilişkilerin, 

güven, karşılıklılık ve itibara dayanması nedeniyle birbirini tanımayan insanlara göre daha başarılı olmaktadır. Bu 

noktadan hareketle, piyasa mekanizmaları ve devlet düzenlemesi yerine, ortak doğal kaynakların yerel toplumlar 

tarafından geliştirilen sistemler ile sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini savunmuştur. Çalışmalarında 

bahsettiği gibi çözümün iyi yönetişim ve katılımcılık ilkeleri ışığında, doğal kaynakların yönetiminin ve karar alma 

mekanizmalarının yerel halka verilmesinde olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede nasıl yönetileceği tartışmalı 

olan doğal kaynakların biri de sulamada kullanılan su kaynaklarıdır. Türkiye’de sulama yönetimini 1950’li yıllardan 

günümüze Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yürütmektedir. Bu süreçte inşa ettiği sulama tesislerinin büyük 

bir kısmını doğrudan kendisi işletmiştir. 1990 yılından itibaren su yönetiminde değişim sürecinin yaşandığı 

görülmektedir. Tesislerin dağınık, işletme ünitelerinden uzakta bulunması, DSİ tarafından işletilmesinin ekonomik 

olmaması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de katılımcı sulama yönetimi anlayışının benimsenmesi, 

kullanıcıların tesislerin işletme, bakım ve su yönetimine aktif olarak katılımlarının sağlanması gibi nedenlerle 

tesisleri, yerel yönetim birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları Sulama Birlikleri’ne devretmeye başlamıştır. 

DSİ’nin 1993 yılında başlatılan “Hızlandırılmış Devir Programı” aracılığıyla işlettiği tesislerin devrini amaçlamış, bu 

politikalara hız kazandırabilecek kanuni süreç 8 Mart 2011 tarihinde kabul edilen Sulama Birlikleri Kanunu ile 

tamamlanmıştır. Bu noktada yapılan bu devir işleminin beraberinde daha etkili ve verimli bir su kaynakları 

yönetimini mümkün kılması beklenmektedir. Bununla birlikte bu işlemin ne ölçüde beklenen sonuçları ürettiği 

araştırılması ve alana inilerek yanıtlanması gereken bir sorudur. Bu çalışmanın amacı da Balıkesir’in Gönen 

ilçesindeki Gönen Sulama Birliği örnek alınarak bahsi geçen devir süreci sonrasında, yerelleşen ve sulama birlikleri 

aracılığıyla kullanıcıların yönetimine devredilen sulama yönetiminin ne ölçüde beklenen etkinlik ve verimlilik 

hedeflerine ulaştığını ve sorunları çözüp çözemediğini incelemek olacaktır. Çalışmada yukarıda bahsedilen teorik 

tartışmalara kısaca değinildikten sonra, Türkiye’de sulama yönetiminin tarihçesinden bahsedilecek ve sonrasında 

paydaşlarla yüz yüze yapılacak derinlemesine görüşmelerden elde edilecek veriler ve kullanım istatistikleri 

aracılığıyla birliklerin performansı olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konulacak. 

 
Anahtar sözcükler: Sulama birlikleri, Yönetişim, Sulama yönetimi, Katılımcı doğal kaynak yönetimi. 
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ABSTRACT:   

 

Questions surrounding the management of common natural resources are controversial issues in the literature.  

While approaches influenced from Thomas Hobbes suggest central arrangements, their alternatives draw 

attention to market mechanisms. Elinor Ostrom opposes both approaches and argues that, relations between 

people who know each other in the process of using common natural resources are more successful than people 

who do not know each other because of their trust, reciprocity and reputation. Ostrom has also argued that 

instead of market mechanisms and state regulation, common natural resources can be managed sustainably with 

systems developed by local communities. For Ostrom solution concerning the management of natural resources 

lies in the delegation of decision making powers to the local people, in the light of good governance and 

participatory resource management principles. In this context, management of water resources for irrigation is 

one of the controversial issues. General Directorate of State Hydraulic Works (SHW) managed the irrigation 

system of Turkey since 1950’s. Large parts of the irrigation facilities constructed in this process were operated 

directly by SHW. From 1990 onwards, a number of change in water management took place. SHW have begun 

to transfer of Irrigation Units to Irrigation Unions formed by local government units on the economic grounds 

and adopted participatory irrigation management system for the active involvement of users in the operation, 

maintenance and water management of facilities. Facilities operated by SWH transferred through the 

"Accelerated Transfer Program" initiated in 1993 and the legal process completed with the Irrigation Associations 

Law, adopted on 8 March 2011. The programme aimed to enable more efficient and efficient water resource 

management. Yet again, there are questions concerning to what extent those expectations about efficiency and 

effectiveness were fulfilled in the field. The aim of this study was to examine Gönen Irrigation Association Case, 

in which irrigation management is localized and transferred to users through irrigation association and analyse 

to what extent expected efficiency and effectiveness goals were met. After briefly discussing theoretical debates 

in the field, history of water management in Turkey will be summarised. In the rest of the paper, data concerning 

water use and operation costs and information from in-depth face-to-face interviews with stakeholders will be 

used to analyse the performance of Gönen Irrigation Union.   

 

Key Words:  Irrigation Unions, Governance, Irrigation Management, Participatory Natural Resource 

Management. 
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GİRİŞ  

 
Su, insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri, tüm canlılığın temel maddesi ve ‘‘her şeyin 

kaynağı sudur’’ diyen Thales’ in anlayışından hareketle yaşamın olmazsa olmazıdır. Ivan Illich’e göre, doğanın kendi 

döngüsü içerisinde belli bir ‘akışkanlığa’ sahip olan su, H2O’ya indirgenebilecek bir madde değil, hem arındırma hem 

de temizleme yeteneğiyle toplumsal niteliğe sahip bir değerdir. Yirminci yüzyıl, insanın hayatını idame ettirmesi için 

önlem aldığı suyu ilk sularla karıştırılmayacak bir sıvıya, H2O’ya çevirmiştir. Önceleri "arılığı yansıtan madde olarak 

algılanan" su, insanların endüstriyel temizlik malzemesi olarak gördüğü, sanayi veya gündelik kullanımda bir enerji 

kaynağı olabilen, kaynakları özel şirketlere tahsis edilip, satılan ticari bir mala dönüştürülmüştür (Illich,2007: 26-28). 

 

İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan su sürdürebilir tarım, enerji üretimi, endüstriyel üretim, ulaşım, 

turizm ve gelişmenin de kaynağıdır. Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1,4 milyon km3 olup % 97,5’u tuzlu su, % 

2,5’u ise tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki tatlı suların %97’si yeraltı sularından oluşmaktadır. 

Yeryüzündeki su kaynaklarının sadece yaklaşık %1’i insanlar tarafından kullanılabilir şekilde bulunmaktadır. 

Dünya’da tatlı suyun %71’i tarım, %18’i sanayi ve %11’i evsel kullanımda kullanılır. Türkiye’nin tatlı su tüketiminin 

%73’ü tarım sektöründe, %16’sı evsel kullanımda, %11’i sanayide gerçekleşmektedir. Türkiye’de tarım, %73’lük 

payla en fazla su kullanan sektördür (DSİ, 2014; USİAD, 2007: 15).  

 

Su yönetimi su kaynaklarının belirli politikalar kapsamında planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve en elverişli 

şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal alanda kullanılan suyun önemli 

oranda olması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için su israfının önlenerek suyun korunması, sulama sistemlerinin 

etkinliğinin arttırılması, su kalitesinin arttırılması, yüzey suyu kullanım miktarının toprak ve ürün tipi ile sulama 

yönteminin gerektirdiği miktar ile sınırlandırılması, yeraltı suyu çekimlerinin sınırlandırılması gibi hususların dikkate 

alınması gerekliliği, suyun nasıl yönetileceği konusunu daha da önemli hale getirmektedir. Bu açıdan sulamada 

kullanılan su kaynaklarının yönetimi, hala nasıl yönetileceği tartışmalı olan konular içerisindedir.  

 

Bu çalışma müştereklerin yönetimiyle ilgili teorik tartışmalardan genel olarak bahsettikten sonra Türkiye’de sulama 

hizmetinin merkezi yönetimden yerinden yönetim birimlerine aktarılması sonrasında yaşanan gelişmeleri 

incelemeyi amaçlamaktadır. Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Gönen Sulama Birliğinin örnek olay olarak incelendiği 

çalışmanın amacı, tarımsal sulama hizmetleri yönetiminde meydana gelen dönüşümün ne ölçüde başta hedeflenen 

etkinlik, verimlilik hedeflerini gerçekleştirdiğinin incelenmesidir.  

 

1. Dünya’da Kentsel Su Hizmetlerinin Tarihsel Şekillenişi, Yaklaşımlar ve Teorik Çalışmalar 

 

Uluslararası alanda yapılan çalışmaların çoğu, sanayi devrimi sonrası kentsel su hizmetleri örgütlenmesini dört ana 

döneme ayırarak incelemektedir.  Sanayi devrimi ile 19.yy ortalarını kapsayan ilk dönemde sanayi devrimi nedeniyle 

kırsal alanlardan kentlere göç yaşanırken, su teminine yönelik hizmetler özel kesim tarafından sunulmuş ve bunun 

bedeli ödeyebilecek zengin kesimlere yansıtılmıştır. İkinci dönem 19. yy ortaları – 1. Dünya Savaşı arasında su temini 

yetersizliklerinden kaynaklanan sağlık sorunları artmış ve bu sorunlara çözüm bulma arayışı yeni yapılanmaya yol 

açmıştır. Özel kesim tamamıyla ortadan kalkmasa da yerel yönetimlerin öne çıkmasıyla su alanında belediyecilik 

uygulamalarının sayısında artışlar görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrasından 1970’lere kadar olan dönemde ise 

su ve bunun yanında elektrik ve iletişim gibi alanlarda devletlerin daha aktif olduğu, bazı yerlerde de belediyelerin 

devam etmekle beraber merkezi yönetimlerin su yatırımlarındaki rolü artmaya başlamıştır. Dördüncü ve son 

dönem olarak değerlendirilen 1980 sonrasında, devlet eliyle verilen hizmetlerin yerini özelleştirme ve ticarileştirme 

almaya başlamıştır (Çınar, 2006: 46-50; Yıldız, 2008: 65).   

 

1970’lerden bugüne suyun metalaşma sürecinde ve politika transferinde önemli aktörler olarak Birleşmiş Milletler, 

Uluslararası Su Kaynakları Birliği, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Su Konseyi, 

Küresel Su Ortaklığı, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) gibi uluslararası birçok kurum, kuruluş ve anlaşma yer 

almıştır. 1970–1990 arası dönemde, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, su kaynaklarının yerel birimler 

tarafından kapsamlı planlama ve fiyatlandırma ilkesi ile yönetilebileceğini savunmuşlardır. Bu dönemde piyasa 

mekanizmalarından bahsedilse de asıl vurgu kamu kamu kuruluşlarının suyu ekonomik bir mal gibi yönetmelerini 
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sağlayacak önlemler üzerinde durulmasına yapılmıştır. Suyun ekonomik bir mal olarak ele alınmasını öneren ilk 

uluslararası girişim, 1992’de Dublin’de toplanan Su ve Çevre Konulu Uluslararası Konferans olmuştur. Aynı yıl Rio’da 

geçekleşen Çevre ve Kalkınma Konulu BM Konferansı’nda da suyun eko-sistemin bir parçası, doğal bir kaynak, sosyal 

ve ekonomik bir mal olarak algılanması gerektiği belirtilmiştir. Dünya Bankası tarafından 1993 yılında yayınlanan ve 

su politikalarının hatlarını oluşturan Su Kaynakları Yönetimi Raporunda ‘‘merkezi yönetimler, sorumlulukların yerel 

yönetimlere ve su hizmetlerinin de mali açıdan özerk özel sektöre devredilmesi konusunda teşvik edilecektir’’ 

ifadesinin yer almasıyla fiyatlandırma ve özelleştirme gibi politikaların gerekliliği vurgulanmaya başlamıştır (Güler, 

1999: 7; Kılıç, 2009: 45-48). Dünya Su Forumları’nın düzenleyicisi olan Dünya Su Konseyi, Dünya Su Forumu’nun 

beşincisini 16–22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Katılımcı sulama yönetimi anlayışı ile 

su kullanıcılarının kurdukları örgütler ve yerel yönetimlerce yapılan sulama işletmeciliğinin ülkemizde bu forumla 

ağırlık kazanmaya başlamasıyla sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun devri hız 

kazanmıştır.  En çok su kullanıcısının bulunduğu sektörün tarım olması nedeniyle suyun yönetimi ve işletilmesi, fiyat, 

verimlilik ve su kaynaklarının korunup geliştirilmesi açısından önemli bir konudur. 

 

Su sorunlarına yönelik geliştirilen çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri kamusal yaklaşımdır. 

Buna göre su kaynakları kamu kesiminin yönetim ve denetiminde olup en azından su alanındaki özelleştirmelerin 

sona ermesi gerekir. Su kaynaklarının mülkiyeti kamu kesiminde olmalı ve su hizmetleri de kamu kesimi birimleri 

tarafından sunulmalıdır. Kamu kesimi, su hizmetlerinin fiyatlandırılmasında maliyetleri göz önüne almak zorunda 

değildir. Bunun yerine, çapraz sübvansiyon yöntemi ile maliyetin çoğunluğu varlıklı kesimlere ödettirilebilmektedir 

(Langford, 2005: 275; Kılıç, 2009: 47-48). Başka bir yaklaşım ise meta yaklaşımıdır. Meta yaklaşımı, geleneksel sosyal 

politikaların yerine sınırlı bir refah devleti, esnek bir emek piyasası ve kısıtlı maliye politikaları öneren bir yaklaşımın 

doğal uzantısıdır Temelde bir metalaştırma süreci başlatmayı ve bunun sonucunda su hizmetleri yönetiminin özel 

kesime devredilmesini hedef olarak göstermektedir. 1990’larla beraber hız kazanan bu yaklaşımın ardında, 

kamunun ekonomideki rolüne ilişkin 1980 sonrasında güçlü bir biçimde vurgulanan ve “Washington Konsensüsü” 

olarak adlandırılan yaklaşım vardır. Bu yaklaşıma göre devletler diğer alanlardaki kontrollerinde olduğu gibi doğal 

kaynaklar üzerindeki sorumluluklarını da özel kesime devretmelidirler (Dane, 2009: 10). 

 

Bu yaklaşımlardan farklı olarak, su hizmetlerinin devlet tarafından yapıldığı geleneksel yönetimden ayrılan bir 

yönetim uygulamaya geçirilmeye çalışılmıştır. Katılımcı Sulama Yönetimi olarak adlandırılan bu yaklaşımda genel 

olarak Sulama Yönetiminin Devri (Irrigation Management Transfer) ve Su Kullanıcı Örgütleri (Water Users 

Association) kavramları hâkimdir. Kamu kurumları, ekonomik sorunları çözüme kavuşturabilmek ve yönetimi 

profesyonelleştirmek için 1980’li yıllardan bu yana Katılımcı Sulama Yönetimi altında operasyon, bakım ve yönetim 

için daha fazla sorumluluk devretmiştir. Başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası finansal kuruluşlar daha fazla 

yer almaya başlamıştır. Buradaki amaç kullanıcıların işletme bakım giderlerine daha fazla katılımı sağlanarak 

sistemleri daha etkin bir şekilde çalıştıracak ve kendi gereksinimlerine daha iyi adapte olacağıdır. Bu konuda çeşitli 

tanımlamalarla fikirler ileri sürülmüştür.  

 

Raymond’a (2004: 2) göre Katılımcı Sulama Yönetimi, çiftçilerin katılım düzeyi, biçimi, yoğunluğuyla ilgili bir 

kavramdır. Katılımcı Sulama Yönetimi yönetişim paradigması çerçevesinde hükümetler, ajanslar ve kullanıcılar 

arasında bir ortaklık olarak düşünülmektedir. Sulama yönetiminin devri, katılımcı sulama yönetiminin daha geniş 

kapsamlı biçimidir. Sulama Yönetimi Transferi sulama sistemlerinin yönetişim, yönetim ve finansmanının 

hükümetten su kullanıcı derneklerine kadar tam veya kısmi bir şekilde devredilmesidir. Salman (1997:1) ise, 

çiftçilerin kendi hidrolik bölgelerindeki suyun yönetiminde önemli roller üstlenerek var olan suyun optimal 

kullanımının sağlanması amacıyla su kullanıcı örgütleri kurması sürecini, Katılımcı Sulama Yönetimi olarak 

adlandırmaktadır. Çiftçilerin sulama sisteminin parçalarını yönetme ve su ücretleri toplama konusundaki katılımının 

genellikle daha verimli bir su kullanımıyla sonuçlandığını teyit etmiş katılımın etkili olabilmesi için, hidrolik ünitedeki 

çiftçilerin kendilerini bir "su kullanıcıları derneği" olarak bilinen tek bir vücutta örgütlemeleri gerektiğini belirtmiştir. 

Su Kullanıcıları Derneği terimini ise şöyle tanımlamaktadır: “Genellikle bir hidrolik birim, bölge veya sulama 

bölgesinde bulunan çiftçilerin sulama sisteminin bazı bölümlerini yönetmek amacıyla resmi bir kurum altında 

toplanmalarıdır.’’ Bu oluşumda çiftçilerin gruplarına, "Su Kullanıcıları Derneği", "Su Kullanıcıları Organizasyonu", 

"Çiftçiler Konseyi", "Çiftçiler Örgütü", "Sulama Birliği" veya "Sulama Bölgesel Kullanıcılar Derneği" gibi farklı isimler 

verilmektedir. Salman’a (1997: 1) göre elde edilen tecrübeler, çiftçilerin sulama sisteminin bölümlerini yönetmede 
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ve su ücretleri toplamasında genellikle suyun daha verimli kullanılmasıyla sonuçlandığını doğrulamıştır. Hoering’e 

(2011: 1) göre özellikle küçük, daha az ticari sistemlerde küçük çiftçilerin ödeme gücü düşük kalmıştır. Amaçlananın 

ters etkisine neden olmuştur. Sulama Yönetimi Transferinin aslında fakir çiftçilerin durumunu olumsuz 

etkileyebileceğine dair artan kanıtların olduğu ve bu durumun aşırılığı söz konusu olduğunda sulama şemalarının 

çökmesine neden olabileceği belirtilmiştir. 

 

Dünya genelinde müşterekler üzerindeki aşırı kullanımın fark edilmesiyle varlıkların doğru kullanımına çözüm 

bulmak için yapılan çalışmalarda William Forster Lloyd, ortak kaynakların kullanımında ortaya çıkan durumu ilk kez 

1833’de “Nüfusu Kontrollerinde İki Ders” adlı yayınında ele almıştır. ‘‘Lloyd’a göre; otlakları kullanan sığırtmaçlar, 

sığır sayısını arazinin besleme kapasitesine göre azaltmanın kendi çıkarlarına olacağı konusunda ikna edilebilirler. 

Ancak, bireysel olarak kimse sığırlarını otlaktan çekmeyi istemez. Bireylerin kazançlarını maksimize etme kararlarının 

toplamı, yeşillikte besleyebileceğinden fazla sığır otlatılmasına neden olacaktır’’ (Brown, 1989: 14; Aktaran Akdemir 

ve Şahin, 2006: 2). Garret Hardin’in 1968’de Science dergisinde yayınladığı Müştereklerin Trajedisi (The Tragedy of 

the Commons) makalesiyle birlikte bugünkü müştereklerin tüm yeryüzü olduğunu savunmuştur. William Ophuls 

bu kavramı genişleterek müştereklerin yeryüzünden başka suyu, üst atmosferi, dış tabakayı, okyanusları ve biyolojik 

devreleri kapsadığını belirtmiştir. Hardin, kullanıcıları bencil, kuralsız ve kısa dönemli çıkarlarını maksimize etmeye 

çabalayan kişiler olarak kabul eder ve bunların ortaklaşa kullanılan doğal kaynakları ümitsiz biçimde aşırı 

tüketecekleri için iyi yönetemeyeceklerini ifade eder. Buna çözüm olarak iki yöntem önermektedir: Doğal 

kaynakların mülkiyet haklarının olması, özelleştirilmesi ve devletin kurallar belirleyerek mülkiyet haklarına sahip 

olup kaynakları kontrol ile yönetmesidir (Akdemir ve Şahin, 2006: 3). Bu önermeler üzerine yapılan ‘‘merkeziyetçi’’ 

ya da ‘‘eko-otoriter’’ olarak adlandırabilen bu yaklaşım çevre koruma adına var olandan daha merkeziyetçi bir 

yönetimsel yapıyı ve demokratik hakların çevreci bir Leviathan’a devredildiği bir politik yapıyı önerir.  Bu geleneksel 

yöntemden farklı diğer bir yaklaşım ise Katılımcı Yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre var olan çevre sorunlarının 

ardında modern toplumların merkezi bürokratik örgütlenmeleri önemli rol oynamaktadır. Modern toplum ve 

örgütlerin yapılanmasında belirli bir emir-komuta zinciri düzeninde, uzmanlaşmaya dayalı işbölümünün geçerli 

olduğu bir idari yapı söz konusudur. Tarihteki örgütlenmelerde merkezileşmenin oldukça baskın olduğu 

görülmektedir. Yaklaşıma göre merkezi örgütlenmeler, karışık çevre meseleleri karşısında yetersiz kalmaktadır. 

Katılımcı yaklaşım, kaynağını Hobbes’ten alan, Max Weber tarafından şekillendirilen merkeziyetçi idare modelini 

eleştirerek yerel bilgi ve yerel kurumların harekete geçirilmesini ortaya koymuştur (Orhan, 2003: 410). 

 

Elinor Ostrom da ortada sanıldığı kadar ciddi bir durum olmadığını ve Hardin’in kuramının dayandığı varsayımların 

gerçekleri yansıtamadığını düşünerek yerel toplumların bazı şartlar yerine geldiği takdirde kullandıkları doğal 

kaynakları kendi kendilerine başarılı şekilde yönetebildiklerini göstermiştir. Ostrom’a (1990) göre yerel topluluklar, 

tarihte müştereklerin yönetiminde yerel olgulara uygun ve herkesin uyduğu kurallar geliştirmişlerdir; bilgi ve 

tecrübelere dayanan bu kuralların başarısı sayesinde insan toplulukları seneler boyunca doğal kaynaklarını yok 

etmeden hayatlarını sürdürebilmişlerdir. Buna göre çözüm, iyi yönetişim ve yerellik ilkeleri doğrultusunda, doğal 

kaynaklar yönetiminin ve karar alma mekanizmalarının yerel halklara verilmesidir (Ostrom, 1990). 

 

“Herkesin mülkü, kimsenin mülkü değildir... Denizdeki balık, balıkçı için değerlidir, çünkü eğer bugün denizde balık 

bırakırsa, yarın denizde balık bulabileceğinin güvencesi yoktur’’(Ostrom, 1990: 3). Oyun teorisyenlerinin 

çalışmalarına dayanan müşterekler sorununa yönelik çözüm önerilerinden biri olan Tutsak İkilemi oyunu, 

müştereklere ilişkin çözümlerde işbirliğinin rasyonel bireyler tarafından yaratılmasının imkânsız olduğunu 

göstermektedir.  

 

‘‘Tutsak İkilemi, her iki tutsağın birbiri ile iletişime geçemediği ve kendi egemen stratejilerini seçtikleri 

varsayımı altında, her ikisi için de en iyi olan üçüncü bir dengenin kaçırıldığı iddiasına dayanmaktadır. 

Her iki oyuncu da ‘‘işbirliği-işbirliği’’ni tercih eder, sonuç ise her ikisinin faydalarının ‘‘eksik, eksik’’ 

olmasıdır. Oluşan denge, ikinci derecede Pareto’dur. Her bir oyuncunun kendi en iyi bireysel stratejisi 

ile oluşturduğu dengede işbirliğine gitmeyi reddederek yeni bir Pareto optimumuna ulaşılamaz. 

Bireysel çıkarların fazlalaştırılması sonucunda ortak (kolektif) çıkarların sürdürülebilirliği imkânsız hale 

gelir. Ostrom, hapishanede mahkûmun koşullarını değiştirememesi ve oyunun kurallarını koyamaması 

durumunda, alınan kararlarda özgür olunamayacağı varsayımını değiştirmenin hapishane için geçerli 
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olduğunu düşünmektedir. Ancak günlük hayatta insanların veya kurumların karar verme özgürlüğünün, 

oyun teorisindeki kısıtlar ve verili durumların aksine var olduğuna dikkat çekmekte, oyunun kurallarını 

koymak ve amansız trajedilerden bireysel kapasitelerin artması ile oyunu kuracak bir müdahale gücüne 

kavuşturarak kurtulmanın söz konusu olabileceğini düşünmektedir. Bu yüzden Ostrom’un ortak mallar 

teorisinde, ortak malların geleceğini oyunun kurallarını değiştirerek kurtarmaya odaklanılmaktadır. 

Gerçek hayatta kurallar, dışarıdan belirlenmemekte, bireyler çıkarları yönünde yeni tercihlere 

yönelebilmektedir. Ostrom Tutsak İkileminden yola çıkarak, etik ve siyaset felsefesi açısından ortak 

malların trajedisinin kendi kendine üretildiği sonucuna ulaşmakta ve oyunun kurallarının yeniden 

kurulabileceği noktasında sosyal bilim kuramlarına cesaret vermiştir (Ergüder ve Uymaz, 2018:4).’’ 

 

Ostrom’a göre, ortak doğal kaynakların kullanımını kısıtlayan kuralları geliştirmekte birbirini tanıyan insanların, 

aralarındaki ilişkiler güven, karşılıklılık ve itibara dayandığından, birbirini tanımayan insanlara göre daha başarılı 

olduğunu belirtir. Buradan hareketle, piyasa mekanizmaları ve devlet yerine, ortak doğal kaynakların yerel 

toplumlar tarafından geliştirilen sistemler ile sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini müdafaa etmiştir.  Yerel 

toplumların kendi sistemlerini kurabilmeleri için karşılıklı güvenin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Malların 

geleceğine yönelik çözümleri işbirliği, kolektif hareket gibi kavramlar çerçevesinde gündeme taşımış, müştereklerin 

kullanımı trajedisine çözüm olarak işbirliği yaklaşımını geliştirmiştir. ‘‘Ostrom, göl, okyanus, sulama sistemi, avlanma 

sahası, orman ve atmosfer gibi insan eliyle yapılmış ya da doğal olan ve yararlanıcıları kullanımdan men etmenin 

zor olduğu, bir kişinin tüketiminin diğer kişiye düşen payda azalma meydana getirdiği kaynakları, müşterekler olarak 

tanımlamaktadır’’ (Ostrom, 1990: 216; Ergüder ve Uymaz, 2018: 3) 

 

Ortak iyiden uzaklaşma, bireyin faydasını maksimize etme isteği ve benzeri insan faaliyetlerinden 

kaynaklanabileceği gibi kaynağa ulaşımın kısıtlanması, çevre tahribatı ve kaynakların yok olmasına neden olan nüfus 

artışının yarattığı aşırı tüketim sorunu sonucunda da meydana gelebilmektedir. Müştereklere erişim hakkının 

kısıtlanması ve ortak iyiden uzaklaşmaya neden olan aşırı tüketimin yarattığı sosyal çıkmazdan bireyler kendi 

başlarına değil, bir dışsal etkenin müdahalesi ile (devlet müdahalesi/özelleştirme) kurtulmaktadırlar. Tüketim 

sorununun çözümünde müştereklerden yararlananların kendi kaynaklarını yönetmek için, işbirliğine yönelmelerini 

sağlayacak kuralları düzenleyen anlaşmalar ve uygulamalar, ya devlet ya da özel kurumlar tarafından sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşmektedir.  Su kullanımının ekonomik, politik ve sosyal yönleri tartışılırken suyun 

kullanımıyla ilgili ortaya çıkan yaklaşımların piyasacı yaklaşım sonrasında su kaynakları üzerindeki her türlü hakkın 

kamuya ait olması gerektiği ifade edilmiştir. Kamusal yaklaşıma göre suyun fiyatlandırılması ve su kaynakları 

mülkiyetinde kamu tekel konumunda olmalıdır. Ostrom ile öne çıkan Yerelci yaklaşım, kamusal yaklaşım gibi su 

hizmetlerinin ticarileşmesine itiraz etmektedir. Yerelci yaklaşım, kamusal yaklaşımdan farklı olarak merkeziliği değil, 

yerel kaynakları ve yerel ihtiyaçları öne çıkaran ve su hizmetleri yönetiminin yerel yönetimde olması ve sivil toplum 

kuruluşları ve yerel toplulukların da su hizmetlerinde yer almaları gerektiğini savunmaktadır (Ergüder ve Uymaz, 

2018: 3). Makalenin devamında Elinor Ostrom’un müşterekler üzerine yaptığı bu çalışmasındaki, yerel kullanıcılar 

arası işbirliğinin olduğu katılımcı yönetim modelinin, sulamadaki örneği ele alınarak Türkiye’deki yeri incelenmeye 

çalışılacaktır. 

 

2. Türkiye’de Tarımsal Sulama, Yönetimi ve Katılımcı Sulama Yönetimi’ne Geçiş 

 

Sulama kavramı en basit tabir ile doğal yollarla karşılanamayan suyun, zamanında ve belirli bir plan çerçevesinde 

sistemli bir şekilde bitki ihtiyacını karşılayacak su miktarının bitki kök bölgesindeki toprağa verilme işlemidir. 1980li 

yıllar itibariyle bu tanımın içine sulama suyunun ve tesislerinin işletilmesi ve yönetimi de dâhil edilir olmuştur. 

Sulama yönetimi ise tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun dağıtım ve kullanımını sağlayan bir 

organizasyon olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2013: 2-3).  

 

Sulama yönetiminde temel amaç, çiftçilerin gelirinin yükseltilmesi, su kaynaklarının en yüksek faydayı sağlayacak 

şekilde etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için suyun kullanımı ve 

işletilmesi gerekir. Ülkemizde su yönetimi konusunda merkezde ve yerelde, su kaynaklarının korunması ve 

değerlendirilmesi amacıyla etüt, planlama, projelendirme, uygulama, kontrol, izleme ve denetleme görevlerinin 

dağıtıldığı pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır (Çakmak, Aküzüm ve Yıldırım, 2008: 217). Türkiye’de su 
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yönetiminde sorumlu en önemli kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüdür (DSİ). DSİ Genel Müdürlüğü, 

ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu yatırımcı bir 

kuruluş olarak 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş, 1954 yılında teşkilatlanmış ve faaliyetlerini şu 

kanunlara göre yürütmektedir: 

 

6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 

1053 Sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun 

831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 

4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 

7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun 

Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu 

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

 

Türkiye’de katılımcı sulama yönetimini oluşturmak adına gerçekleştirilen reformları tetikleyen unsur Dünya Bankası 

ile imzalanan sulama projelerine ilişkin kredi anlaşmaları olmuştur. Bu bağlamda “Drenaj ve Tarla içi Geliştirme 

Projesi (1986)”, “Sulama Yönetimi ve Yatırımlarında Katılımcı Özelleştirme Projesi (1998)” iki önemli projedir. 

Katılımcı Özelleştirme Proje Anlaşması ile Türkiye’ye “Su Kullanıcı Örgütleri Kanun Tasarısı” hazırlaması ön şartı 

getirilmiştir (Akıllı, 2013: 102). Katılımcı sulama yönetiminin Türkiye’de gerçekleştirilmesinde aracı kuruluş olarak 

işlev gören DSİ Genel Müdürlüğü’nün inşa ettiği ve işlettiği bütün sulama tesislerinin 1993 yılında başlatılan 

“hızlandırılmış devir programı” aracılığıyla devri amaçlanmıştır. 1993 yılından itibaren; 

 

• İnşa halindeki baraj, gölet ve sulama tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte işletmeye alınan sulama alanlarının ve 

beraberinde DSİ’nin işletme ve bakım sorumluluğunun her geçen yıl daha da artması,  

• İşletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personel, ekipman, makine parkı ve yüksek 

maliyetlerin devlete büyük bir yük getirmesi,  

• Sulama tesislerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için işletme, bakım, onarım ve yönetim hizmetlerinin 

aksatılmadan yürütülmesinin gerekliliği,  

• Faydalananların hizmetleri daha düzenli, süratli ve ekonomik olarak yapabilecekleri düşüncesi,  

• Dünyada benimsenen katılımcı sulama yönetimi anlayışı ile su kullanıcılarının kurdukları örgütler ve yerel 

yönetimlerce yapılan sulama işletmeciliğinin ağırlık kazanmaya başlaması nedeniyle sulama tesislerinin mülkiyeti 

DSİ idaresinde kalmak şartıyla işletme, başta yerel yönetim birimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları su 

birliklerine olmak üzere bakım ve yönetim sorumluluğunun devri hız kazanmıştır. 2012 sonunda devir oranı yüzde 

96’ya ulaşmıştır. Sulama Birlikleri 2005 yılına kadar 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2005 yılından itibaren de 5355 sayılı 

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na tabi olarak yönetilmişlerdir. Katılımcı sulama yönetimi reformları doğrultusunda 

hedeflenen sulama politikalarına hız kazandıracak kanuni süreç ise 8 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6172 sayılı 

Sulama Birlikleri Kanunu ile tamamlanmıştır. Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun devri 

ile;  

• Çiftçi katılımı sağlanarak tesisten faydalananların tesisleri sahiplenmesi ve koruması,  

• Yerinden yönetim ile sulama işletmeciliğinde hızlı, yerinde ve etkili kararlar alınarak hızla uygulamaya geçirilmesi,  

• Çiftçilerin yönetimde yer alarak özdenetimin sağlanması,  

• Bakım ve onarımın zamanında yapılması, işletme ve bakım giderlerinin (personel giderleri, enerji giderleri, bakım 

ve onarım giderleri) azalması,  

• Daha adil su dağıtımı yapılabilmesi amaçlanmıştır (DSİ, 2017 Faaliyet Raporu). 

 

Aşağıda verilen tablodan da görüleceği üzere, sulama tesislerinin devri önemli beklentilerle gerçekleştirilmiştir. Bu 

süreçte 373 adet sulama birliği 2.132.303 ha alan, 260 kooperatif 145.899 ha, 133 belediye 136.110 ha, 194 köy 

tüzel kişiliğinin 39.018 ha ve 21 diğer tesis 27.086 ha alan için işletme, bakım ve yönetimden sorumlu tutulmuştur. 

Sulama tesislerinin devrinde toplam 981 adet tesisten en büyük alan, oransal olarak %86 ile sulama birliklerine aittir.  
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Tablo 1: Sulama Tesislerinin Devredilen Kuruluşlara Göre Dağılımı 

Kurum / 

Kuruluş Adı 

Adet Oran (%) Alan (ha) Oran (%) 

Sulama Birliği 373 38 2.132.303 86 

Kooperatif 260 27 145.899 5,9 

Belediye 133 14 136.110 5,5 

Köy Tüzel 

Kişiliği 

194 20 39.018 1,6 

Diğer 21 2 27.086 1,1 

Toplam 981 100 2.840.416 100 

      Kaynak: DSİ, 2017 Faaliyet Raporu. 

 

Ancak bu çalışma devam ederken 28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7139 sayılı yasayla değişikliğe 

gidilmiş tüzel kişilikleri ortadan kaldırılan birlikler tekrar DSİ’nin yönetimine dönmüştür. Bu yasaya göre sulama 

tesislerinin, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle işletilebilme imkanı doğmuş, sulama birliğinin amacına 

ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ'nin teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilebilir duruma 

gelmiş, ek madde 12 ile belediyelere ve il özel idarelerine devir edilebilmesi yolu açılmış, Sayıştay denetimine açılmış, 

mali yönden Maliye Bakanlığı denetimine girmiştir. Birliklerde istihdam edilen en üst yöneticinin görevine son 

verilebilmesi için DSİ bölge müdürünün uygun görüşünün alınması zorunludur ibaresi kaldırılmış ve Başkan, birlik 

meclisinin üyeleri arasından birlik meclisi tarafından dört yıllığına seçilirken yeni kanun değişikliği ile DSİ’nin teklifi 

üzerine Bakan tarafından kamu personeli arasından dört yıla kadar görevlendirilebilecektir. 6172 sayılı sulama birliği 

kanunun 10. Maddesindeki bütçenin yürürlüğe girmesi ‘‘Birlik meclisince kabul edilen’’ ibaresi metinden çıkarılarak 

‘‘bütçe, ilgili DSİ bölge müdürünün onayı ile yürürlüğe girer’’ şeklini almıştır. Ceza hükümlerinde birlik üyesi olmayan 

diye başlayan hükümler kaldırılmıştır. Çünkü sulama birlikleri görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve 

tüzel kişi sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe üye olmak zorundadır. Sulama birliklerinin yönetiminin 

DSİ’ye geçmesi ve birlik meclisinin etkisinin azalmasıyla kullanıcının yönetime katılması engellenmiş, iletişim 

zorlaşmıştır. 1994 yılında başlayan bu süreç 2018 yılında aynı kurumsal yapının idaresine geçmiştir.  

 

Çalışmanın devamında Gönen Sulama Birliği örnek alınarak devir süreci sonrasında, yerelleşen ve sulama birlikleri 

aracılığıyla kullanıcıların yönetimine devredilen sulama yönetiminin, son yılın değerlendirme raporları, birlik 

personeli ve kullanıcı yorumlarıyla ne ölçüde beklenen etkinlik ve verimlilik hedeflerine ulaştığı, sorunları çözüp 

çözemediği incelenmeye çalışılacaktır. 

 

2.1. Gönen’de Tarımsal Su Yönetimi: Gönen Sulama Birliği Örneği 
 

Gönen, deniz seviyesinden yüksekliği 33 metre ve toplam alanı 1152 km2 olup 40-06’ enlemi ve 27-38’ boylamı 

arasında yer almaktadır. Kaz Dağlarından doğan Gönen Çayı şehrin içinden geçerek Marmara Denizi’ne dökülür. İlçe 

topraklarının merkezi ve Kuzey Doğu bölümü ovalarla, Batı ve Güney Doğu bölümü de tepelik ve dalgalı alanlarla 

kaplıdır. Orta bölümünde Gönen Ovası yer alır. Güneye doğru indikçe yükseklik artar ve 500m üzerine çıkar. Batıdaki 

Dede tepesi 963m ile ilçenin en yüksek yeridir. Gönen nüfusu 2017 yılı verilerine göre 73.289dur. Gönen Ovası 

Sulaması, Gönen ilçesi sınırları içerisinde bulunan alanları kapsamaktadır. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve meyve 

üretiminde ilde önemli bir yere sahiptir. Gönen Sulama Birliği’nin örnek olarak tercih edilmesinin sebepleri, 

ulaşılabilirlik kolaylığı ile bu bölgede tarım alanı olarak önemli bir konuma sahip olmasıdır. 

 

Gönen Sulama Birliği kurulmadan önce su; çay, kuyu ve artezyen kaynaklarından sağlanmıştır. Artezyen vurdurma, 

kuyu kazdırma, suyolu ve bakım onarım gibi ücretlerin tamamı DSİ’nin koymuş olduğu normlara göre çiftçilerin 

bütçelerinden karşılanmıştır. Sulama, bu artezyen, kuyu, pompa gibi kaynaklardan ve çaydan çiftçilerin su (pancar) 

motoru dedikleri sulama motorlarıyla su çekerek gerçekleştirilmiştir. Bu motorlar, saatte 1 litre motorin kullanarak 

ya da elektrik ile çalıştırılmaktadır. Net verilere ulaşamamakla birlikte kullanıcılarla yapılan görüşmelerdeki cevaplara 

göre, suyu çaydan kullanmak ücretsiz olsa da, mazot, elektrik ücreti ve diğer bakım ücretleri çiftçide büyük bir yük 

oluşturmuştur. Aynı zamanda kontrolsüz su kullanımı büyük oranda su israfına neden olmuştur. Ovada drenaj 

kanalları olmaması dolayısıyla aşırı yağışlar olduğunda ovayı su basıp çiftçi mallarına zarar gelmesi başka bir 
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sorundur. DSİ’nin su kullanıcısı ile iletişimsizliği ve devlet imkânlarıyla kendi belirledikleri ihtiyaçları kendi 

yöntemlerine göre yapmaları, sorunları tam anlamıyla çözüme ulaştıramamıştır. 

 

İlçenin 25 km güneybatısında olan Gönen barajı inşaatına 1986 yılında başlanmış, 1997 yılında tamamlanarak 

işletmeye açılmıştır. Amacı, sulama, enerji, içme suyu ve taşkın kontrolü sağlamasıdır. Baraj, kil çekirdekli kaya dolgu 

tipinde olup, talvegden 78 m yüksekliktedir. Normal su kotunda toplam göl hacmi 164 hm³ olup, normal su kotunda 

göl alanı ise 15.4 km2dir. Sulama alanı 17.553 ha’dır. Gönen Ovası Sulama ünitelerinden sonuncusu olan Tahirova 

pompaj 2014 yılında işletmeye açılmış olup, 1999 yılından itibaren inşaatı biten kısımlar kurulan Gönen Ovası 

Sulama Birliğine devredilmiştir.  

 

Tablo 2: Gönen Sulama Birliği Tanıtım 

Bölgesi 25 

Şubesi Gönen 

Sulamanın Adı Gönen Ovası Sulaması 

Ünitenin Adı Gönen Ovası Sulama Birliği 

İli/İlçesi Balıkesir / Gönen 

Devir Tarihi 24.02.199 

Birlik Kuruluş Tarihi 1998 

Personel Sayısı 49 

Bünyesindeki İlçe Adedi 1 

Bünyesindeki Mahalle(köy) Adedi 46 

Sulayıcı Sayısı 3.473 

Parsel Sayısı 11.205 

Ortalama Parsel Genişliği (ha) 1,1 

  Kaynak: Veriler Gönen Sulama Birliğine ait DSİ 2017 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporlarından elde edilmiştir. 

 

Gönen Sulama Birliği bir belediye ve Sarıköy, Alaattin, Gündoğan, Keçeler, Bostancı, Tuzakçı, Tütüncü, Osmanpazar, 

Balcı’nın arasında yer aldığı 46 kırsal mahallenin (köy) bir araya gelmesiyle tek çatı altında kurulmuştur. Gönen’de 

hem cazibeli hem kapalı sistem sulama yapılmaktadır. Gönen çayı üzerinde inşa edilen Gönen barajı ile barajın 17 

km mansabında yapılan Gönen regülatörü, Gönen Ovasında 11 163 ha cazibe sulaması, Gönen Ovasının üst 

kotlarında bulunan 3 376 ha’lık Gönen Ovası Pompaj Sulaması, Tahirova regülatörü ile Tahirova’da toplam 4 401 ha 

’lık Tahirova Pompaj Sulaması olmak üzere toplam 18946 ha tarım arazisinin sulanmasını sağlamaktadır. 
 

2.1.1. Sulama Birliğine Ait Varlıklar 
 

Gönen Sulama Birliği hizmetlerini, 140m2 alana sahip 1 hizmet binası ve 150m2lik bir atölye binasında 

yürütmektedir. Bu binaların iktisap şekli ise kiralamadır. Gönen Sulama Birliği 9 bilgisayar, 2 su ölçüm cihazı, 31 

motosiklet, 2 römork, 1 betoniyer, 2 ilaçlama makinası, 2 biçme makinası, 4 binek araç, 1 çift sıralı pikap, 2 traktör, 

3 damperli kamyon ve 6 ağır iş makinasına sahiptir. Makine, araç ve ekipman varlığı açısından ildeki diğer birliklere 

göre daha iyi durumda fakat hizmetlerin hızlı sağlanması açısından yetersiz durumdadır. 
 

2.1.2. Sulama Birliğinin Su Kaynakları ve Sulama Yöntemleri 
 

Yenice Gönen Barajı, Gönen Çayı, Körpeağaç ve Saraçlar Göleti Gönen Sulama Birliğinin sulama hizmeti için 

yararlandıkları su kaynaklarıdır. DSİ 25. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gönen-Biga ve Manyas Projeleri İnşaat Kontrol 

Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Yenice Gönen Barajındaki su, Kumköy Regülatörü ile 3 şekilde 

dağıtılmaktadır. Gönen Ovası ünitesi 11.163 hektar alanı cazibe sulaması şeklinde, Gönen Ovası Pompaj ünitesi 

3.376 hektar alanı ve Tahirova Pompaj ünitesi 4.401 hektarı pompaj sulama şekli ile sulamaktadır. Sulama Birliğinin 

sulama yöntemlerine bakıldığında, yüzeysel yöntemlerle sulama, yağmurlama yöntemiyle sulama ve damla sulama 

yöntemiyle sulama görülmektedir. 
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  Tablo 3: Sulama Birliğinin Sulanan Alan Miktarları (ha) 

NET SULANAN ALAN (ha) 18.940 

SULANAN ALAN (Şebeke içi) (ha) 

            I. Ürün 

            II. Ürün 

            III. Ürün 

 

12.285 

0 

0 

ÇİFTÇİ İMKANLARI İLE SULANAN 

ALAN (ha) 

194 

SULANMAYAN ALAN (ha) 6.461 

ŞEBEKE DIŞI SULANAN ALAN (ha) 165 

TOPLAM SULANAN ALAN (ha)  

[2(I,II,III ürün)+5] 

12.450 

  Kaynak: Sulama Birliğine Ait DSİ 2017 Yılı izleme ve Değerlendirme Raporu 

 

Gönen Sulama Birliğindeki personelle yapılan görüşmede edinilen bilgilere göre, Birliğin sorumlu olduğu alan miktarı 

18940 hektardır. Sulanan alan 12285 ha iken sulanmayan alan ise 6461 hektardır. Türkiye’deki Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgelerindeki sulama birliklerinin suladığı alan miktarı çeşitli nedenlerle azalmaya giderken Gönen’deki 

tarım arazilerinde azalma söz konusu değil, imkânlar dâhilinde artmaktadır. 

 

Sulama Birliğinde personelle görüşme esnasında edinilen bilgilere göre kuru tarım dolayısıyla sulama yapılmayan 

alanlar hektar cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sulanamayan alanların asıl sebepleri yöre çiftçilerinde 

hububatı sulama alışkanlığının olmaması ve tarımsal üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Çiftçilere göre ise 

sulanamama nedeni yeterli suyun ulaştırılamamasındandır. Çiftçilerin bireysel olarak sulama şartlarını oluşturmaya 

imkânları el vermediğinden sulama yapılamamaktadır. 

 

  Tablo 4: Sulanmayan Alanlar 

Gönen Ovası 

Kuru Tarım Alanı (ha)    (A) 1.224 

Nadas (ha)                        (B)  

Boş Bırakılan Alan (ha)   (C) 700 

Sulanmayan Alan (ha)   

(D)=(A+B+C) 
1.924 

Gönen Ovası 

Pompaj 

Kuru Tarım Alanı (ha)    (A) 1.372 

Nadas                               (B)  

Boş Bırakılan Alan (ha)   (C) 500 

Sulanmayan Alan (ha)   

(D)=(A+B+C) 
1.872 

Tahirova Pompaj 

Kuru Tarım Alanı (ha)    (A) 1.164 

Nadas                               (B)  

Boş Bırakılan Alan (ha)   (C) 1.500 

Sulanmayan Alan (ha)   

(D)=(A+B+C) 
2.664 

  Kaynak: DSİ, 2017 Yılı Değerlendirme Raporları 

 

 

  Tablo 5: Sulama Alanında Sulanmayan Alanın Sulanmama Nedenleri 

 Nedenler Sulanmayan Alan (ha) 

Gönen Ovası 

Sosyal ve Ekonomik Nedenler 700 

Diğer Nedenler (Hubutatı sulama alışkanlığı yoktur) 1.224 

Toplam 1.924 

Gönen Pompaj 

Sosyal ve Ekonomik Nedenler 500 

Diğer Nedenler (Hubutatı sulama alışkanlığı yoktur) 1.372 

Toplam 1.872 

Tahirova Pompaj 

Sosyal ve Ekonomik Nedenler 1.500 

Diğer Nedenler (Hubutatı sulama alışkanlığı yoktur) 1.164 

Toplam 2.664 

  Kaynak: DSİ, 2017 Yılı Değerlendirme Raporları 
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2.1.3. Sulama Birliğinin Gelir ve Giderleri 
 

Sulama birliğinin gelir kaynaklarını su ücretleri, katılım payı, örgüt malları gelirleri, para cezaları, faiz gelirleri 

oluştururken, gider kaynaklarını ise personel giderleri, başkanın ödenek ve yollukları, enerji, araç, seyahat, 

haberleşme, bina kirası, su, ısınma, bakım ve onarım, demirbaş alımları, vergiler ve malzeme harcamaları 

oluşturmaktadır. 
 

  Tablo 6: Sulama Birliğinin 2017 Yılı Gelirleri 

GELİR KALEMLERİ 2017 YILI KESİN TUTARI (TL) 2018 YILI TAHMİNİ TUTARI (TL) 

Su Ücretleri  

• Tahsil Edilen (A) 

• Tahsil Edilemeyen (B) 

• Toplam (A+B) 

 

3.268.778 

1.503.633 

4.772.411 

 

 

 

0 

Katılım Payları 0 95.000 

Kurum / Örgüt Malları Giderleri   

Para Cezaları 525.490 580.000 

Faiz Gelirleri 28.854 25.000 

Diğer Gelirler  4.173.762 20.000 

TOPLAM GELİR 950.0517 720.000 

  Kaynak: Sulama Birliğine Ait DSİ 2017 Yılı izleme ve Değerlendirme Raporu 

 

Tabloda görüldüğü gibi ve Sulama Birliğinde personelle yapılan görüşmede edinilen bilgilere göre birliği ayakta tutan 

temel gelir kaynağı su ücretleri (üye aidatları) dir. Gelirleri arasında yüksek paya sahip diğer gelir para cezalarıdır.  
 

  Tablo 7: Sulama Birliğinin 2017 Yılı Giderleri 

HARCAMA KALEMLERİ 2017 YILI KESİN HARCAMA TUTARI 

(TL) 

2018 YILI TAHMİNİ HARCAMA 

TUTARI (TL) 

Personel Giderleri 

          a. İşletme 

          b. Bakım 

 

1.729.966 

432.492 

 

1.986.288 

496.572 

Başkanın Ödenek ve Yollukları 

(Maaşı) 

75.960 69.120 

Huzur Hakkı ve Toplantı Ücretleri 55.963 46.080 

Enerji Giderleri (Pompajda 

Kullanılan) 

1.535.901 3.490.000 

Araç Giderleri 

          I. Araç Kira Giderleri 

                    a. İşletme 

                    b. Bakım 

 

          II. Araç Akaryakıt Giderleri 

                   a. İşletme 

                   b. Bakım 

 

          ııı. Araç Onarım Giderleri 

 

16.520 

29.954 

 

 

167.150 

334.301 

 

284.746 

 

 

30.000 

1000 

 

 

350.000 

295.000 

 

201.000 

Diğer İşletme Giderleri  

67.685 

 

85.000 
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          a. Seyahat, Haberleşme, 

Kırtasiye, Proje ve Mahkeme 

Giderleri 

          b. Bina Kirası, Elektrik, Su, 

Isınmaz, Malzeme, Hizmet Alımları 

ve Diğer Giderler 

 

34.362 

 

190.500 

Bakım ve Onarım Giderleri 

          a. Bakım ve Onarım Giderleri 

          b. Yabancı Ot Kontrolü 

Giderleri 

 

2.326.407 

70.605 

 

3.721.493 

85.000 

Demirbaş Alımları 0 0 

Taşıt Alımları 82.287 100.000 

İş Makinası Alımları 0 2000 

Vergiler 53.245 71.000 

Diğer Giderler 689.194 2.065.947 

2017 Yılında Harcanmayıp 2018 

Yılına Devreden Gelir 

  

GENEL TOPLAM 7.986.738 13.286.000 

  Kaynak: Sulama Birliğine Ait DSİ 2017 Yılı izleme ve Değerlendirme Raporu 

 

Sulama birliğinde en fazla gider, bakım ve onarım giderleridir. Daha sonraki yüksek harcama ise sırasıyla personel 

giderleri ve pompajda kullanılan enerji giderleridir. Sulama birliğindeki personelin söylediğine göre; sulama 

aylarında elektrik giderinin 600.000tl’ ye kadar çıktığı durumlar olmaktadır. Personel, elektrik giderinin peşin 

ödenemediği zamanlarda elektrik kurumuyla iletişime geçerek para olduğunda ödeyeceklerini bildirip daha sonra 

ödenmekte olduğunu söyledi. Bu gibi ödeme durumlarının ilgili kurumlarla iletişime geçilerek çözülebildiğini, 

problem olmadığını belirtti. 

 

  Tablo 8: Sulama Birliğinin 2017 Yılı Bütçesi 

BÜTÇE KONULARI 2017 YILI BÜTÇESİ (TL) 2018 YILI BÜTÇESİ (TL) 

Banka ve Kasadaki Para (A) 214.763 0 

Alacaklar (B) 

(Su Ücretleri ve Diğer Gelirlerden) 

1.042.502 0 

Borçlar (C) 956.581 0 

2018 Yılına Aktarılan Gelir (A+B-C) 300.684  

  Kaynak: Sulama Birliğine Ait DSİ 2017 Yılı izleme ve Değerlendirme Raporu 

 

Sulama birliğinin bütçesine ilişkin bilgilere bakıldığında, banka ve kasadaki paranın 214.763 TL olduğu, 1.042.502 TL 

de alacağın olduğu görülmektedir. Banka, kasa ve alacak paralarının toplamı 1.257.265 TL yapmaktadır. Bu 

miktardan borçları düştüğümüzde (1.257.265-956581) bütçenin 300.684 TL fazla verdiğini görmekteyiz. Çukurova 

Sulama Birlikleri Derneği Başkanı Faruk Yaşar Umar’a (İHA, 2018) göre, DSİ’nin 2016 yılı Sulama Birlikleri İdari ve 

Teknik Denetim Analiz ve Sonuçları raporuna göre birlikler başarılı faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu raporda 

değerlendirmeye tabi tutulan 378 Sulama Birliği’nden 8’i  problemli, 17’si kötü, 225’i iyi,  109’u başarılı ve 19 birliğin 

ise çok başarılı olduğunu ve burada başarısız olarak değerlendirilen birliklerin oranının yüzde 4 olduğu belirtilmiştir. 

Gönen Sulama Birliği de Türkiye’deki diğer sulama birliklerinin çoğunluğunda olduğu gibi bütçesini denkleştirebilmiş 

ve bütçe fazlası vermiştir.  
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2.1.4. Sulama Birliğinin Su Ücreti ve Tahsilat Bilgileri 
 

  Tablo 10: Su Ücreti ve Tahsilat Bilgileri 

2017 Yılı Su Ücreti Tahakkuku (TL)  7.629.019 

Önceki Yılların Tahakkuklarına 

Ait Tahsilat 

(TL) (A) 1.241.743 

2017 Yılı Tahakkukuna Ait 

Tahsilat 

(TL) (B) 6.665.798 

TOPLAM TAHSİLAT (TL) (A+B) 7.907.541 

  Kaynak: Sulama Birliğine Ait DSİ 2017 Yılı izleme ve Değerlendirme Raporu 

 

Gönen Sulama Birliğinde su ücretleri sulanan alan miktarına göre (dekar X TL), kullanıldığı miktara göre (m3 X TL) 

cinsinden hesaplanmaktadır. Birlik personeli ile yapılan görüşmede elde edilen bilgilere göre birliğin sulama 

ücretlerinin tahsilat oranı %89-90dır.  Sulama ücretlerini tahsil ederken yaşanan zorluğun asıl nedeni, su ücretlerinin 

zamanında ödenmemesidir. Ücretler mayıs sonu ve kasım sonu olmak üzere iki taksit şeklinde alınmaktadır. Birliğe 

ödemelerini belirlenen süre içinde yapmayan su kullanıcıları hakkında alacak takibi, genel hükümlere göre yapılıp 

vadesi geçmiş borçlara ait icra işlemlerinin üç ay içerisinde başlatılması zorunludur. Birlik görev alanı dışında kalan 

su kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret alınmaktadır. 

Üyelerin su ücretlerini peşin ödemesi durumunda %11-12 arasında indirim yapılmaktadır. 

 

Kullanıcıların söylemlerine göre, sulama birliği herkesin cep telefonuna, yatırılacak ücretlere dair bilgilendirme 

mesajı atmakta, ödeme tarihini unutma gibi bir durum yaşanmamaktadır. Ücretler ödenmediğinde şu tarihlerde 

ödemeniz gerekmektedir diye yeniden bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Belirtilen tarihlerde ödenirse ücret 

faiziyle ödeniyor. Ücret hiçbir şekilde tahsil edilmediğinde ise yine faiziyle birlikte icra yoluyla tahsil edilmektedir. 

Sulama ücretlerinin belirlenmesinde ödeme gücünün dikkate alındığı düşünülmektedir. Çünkü ücretlendirme 

ekilen ürünün kârına göre yapılmaktadır. Örneğin çeltik dönümü 50-60 tl iken, domates, fasulye ve mısır gibi 

ürünlerin dönümü 35-40tl arasındadır. Dile getirilen sorunların pek dikkate alınmadığıyla birlikte çevrece konuşulan 

bazı yolsuzlukların olduğu dolayısıyla iyi denetlenmediği de düşünülmektedir. Temel sorun olarak fiyatların 

yüksekliği, çayın belli kesimden sonrasının kirli olması ve kullanıcılar arasında su paylaşımı konusunda çıkan ufak 

tefek anlaşmazlıklar görülmektedir. Bazı yerlerde uygulanan kapalı devir sisteminin yani kartlı sistemin çok pahalı 

olduğunu düşünen çiftçiler de vardır. Bu görüşe kendi içlerinden verilen cevaplarla yorum yaptığımızda kapalı devre 

sisteminin daha iyi olduğu düşünülmektedir. Çünkü tarla sahibi sulamayı kontrollü şekilde yapmakta,  tarlanın 

taşması, yola ve çevreye su kaçırma gibi aşırı su kullanımının önüne geçilmektedir. Kapalı sistemle su kaybının çok 

aza düşürüldüğü ve israfın önüne geçildiği görülmüştür. Kartlı sistemin sulama birliği açısından iyi tarafı da sulama 

yapabilmek için karta peşin para yükletildiğinden daha sonra tahsil etme probleminin olmamasıdır. 

 

Su birliğinin kurulmasıyla yerel bölgedeki sorunların daha iyi kavranabilmesi ve çözüme hızlı gidilebilmesi önem 

kazanmıştır. Daha önce de bahsedilen drenaj kanallarının olmaması sorunu, DSİ tarafından yeterince 

önemsenmiyorken sulama birliğinin kurulması ile durumun ciddiyetinin farkına varılması ve kanalların yapılması ile 

aşırı yağışlar sonrasında su basma oranının düşürülmesi önemli bir örnektir. Yapılan görüşmelerde yönetim 

açısından genel görüş,  devletin ve halkın birlikte hareket ettiği karma bir sistemin olmasıdır. Bu sistemin özel 

sektörden başta fiyatların durumu açısından çok daha iyi olacağı, DSİ’nin denetimleri düzenli şekilde yapması ve 

sulama birliğinin kullanıcılarla sağlıklı iletişim gerçekleştirmesiyle sorunların daha kolay çözüleceği düşünülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Müştereklerin nasıl yönetileceği konusunda Hardin’in teorisine farklı bakış açıları ile getirilen çözümler, kaynak 

kullanıcılarının kendi aralarında anlaşıp risk paylaşımını göze alarak, müştereklere zarar vermeden işbirliği 

çerçevesinde hareket etmelerini kapsamaktadır. Bu farklı bakış açılarından birini sağlayan Elinor Ostrom, doğal 

kaynakların etkin kullanımında tek başına devlet müdahalesinin ve piyasa mekanizmasının uzun süreli başarı 

sağlamayacağını, ancak bunlardan farklı kendiliğinden örgütlenmiş kurumların çoğu kez ortakların trajedisi 

meselesini çözmekte başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, doğal kaynaklar yönetiminin ve karar alma 
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mekanizmalarının yerel halklara verilmesi gerektiği, her müştereğin kendine uygun çözümlerinde kendi 

geliştirdikleri kurallarla yönetişim ve yerellik ilkeleri doğrultusunda hareket etmelerinin en başarılı yöntem olacağını 

savunmuştur. Çalışmada müşterekler konusu özellikle Ostrom’un çalışmaları ışığında ele alındıktan sonra makalenin 

devamında Türkiye’de sulama ve Gönen Sulama Birliği’nin yönetimi analiz edilmiştir. Türkiye’de su kullanımını 

sektörel bağlamda incelediğimizde, tarım sektörü en fazla su kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu 

nedenle tarımda etkin su kullanımı Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. İnşa halindeki baraj ve 

sulama tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte işletmeye alınan sulama alanlarının beraberinde DSİ’nin işletme ve 

bakım sorumluluğunun her geçen yıl daha da artması, tesislerin kullanıcılarca benimsenmesi, işletme, bakım ve 

onarım ile su yönetim hizmetlerine kullanıcıların aktif olarak katılımlarının sağlanması ve böylece sulama 

işletmeciliğinin devlete getirdiği yükün azaltılması devrin asıl amaçlarını oluşturmuştur. Sulama tesislerinin mülkiyeti 

DSİ idaresinde kalmak şartıyla işletme, başta yerel yönetim birimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları sulama 

birliklerine olmak üzere bakım ve yönetim sorumluluğu devredilmiştir. Böylelikle Ostrom’un teorisinde olduğu gibi 

kullanıcının yönetime katılımı, çiftçi katılımı sağlanarak tesisten faydalananların tesisleri sahiplenmesi ve koruması, 

çiftçilerin, yani üretici kesimin yönetimde yer almasıyla su yönetişimi sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Yerinden yönetim ile sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulunabildiğini gösteren, genel bütçeden pay almayan, denk 

bütçe esasına göre gelir-gider dengesi kuran, seçilen yöneticileri su kullanıcısı üreticilerden oluşan, çalışanları kendi 

bölgelerinin sakinleri olan Sulama Birlikleri, Katılımcı Sulama Yönetimi modelinin örneklerindendir. Yapılan 

araştırmalarda ve raporlarda Türkiye genelindeki sulama birliklerinin çoğunluğunun başarılı olduğu, Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki başarısızlıklar dolayısıyla tüm ülke genelinde bazı değişiklikler yapıldığı 

görülmektedir. 19 Nisan 2018’de yayınlanan 7139 sayılı kanun ile 6200 sayılı DSİ ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri 

kanununda yapılan değişikliklerle üreticilerin yönetime katılımı ortadan kaldırılmış olduğundan üyelerin sahiplenme 

duygularını da olumsuz etkilemiştir. Bundan sonraki süreçte üreticilerin değil, yönetime getirilenlerin kararları etkili 

olacağından üreticiler, kendi düşünce ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadan, çalışmaların genel görünüme göre 

yapılacağını düşünmektedirler. Bu durum aidiyet duygusunu geliştirecek, sahiplenmeyi arttıracak, kullanıcının 

yönetimde söz hakkı bulacağı şekilde yeniden ele alınmalıdır. Sorunlar, Katılımcı Sulama Yönetimi modeli 

çerçevesinde sorunun bilincinde olabilecek ve sorunu doğru tanımlayacak yöneticiler tarafından daha sıkı denetim 

ve bölgesel tedbirlerin alınmasıyla çözülebilir ve tüm sulama birliklerinin olumsuz etkilenmesi önlenebilir. Sorunları 

ötelemek, görmezden gelmek yerine su yönetim kurumlarını bütçe, altyapı, teknik donanım ve personel açısından 

güçlendirmek, aralarında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak çözüme giden yolda önemli etkiler olarak görülmektedir. 

Devlet desteğine, güçlü kamusal yapılanmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte, sorunun çözümünü sadece devletten 

beklememek, devlet ve üretici işbirliğiyle çözmek gerekir. Su gibi toplumsal bir değerin, özelleştirilerek su şirketlerine 

bırakılması yerine kamu mülkiyetinde kalmasının daha doğru olacağı bir gerçektir. Çünkü özelleştirme tamamen kâr 

amacı güttüğünden ve hasat beklenmeden su kullanım hizmet bedeli talep edileceğinden üreticiler ve tüketiciler 

için büyük yük getirecektir. 

 

Yapılan araştırma sonucunda, Gönen Sulama Birliği’nin çalışmalarının da başarılı olduğu görülmüş ve bu durumun 

diğer sulama birliklerine iyi örnek teşkil edebileceği gözlemlenmiştir. Yönetimle halk arasındaki iletişim için önemli 

olan Sulama Birliklerinin çalışmaları daha da geliştirilerek yerelde hizmetler daha verimli hale getirilebilir, kaynaklar 

birlik üyelerinin imkânlarının geliştirmesinde kullanılabilir. Gelişen imkânlar bölge refahına dolayısıyla da ülke 

refahına katkı sağlayabilir. Sulama şebekelerinde performansı yükseltmek ve etkin su kullanımını sağlamak için 

çiftçilerin bilgilendirilmesi, çiftçi örgütlerinin ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması, güçlü bir mali 

yapıya kavuşturulması için gerekli yapılandırma ve eğitim çalışmalarına öncelik verilmelidir. Yönetimde ilişkili olan 

tarım, orman, çevre, kültür, enerji gibi diğer alanlarla işbirliği içinde esnek bir yapıda hareket edilmelidir. Ostrom’un 

özellikle vurguladığı, kullanıcıların kendi aralarındaki sosyal ilişkilerinde ve sulama birliği ile kullanıcı arasında doğru, 

etkili bir iletişim sağlanarak olumlu bir yönetimin gerçekleşmesi öngörülmektedir.  
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ÖZET: 

 

Temel gıda maddelerinden biri olan buğdayın, yetiştiği yörenin toprak ve iklim koşullarına uygun, hastalık ve 

zararlılara dayanıklı, verim ve kalitesinin yüksek olması gerekir. Buğdayın bu özelliklere sahip olup olmadığı çeşitli 

kalite parametreleri ile belirlenmektedir. 

 

Bu çalışma, 2017 yılında Bandırma çevresindeki köylerde tarımı yapılan ekmeklik buğdayların bazı kalite 

özelliklerinin ve bu özellikler arası ilişkilerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Çalışma materyalini oluşturan 

ekmeklik buğdaylar, Bandırma ve çevresinde bulunan 10 köyden, rastgele örneklem seçimi yöntemiyle elde 

edilmiştir. Kalite parametreleri olarak nem oranı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, süne miktarı, yabancı madde 

miktarı ve gluten oranı incelenmiştir. Veriler SPSS 23.0 programında girilmiş, kalite parametrelerinin en yüksek 

değeri, en düşük değeri, ortalama değeri, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi yapılarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Elde edilen verilere göre, köylerdeki ekmeklik buğdayların ortalama protein oranının %13,77 olduğu, en yüksek 

değerin %14,48 ve en düşük değerin ise %13,13 olduğu belirlenmiştir. Ekmeklik buğdaylarda diğer bir kalite 

parametresi olan ve un randımanını gösteren hektolitre ağırlığının ise köylerde ortalama 78,05 kg/hl olduğu, en 

yüksek değerin 79,63 kg/hl ve en düşük değerin 77,36 kg/hl olduğu tespit edilmiştir. Buğdayın ekmek yapımına 

uygunluğunu gösteren glutenin oranları incelendiğinde ise en yüksek değerin %32,64 ve en düşük değerin %29,06 

olduğu saptanmıştır. Ortalama gluten oranı ise %30,7 olarak belirlenmiştir. Nem oranı ortalamasının %12,31 

olduğu, en yüksek değerin ve en düşük değerin %13,06 ve %10,93 arasında olduğu saptanmıştır.  Ekmeklik 

buğdaylardaki süne miktarının ortalaması 1,12 iken, yabancı madde miktarının ortalamasının 0,56 olduğu 

sonucuna varılmıştır. İncelenen köyler arasında nem oranı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, süne miktarı, yabancı 

madde, gluten oranı açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bunun sebebi olarak örneklemlerin 

birbirine yakın ve benzer bölgelerde yer almasına atfedilmiştir. Ekmeklik buğdaylardaki kalite parametrelerinin 

Spearman korelasyon analizi incelendiğinde, protein oranı ile gluten oranı arasında çok güçlü düzeyde pozitif 

yönde bir ilişki saptanmıştır (r=0,915 p<0,05). Diğer kalite parametrelerin ise korelasyon analizinde herhangi bir 

anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05).  

 

Elde edilen bu verilere göre Bandırma çevresindeki ekmeklik buğdayların protein oranı, nem oranı, hektolitre 

ağırlığı ve gluten oranı açısından olması gereken kalite standartlarını karşıladığı, özellikle gluten oranının yüksek 

düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, protein oranı, buğday kalitesi, Bandırma 
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ABSTRACT: 

 

Wheat which is one of the basic foodstuffs must be suitable for the soil and climatic conditions of the area it is 

growing, be resistant to diseases and harmful effects, and have high yield and quality. Whether wheat has these 

characteristics is determined by various quality parameters. This study was carried out in order to determine 

some quality characteristics of bread wheat cultivated in the villages around Bandırma in 2017 and relations 

between these characteristics. Bread wheat, which constitutes the study material, was obtained by random 

sample selection method in 10 villages around and around Bandırma. Moisture content, hectoliter weight, 

protein content, snail content, foreign matter content and gluten ratio were examined as quality parameters. 

The data were entered in the SPSS 23.0 program and evaluated using the highest value, lowest value, mean 

value, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation analysis of the quality parameters. 

 

According to the obtained data, it was determined that the average protein ratio of bread wheat in the villages 

was 13,77%, the highest value was 14,48% and the lowest value was 13,13%. It has been determined that the 

average weight of hectorite yielding wheat yield, which is another quality parameter in bread wheat, is 78,05 kg 

/ hl in the villagers, 79,63 kg / hl in the highest value and 77,36 kg/hl in the lowest value. When the ratios of 

wheat gluten, which is suitable for bread making, are examined, it is determined that the highest value is 32,64% 

and the lowest value is 29,06%. The average gluten ratio was determined as 30,7%. It is determined that the 

average humidity ratio is 12,31%, the highest value and the lowest value are between 13,06% and 10,93%. The 

average value of the amount of sunn in bread wheat was 1.12, while the average amount of foreign matter was 

0.56. No significant difference was found between the villagers in terms of moisture, hectoliter weight, protein 

ratio, sunn amount, foreign matter, gluten ratio (p> 0,05). The reason for this is attributed to the fact that the 

samples are located close to each other and in similar regions. When the Spearman correlation analysis of the 

quality parameters in bread wheat was examined, a very strong positive correlation was found between protein 

ratio and gluten ratio (r = 0.915 p <0.05). No significant correlation was found in the correlation analysis of other 

quality parameters (p> 0,05). According to the obtained data, the wheat flour around Bandırma meets the 

required quality standards in terms of protein ratio, humidity ratio, hectolitre weight and gluten ratio. Especially 

the gluten ratio is high. 

 
Key words: Bread wheat, protein content, wheat quality, Bandırma 
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GİRİŞ 

 

Graminea familyası içinde yer alan buğday, beslenmede kullanılan bitkiler arasında dünyada ekim ve üretim 

açısından ilk sırada yer almaktadır (Aydoğan 2016; 1). Buğday; yüksek besin değeri, uygun saklama koşulları ve 

işlenmesinin kolay olması nedeniyle pek çok ülkenin temel besin maddesidir. TUİK 2017 verilerine göre ülkemizde 

yaklaşık 7.7 milyon ha üretim alanında 21.5 milyon ton buğday üretimi yapılmaktadır. Buğday; ekmek üretimi ve 

unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013). 

Ayrıca ülkemizde bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan kalorinin %53’ü buğdaydan sağlanmaktadır (Tarım ve 

Orman Bakanlığı, 2013). İnsan beslenmesinde büyük önemi olan buğday üretiminin ülke nüfusunun artışına bağlı 

olarak arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde buğday ekilecek alanın kalmaması, buğday yetişmesinde uygun 

olmayan alanların kullanılması nedeniyle üretimden alınan verimin arttırılması önemlidir (Mut ve ark., 2005; 4). Aksi 

halde hem ülkemizde hem de dünyada buğday üretimi azalması sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla buğdaydan elde 

edilen tüm gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesi ve tüketicinin bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesi 

muhtemeldir. Bu durumu önlemek ve buğday üretiminden yeteri kadar verim elde edebilmek için kalite 

parametreleri stratejik bir önem arz etmektedir (Naneli ve ark., 2015; 2).  

 

Buğdayda kalite kavramına çoğu üretici ve tüketici tarafından farklı anlamlar yüklenmektedir. Kalite, genellikle 

ürünün istenilen özelliklere uygun olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buğday kalitesi ise, unun üretimindeki 

şartlarda, rekabet edilebilir fiyatta, alternatif ürün meydana getirebilme becerisi olarak  tanımlanmaktadır (Şahin ve 

ark., 2009; 1). Buğdayın kalitesini tek bir unsur ile belirlemek oldukça güçtür. Buğdayın kalitesi, birçok faktörün etkisi 

altında değişmektedir.  Satıcılar genellikle hektolitre ağırlığı yüksek olan ve alıcısının istediği özellikleri karşılayan 

ürünü isterler. Çiftçiler için buğdaydan alınan verim, değirmenciler için elde edilen unun randımanı, fırıncılar için ise 

fazla kabaran ve bol su çeken un önemliyken, tüketiciler için çabuk bayatlamayan, kesildiğinde ufalanmayan gevrek 

ekmek önemlidir. Bitki ıslahı çalışmalarında ise genellikle; hektolitre ağırlığı, protein oranı, 1000 tane ağırlığı gibi 

kalite unsurlarına dikkat çekilmektedir (Yağdı 2004; 2). Ekmeklik buğdayların kalitesi tür ve çeşit özelliklerine göre 

değişmekte ve yetiştirildikleri ortamın ekolojik özelliklerinden etkilenmektedir. Buğdayın kalitesi; iklim, toprak ve 

çeşitten etkilendiği için aynı tarlada bile farklılık gösterebilmektedir (Paran ve Topal 2017; 9). 

   

Buğdayın kalitesine en çok etki eden faktör protein oranı ve kalitesidir. Bunun ardından hektolitre ağırlığı, yabancı 

madde miktarı gibi kalite parametreleri gelmektedir (Paran ve Topal 2017;8). Protein miktarı ve kalitesi, buğdayın 

ekmeklik kalitesini belirler. Ekmek hacminin tayini ve ekmeğin pişme kalitesinin en önemli göstergesi buğdaydaki 

protein oranıdır (Kihlberg ve ark., 2004; Mader ve ark., 2007). 

  

Buğdaydaki diğer kalite parametrelerinden biri olan nem oranı değirmencilik ve depolama açısından oldukça 

önemlidir. Buğdayda fazla suyun bulunması kuru madde miktarının azalmasına neden olarak ticari değeri düşürür. 

Ayrıca bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırarak depolamayı zorlaştırır. Buğdaydaki nem 

oranı üretim, hasat zamanı ve depolama koşulları gibi birçok faktörden etkilenmektedir (Bulut 2012; 2). 

 

Buğdayda un randımanının göstergesi olan diğer bir kalite parametresi de hektolitre ağırlığıdır. Buğdayın tane 

iriliğindeki değişime göre hektolitre ağırlığı da değişmektedir. Sık ekim yapıldığında  tane iriliği küçüldüğünden 

hektolitre ağırlığı artar. Bunun yanında beslenme farklılıkları da tane iriliği ni dolayısıyla da hektolitre ağırlığını etkiler. 

Ayrıca yabancı otların varlığından buğdayın nemi ve beslenmesi azalacağından hektolitre ağırlığı da azalır. bu da un 

randımanının azalmasına neden olur.  Buğdayın olgunlaşma süresi sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kısaldığında taneler 

küçülmekte ve un randımanı olumsuz etkilenmektedir (Bulut 2012; 3). 

 

Buğdaydaki kalite parametrelerinden bir diğeri olan gluten, hamurun iskeletini meydana getirir (Ertugay 2010; 7). 

Gluten miktarı, ekmek hamurunun uygunluk derecesini gösteren bir proteindir. Gluten ayrıca hamurun ağ gibi bir 

yapı oluşturmasını, fermentasyon sırasında üretilen CO2’in tutulmasını ve bu sayede ekmeğin hacimli olmasını 

sağlar (Tayyar, 2008). Gluten miktarının yüksek olması ekmeklik buğdayın kalitesinin iyi olduğu anlamına 

gelmektedir.  Buğdayın olgunlaşma döneminde yağış fazla olursa gluten miktarı azalır, olgunlaşma döneminde 

kuraklık olursa  ise gluten miktarı artar (Caglar ve ark., 2006; Caglar ve ark., 2011). Gluten miktarı ile protein oranı 

arasında pozitif bir ilişki vardır (Oztürk ve Aydin 2004). 
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Ekmeklik buğdayın çeşitleri oldukça fazladır. Yüksek verim ve kalitede ekmeklik buğday yetiştirebilmek için uygun 

çeşitte buğdayın kullanılması gereklidir. Bu nedenle bu çalışmada Bandırma ve çevresindeki köylerde ekilen 

ekmeklik buğdayın bazı kalite özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Çalışma materyalini oluşturan ekmeklik buğdaylar, Bandırma ve çevresinde bulunan 32 köy arasından rastgele 

örneklem seçimi yöntemiyle 10 köy seçilmiştir. Kalite parametreleri olarak protein oranı, hektolitre ağırlığı, gluten 

oranı, nem oranı, süne miktarı, yabancı madde miktarı ve incelenmiştir. Protein oranını belirlemek için Kjeldahl 

yöntemi (Pelshenke 1964), Hektolitre ağırlığı ölçümü Uluöz (1965)’e göre 1 litrelik hektolitre terazisinde yapılmıştır. 

Gluten oranı ise gluten yıkama cihazında ICC- standart no: 155 metoduna göre yapılmıştır (Anonymous, 1994). 

Tohumların yüzde (%) nem içerikleri Pfeuffer HE 50 (521577) cihazı ile ölçülmüştür. Süne miktarı tespiti için Zeleyn 

Sedimasyon Testi ve Gecikmeli Sedimasyon Testi uygulanmıştır. Yabancı madde miktarı SORTİMAT cihazı 

kullanılarak ekmeklik buğday içinde bulunan yabancı maddelerin ölçümü yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Veriler 

SPSS 23.0 programında girilmiş, kalite parametrelerinin en yüksek değeri, en düşük değeri, ortalama değeri, Kruskal-

Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Protein Oranı 

 

 
 

Şekil 1. Köylere Göre Ekmeklik Buğdayların Protein Oranları 

 

Elde edilen verilere göre, köylerdeki ekmeklik buğdayların ortalama protein oranının %13,77 olduğu, en yüksek 

değerin %14,48 ve en düşük değerin ise %13,13 olduğu belirlenmiştir. Köyler arasında protein oranı açısından 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 
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Şekil 2. Köylere Göre Ekmeklik Buğdayların Hektolitre Ağırlığı 
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Ekmeklik buğdaylarda diğer bir kalite parametresi olan ve un randımanını gösteren hektolitre ağırlığının ise köylerde 

ortalama 78,05 kg/hl olduğu, en yüksek değerin 79,63 kg/hl ve en düşük değerin 77,36 kg/hl olduğu tespit edilmiştir. 

Hektolitre ağırlığı açısından köyler arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

 

Gluten Oranı 

 

 

 

Şekil 3. Köylere Göre Ekmeklik Buğdayların Gluten Oranı 

 

Buğdayın ekmek yapımına uygunluğunu gösteren glutenin oranları incelendiğinde ise en yüksek değerin %32,64 ve 

en düşük değerin %29,06 olduğu saptanmıştır. Ortalama gluten oranı ise %30,7 olarak belirlenmiştir. Ekmeklik 

buğdaylardaki kalite parametrelerinin Spearman korelasyon analizi incelendiğinde, protein oranı ile gluten oranı 

arasında çok güçlü düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (r=0,915 p<0,05). 

 

Nem oranı 

 

 
 

Şekil 4. Köylere Göre Ekmeklik Buğdayların Nem Oranı 

 

Nem oranı ortalamasının %12,31 olduğu, en yüksek değerin ve en düşük değerin %13,06 ve %10,93 arasında olduğu 

saptanmıştır. Köyler arasında nem oranı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  
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Şekil 5. Köylere Göre Ekmeklik Buğdayların Süne ve Yabancı Madde Miktarı 
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Ekmeklik buğdaylardaki süne miktarının ortalaması 1,12 iken, yabancı madde miktarının ortalamasının 0,56 olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

  

İncelenen köyler arasında nem oranı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, süne miktarı, yabancı madde, gluten oranı 

açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bunun sebebi olarak örneklemlerin birbirine yakın ve benzer 

bölgelerde yer almasına atfedilmiştir. Diğer kalite parametrelerin ise korelasyon analizinde herhangi bir anlamlı ilişki 

bulunamamıştır (p>0,05). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Çalışmamızda Bandırma ve çevresindeki rastgele örneklem seçimi yöntemiyle belirlenen 10 köyde yetiştirilen 

ekmeklik buğdayların kalite parametreleri olarak protein oranı, gluten oranı, nem oranı, hektolitre ağırlığı, süne 

miktarı ve yabancı madde miktarı incelenmiştir.  

  

Ekmeklik buğdaylarda protein oranının önemi ekmeğin pişme kalitesinden ve somun hacminin göstergesinden 

gelmektedir (Kihlberg ve ark., 2004; Mader ve ark., 2007). Burnett ve Clarke'nin yapmış olduğu çalışmaya göre 

buğdayda tane protein oranının en az %12 olması gerektiği bildirilmiştir (Burnett ve Clarke, 2002). Çanakkale 

bölgesinde yetiştirilen ekmeklik buğdayların kalite özelliklerinin incelendiği bir çalışmada ise en yüksek protein 

oranının %13,1 ve en düşük oranın ise %10,9 olduğu saptanmıştır. Ekmeklik buğdayların 2006 ve 2007 yıllarındaki 

ortalama protein oranı ise %11,9 olarak bulunmuştur (Egesel ve ark., 2009: 80). Orta Karadeniz Bölgesinde 

yetiştirilen ekmeklik buğdayların bazı kalite parametrelerinin incelendiği bir çalışmada ise protein oranı %10,4 - 

%13,6 arasında değiştiği, ortalamanın ise %11,3 olduğu tespit edilmiştir (Mut ve ark., 2005: 91). Buğdayda protein 

oranının farklılıkk göstermesinde tür, çeşit, çevre koşulları ve üretim yönteminin etkili olduğu ve genellikle %6 - 22 

arasında değiştiği bildirilmiştir. Ülkemizdeki buğdaylarda ise bu oran %10 - 15 arasında olduğu görülmektedir (Ünal 

S., 2002). Bizim çalışmamızda 10 köyün ortalama protein oranı %13,77 olduğu, en yüksek değerin %14,48 ve en 

düşük değerin ise %13,13 olduğu tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Tebliğine göre; ekmeklik buğdayların protein 

oranı en az %10,5 olarak belirtilmiştir. Çalışmamızın sonucuna göre incelediğimiz köylerdeki ekmeklik buğdayların 

protein oranı bu değerin üzerinde olduğu saptanmıştır.  

 

Ekmeklik buğdaylarda önemli bir kalite göstergesi olan hektolitre ağırlığı, birim hacimdeki tanelerin ağırlığı olarak 

bilinmektedir. Hektolitre ağırlığı, doğrudan un verimini etkilemektedir (Koca ve ark., 2011: 18) Lindeque ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada 3 farklı üretim bölgesindeki buğdayların kalite özellikleri incelenmiştir. Yaz 

yağmurlarının etkili olduğu üretim bölgesindeki buğdayların hektolitre ağırlığının en yüksek değeri 79 kg/hl, kış 

yağmurlarının etkili olduğu üretim bölgesinde en yüksek değeri 81,6 kg/hl ve sulama yapılan üretim bölgelerindeki 

en yüksek değerin 82,2 kg/hl olduğu bulunmuştur (Lindeque ve ark, 2018: 296). Eski, modern ve karışım buğday 

çeşitlerinin kalite özelliklerinin incelendiği bir çalışmada ise ortalama hektolitre ağırlığı 74,2 kg/hl olarak 

bulunmuştur. Çalışmada en yüksek değerin 79,69 kg/hl ve en düşük değerin 57,73 kg/hl olduğu tespit edilmiştir 

(Migliorini ve ark., 2016). Özen ve Akman’ın yaptığı çalışmada Yozgat’ta yetiştirilen ekmeklik buğdayların hektolitre 

ağırlığı ise 76 - 82 kg/hl aralığında olduğu saptanmıştır. Tokat-Kazova bölgesindeki 25 ekmeklik buğday türünün 

incelendiği bir çalışmada hektolitre ağırlığının İlk yıl 76,3 - 83,7 kg, ikinci yıl ise 73 - 79 kg aralığında olduğu 

görülmüştür (Naneli ve ark., 2015: 99). Bizim çalışmamızda ise ekmeklik buğdayların hektolitre ağırlığı literatürdeki 

çalışmalarla paralellik göstermektedir. İncelediğimiz 10 köyün ortalama hektolitre ağırlığı 78,05 kg/hl, en yüksek 

değerin 79,63 kg/hl ve en düşük değerin 77,36 kg/hl olduğu tespit edilmiştir.  

 

Ekmeklik buğdaylarda diğer bir kalite parametresi olan gluten miktarı, hamurun ekmek yapımına uygunluğunu 

gösteren elastik proteindir (Tayyar, 2008). Protein oranı aynı olan buğdaylarda ekmeğin pişme kalitesi yönünden 

farklılıklar görülmesinin sebebi içerdiği glüten miktarındaki farklılıklardır (Annet ve ark.,2007). Yaş glüten oranı %35 

üzerinde ise yüksek, %28 - 35 arası ise iyi, %20 - 27 orta ve %20’den az ise düşük glüten miktarı sayılmaktadır (Ünal 

S., 2002). Çalışmamızdaki ekmeklik buğdayların glüten oranı ortalaması %30,7 olduğu, en yüksek değer %32,64 ve 

en düşük değer %29,06 olarak bulunmuştur. Mut ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada %23,9 - 28 (Mut ve 

ark., 2017: 91) Abugalieva ve Pena %30 - 38,4 (Abugalieva ve Pena, 2010: 89), Aydoğan ve arkadaşları ise %30,01 - 

36,09 (Aydoğan ve ark., 2010:3-4) aralığında yaş glüten oranı tespit etmişlerdir. 



 

 529 

 

Bandırma ve çevresinde yetiştirilen ekmeklik buğdayların nem oranının ortalaması %12,31 olduğu, en yüksek ve en 

düşük değerin sırasıyla %13,06 ve %10,93 arasında olduğu saptanmıştır. Türkiye de yetiştirilen buğdayların nem 

oranının %8 - 15 ve ortalamasının ise %9 - 11 olduğu görülmektedir. Buğdayda nem oranının üst sınırı ise %14,6'dır 

(Ünal, 2002). Buna göre Bandırma ve çevresindeki ekmeklik buğdayların nem oranı Türkiye ortalamasının üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Bu ortalama ile Türk Gıda Kodeksi’nin belirttiği (en çok %10.5) sınır içerisindedir. 

 

Süne zararlısı, mahsullerin yapraklarıyla, gövdeleriyle ve taneleriyle beslenerek onlara ciddi zararlar verir (Parker ve 

ark., 2011). Tükürük salgısında D-amilaz ve proteaz enzimleri bulunmaktadır (Mehrabadi ve ark., 2014). Bu enzimler 

buğdaydaki glütenleri yok ederek unun pişirme kalitesini ve lezzetini etkiler (Parker ve ark., 2011). Yaptığımız 

çalışmada, ekmeklik buğdaylardaki süne miktarının ortalaması 1,12 olarak bulunmuştur.  En yüksek değer 3,04 ve 

en düşük değer 0,41 olarak tespit edilmiştir. 

 

Buğday veriminin ve kalitesinin arttırılmasında yabancı maddelerle mücadele önemli bir kriterdir. Özellikle yabancı 

otlar, buğday üretiminde ekonomik kayıpların başında gelmektedir.  Ülkemizde yabancı otlar ile mücadele 

yapılmaması durumunda verim kaybı neredeyse %27 oranında artmaktadır (Kaydan ve ark., 2011: 311). Yabancı 

otlar, buğdayla birlikte su, besin ve ışığı ortak olarak kullanır ya da zararlılara ve hastalıklara konakçılık yaparak 

buğday kalitesini düşürür (Şin ve ark., 2016: 29). Yaptığımız çalışmada ekmeklik buğdaylarda yabancı madde 

miktarının en yüksek ve en düşük değeri sırasıyla 0,77 ve 0,46 olarak bulunmuştur. Yabancı madde miktarının 

ortalaması ise 0,56 olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Ekmeklik buğdaylardaki kalite parametrelerinin Spearman korelasyon analizi incelendiğinde, protein oranı ile gluten 

oranı arasında çok güçlü düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (r=0,915 p<0,05). Çalışmamıza paralel olarak 

Egesel ve ark. 10 adet ekmeklik buğday çeşidini incelediği çalışmada protein oranı ile glüten oranı arasında pozitif 

yönde korelasyon tespit etmiştir. Benzer olarak Biga ve çevresinde yetiştirilen 12 adet ekmeklik buğday üzerinde 

yapılan çalışmada da protein oranıyla glüten oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tayyar ve Gül, 2008: 

3721). Yaptığımız çalışmada diğer kalite parametrelerinin korelasyon analizinde herhangi bir anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Sonuç olarak, yapılan bu çalışma ile Bandırma ve çevresindeki köylerde yetiştirilen ekmeklik buğdayların kalite 

parametreleri incelenmiştir. Elde edilen bu verilere göre Bandırma çevresindeki ekmeklik buğdayların protein oranı, 

nem oranı, hektolitre ağırlığı ve gluten oranı açısından olması gereken kalite standartlarını karşıladığı, özellikle gluten 

oranının yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Kalite parametrelerinin düzenli olarak analiz edilmesi sonucu 

verimin artacağı öngörülmektedir. Ayrıca yaptığımız bu çalışmada köyler arasındaki kalite parametreleri açısından 

anlamlı bir fark oluşmaması incelenen örneklemlerin birbirine benzer olmasına bağlanmıştır.  Farklı bölgelerdeki 

örneklemlerin kalite parametreleri ile yapılan geniş çaplı karşılaştırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET: 

 

Gönen 115.200 ha yüzölçümü ile Balıkesir ilinin yaklaşık %8,00 ini kaplamaktadır. Bu alanın %36,63 ünü tarım 

alanları, %43,23 ünü ise ormanlık ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. Balıkesir ilinin toplam işlenebilir (I-II-III-IV. 

sınıf) tarım alanlarının yaklaşık %10’u Gönen’de bulunmaktadır. Gönen’de I. sınıf araziler yüzölçümün yaklaşık 

%3’ünü tarım arazilerinin ise %7 sini oluşturmaktadır. II sınıf araziler %47 lik oran ile VII sınıf arazilerden sonra 

ikinci sırada yer almaktadır. 2017 verilerine göre Gönen’de 15.800 ha ekim alanı ile buğday ilk sırada, 80.242 ha 

ekim alanı ile çeltik 2. sırada yer almaktadır. Gönen ilçesi arazilerinde yaklaşık 58.000 ha alanda kireçsiz 

kahverengi orman toprakları 19000 ha’da kahverengi orman toprakları hakim durumdayken, yüksek kil içeriği ve 

simektit kil minerali içeren vertisoller 18.405 ha alan ile % 15,6 sını kaplamaktadır. İlçe topraklarında eğim ve 

buna bağlı olarak meydana gelen erozyon, taşlılık ve kayalılık, yaşlık ve çoraklık gibi önemli sorunlar mevcuttur. 

Arazilerin yaklaşık %23,7’ si düz ve hafif eğime sahipken, %63 ü dik, çok dik ve sarp eğime sahiptir. Eğim 

değerlerine paralel olarak hiç veya çok az erozyona uğramış toprakların oranı yaklaşık %20 iken şiddetli ve çok 

şiddetli erozyona uğramış alanların oranı %64 tür. Toprakların %4,1 inde taşlılık, %36,2’ sinde kayalılık sorunu 

vardır. Ayrıca yaklaşık 11.000 ha alanda drenaj ve çoraklık sorunu vardır. Herhangi bir problemden etkilenmemiş 

toprakların oranı sadece %3 kadardır. 

 

Anahtar sözcükler: Gönen, toprak, tarım, toprak problemleri  

JEL Kodu: Q15 
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ABSTRACT: 

 

The district of Gönen roughly takes %8 part of Balıkesir province with its 115.200 hectares surface. The %36,63 

of this area is composed of agricultural land and its %43,23 part is composed of woodland and heathland. The 

percentage of %10 of Total cultivatable lands (I-II-III-IV. Class) of the Balıkesir province is in Gönen. The first class 

lands in Gönen constitute the percentage of %3 of the surface and %7 of the agricultural areas. The second class 

lands with their rate of %47 take the second place after seventh class lands. According to data of 2017, weath is 

in the first place with 15.800 hectares cultivation area and rice is in the second place with 80.242 hectares 

cultivation area in Gönen. The lands of Gönen district have non-calcareous brown color of woodland soil in 

58.000 hectares field. while the brown color soil is in dominant status in the field of 19.000 hectares, The Vertisols 

that causing problems in terms of agriculture due to clay type and clay quantatity in its constitue the percentage 

of %15,6 of the field of 18.405 ha. There are serious problems available in the district’s soil such as aridness and 

wetness, stony and rocky, slope and erosion depending on slope. While roughly the percentage of %23,7 the 

lands have flat and slight slope, but the other %63 of them have steep, high steep and steep slope. As in paralel 

with slope values, While the rate of soils that suffered from erosion or never, are %20, the rate of the soils that 

suffered from eroison massively, are %64. There are stony problem in %4,1 and rock problem in %36,2 of the 

soils. Also There are drainage and aridness problems roughly in the 11.000 ha area. The rate of the soils that 

never has problem, are %3. 

 

Keywords: Bandırma, soil, agriculture, soil problems       

JEL Code: Q15 
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GİRİŞ 

 

Balıkesir ilinin Marmara Havzası sınırlarında kalan tek ilçesi olan Gönen, doğusunda Manyas ilçesi, kuzeydoğusunda 

Bandırma ilçesi, batısında Biga ve Yenice ilçeleri, kuzeyinde Marmara Denizi ve Erdek Körfezi, güneyi Balya ilçesi ile 

çevrilidir. İlçede 89 köy ve 1 belde vardır. Genellikle ovalarda kurulan köyler, dağlara gidildikçe seyrekleşir. Gönen, 

çevresinde bulunan Balıkesir, Çanakkale ve Bursa İllerine hemen hemen eşit mesafede (ortalama 150 km) 

konumlanmıştır (Anonim, 2018a:132). Marmara Havzası’nın 1965 döneminde 12 kentinden birisi olan Gönen, 10-

49 bin aralığında nüfusa sahip küçük kentlerden birisiydi. O dönemde nüfusun çoğunluğu kırsalda yaşasa da 

kırsaldan şehire göç giderek artmıştır. Gönen’de yıllara göre değişen şehirleşme oranlarına göre (Tablo 1), 1965 

yılında nüfusun yaklaşık %80’i kırsalda yaşarken bu oran yıllarla beraber azalarak 2011 yılında yaklaşık %40’a kadar 

düşmüştür (Garipağaoğlu, 2016:150). 

 

Tablo 1. Gönen İlçesinin Yıllara Göre Şehirleşme Oranlarındaki Değişim (Garipağaoğlu, 2016:150) 

İlçe Adı 
1965 1980 1990 2000 2011 

Şehir Kırsal Şehir Kırsal Şehir Kırsal Şehir Kırsal Şehir Kırsal 

% 20,8  79,2  30,7  69,3  39,7  60,3  50,5  49,5  60,6  39,4  

 

Gönen, toplam alanı 1152 km2 dir ve 40-06' enlemi ve 27-38' boylamı arasında yer almaktadır (Şekil 1). İlçe 

topraklarının merkezi ve kuzey doğu bölümü ovalarla, batı ve güney doğu bölümü de tepelik ve dalgalı alanlarla 

kaplıdır. Orta bölümünde Gönen Ovası yer alır (Anonim, 2018b). Denizden yüksekliği 30 m olan ve Gönen Çayı’nın 

yatağı boyunca uzanan ova, Manyas Gölü çukurundan eski alüvyonlardan oluşan bir eşik ile Marmara Denizi’nden 

de 100 m’ yi aşan bir sırtla ayrılmıştır (Anonim, 2018c). Güneye doğru indikçe yükseklik artar ve 500 m üzerine çıkar. 

Batıdaki Dede Tepesi 963 m ile ilçenin en yüksek yeridir (Anonim, 2018b). Gönen Çayı, Kazdağlarından kaynağını 

alan üzerinde elektrik üretimi, sulama, taşkın önleme amaclı olarak kullanılan Gönen Barajı bulunan, Karasukabaklar 

Köyü ve ve Gaygular Köyü civarında Balıkesir il sınırları içerisine giren ve Marmara Denizi’ne dökülen bölgenin önemli 

akarsuyudur. Uzunluğu 60 km olup, 1700 ha’lık bir alanı kaplamaktadır ve yıllık 350 hm3 su potansiyeli 

bulunmaktadır (Anonim, 2018a:167). 

 

Gönen’de süt ve deri sanayi sektörleri oldukça gelişmiştir ancak tarım ilçenin önemli geçim kaynağıdır. Gönen 

ilçesinde 118.826 ha’lık arazinin yaklaşık 1/3 ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Verimli topraklara sahip Gönen 

ovası Buğday, Arpa, Mısır, Ayçiçeği ve meyve üretiminde Balıkesir İlinde önemli bir paya sahiptir (Anonim, 

2018a:150). 

 

 
Şekil 1. Gönen İlçesi Uydu Görünümü 
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Gönen, Türkiye’de çeltik üretiminde en önemli merkezlerden birisidir. Gönen ile özdeşleşen ‘Gönen Baldosu’ ilçe 

tanıtımının artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 2009 yılı verilerine göre, Gönen ilçesinde son dört yıl içerisinde 

çeltik ekim alanı %30,92 oranında artış göstermiş ve bu alanda çalışan kişi sayısı da buna paralel olarak %15,68 

oranında artmıştır. Çeltik tarımının bataklık alanlarda yapılabilmesi, makineleşmeye uygun olması, pazarlama 

sorunlarının bulunmaması, önemli bir istihdam sağlaması, işlenmiş ürünlerin üretiminin Türkiye içinde yapılabiliyor 

olması gibi nedenler ve ayrıca Gönen’de yer altı suyu kaynaklarının zengin olması ve çoğu yerde artezyenlerin 

kullanılması, DSİ tarafından yapılan baraj ve göletlerin de önemli su kaynakları sağlaması nedeni ile Gönen’de çeltik 

tarımı ön plana çıkmıştır (Öztürk ve Akçay, 2010:70).   

 

Gönen’in Arazi Kullanım Türleri 

 

Gönen ilçesine ait arazi kullanım türleri ve oranasal dağılımlarının verildiği Tablo 1’e göre Gönen 46.864 ha tarım 

alanına sahiptir ve toplam alan içindeki payı %39,43’ dür. Tarım alanlarının yaklaşık 1/3’ ünde kuru tarım 

yapılmaktadır. Gönen’de orman alanları geniş alan kaplamakta (29.810 ha) ve toplam alanın yaklaşık %25 ini 

oluşturmaktadır. Orman alanlarına fundalık alanlarda eklendiğinde bu değer yaklaşık % 41’e ulaşmaktadır 

(Anonim, 1999:119).  
 

Tablo 1. Bandırma İlçesi Genel Arazi Kullanım Tiplerinin Dağılımı (Anonim, 1999:119) 

Arazi Kullanım Türü Alan (ha) % Toplam (ha) % 

Tarım 

Arazileri 

Kuru Tarım 37.220 31,32 

46.864 39,43 
Sulu Tarım 9.487 7,98 

Bağ-Bahçe 
Bağ 59 0,05 

Bahçe 98 0,08 

Mera 19.831 16,69 

71.108 59,84 
Orman ve 

Fundalık 

Orman 29.810 25,09 

Fundalık 18.835 15,85 

Tarım Dışı Arazi 2.906 2,45 

Su Yüzeyleri 580 0,49 - - 

TOPLAM 118.826 100,00 117.972 99,27 

 

Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 2017 verileri ile hazırlanan Gönen ilçesi arazi sınıfları Tablo 2’de verilmiştir. 

Bu değerlere göre 24.800 ha alanda kuru tarım (14.200 ha’ı sulamaya müsait), 28.000 ha alanda ise sulu tarım 

yapılmaktadır. Çayır ve mera alanı 9.000 ha, orman ve fundalık alan ise yaklaşık 49.000 ha’dır. İki tablo değerleri 

kıyaslandığında günümüzde Gönen’de kuru tarım alanlarının azalarak sulu tarım alanlarının arttığı görülmektedir. 

Kuru tarım alanları yaklaşık %33 oranında (12.420 ha) azalırken, sulu tarım alanları yaklaşık 1 kat artmıştır (7.913 ha). 

Mera alanları da yaklaşık olarak yarı yarıya azalmıştır. Orman ve fundalık alanlar ise hemen hemen aynı kalmıştır 

(Anonim, 2018d). 

 

Tablo 2. Gönen İlçesi Arazi Sınıfları (Anonim, 2018d). 

Gönen İlçesi Arazi Sınıfları Alan (ha) % 

Kuru Tarım 
Kuru Tarım 14.200 12,33 

Kuru Tarım (Sulamaya müsait) 10.600 9,20 

Toplam 24.800 21,53 

Sulu Tarım 
Sulama birliği tarafından sulanan 11.400 9,90 

Çeşitli kaynaklardan sulanan 6.000 5,21 

Toplam 17.400 15,11 

TOPLAM 42.200 36,64 

Mera ve Çayır Alanı 9.000 7,81 

Ormanlık ve Fundalık Alan 49.800 43,23 

Tarım Dışı Alan (Yerleşim-Göl vb) 14.200 12,33 

TOPLAM 115.200 100,00 
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Şekil 2. Marmara Havzası Arazi Kullanım Türleri (Anonim, 2018a:144) 

 

Gönen ilçesinin arazi kullanım yetenek sınıfları Tablo 3’te verilmiştir. Tabloya göre işlemeli tarıma uygun alanların (I. 

II. III. ve IV. sınıf) miktarı 41.359 ha’dır ve toplam alanın yaklaşık %35’ini kaplamaktadır. Toplam alanın yaklaşık 2/3 ü 

tarımsal kullanıma uygun değildir. Tablo 1 ve Şekil 2’de de görüldüğü gibi Gönen topraklarının yaklaşık %41’i orman 

ve funda arazisidir. Bu nedenle en fazla alanı VII. sınıf araziler (%53,11) kaplamaktadır. Daha sonra alan olarak en 

fazla II. sınıf araziler (%16,62) bulunmaktadır. I. sınıf araziler ise 3.460 ha ile toplam alanın yaklaşık %2,5‘ini 

oluşturmaktadır. I. sınıf arazilerin tarım alanı olarak kullanılan miktarı 3.037 ha’dır ve tarım alanları içerisindeki payı 

%7,41 dir. II. sınıf arazilerin ise yaklaşık 16.500 ha’ı tarım arazisi olarak kullanılmakta ve tarım alanları içerisindeki payı 

%40,5’tir. Gönen ilçesinde tarımsal kullanıma uygun olmayan ancak tarım alanı olarak kullanılan 13.296 ha alan 

bulunmaktadır (Anonim, 1999:90).  

 

Tablo 3. Gönen İlçesi Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarının Genel Dağılımı (Anonim, 1999: 90) 

Arazi Kullanım 

Yetenek Sınıfı 

Alan 

(ha) (%) 

Tarımsal 

Kullanıma 

uygunluk 

Tarım 

Alanı 

(ha) 

Tarım alanları 

içindeki payı 

(%) 

Toplam alan 

içindeki payı  

(%) 

I 3.460 2,91 

Uygun 

3.037 7,41 2,56 

II 19.746 16,62 16.587 40,50 13,96 

III 10.706 9,01 7.966 19,45 6,70 

IV 7.447 6,27 5.978 14,60 5,03 

TOPLAM 41.359 34,81     

V 134 0,11 

Uygun Değil 

 

134 0,33 0,11 

VI 13.128 11,05 8.843 21,59 7,44 

VII 63.114 53,11 4.319 10,54 3,63 

VIII 1.091 0,92 - - - 

TOPLAM 77.467 65,19      

TOPLAM 118.826 100,00 67.554 40.958 100,00 34,47 
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Büyük Toprak Grupları ve Arazi Kullanim Yetenek Sınıfları 

 

Gönen’de büyük toprak grupları arasında en fazla alana sahip büyük toprak grubu Kireçsiz Kahverengi Orman 

topraklarıdır. Bu topraklar Gönen’in toplam alanının yaklaşık yarısını (57.946 ha) oluşturmaktadır. Bu toprakların 

büyük bir kısmı (52.050 ha) işlenebilir tarıma uygun olmayan VI. ve VII. sınıf arazilerdir. İlçede alan olarak 2. sırayı 

Vertisoller almaktadır. Toplam 18.405 ha alana sahip olan Vertisoller toplam alanın %15,59’unu oluşturmaktadır. 

Bu toprakların tamamı işlenebilir tarım arazisi sınıfında yer almakta ve II., III., IV. sınıf topraklardır. İlçede verimli 

Aluviyal toprakların alanı ise 11.515 ha’dır ve toplam alana göre yaklaşık %10 paya sahiptir. Bu alanların hemen 

hemen tamamı I. sınıf tarım arazileridir ve işlenebilir tarım arazisi olarak sınıflandırılmıştır (Anonim, 1999:124). 

 

Tablo 4. Bandırmadaki Büyük Toprak Grupları Ve Arazi Yetenek Sınıfları (Anonim, 1999:124). 

Büyük Toprak 

Grubu 

Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları (ha) Genel 

Toplam 
% 

I II III IV V VI VII VIII 

Aluviyal T. 3.343 7.274 360 98  440   11.515 9,75 

Hidromorfik 

Aluviyal T. 
    134  710  844 0,71 

Aluviyal Sahil 

Bataklıkları 
      252  252 0,21 

Koluviyal T. 117 184       301 0,25 

Kahverengi 

Orman T. 
 711 3.758 148  4.083 10.131  18.831 15,95 

Kireçsiz Kah. 

Orman T. 
 939 1.465 3.492  8.447 43.603  57.946 49,08 

Kır. Kahverengi 

Orman T. 
      3.286  3286 2,78 

Kireçsiz 

Kahverengi T. 
 418 526   191 5.077  6212 5,26 

Rendzinalar    121  17 55  193 0,16 

Vertisoller  10.220 4.597 3.588     18.405 15,59 

Irmak Taşkın 

Yatakları 
       274 274 0,23 

TOPLAM 3.460 19.746 10.706 7.447 134 13.128 63.114 274 118.059 100,0 

(%) 2,93 16,73 9,07 6,31 0,11 11,16 53,46 0,23 100,0   

 

Eğim, Erozyon ve Toprak Derinliği 

 

Gönen topraklarının %23,69’u (27.895 ha) düz-düze yakın veya hafif eğime sahiptir. Bu alanın yaklaşık %75’i (20.775 

ha) işlemeli tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Genel olarak eğimli alanlara sahip Gönen’de dik, çok dik, sarp 

alanların oranı ise yaklaşık olarak %63’tür. Bu alanların yaklaşık 13.000 ha’ında kuru tarım yapılmaktadır (Anonim, 

1999:120). 
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Tablo 5. Gönen Topraklarının Eğim Grupları Dağılımı (Anonim, 1999:122). 

Eğim Sınıfı 
Eğim 

(%) 

Alan  

(ha) 

Toplam alan 

içindeki payı 

(%) 

Tarım alanı 

olarak kullanılan 

(ha) 

Düz-düze yakın  0-2 16757 14,23 12.618 

Hafif  2-6 11.138 9,46 8.157 

Toplam - 27.895 23,69 20.775 

Orta  6-12 15.689 13,33 12.548 

Dik  12-20 13.626 11,57 

12.956 Çok Dik  20-30 21.389 18,17 

Sarp  >30 39.136 33,24 

Toplam - 89.840 76,31 - 

Genel Toplam - 117.735 100,00 - 

 

Yaklaşık 2/3’ü dik, çok dik ve sarp arazilerden oluşan Gönen’de su erozyonu da oldukça yaygındır. Toplam alanın 

yaklaşık %80’inde (93.641 ha) orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon hakimdir ve bu erzoyonun yaklaşık %30’u işlemeli 

tarım yapılan I., II., III. ve IV. sınıf arazilerde görülmektedir. Çok dik ve sarp alanların fazlalığına rağmen çok şiddetli 

erozyonun oranı sadece %4,91’dir (Anonim, 1999:122). Bu alanların orman veya çıplak kayalık alanlar olması 

erozyonun düşük olmasının nedeni olabilir.  

 

Tablo 6. Gönen’deki Su Erozyonundan Etkilenmiş Alanların Durumu (Anonim, 1999:122). 

Erozyon 

Derecesi 

İşlemeli Tarıma Uygun  

(ha) 

İşlemeli Tarıma Uygun 

Olmayan (ha) 

Toplam 

Alan 

(ha) 
% 

Tarım Alanı Tarım Dışı* Tarım Alanı Tarım Dışı * 

Yok veya Hafif 18.766 3.848 134 1.402 24.156 20,51 

Orta  12.802 3.527 408 1.817 18.554 15,75 

Şiddetli 2.000 416 12.810 54.078 69.304 58,84 

Çok Şiddetli - - - 5.783 5.783 4,91 

Toplam 33.568 7.791 13.352 63.080 117.791 100,00 
* Çayır-Mera, Orman- Funda ve Diğer Kullanımlar 

 

Gönen topraklarında toprak derinliği değerlerine göre (Tablo 7) toprakların yaklaşık %75’i (87.573 ha) sığ ve çok sığ 

derinlik sınıfındadır. Toprakların yaklaşık 2/3’ü dik, çok dik ve sarp eğime sahip olduğu Gönen’de erozyon da buna 

paralel olarak oluşmuş ve bu nedenle toprak derinlikleri de azalmıştır. Derin topraklar ise yaklaşık 20.000 ha alan 

kaplamakta ve toplam alanın %17’sini oluşturmaktadır (Anonim, 1999:122). 

 

Tablo 7. Gönen Arazilerinin Toprak Derinliğine Göre Dağılımı (Anonim, 1999:122). 

Derinlik Sınıfı 
Derinlik 

(cm) 

Tarım 

Arazileri 

(ha) 

Tarım Dışı* 

(ha) 

Diğer 

Kullanımlar 

(ha) 

Toplam  

(ha) 
% 

Çok sığ  0-20 4.366 44.958 387 49.711 42,43 

Sığ  20-50 17.763 19.933 166 37.862 32,32 

Orta Derin  50-90 8.605 784 256 9.645 8,23 

Derin  +90 16.160 2.801 986 19.947 17,02 

TOPLAM 46.894 68.476 1795 117.165 100,00 
* Çayır-Mera ve Orman- Funda  
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Gönen’de Toprak Problemleri 

 

Gönen topraklarında 56.704 ha alanda yaşlık, çoraklık, taşlılık ve kayalılık problemi bulunmaktadır ve bu alan toplam 

alanın yaklaşık yarısıdır (Tablo 8). Gönen topraklarında toplam 7.471 ha alanda yaşlık problemi bulunmakta bu 

problemin 6.400 ha’ı tarım arazilerinde görülmektedir. Toplam 1.827 ha alanda da çoraklık problemi olmasına 

karşılık tarım alanlarındaki yüzdesi sadece %0,28 dir. Taşlılık ve kayalılık ise en fazla alanda görülen toprak 

problemidir. Bu alanlar muhtemelen daha çok sarp alanları oluşturmaktadır (Anonim, 1999:122). 

 

Tablo 8. Gönen Toprak Problemi Bulunan Alanlar (Anonim, 1999:122) 

Toprak Sorunu Alan Sınıfı Alan (ha) % 

Yaşlık Tarim Arazileri  6.403 5,44 

Tarım Dışı  1.068 0,91 

Tuzluluk-Alkalilik Tarim Arazileri  327 0,28 

Tarım Dışı  1.500 1,27 

TOPLAM  9.298 7,89 

Taşlılık-Kayalılık -- 47.406 40,25 

GENEL TOPLAM  56.704 48,14 

 

Gönen’de önemli sorunlardan birisi de toprak ve su kirliliğidir. Özellikle Gönen Çayı, Gönen’e gelene kadar birçok 

parametre açısından temiz su kategorisinde yer alırken, Gönen’den sonra kirlilik değerleri oldukça yükselmektedir 

Yıldız ve ark. (2012). (Üstelik Gönen’de endüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesisleri bulunmasına rağmen 

(Garipağaoğlu, 2016:156)). Gönen’e ulaşan akarsu, arıtma tesisi bulunan bazı işletmelerle ortak arıtma tesisi 

bulunan tabakhanelerin atıksularının Gönen Çayı’na deşarj edilmesi nedeni ile kirlenmektedir. Bu bölümde KOI, BOI, 

NO3-N, çözünmüş oksijen, inorganik parametreler ve C grubu parametreler Sınıf I’e girerken, sadece NH4-N Sınıf II, 

NO2-N ise Sınıf III’e girmektedir. Gönen sonrasında ise KOI Sınıf II-III, BOI Sınıf III-IV, NH4-N, bor ve çözünmüş oksijen 

Sınıf IV, sodyum ve klorür de Sınıf III’e düşmektedir. Gönen Çayı, Gönen sonrasında organik madde, azot ve 

çözünmüş oksijen parametreleri açısından kirli ya da çok kirli su sınıfındadır (Anonim 2018a). İlhan ve ark. 2014’e 

göre Gönen Çayı Havzasında kirliliğin kaynağı evsel, tarımsal, sanayi ve madencilik kökenlidir. Havzanın hemen 

tamamında yoğun tarımsal faaliyet söz konusudur. Ayrıca, bölgede yoğun olarak hayvancılık yapılmakta ve bu 

faaliyetler sonucu oluşan artıklar çoğunlukla en yakın su ortamına, derelere akıtılmaktadır. Havzadaki küçük 

yerleşim alanları olan köylerin evsel atıklarının da kontrolsüz şekilde derelere ve çevresine bırakılmaktadır. Ayrıca, 

yörede tavukçuluk, süt ve süt ürünleri sanayi de oldukça gelişmiştir ve bu nedenle kirlilik artmaktadır. Tüm bunların 

yanı sıra, son yıllarda bölgede madencilik faaliyetleri de başlamıştır. Tüm bu olumsuz şartlar özellikle akarsu 

havzasının aşağı kesimlerinde kendini göstermekte ve Gönen ilçesinden itibaren çayın kirlilik düzeyi gözle görülür 

şekilde artmaktadır (İlhan ve ark., 2017:196) 

 

Gönen Tarım Potansiyeli 

 

Gönen’de tarım alanları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 1999 yılı verilerine (Anonim, 1999:199) göre 46.864 

ha’dır. Ancak Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2017 verilerine göre 42.200 ha’dır (Anonim 2018d). Bu 

verilerden tarım alanlarının yaklaşık olarak 4.650 ha ve ayrıca mera alanlarının yaklaşık olarak 11.000 ha (Tablo 1 ve 

Tablo 2) azaldığı görülmektedir. Tarım dışı alanların (özellikle yerleşim yeri ve tesis alanları) yaklaşık olarak 11.300 ha 

artış göstermesi tarım alanlarının amaç dışı kullanımının boyutunu göstermektedir.  

 

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre (Tablo 9) Gönen’de 158.000 da alanda Buğday 

tarımı yapılmaktadır. Bu alan toplam alanın yaklaşık %13’ü, tarım alanlarının ise yaklaşık %38’i kadardır. Ekim alanı 

olarak ikinci sırayı çeltik almaktadır. Yaklaşık 8.000 ha alanda çeltik tarımı yapılmaktadır ve bu alanın tarım alanları 

içindeki payı yaklaşık %20 dir (Anonim 2018d). Gönen, ekim alanı olarak Türkiye’nin %8,42’ine ve bölgenin ise 

%28,48’ine sahiptir ve en büyük çeltik ekilişine sahip ilçelerin başında gelmektedir. Çeltik alanları yıldan yıla 
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artmaktadır. Gönen’de 2003 yılında 57.090 da olan çeltik üretim alanları yıllarla beraber artmış ve 2009 yılında 

yaklaşık 84.000 da alana yükselmiştir (Öztürk ve Akçay, 2010: 68).  

 

 

Tablo 9. Gönen İlçesinde Tahıl Ekim Alanları ve Toplam Verim Değerleri (Anonim 2018d) 

Ürün 

Grubu 
Çeşit 

Alan 

(da) 

Toplam 

(t/da) 

Tahıllar 

Buğday 158.000 80.580 

Mısır (dane) 1.000 900 

Çeltik 80.242 48.145 

Arpa 25.000 10.000 

Çavdar 2.000 750 

TOPLAM 266.242 140.375 

 

Gönen’de yem bitkileri ekim alanları içinde en büyük payı mısır almaktadır. Toplam 20.000 da alanda ekimi yapılan 

mısırın tarım alanları içindeki payı yaklaşık %4,8 dir. Mısırı 14.500 da alan ile fiğ izlemektedir (Anonim 2018d). 

 

Tablo 10. Gönen İlçesinde Yem Bitkileri Ekim Alanları ve Toplam Verim Değerleri (Anonim 2018d) 

Ürün Grubu Çeşit 
Alan  

(da) 

Toplam  

(t/da) 

Yem Bitkileri 

Yulaf 2.000 1.000 

Mısır 20.000 120.000 

Fiğ 14.500 6.395 

Tritikale 2.300 1.150 

Yonca 2.500 3.000 

TOPLAM 41.300 131.545 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde 

arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üretim 

açısından önemli 21 ürünün 2018 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur. Bu listelerde 

bulunan 21 ürünün ve Gönen İlçesinde desteklenecek 9 ürünün listesi aşağıda Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. Havzalarda Desteklenecek Ürünlerin 2018 Üretim Sezonu Dağılımı (Anonim, 2018e) 

Havzalarda Destekleme Kapsamına Alınan 21 ürün  Gönen’de Destekleme 

Kapsamına Alınan Ürünler 

1. Buğday 12. Kütlü Pamuk 1. Arpa 

2. Arpa 13. Soya 2. Buğday 

3. Çavdar 14. Kanola 3. Çeltik 

4. Çeltik 15. Aspir 4.Kanola 

5. Dane Mısır 16. Çay 5. Nohut 

6. Tritikale 17. Fındık 6. Ayçiçeği (Yağlık), 

7. Yulaf 18. Zeytinyağı 7. Yem Bitkileri 

8. Mercimek 19. Yem Bitkileri 8. Yulaf 

9. Nohut 20. Kuru Soğan 9. Zeytinyağı 

10. Kuru Fasulye 21. Patates - 

11. Yağlık Ayçiçeği - - 
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ÖZET: 

 

Marmara Bölgesi’nin ekonomik yönden en önemli sanayi kentlerinden biri olan Bandırma, 67.554 ha 

yüzölçümüne sahiptir ve Balıkesir İli’nin yaklaşık 4,65’ini oluşturmaktadır. Bandırma ili topraklarının büyük bir 

çoğunluğunu tarım arazileri (%61) ve meralar (%15) oluşturmaktadır. Balıkesir İli’nin toplam işlenebilir (I-II-III-IV. 

sınıf) arazilerinin % 13’ü Bandırma’da yer alır. Toplam alan olarak olmasa da işlenebilir tarım yapılabilen alan 

olarak merkez ilçeden sonra 2. sıradadır. İlçede işlenebilir tarım yapılabilecek 46.812 ha arazi vardır ve bu arazinin 

%77’sinde (36.198 ha) işlemeli tarım yapılmaktadır. Toplam 2.839 ha alan kaplayan I. sınıf arazilerin sadece 1.510 

ha’ında işlemeli tarım yapılmaktadır. 2017 verilerine göre Bandırma’da 28.618 ha alanda tarla tarımı, 2.552 ha 

alanda sebze tarımı, 1.639 ha alanda zeytincilik, 396 ha alanda meyvelik ve 31 ha alanda bağcılık yapılmaktadır. 

Bandırma İlçesi topraklarının yaklaşık yarısı fazla miktarda smektit kil minerali içeren ve bu nedenle sorunlu 

topraklar olarak bilinen Vertisollerdir. Bunun dışında Bandırma topraklarında yaklaşık 1.900 ha alanda yaşlık ve 

çoraklık, 4.100 ha alanda taşlılık ve kayalılık sorunları vardır. Bandırma topraklarının 8.380 ha’ı düz eğime 

sahipken yaklaşık yarısı orta, dik, çok dik ve sarp eğime sahiptir. Bu nedenle su erozyonu da önemli problemlerden 

birisidir. Hiç veya çok az erozyona uğramış toprakların oranı % 40,5 iken şiddetli ve çok şiddetli erozyona uğramış 

alanların oranı %28,8’dir. Hiçbir soruna sahip olmayan toprakların oranı %4,8 (I. sınıf)’dir. 

 
Anahtar sözcükler: Bandırma, toprak, tarım, toprak problemleri  

JEL Kodu: Q15 
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ABSTRACT: 

 

The Bandırma district is one of the most important industrial cities in the Marmara region in terms of economic. 

It has a surface area of 67.554 ha and constitutes approximately %4.65 of the Balıkesir province. The majority of 

Balıkesir’s soil is constituted by agricultural lands (% 61) and pasture areas (%15). The % 13 of cultivatable lands 

(I-II-III-IV. class) of Balıkesir province are located in Bandırma. It takes second place, although not being as total 

area, after the central district as a doable aricultural area. There is a land with 46.812 ha in the district that will 

able to do cultivable agriculture and the agriculture is done in the percentage of %77 of this land (36.198 ha). 

According to the data of 2017, 28.618 ha of field farming, 2.552 ha of field vegetable cultivation, 1.639 ha of olive 

cultivation, 396 ha of field fruit, and 31 ha of grapery are cultivated in Bandırma. Approximately half of the 

Bandırma District's soil contain a grade quantity of smectite clay minerals, for this reason, they are vertisol soils 

known as problematic soils. Other than this, In the Bandırma’s soil, there are aridness and wetness roughly in 

1.900 ha of field, and there are stony and rocky problems as well in 4.100 ha of filed. While the 8.380 ha of 

Bandırma’s soil has flat slope, and its half of it roughly has medium steep, high steep and steep slope. For this 

reason, water erosion is also one of the important problems. While the rate of soils that suffered from erosion 

or never, are %45. The rate of the soils that suffered from eroison massively or less massively, are %28,8. The 

rate of the soils that never has problem, are %4,8 (I. class). 

 
Key Words: Bandırma, soil, agriculture, soil problems  

JEL Code: Q15 
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GİRİŞ 

 

Marmara Denizi kıyısında bulunan önemli bir liman kenti olan Bandırma, kuzeyinde Erdek, güneyinde Manyas, 

batısında Gönen ilçeleri ve doğusunda Bursa illerinin bulunduğu Balıkesir İli’ne bağlı bir sahil ilçesidir. 40o21’10.06’’ 

K ve 27o58’24.84’’D koordinatlarında bulunan Bandırma, Marmara Denizi’nde 60 km kıyı uzunluğuna sahiptir 

(Anonim, 2018a ve Anonim, 2018b). İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük illere yakınlığı dolayısı ile sanayi bakımından 

gelişmiş bir ilçedir. Bandırma ekonomik yönden bölgenin en önemli sanayi kentlerinden biridir. Özellikle Bandırma 

Limanının açılması ile sanayi kuruluşu sayısının ve dolayısı ile sanayi ürünleri üretiminin ve çeşitliliğin artmasına 

neden olmuştur. Bandırma Limanı, İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki en büyük ikinci liman, ülkenin ise 

beşinci büyük limanıdır (Anonim, 2018c)  

 

Bandırma’da gelişmiş önemli sektörler tarım, gıda, su ürünleri, yem ve yem makineleri, mermercilik, elektrik 

panoları olarak sayılabilir. Bandırma’da sanayi sektöründe çalışanlar oranı %16, tarım sektöründe çalışanlar oranı % 

52’dir. Türkiye'de üretilen kimyasal gübrenin % 15’i, etlik civcivin % 25'i, yumurtalık civcivin ise % 20'si, beyaz etin % 

22'si, yumurtanın % 22'si Bandırma'da üretilmektedir (Anonim, 2018c). 

 

Susurluk havzası içinde yeralan Bandırma, Bursa, İnegöl ve Balıkesir'den sonra Güney Marmara'nın dördüncü büyük 

kentidir. Bandırma İlçe toprakları genel olarak eğim sorununun nispeten az olduğu arazilerden oluşmaktadır (Şekil 

1 ve Şekil 2). İlçe yüzölçümünün % 65’lik bölümü tarıma elverişli topraklardan meydana gelmektedir (Anonim, 2018c 

ve Anonim, 1999:90). Bu toprakların yaklaşık yarısı düz-düze yakın ve hafif eğime sahiptir. Dik çok dik ve sarp 

alanların oranı %17’dır (Anonim 1999). Susurluk Havzası Fiziki Haritasına göre (Şekil 2), Bandırma civarında yükseklik 

olarak sadece Karadağ bulunmaktadır. Karadağ, Gemlik ile Bandırma arasında yer alan ve eteklerinde neojen 

alüvyonları bulunan zirveden aşağı Yeni Paleozoik, Mezosoik ve Tersiyer’e ait kayalardan oluşmuş ve eteklerinde 

Neojen çökellerin bulunduğu 767 m yükseklikte bir kütledir (Anonim 2018a). 

 

 

 
Şekil 1. Bandırma İlçesi Uydu Görüntüsü 

 



 

 545 

 
Şekil 2. Susurluk Havzası Fiziki Haritası (Anonim, 2018d) 

 

Balıkesir ilinin genel jeolojik özellikleri incelendiğinde topoğrafyasının %23‘ünü eski ve yeni alüvyonlar; %29‘unu 

konglomeralar, kumtaşları, marn ile kireçtaşları; %34,6‘sını lavlar, tüfler, silislenmiş tüfler, aglomeralar ve laharlar ile 

%13,4‘ünü ise tersiyer‘den yaşlı olan birimler oluşturmaktadır (Anonim, 2018d). 

 

Bandırma Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimlerinin etkisi altındadır. Ayrıca Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş 

alanı içerisinde olmasından dolayı iklim özellikleri de değişebilmektedir. Türkiye uzun yıllar ortalama sıcaklık ve yağış 

verilerine göre Bandırma’da yıllık ortalama sıcaklık 14,4 °C, yıllık ortalama toprak sıcaklığı 16,0 °C ve yıllık ortalama 

yağış 702,1 mm’dir. Susurluk Havzası‘nda yer alan istasyonlarından alınan verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 

değerleri 13,2 °C civarındadır. En sıcak ay temmuz ve en soğuk ay ise ocaktır (Anonim, 2018d). 

 

Bu çalışma, Güney Marmaranın en önemli ilçelerinden olan Bandırma’nın arazi varlığını incelemek, özelliklerini, 

problemlerini ve tarımsal potansiyelini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. 

 

Arazi Kullanım Türleri  

 

Bandırma İlçesine ait arazi kullanım türleri ve oransal dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloya göre Bandırma 

topraklarının yaklaşık %61‘i (40.958 ha) tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Tarım alanlarının büyük bir kısmını kuru 

tarım alanı (39.211 ha) oluştururken, zeytin alanları (%1,22) ikinci sırada yer almaktadır (Anonim, 1999:90).  

 

Tablo 1. Bandırma İlçesi Genel Arazi Kullanım Türlerinin Dağılımı (Anonim, 1999:90) 

Arazi Kullanım Türü Alan (ha) % Toplam (ha) % 

Tarım 

Arazileri 

Kuru tarım 39.211 58,04 

40.958 60,63 

Sulu tarım 331 0,49 

Bağ-bahçe 
Bağ 34 0,05 

Bahçe 560 0,83 

Özel ürün Zeytin 822 1,22 

Mera 10.313 15,27 

18.616 27,56 

Orman ve 

Fundalık 

Orman 395 0,58 

Fundalık 3.968 5,87 

Tarım dışı arazi 3.935 5,83 

Diğer 5 0,01 

Su yüzeyleri 7.980 11,81   

Genel TOPLAM 67.554 100,00   
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Yukarıda verilen tarım arazisi dağılımı son yıllarda bir miktar değişime uğramıştır. Bandırma İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre (Tablo 2) kuru tarım alanları 28.618 ha, sebze tarımı yapılan araziler 2.552 ha, 

zeytin tarımı yapılan alanlar ise 1.639 ha’dır. Bağ alanları ise hemen hemen aynı kalmıştır (31 ha). Bu sonuçlara göre 

kuru tarım alanlarının zamanla azaldığı, sebze ve zeytin alanlarının ise arttığı görülmektedir. Ancak bu sonuçlara göre 

yine de tarım yapılan toplam arazinin yaklaşık %70’ inde kuru tarım yapılmaktadır (Anonim, 2018e). 

 

Tablo 2. Bandırma İlçesi Tarım Alanları (2017 Yılı Verileri) (Anonim, 2018e). 

Arazi Sınıfı Alanı (ha) 

Tarla Arazisi 28.618 

Sebze Arazisi 2.552 

Zeytinlik  1.639 

Meyvelik 396 

Bağ arazisi 31 

Nadas 154 

Diğer 6.577 

TOPLAM 40.900 

 

Bandırma İlçesi topraklarının arazi kullanım yetenek sınıfları incelendiğinde (Tablo 3), toplam alan içinde tarımsal 

kullanıma (işlemeli tarıma) uygun (I-IV. Sınıf) alanların miktarı 46.812 ha’dır ve toplam alanın %69,30’unu 

oluşturmaktadır. Toplam alanın yaklaşık %31’i ise (20.742 ha) işlemeli tarıma uygun değildir (V-VIII. sınıf). Bandırma 

topraklarının 2.839 ha‘ı I. sınıf arazilerdir ve toplam alan içindeki payı %4,20‘dir. Alan olarak en fazla alanı kaplayan 

II. sınıf araziler 24.228 ha’dır ve toplam alan içindeki payı %35,86 dır. Susurluk Havzası Arazi Kullanım Haritası’nda da 

görülebileceği gibi kahverengi renkte gösterilen ve ekilebilir alanlar olarak tanımlanan alanlar oldukça geniştir (Şekil 

3).  

 

 
Şekil 3. Susurluk Havzası Arazi Kullanım Haritası (Anonim, 2018d:127) 

 

Arazi kullanım yetenek sınıflarının tarımsal alan olarak kullanım miktarlarına göre I. sınıf arazilerin yaklaşık yarısı 

(%53,19) tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu durum I. sınıf arazilerin yaklaşık yarısının da tarım alanı dışında 

amaçlar için kullanıldığını göstermektedir. Bunlar genel olarak yerleşim yeri, fabrika ve tesis alanı gibi amaçlar için 

kullanımdan kaynaklanmaktadır. Anonim 2018c’de tavukçuk tesislerinin yanlış yer seçimi nedeniyle tarım 

alanlarının amaç dışı kullanımının arttığı belirtilmektedir. Toprak sınıfı yükseldikçe tarım alanı olarak kullanma oranı 

artmaktadır. Buna göre II., III. ve IV. sınıf arazilerin yaklaşık %80’ i tarımsal amaçlar için kullanılmaktadır. Ayrıca 

işlemeli tarıma uygun olmayan VI. sınıf arazilerin yaklaşık %52 sinde ve VII. sınıf arazilerin ise yaklaşık %26’sında tarım 

yapılmaktadır Anonim 1999:90.  
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Tablo 3. Bandırma İlçesi Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarının Genel Dağılımı (Anonim, 1999: 90). 

Arazi Kullanım 

Yetenek Sınıfı 

Alan 

(ha) (%) 

İşlemeli 

Tarıma 

Uygunluk 

Tarım 

Alanı 

(ha) 

Tarım Alanı 

Olarak Kullanım 

(%) 

Toplam Alan 

İçindeki Payı 

(%) 

I 2.839 4,20 

Uygun 

1.510 53,19 3,69 

II 24.228 35,86 18.861 77,85 46,05 

III 10.528 15,58 8.535 81,07 20,84 

IV 9.217 13,64 7.292 79,11 17,80 

Toplam 46.812 69,30  36.198 - 36198 

V 129 0,19 

Uygun  

Değil 

-  0,00 

VI 5.947 8,80 3.084 51,86 7,53 

VII 6.537 9,68 1.676 25,64 4,09 

VIII 8.129 12,03 - - 0,00 

Toplam 20.742 30,70  4.760 - 11,62 

Genel TOPLAM 67.554 100,00  40.958 60,63 100,00 

 

 

Bandırma’daki Büyük Toprak Grupları ve Bunların Arazi Yetenek Sınıfları 

 

Bandırma topraklarının büyük toprak gruplarına gore arazi yetenek sınıfları Tablo 4’de verilmiştir. Bu Tabloya gore 

Bandırma’da büyük toprak grupları arasında en büyük paya Vertisoller sahiptir ve yaklaşık 28.000 ha (%47,32) alan 

kaplarlar. Bu alanların tamamı işlenebilir tarım alanı olarak sınıflandırılmıştır. Vertisollerden sonra en fazla alanı 

10.196 ha ile (%17,22) Kireçsiz Kahverengi Topraklar ve 6.653 ha alan ile (%11,23) Kırmızı Kahverengi Orman 

Toprakları kaplamaktadır. I. sınıf toprakların büyük bir kısmını Koluviyal Topraklar (%2,38) ve Kireçsiz Kahverengi 

Topraklar (%2,21) oluştururken verimli Alüviyal arazilerin oranı ise %1,15 dir. II ve III.sınıf arazilerin büyük bir kısmını 

(%75,64 ve 51,87) Vertisoller oluşturmaktadır (Anonim, 1999:94) 

 

Tablo 4. Büyük Toprak Gruplarına Göre Arazi Sınıfları (Anonim, 1999:94) 

Büyük Toprak Grubu 
Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları (ha) Genel 

Toplam 
% 

I II III IV Toplam V VI VII VIII Toplam 

Aluviyal T. 120 112 321 127 680 - - - - - 680 1,15 

Hidromorfik Aluviyal T. - - - - - 129  254 - 383 383 0,65 

Aluviyal Sahil 

Bataklıkları 
- - - - - - - 105 - 105 105 0,18 

Koluviyal T. 1.408 511   1.919     0 1.919 3,24 

Kahverengi Orman T.  435 242 806 1.483  2.178 92  2.270 3.753 6,34 

Kireçsiz Kah. Orman T.    179 179  1.909 2.207  4.116 4.295 7,25 

Kırmızı Kahverengi 

Orman T. 
 488 2.572 1.752 4.812  461 1.380  1.841 6.653 11,23 

Kireçsiz Kahverengi T. 1.311 3.516 1.684 623 7.134  711 2.351  3.062 10.196 17,22 

Rendzinalar  840 248 1.493 2.581  688 148  836 3.417 5,77 

Vertisoller  18.326 5.461 4.237 28.024     0 28.024 47,32 

Çıplak Kaya      -    5 5 5 0,01 

TOPLAM 2.839 24.228 10.528 9.217 46.612 129 5.947 6.537  12.613 59.225 100,00 

 

Eğim, Erozyon ve Toprak Derinliği 

 

Bandırma İlçe toprakları genel olarak eğim sorununun nispeten az olduğu arazilerden oluşmaktadır (Tablo 5). 

Toprakların yaklaşık yarısı düz-düze yakın ve hafif eğime sahiptir. Bu alanlar yaklaşık 31.000 ha’dır ve toplam alanın 

%52,16’sını oluştururlar. Orta eğime sahip alanlar yaklaşık 1/3 ünü (17.791 ha) kaplarken; dik, çok dik ve sarp 

alanların oranı %17 (10.637 ha)’ dır (Anonim, 1999:93). 
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Tablo 5. Bandırma’daki Eğim Gruplarının Dağılımı (Anonim, 1999:93) 

Eğim Sınıfı % Toplam (ha) (%) 

Düz-düze yakın  % 0-2 8.381 14,10 

Hafif  %2-6 22.616 38,06 

Toplam - 30.997 52,16 

Orta  %6-12 17.791 29,94 

Dik  %12-20 4.828 8,12 

Çok Dik  %20-30 2.991 5,03 

Sarp  >%30 2.818 4,74 

Toplam - 28.428 47,84 

Genel Toplam - 59.425 100,00 

 

Bandırma topraklarında erozyon (su erozyonu) şiddeti eğim değerlerine paralel dağılım göstermektedir (Tablo 6). 

Düz-düze yakın ve hafif eğimli alanların fazla olduğu ilçede erozyona uğramamış veya hafif erozyona uğramış 

alanların miktarı da dolayısı ile daha fazladır ve 24.064 ha alan ile toplam alan içindeki payı %40,49’dur. Tarım 

alanlarında erozyona uğramamış ve hafif erozyona uğramış alan toplamı ise 17.261 ha’dır ve oranı ise %29,05’ dir. 

İşlemeli tarıma uygun olan toplam 46.552 ha alanda (%78,34) erozyon görülmektedir. İşlemeli tarıma uygun 

olmayan toplam 12.613 ha alanda erozyon meydana gelmektedir (Anonim, 1999:92). 

 

Tablo 6. Bandırma’da Su Erozyonundan Etkilenmiş Alanların Durumu (Anonim, 1999:92). 

 
İşlemeli Tarıma Uygun Alanlar 

(I. II. III. IV. sınıf) (ha) 

İşlemeli Tarıma Uygun 

Olmayan Alanlar (ha) 

(V. VI. VII. VIII. sınıf) 

TOPLAM 

Tarım 

Alanı 
% 

Tarım 

Dışı* 
% 

Tarım 

Alanı 

Tarım  

Dışı* 

Alan 

(ha) 
% 

Yok veya Hafif 17.261 29,05 6.315 10,63 105 383 24.064 40,49 

Orta  15.028 25,29 2.799 4,71 - 445 18.272 30,75 

Şiddetli 4.149 6,98 1.000 1,68 4.507 3.668 13.324 22,42 

Çok Şiddetli -  - - 148 3.357 3.765 6,34 

Toplam 36.438 61,32 10.114 17,02 4.760 7.853 59.425 100,00 

* Çayır-Mera, Orman- Funda ve Diğer Kullanımlar 

 

Topraklarda eğim sınıfı, erozyon şiddeti ve toprak derinliği birbirine bağlı özelliklerdir. Eğim sınıfı erozyon şiddetini, 

erozyon şiddeti de toprak derinliğini etkiler. Buna göre yukarıda verilen eğim sınıfları (Tablo 5) ve erozyon şiddeti 

(Tablo 6) değerlerine göre, Bandırma da derin toprakların (>90 cm) alanının nispeten fazla olması beklenir. Bu 

değerler yaklaşık 20.000 ha’dır ve toplam alan içinde en büyük orana (%33,73) sahiptir (Tablo 7). Derin topraklara 

sahip tarım alanlarının toplam alan içindeki payı ise yaklaşık %26 (15.409 ha) dır. Tarım alanlarının sadece 1.536 

ha’ında çok sığ topraklar, yaklaşık 6.000 ha’ında sığ ve çok sığ topraklar bulunurken, tarım alanlarının yaklaşık 2/3 

ünde tarımsal açıdan büyük öneme sahip olan orta derin ve derin topraklar bulunmaktadır (Anonim, 1999:93). 

 

Tablo 7. Bandırma Topraklarının Toprak Derinliğine Göre Dağılımı (Anonim, 1999:93). 

Derinlik sınıfı 

Derinlik 

(cm) 

Tarım 

Arazileri 

(ha) 

Mera+Orman- 

Funda Arazisi 

(ha) 

Diğer 

Kullanımlar  

(ha) 

Toplam 

(ha) 
% 

Çok sığ  0-20 1.536 4.480 277 6.293 10,59 

Sığ  20-50 12.838 4.495 1.008 18.341 30,86 

Orta Derin  50-90 11.175 2.764 805 14.694 24,73 

Derin  +90 15.409 2.937 1.701 20.047 33,73 

TOPLAM - 40.958 14.676 3.791 59.425 100,00 
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Bandırma’da Toprak Sorunları 

 

Bandırma topraklarında yaklaşık 6.000 ha alanda yaşlık, tuzlululuk-alkalilik, taşlılık-kayalılık gibi sorunlar vardır ve bu 

alanlar toplam alanın 10,14 ünü oluşturmaktadır. Bu sorunlardan taşlılık-kayalılık öne çıkmaktadır. Toprakların 606 

ha’ında yaşlık, 1.295 ha’ında tuzluluk ve alkalilik problemi görülmektedir (Anonim 1999:93). Tuzluluk ve alkalilik 

problemi olan tarım alanlarının (260 ha) 236 ha’ı işlenebilir tarıma uygun alanlarda görülmektedir. 

 

Tablo 8. Bandırma Topraklarında Sorunlu Alanların Durumu (Anonim, 1999:93). 

Toprak Sorunu Arazi Sınıfı Alan (ha) % 

Yaşlık 
Tarım Arazileri  361 0,61  

Tarım Dışı  245 0,41 

Tuzluluk ve 

Alkalilik 

Tarım Arazileri  260 0,44 

Tarım Dışı 1.035 1,74 

TOPLAM 1.901 3,20 

Taşlılık ve 

Kayalılık 

Taşlılık 1.533 2,58 

Kayalılık 2.593 4,36 

GENEL TOPLAM 6.027 10,14 

 

Bandırma’da sanayi bakımından gelişmiş birçok şehir gibi toprak ve su kirliliğinden sözedilebilir. Anonim 2018c’de 

Bandırma da sanayinin hızla gelişmesi ve sanayi kuruluşlarının artmasının çevre kirliliğini de beraberinde getirdiği ve 

tavukçuluğun gübre ve diğer atıkları nedeniyle yüzey sularını kirleterek çevre sorunlarına neden olduğu ifade 

edilmiştir. Bu kirlilikten Kuş Gölü’nünde nasibini aldığını ve gölde doğal dengenin bozulması sorununun gündeme 

geldiği belirtilmiştir. Ayrıca, bu çalışmaya göre Bandırma’da kentin fabrika ve liman atıkları nedeniyle kirlenmiş ve 

turistik olarak fazla gelişmemesine neden olmuştur. Önertay ve Zabunoğlu (1996), Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş 

(BAGFAŞ) ile ETİBANK'a ait sülfirik asit fabrikalarının bulunduğu Edincik yöresinde yaygın olarak tarımı yapılan zeytin 

bitkisinde yaptıkları bir çalışmada, 9 farklı zeytinlikten bitki örnekleri alarak incelemeler yapmışlar ve incelemelerin 

sonucunda özellikle fabrikalara yakın zeytinliklerden alınan bitki örneklerinin S, F ve ağır metal içeriklerinin 

diğerlerine göre daha yüksek bulunduğunu ve bu kirleticilerin genellikle toprakların üst katlarında biriktiğini 

saptamışlardır. 

 

Anonim 2018d’ye göre Susurluk havzası sınıları içerisinde sadece Bandırma ve Erdek ilçelerinde derin deniz deşarjı 

bulunmaktadır ve evsel kaynaklı atıksularını ızgara ve kum tutuculardan geçirerek Marmara Denizine deşarj 

etmektedir. Erdek ilçesine bağlı olan Ocaklar Belediyesi atıksu arıtma tesisinden çıkan atıksuyunu Marmara 

Denizi‘ne vermektedir. Aynı ilçenin bağlı Karşıyaka Belediyesi ise Belediyesi atıksu arıtma tesisine sahip olmadığı için 

evsel atıksularını 4 farklı noktadan kanalizasyonla Marmara Denizine vermektedir. Ayrıca, Marmara Denizinin 

kıyısında yer alan Bandırma ve Erdek ilçelerine ait bazı tekil sanayilerde sularını doğrudan Marmara Denizi‘ne 

bırakmaktadır. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları atıksuyunu arıtma tesisinden geçirdikten sonra denize deşarj 

etmektedir.  

 

Tarımsal Üretim 

 

Bandırma yaklaşık 41.000 ha tarım alanına sahiptir ve bu alan toplam alanın %60,63’ünü oluşturmaktadır. Tarım 

alanlarının büyük bir kısmını kuru tarım alanları oluşturmaktadır (Tablo 1 ve Tablo 2). 

 

Daha önceki konularda da belirtildiği gibi Anonim, 1999’da verilen arazi kullanım türleri (Tablo 1), Bandırma Tarım 

ve Orman Müdürlüğü 2017 yılı verilerine göre bir miktar değişime uğramıştır. Bu verilere göre Bandırma’da kuru 

tarım alanları 28.618 ha’a düşerken, sebze tarımı yapılan araziler 2.552 ha’a, zeytin tarımı yapılan alanlar ise 1.639 

ha’a yükselmiştir. Bağ alanları ise hemen hemen aynı kalmıştır (31 ha) (Tablo 2).  

 

Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında Bandırma’da tarla, sebze, meyve ve yem 

bitkilerine ait tarımı en fazla yapılan ilk 5 ürünün ekim alanları, ortalama verim değerleri ve üretim miktarları 
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aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre toplam tarım alanlarının yaklaşık %70’inde tarla tarımı yapılmaktadır. 

Tarla tarımı yapılan alanların da yarısından fazlasında (%51) buğday tarımı yapılmaktadır (Tablo 9). Buğdayı 80.858 

da alan ile ayçiçeği takip etmektedir. 

 

Tablo 9. Bandırma’da Tarımı En Fazla Yapılan Tarla Bitkilerine Ait Değerler 

Ürünler 

2017 

Ekiliş Alanı 

(da) 

Ort. Verim 

(kg/da) 

Üretim 

(ton) 

Buğday 146.205 580 84.798 

Ayçiçeği 80.858 200 16.171 

Arpa 17.317 550 9.524 

Kanola 8.655 250 2.163 

Çeltik 2.273 750 1.704 

 

Bandırma’da 25.520 da alanda sebze tarımı yapılmaktadır. Bu alanın yaklaşık yarısında (11.395 da) domates ekimi 

yapılmaktadır ve bu alan toplam tarım alanının %2,8’ini oluşturmaktadır. Buğday ve ayçiçeğinden sonra bölgede 

tarımı en fazla yapılan bitkidir (Tablo 10).  

 

Tablo 10. Bandırma’da Tarımı En Fazla Yapılan Sebzelere Ait Değerler 

Ürün Adı 
Ekiliş Alanı 

(da) 

Ort. Verim 

(kg/da) 

Toplam Üretim 

(ton) 

Domates 11.395 10.000 113.950 

Kavun 4.690 980 4.596 

Nohut 1.909 180 344 

Bezelye 1.641 850 1.395 

Maydanoz 733 1.200 880 

 

Meyve tarımında ise ceviz yetiştiriciliği hakim durumdadır ve toplam tarım alanlarının %0,5’inde ceviz tarımı 

yapılmaktadır. Yem bitkilerinden ise en fazla ekim alanına silajlık mısır sahiptir ve toplam tarım alanlarının yaklaşık 

%3,8’inde tarımı yapılmaktadır. 

 

Tablo 11. Bandırma’da Tarımı En Fazla Yapılan Meyvelere Ait Değerler 

Ürün Adı 
Alan 

(da) 

Ort. Verim 

(kg/da) 

Ağaç Başına 

ort. Verim (kg) 

Toplam Üretim 

Miktarı (ton) 

Ceviz 2.167 289 17 626 

Kiraz 524 650 20 340 

Armut 224 650 11 145 

Badem (İç) 303 160 5 48 

Üzüm 317 1.080 15 342 

 

Tablo 12. Bandırma’da Tarımı En Fazla Yapılan Yem Bitkilerine Ait Değerler 

Ürün adı 
Ekiliş 

(da) 

Ort. Verim 

(kg/da) 

Toplam 

Üretim (ton) 

Mısır (silajlık) 15.576 5.500 85.668 

İtalyan çimi 4.240 1.400 5.936 

Fiğ 1.163 650 (Kuru Ot)  756 

Yonca  1.158 2.200 (Kuru Ot) 2.548 

Sudan otu  321 8.000 (Yeşil) 2.408 
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde 

arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim 

açısından önemli 21 ürünün 2018 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur. Bu listelerde 

bulunan 21 ürünün ve Bandırma İlçesinde desteklenecek 11 ürünün listesi aşağıda Tablo 13’de verilmiştir (Anonim 

2018f). 

 

Tablo 13. 2018 Üretim Sezonunda Havzalarda Desteklenecek Ürünlerin Dağılımı (Anonim 2018f) 

Havzalarda Destekleme Kapsamına Alınan 21 ürün  Bandırma’da Destekleme 

Kapsamına Alınan Ürünler 

1. Buğday 12. Kütlü Pamuk 1. Arpa 

2. Arpa 13. Soya 2. Buğday 

3. Çavdar 14. Kanola 3. Çeltik 

4. Çeltik 15. Aspir 4. Mısır (Dane) 

5. Dane Mısır 16. Çay 5. Kanola 

6. Tritikale 17. Fındık 6. Pamuk (Kütlü) 

7. Yulaf 18. Zeytinyağı 7. Nohut 

8. Mercimek 19. Yem Bitkileri 8. Ayçiçeği (Yağlık) 

9. Nohut 20. Kuru Soğan 9. Yem Bitkileri 

10. Kuru Fasulye 21. Patates 10. Zeytinyağı 

11. Yağlık Ayçiçeği  11. 11. Soğan (Kuru) 
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