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ÖZET 

Balıkesir Gönen ilçesi ve bu merkezde bulunan kaplıcalar, suyunun 

içerdiği birçok mineral ve tedavi edicilik özelliği ile Türkiye’deki diğer 

kaplıcalarla birlikte önemli termal turizm merkezlerinden bir tanesidir. Bu 

merkezde yapılan araştırma ile termal turizm ve bu bağlamda gerçekle-

şen turistik hareketlerin, ilçe ekonomisini nasıl etkilediğinin ortaya ko-

nulması ve bu etkilerden hareketle yerel halk, yerel yöneticilere konu-

nun öneminin aktarılması ve ülkemizdeki diğer kaplıca merkezlerine ör-

nek olunabilmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda ter-

mal turizm hareketlerinin ilçe ekonomisini çok yakından etkilediği ve bu 

turistik hareketlerin birçok farklı sektörde ekonomik etkilerinin bulundu-

ğu ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Turizmin ekonomik etkileri, kaplıca turizmi, yerel 

kalkınma. 

 

ECONOMIC IMPACTS OF SPA TOURISM: GÖNEN REVIEW 

ABSTRACT 

Gönen Termal Springs located in Balıkesir, of which hot water contains 

a lot of minerals and cure features, is one of the important spa tourism 

centers together with other centers in Turkey. With this research carried 

out in this location, it is aimed to create how spa tourism and touristic 

movements in this context effect the economy of the town and with the 

help of these effects how local people and local administrators may be  

originated to the other spa centers in our country. The result of research 

findings, it is created that spa tourism movements effect the economy of 

the town very closely  and these touristic movements have economic 

effects on many different sectors/companies. 

Key Words: Economic impacts of tourism, spa tourism, local 

development. 
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Turizm faaliyetinin ve turistik hareketlerin ülke ve bölge ekonomilerine 

katkıları üzerine yapılmış çalışmalarda son 50 yılda turizm faaliyetlerinde bir 

artışın bulunduğu ve bu artışla birlikte birçok sektörde önemli gelişmeler 

yaşandığından bahsedilmektedir. Dünya ekonomisinde en hızlı gelişen sek-

törlerden biri haline gelen turizm sektörü, özellikle Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkeler açısından ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görülmektedir.   

Sanayileşmenin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde insanlar, sağlıklarını 

koruma, sağlıklı olma nitelikli zaman geçirme,  farklı aktivitelerde bulunma 

amacıyla termal turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar. Termal turizm faaliyet-

leri, kitlesel ve ekonomik turizm faaliyetlerine göre daha fazla geceleme do-

layısıyla da daha fazla harcama gerektiren bir turizm faaliyetidir. Bu bağlam-

da kaplıca veya termal merkezlere gelen turistlerin belli bir gelir düzeyinin 

üzerinde olan kişilerden oluştuğunu ifade edebiliriz. Gelir durumu yüksek bu 

turistlerin deniz-kum-güneş üçlüsünden oluşan ve kitlesel olarak önemli 

oranda bir yere sahip olan turizm faaliyetinden çok farklı beklentileri de bu-

lunduğu açıktır. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde bu ihtiyaca cevap veren 

termal merkezler önemli oranda turist ağırlamakta ve gelir elde etmektedirler. 

Almanya, Macaristan, Japonya, Fransa, İsrail gibi ülkelerde sosyal güvenlik 

sistemlerinin de desteği ile kaplıca turizmi kitlelere hizmet veren sosyal bir 

yaklaşımı içinde barındıran bir turizm şekli olmuştur. Yapılan arkeolojik ça-

lışmalara göre, termal sular yaklaşık 10 Bin yıldan fazla süredir birçok toplu-

luk tarafından kaplıca amaçlı tedavi için kullanılmaktadır.  Avrupa Kaplıcalar 

Birliği’ne göre 2004 yılında termal turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaris-

tan’a 10 Milyon kişi, Rusya’ya 8 Milyon kişi, Fransa’ya yaklaşık 700 Bin, 

İsviçre’ye 800 Bin ve İspanya’ya 400 Bin kişi gitmiştir. 126 Milyon nüfuslu 

Japonya’nın sadece Beppu şehrine 12–13 Milyon kişi termal turizm amaçlı 

olarak gelmiştir. Bu da kaplıca turizminde Avrupa’da yukarı doğru bir hareke-

tin olduğunu göstermektedir (Yücel, 2003:5). Türkiye’de de bin yıllardır gele-

neksel yaklaşımla kendini gösteren kaplıca turizmi son yıllarda gerek toplu-

mun gerekse yatırımcıların ilgisini çekerek gündemde kalmaya ve popülari-

tesini arttırmaya devam etmektedir. Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA)’ne göre 

Türkiye termal kaynak bakımından Avrupa’da üçüncü Dünya’da yedinci sıra-

dadır. Türkiye’nin de dünyada yukarı doğru yükselen bu eğilimden önemli bir 

pay alabileceği görülmektedir (Kaşlı, 2006:265). 

Bu bağlamda bu çalışma, termal turizm hareketlerinin bir termal mer-

kezde ne tür ekonomik sonuçlar doğurduğunu ortaya koymayı amaçlamak-

tadır. Gönen Termal Turizm Merkezi’nde konaklama işletmeleri, yiyecek-
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içecek işletmeleri, çeyiz ve hediyelik eşya işletmelerine yönelik olarak iki 

bölümden oluşan bir anket çalışması yürütülmüştür. Anketin birinci bölümün-

de işletme profilleri, doluluk oranları, geceleme oranları gibi bilgiler tespit 

edilmeye çalışılmış, ikinci bölümde ise işletmelerin gelir ve gider durumları ile 

Gönen’de yapılan turistik harcamaların ortaya çıkarılmasına yönelik sorular 

uygulanmıştır. Anket verileri frekans ve yüzde dağılımları yoluyla tablolaştı-

rılmıştır.  

1. LİTERATÜR TARAMASI  

Literatürde turizmin ekonomik etkilerine yönelik olarak yapılan birçok 

çalışmaya rastlanmıştır.  Bu çalışmalar, turizmin makro ve mikro düzeyde 

genelde olumlu ekonomik etkilerinin tespitine yönelik çalışmalardır. Ayrıca, 

turizm ve istihdam ilişkisine yönelik olarak da yapılan çalışmalar literatürde 

önemli yer tutmaktadır.  

Turizm ekonomik etkilerine yönelik yapılan çalışmalarda genel olarak 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (Aktaş, 2005:163; Avcıkurt, 2003: 31; 

Özkök, 2006:90-95; Akova, 2006:4 Ünlüönen ve Kılıçlar, 2004:1; Çımat ve 

Bahar, 2003:1-2; Vermont, 2000:3; Unur, 2004:114-138; Stynes, 2007:1; 

Selçuk ve Başar, 2006:55; Kar ve diğerleri, 2004:87-90; Yavuz, 2006:162; 

Carstensen ve diğerleri, 2003:2; Koç, 2003:90).  

• Turizmin yarattığı ekonomik ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde 

ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli so-

nuçlar doğurmaktadır.  

• Turizm dünya ekonomisi içerisinde gelir sağlayıcı faktörlerin ba-

şında yer almakta, büyük oranda yatırım yapılan ve gelişen bir 

sektör haline gelmektedir.  

• Turizm sektörü milli gelir, döviz geliri ile dış açıkların giderilmesi 

ve ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi açısından önemli rol oy-

namaktadır.  

• Ekonomik bakımdan yeterli düzeyde gelişmemiş ülkeler veya böl-

geler doğal ve tarihsel değerlerini sunarak gelir sağlarlar. Ekono-

mik üretim ve çalışma alanlarını, çeşitlerini genişletirler ve zengin-

leştirirler.  

• Yoksulluğun yüksek düzeyde olduğu ülkelerin çoğunda, turizmin 

önemlidir ve gelişme göstermektedir. 
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• Turizmin ekonomik etkilerinin algılanması olumlu iken, sosyal ve 

kültürel etkilerin algılanmasının olumsuz yönde olduğu saptanmış-

tır.  

• Türk ekonomisinin vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan tu-

rizm, dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hü-

kümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur.  

• Seyahat ve turizm endüstrisindeki büyüme, ülke ve şehirlerin eko-

nomik gelişmişlik düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlamış-

tır.  

• Turizmin özellikle kırsal bölgelerde yoksulluğun azaltılmasında et-

kin olabilecektir.  

• Turizmdeki ekonomik getiri ve maliyetler bölgeler arası farklılık 

gösterebilir. Turizmin bölgesel ekonomiler üzerindeki etkilerinin 

analiz edilmesiyle, bölge ekonomileri üzerinde turizmin etkisi daha 

rahat anlaşılacaktır. 

• Turizm, yeni istihdam olanakları yaratma özelliği ile işsizlik oranı-

nın yüksek olduğu ülkeler açısından önemli bir sektör konumun-

dadır.  

• Turizm sektöründe makineleşme ve otomasyon olanaklarının sı-

nırlı olması nedeniyle, sektörün meydana getirdiği istihdam yoğun-

luğu diğer sektörlere göre daha yüksektir.  

• Ekonomist dergisine göre (2004) büyüyen turizm sektörü 48 sek-

törü doğudan etkileyecek bir potansiyele sahiptir.  

• Türkiye’de de turizm sektörü, döviz girdisi sağlayarak dış açıkların 

giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ödemeler bilançosunun 

iyileştirilmesinde önemli bir paya sahip olmuştur.  

• Bir ekonomide turizmden elde edilen gelir, değişik kesimler (otel, 

seyahat acentesi, yiyecek-içecek işletmeleri, toptancılar, gıda iş-

letmeleri, personel harcamaları, vergiler vb.) tarafından paylaşıl-

maktadır.  

• Fletcher (1995), çeşitli ülkeler, bölgeler, şehirler ve turizm adaları-

nın,  dönemsel turizm gelirleri, istihdam oranı, vergi gelirleri gibi 

ekonomik öğelerin bulunduğu bir turizm çoğaltan ligi geliştirmiştir. 

Geliştirilen bu ligde Türkiye’nin çoğaltan katsayısı en yüksek ola-

rak bulunmuştur (1.96). Türkiye’yi sırasıyla İngiltere (1,73), İrlanda 
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Cumhuriyeti (1,72) ve Mısır (1,23) takip etmektedir (Koç ve 

Altınay, 2007:229). İç turizm, yabacı paraların ülkeye girmesini 

sağlayamamasına karşın ekonomi üzerinde olumlu bir çoğaltan 

etkiye sahiptir.  Bu yüzden Türkiye’de turizm gelirleri üzerindeki 

olumlu veya olumsuz bir değişim ekonomiyi oldukça etkilemekte-

dir.  

2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişme gösteren ve genellikle sanayileş-

menin ve istihdam olanaklarının çok fazla olmadığı bölgelerde yoğunlaşan 

turizm faaliyetlerinin yerel ekonomik kalkınmada önemli bir araç olabileceği 

öngörülmektedir. Özellikle alternatifi çok fazla bulunmayan ve önemli oranda 

bir potansiyel üstünlüğe sahip olunan termal turizm alanında doğrudan tu-

rizm faaliyeti ile ilişkili sektörlerde turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi 

oldukça önemlidir. Bu araştırma, ekonomik göstergelerle termal turizmin 

öneminin ortaya konulmasını ve Türkiye’de termal turizm konusunda ilgi 

duyan yatırımcıların, hükümetin, yerel yönetimlerin, işletmelerin ve ilgili diğer 

kuruluşların dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır. 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları  

Son yıllarda kitlesel turizm hareketlerinin olumsuz birçok faktörden etki-

lenmesi ve bunun sonucunda Türkiye’ye olan turizm talebinde ciddi dalga-

lanmaların olması, alternatif ve krizlerden etkilenmeyen turizm türlerine olan 

ilgiyi artırmıştır. Alternatif turizm türlerine yönelen ilginin ana alanlardan biri 

de termal turizmdir. Dolayısıyla bu araştırma da termal turizm alanında köklü 

bir turizm geleneği olan, yıllardır termal turizm alanında faaliyet gösteren ve 

önemli bir merkez olan Gönen’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamı 

doğrudan turizm faaliyetinden etkilenen ve gelirleri önemli oranda turizm 

faaliyetlerine bağlı olan konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, 

çeyiz ve hediyelik eşya işletmeleri ile sınırlı tutulmuştur. 

2.3. Örneklem Seçimi ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada evren olarak Balıkesir Gönen kaplıca merkezindeki işlet-

meler alınmıştır. Evren içerisinden ise doğrudan turizm faaliyeti ile ilişkili 

konaklama işletmeleri (otel, motel, pansiyon, vb.), yiyecek-içecek işletmeleri 

(restoran, bar, kafeterya, vb.) ve çeyiz ve hediyelik eşya işletmeleri örneklem 
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olarak seçilmiştir. Örneklem çerçevesinde turistlerin ziyaret edebileceği bü-

tün işletmelere ulaşılmaya çalışılmış ve 11 konaklama işletmesi, 17 yiyecek-

içecek işletmesi ve 10 çeyiz ve hediyelik eşya işletmesi olmak üzere toplam 

38 işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. 

Termal turizmin etkilerini belirlemeye yönelik çalışmada veri toplama 

aracı olarak anket kullanılmıştır. Gözlem yöntemi ile de veri toplamak ola-

naklı olmasına rağmen, "standart veriler elde etme ve dolayısıyla analiz ola-

nağı"  üstünlüğü nedeniyle anket yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada kul-

lanılmak üzere farklı nitelikteki işletmeler olmasından hareketle konaklama 

işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, çeyiz ve hediyelik eşya işletmeleri için 

üç farklı anket formu geliştirilmiştir. Anketler, yüz yüze görüşme yoluyla dol-

durulmuştur. Anket soruları, Vermont Üniversitesi’nin 1999 yılında yaptığı bir 

araştırmadan (http://www.uvm.edu/~snrvtdc/publications/tourism_impact.pdf) 

faydalanılarak yeniden tasarlanmıştır. Anket formunun geliştirilmesi sürecin-

de, araştırmacılar tarafından Mart ayında 2 otel, 3 restoran ve 3 hediyelik 

eşya işletme yöneticisi ile ön test yapılarak, soruların anlaşılır olup olmadığı 

test edilmiştir. Ön test sonucunda anket formunda yer alan bazı sorular çı-

kartılmış, bazıları da açıklayıcı yönde değiştirilmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Konaklama, yiyecek-içecek, çeyiz ve hediyelik eşya firmalarına uygula-

nan anket formlarından elde edilen verileri analize tabi tutmak üzere istatistik 

programlarından yararlanılmıştır. Veriler bilgisayara yüklenerek veritabanı 

oluşturulmuş, verilerin bilgisayara yüklenmesinin ardından, çalışmanın ama-

cına uygun olarak analiz aşamasına geçilmiştir. Veri tabanının oluşturulma-

sında ve analiz aşamasında tüm istatistiksel işlemler, SPSS istatistik prog-

ramı aracılığıyla yapılmıştır.   

 2.5. Bulgular   

 Çalışmanın bu bölümünde gerekli verilerin derlenmesi sonucunda elde 

edilen genel işletme özelliklerine ilişkin bilgiler, doluluk durumlarına ilişkin 

bilgiler ve işletmelerin gelir ve gider durumlarını gösteren veriler sunulmakta-

dır.  

2.5.1. İşletmelerin genel özelliklerine ilişkin bulgular 

Araştırmaya katılan işletmelerin işletme özelliklerinin yansıtılması bakı-

mından bu bölümde araştırmaya katılan işletmelerin genel özellikleri, yüksek 

ve düşük sezonları, oda ve oturma yeri sayıları gibi bilgiler verilmektedir. 
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Tablo 1. İşletme Türleri   

 

Tablo 1’den de görüleceği üzere, 11 adet konaklama işletmesinin 3 ta-

nesi otel, 8 tanesi ise pansiyondur. Araştırmaya katılan yiyecek işletmelerinin 

önemli bir bölümünün ala carte restoran şeklinde faaliyet gösterdiği görül-

mektedir. 11 adet konaklama, 17 adet yiyecek içecek, 10 adet de çeyiz ve 

hediyelik eşya işletmesinden bilgi sağlanabilmiştir. Buna göre toplamda tu-

rizm hareketleri ile doğrudan ilgili 38 adet işletme araştırma kapsamı içeri-

sinde yer almaktadır. 
 

Tablo 2. Konaklama işletmelerinin açık bulunduğu aylar 

Açık Aylar 4 ay 6 ay 12 ay 

Otel - - 3 
Pansiyon 1 2 5 
Toplam 1 2 8 

 

Konaklama işletmelerinin açık bulunduğu ayların dağılımına bakıldığın-

da otel işletmelerinin tamamının 12 ay süreyle açık bulunduğu, 1 pansiyonun 

4 ay, 2 pansiyonun 6 ay ve 5 pansiyonun da 12 ay süreyle açık tutulduğu 

anlaşılmıştır. Bu noktadan hareketle, termal turizm faaliyeti gösteren işletme-

lerin sezon sorunu bulunmadığı ve faaliyetlerine 12 ay devam ettikleri ifade 

edilebilir. Sezon sorunu yaşamayan turizm işletmelerinin yerel ekonomiye 

katkıları aynı şekilde devam etmekte ve gelir dağılımının belli aylarda yoğun-

laşması, geçici işsizlik gibi sorunlar da termal turizm faaliyetinin bulunduğu 

bölgelerde ortaya çıkmamaktadır. 

 

İşletme Türü n % 

Otel 3 27,27 
Pansiyon 8 72,73 Konaklama İşletmeleri 

Toplam  11 100,00 

Ala Carte Restoran 9 52,94 
Fast Food 2 11,76 
Pide fırını 1 5,88 
Kafeterya 1 5,88 

Cay bahçesi 2 11,76 
Tatlı Baklava 2 11,76 

Yiyecek-İçecek İşletmeleri 

Toplam 17 100,00 

Çeyiz ve Hediyelik Eşya 10 100,00 Hediyelik Eşya İşletmeleri 
Toplam 10 100,00 
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Tablo 3. Konaklama İşletmelerinin Oda Kapasitelerine Göre Dağılımı 

Oda Sayıları Otel Pansiyon Toplam 

0–20 oda  -- 3 3 
21–30 oda -- 3 3 
35–50 oda 2 2 4 
51–100 oda -- -- -- 
101–200 oda -- -- -- 

201–300 oda -- -- -- 
301–400 oda 1 -- 1 
Toplam 3 8 11 

  

Gönen havzasından termal su çıkarma ve kullanma yetkisi Gönen Kap-

lıcalar İşletmesi A.Ş.’ye aittir. Dolayısıyla bu bağlamda Gönen Termal Mer-

kezi’nde kurulan Gönen Kaplıcalar İşletmesi A.Ş dışındaki konaklama işlet-

melerinde termal su bulunmamaktadır. Bu durum Gönen’de konaklama iş-

letmelerinin sayısının ve niteliğinin artmamasındaki en önemli engellerden 

biridir. Bir diğer engel ise Gönen havzasında çıkan termal suların fiziki yeter-

sizliğidir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin sayısı ve büyüklükleri yete-

rince gelişemediği de Tablo 3’de görülmektedir. Buna göre, Gönen Kaplıca-

lar İşletmesi A.Ş. tarafından işletilen otel oda sayısı bakımından en büyük 

oteldir. Diğer iki otel ise oda sayıları bakımından küçük otel sayılabilecek bir 

niteliğe sahiptir. Pansiyonlara bakıldığında ise oda sayıları itibariyle gelenek-

sel olarak pansiyon tanımı içersinde değerlendirilebilecekleri görülmektedir.  

 
Tablo 4. İşletme Türlerine Göre Aylık Doluluk Oranları (%) 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Otel 30 17 22 47 55 67 67 87 83 77 60 47 

Pansiyon 19 34 41 38 37 48 73 84 83 69 50 43 

AlaCarte 

Restoran 
22 34 38 47 48 64 92 94 91 75 62 37 

Fast Food 40 43 40 50 50 80 100 90 95 80 68 50 

Pide fırını 30 35 45 45 50 60 85 85 95 65 60 50 

Kafeterya 40 40 50 45 55 70 100 100 100 90 80 60 

Cay bah-

çesi 
30 33 40 60 68 73 83 95 90 80 75 50 

Tatlı 

Baklava 
35 45 50 63 80 83 90 90 90 75 68 45 
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 Tablo 4, konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmelerinin aylık 

doluluk oranlarını göstermektedir. Konaklama işletmelerinde yüksek sezonun 

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından oluştuğu söylenilebilir. Fakat 

yine de diğer aylarda da düşük olmasına rağmen belli bir doluluk oranının 

yakalandığından bahsedilebilir. Yiyecek-içecek işletmelerine bakıldığında ise 

yüksek sezonun konaklama işletmelerine benzer bir şekilde Temmuz, Ağus-

tos, Eylül, Ekim aylarından oluştuğu ifade edilebilir. Çay bahçelerinde ise 

yüksek sezon, hava sıcaklıklarındaki değişime bağlı olarak Mayıs ayında 

başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir. Termal turizm merkezle-

rinde doğrudan turizm faaliyeti ile ilgili işletmelerin oranlar değişse de bütün 

aylarda belli bir doluluk oranını yakalamış olmaları bu işletmeler için oldukça 

önemli bir durumdur. Doluluk oranlarının belli bir noktada bulunması termal 

turizme yönelik olarak hizmet veren Gönen’de yılın her bölümünde ekonomik 

bir canlılığın yaşandığını göstermesi bakımından da dikkate değerdir. 
 

Tablo 5. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Oturma Kapasitesine Göre Dağılımı 

Oturma Kapasitesi  n % 
0–20 kişi 4 23,52 
21–40 kişi 9 52,94 
41–60 kişi -- -- 
61–80 kişi 2 11,76 
300 (çay bahçesi) 1 5,88 
2000 (çay bahçesi) 1 5,88 
Toplam 17 100,00 

  

 Yiyecek-içecek işletmelerinin oturma kapasitelerine bakıldığında, 

genelde küçük işletmelerin sektörde faaliyet gösterdiği ifade edilebilir. Çay 

bahçelerinin ise oturma kapasitesi olarak oldukça büyük oldukları görülmek-

tedir. Yiyecek-içecek işletmelerinde oturma kapasitesinin 30–40 arasında 

yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 6. İşletmelerin Bilgisayar İnternet ve Web Sitesi Bulunma Durumu 

Bilgisayar İnternet Web Sitesi 

Var Yok Toplam Var Yok Toplam Var Yok Toplam 

İŞLETMELER n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Otel 3 100   3 100 3 100   3 100 2 67 1 33 3 100 

Pansiyon 8 100   8 100 8 100   8 100 2 25 6 75 8 100 

Ala Carte  

Restoran 
3 17,6 6 35,3 9 52,9 3 17,7 6 35,4 9 53,0    9 52,9 9 52,9 

Fast Food   2 11,8 2 11,8    2 100,0 2 100    2 11,8 2 11,8 

Pide fırını 1 5,9   1 5,9 1 5,9   1 5,9    1 5,9 1 5,9 

Kafeterya 1 5,9   1 5,9 1 5,9   1 5,9    1 5,9 1 5,9 

Cay bahçesi 1 5,9 1 5,9 2 11,8 1 5,9 1 5,9 2 11,8    2 11,8 2 11,8 

Tatlı Baklava 1 5,9 1 5,9 2 11,8 1 5,9 1 5,9 2 11,8 1 5,9 1 5,9 2 11,8 

Çeyiz  

ve Hediyelik  7 70 3 30 10 100 7 70 3 30 10 100     10 100 10 100 

 

Tablo 6’da işletmelerin bilgisayar, internet ve web siteleri ile ilgili durum-

ları görünmektedir. Buna göre, konaklama işletmelerinin tamamında,  yiye-

cek-içecek işletmelerinin fast food işletmeler dışında kalan kesiminde, çeyiz 

ve hediyelik eşya işletmelerinin 7 sinde bilgisayar bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Konaklama işletmelerinin tamamının,  yiyecek-içecek ve çeyiz-hediyelik eşya 

işletmelerinin 7 sinin internet bağlantısına sahip bulunduğu da araştırma 

sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. 2 otel, 2 pansiyon ve 1 tatlı-baklava işlet-

mesinin de web sitesine sahip olduğu tablo 6’dan anlaşılmaktadır. Bu bağ-

lamda konaklama işletmelerinin işlemlerini bilgisayar aracılığıyla yaptıkları, 

bilgi iletişim teknolojileri konusunda duyarlı oldukları ifade edilebilir. 2 otel ve 

2 pansiyonun ve bir tatlı-baklava işletmesinin ise pazarlama faaliyetlerinde 

internetten web sitesi aracılığıyla yararlandıkları görülmektedir. Termal tu-

rizm merkezinde yer alan işletmelerin büyük oranda bilgi teknolojilerinde 

yaralandıkları görülmektedir. Diğer turizm türlerinde faaliyet gösteren işlet-

melere nazaran termal turizm faaliyeti yapılan bir bölgede bilgi teknolojilerin-

den faydalanma oranının yüksek olması bu bölgedeki turizm işletmelerinin 

ekonomik gücü ile ifade edilebilir.  
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Tablo 7. İşletme Türlerine göre Gelirler 

  

Tablo 7’de turizm hareketleri ile doğrudan ilgili konaklama işletmeleri, 

yiyecek-içecek işletmeleri ve hediyelik eşya işletmelerinin geçmiş 2 yıl ve 

2007 yılında bekledikleri tahmini gelirleri görülmektedir. Elde edilen gelirler 

doğrudan turist kaynaklı olarak ortaya çıkmış gelirlerdir. Turistler dışındaki 

kişilerden elde edilen gelirler kapsam dışı bırakılmıştır. Gönen Kaplıca Mer-

kezi’nde 2005 yılında toplam 16.619.184 YTL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 

11.064.047 YTL lik kısmı (%66,6) konaklama işletmeleri tarafından, 

5.497.770 YTL lik kısmı (%33,1) yiyecek-içecek işletmeleri tarafından ve 

57.367 YTL lik kısmı (%0,3) ise çeyiz ve hediyelik eşya işletmeleri tarafından 

sağlanmıştır. 2006 yılında gelirler konaklama işletmelerinde %6, yiyecek-

içecek işletmelerinde %16 ve çeyiz ve hediyelik eşya işletmelerinde %27 ve 

toplamda ise 2005 yılına göre %9,3 lük bir artış kaydedilmiştir. 2007 yılında 

ise 2006 yılına göre gelirlerde %8,3 lük bir artış olacağı beklentisi mevcuttur. 

Gönen Kaplıca Merkezi ölçeğinde elde edilen gelirler İstanbul Menkul Kıy-

metler Borsası’nda işlem gören birkaç turizm işletmesinin gelirlerine denk bir 

miktarı yansıtmaktadır.  

 Tablo 8’de de görüldüğü üzere kaplıca merkezindeki işletmelerin pa-

zarlama faaliyetlerine ayırdıkları bütçenin yok denecek kadar az olması bu 

turizm türünde rekabet ve pazarlama açısından herhangi sorun bulunmadı-

ğını da göstermektedir. Kaplıca merkezlerine gelen turistlerin önemli ölçüde 

tavsiye üzerine kaplıca tercihi yaptıkları ve aynı merkeze birkaç defa daha 

ziyaret gerçekleştirdikleri görülmektedir (Kaşlı, 2006:271). 

 

 

 

 

İşletme Türü 2005 2006 2007 (Tahmin) 

Konaklama İşletmeleri 11.064.047 YTL 11.723.494 YTL 12.251.050 YTL  

Yiyecek-İçecek İşletmeleri 5.497.770 YTL 6.373.144 YTL 7.344.595 YTL 

Çeyiz-Hediyelik Eşya İşletmeleri 57.367YTL 72.813 YTL 83.845 YTL 

Toplam 16.619.184 YTL 18.169.451 YTL 19.679.490 YTL 
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Tablo 8. İşletme Türlerine Gönen’de Yapılan Giderler (2006 yılı-YTL) 

 

Tablo 8’de araştırmaya katılan işletmelerin 2006 yılı giderlerinin dağılımı 

görülmektedir. Tabloda verilen giderlerin tamamı Gönen Kaplıca Merkezi’nde 

yapılmış olup Gönen’deki işletmeler tarafından Gönen dışında yapılan har-

camalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Buna göre konaklama işletmelerinin 

2006 yılında Gönen’de 4.393.474 YTL lik harcama yaptığı ve bu harcamala-

rın en başta gelenlerinin, mobilya araç gereç alımları (%18,5), yiyecek-

içecek alımları (%18,3), iletişim giderleri (%16,6) olduğu ortaya konulmuştur. 

Yiyecek içecek işletmelerinin 2006 yılında Gönen’de yaptığı harcamalara 

bakıldığında, toplamda 1.328.830 YTL lik harcamanın yapıldığı ve bu har-

camaların, yiyecek alımları (%43,8), personel giderleri (%25,5), içecek alım-

larında (%16,5) yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Çeyiz ve hediyelik eşya işlet-

meleri 2006 yılında Gönen’de 772.510 YTL lik harcama yapmışlardır. Har-

camalar iğne oyası ve çeyiz giderleri (%62,3) ve hediyelik eşya giderlerinde 

(%20,7) yoğunlaşmıştır. Genel anlamda 2006 yılında işletmelerin Gönen’de 

yaptığı toplam harcama 6.494.814 YTL olarak gerçekleşmiştir. Gönen Ter-

mal Turizm Merkezi’nde ortaya çıkan harcamanın çok farklı kalemlerde dağı-

Gider Türleri Konaklama İş- Yiyecek- Çeyiz-
Temizlik Giderleri 32.650 23.400 -- 
Yiyecek-İçecek Giderleri 802.000 -- -- 
Mobilya Araç Gereç Giderleri 812.750 -- -- 
Elektrik, Su, Gaz Giderleri 180.304 115.800 73.550 
İletişim Giderleri 729.000 14.600 9.350 
Muhasebe, Sigorta Giderleri 234.270 19.230 21.000 
Pazarlama, Halkla İlişkiler Gider- 55.000 -- -- 
Bakım-Onarım Giderleri 309.750 14.500 4.400 
Eğitim, Seyahat Giderleri 7.000 -- -- 
Banka Kredileri 135.500 -- -- 
Vergiler 36.500 -- 2.400 
Personel Giderleri 487.750 338.800 20.650 
Diğer Giderler 571.000 -- -- 
Yiyecek Giderleri -- 582.600 -- 
İçecek Giderleri -- 219.400 -- 
İğne Oyası Çeyiz Giderleri -- -- 481.000 
Hediyelik Eşya Giderleri -- -- 160.160 
Toplam 4.393.474 1.328.830 772.510 
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lım göstermesi harcamaların adil dağılımı ve dengeli kalkınma açısından 

oldukça sevindiricidir.  

Araştırmaya katılan işletmelere “Hangi ürünleri Gönen’den satın almak-

tasınız?” Sorusu da yöneltilmiş ve özellikle yiyecek-içecek işletmelerinin, 

günlük yiyecekleri, taze ürün ve meyveleri, içecekleri, dana ve kuzu etlerini 

Gönen’den aldıkları ortaya konulmuştur. Yiyecek-içecek işletmelerinin faali-

yetlerinin, taze ürün üreten çiftçileri, satan manavları, hayvan yetiştiricilerini 

ve kasapları, içecek bayilerini doğrudan etkilediği anlaşılmaktadır. İşletmele-

rin Gönen’den satın alım kararlarının ortaya çıkmasında “Gönen’e destek 

olma”, “ürün kalitesi”, “ulaşım kolaylığı”, “ürün fiyatı” gibi faktörlerin etkili ol-

duğu da araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. 

SONUÇ 

Turistik faaliyetler, gelişmekte olan ülkelerde ve beldelerde ekonomik 

anlamda birçok avantajı da beraberinde oluşturan oldukça önemli ve geliştiri-

lebilir bir olgudur. Turizm faaliyetleri, çevreye duyarlı olması, birçok sektörü 

doğrudan etkilemesi, emek yoğun bir sektör olması ve istihdam oluşturma 

kapasitesi gibi özellikleriyle yerel kalkınmada vazgeçilmez faaliyetlerden ve 

geliştirilmesi gereken alanlardan bir tanesidir. Turizm türlerinin gelişmekte 

olan alanlarından biri olan kaplıca turizmi, yeni talep odakları yaratma açı-

sından gerek ulusal, gerekse uluslararası rekabet ortamında oldukça önemli 

bir potansiyele sahiptir. Kaplıca turizmi alanında yapılan yatırımların kısa 

süreler içinde olumlu sonuçlar vermesi, termal kaynaklarımızın rekabet açı-

sından önemli üstünlüklere sahip olması ve kaplıca merkezlerinde ortaya 

çıkan turistik hareketlerle yerel kalkınmada önemli mesafeler alınması son 

zamanlarda herkesin dikkatini çekmiş ve bu alandaki yatırımları ve ilgiyi ar-

tırmıştır. 

Gönen Kaplıca Merkezi’nde yapılan bu araştırmada turizm hareketlerin-

den önemli miktarlarda gelirler elde edildiği ortaya konulmuştur. Ayrıca bu 

gelirlerin birçok sektöre de dağılması adil bir kalkınmanın da ortaya çıkması-

na zemin hazırlamıştır. Araştırma, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek 

işletmeleri, çeyiz ve hediyelik eşya işletmeleri bağlamında ele alınmasına 

rağmen, turistik faaliyetler, ulaşım, eğlence, içecek bayileri, mandıralar, ben-

zin istasyonları v.b. gibi daha birçok işletme üzerinde de ekonomik etkilere 

sahiptir. Ayrıca kaplıca merkezleri önemli oranda ev pansiyonculuğunun da 

yapıldığı yerlerdir. Ev pansiyonculuğundan elde edilen geliri tespit etme im-

kanı olmamasına rağmen bu alanda da önemli bir turistik hareketliliğin bu-
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lunduğu ifade edilebilmektedir. Bu noktadan hareketle, turizmin çoğaltan 

etkisi de dikkate alınırsa, turistik faaliyetlerin tüm yıla yayıldığı kaplıca mer-

kezlerinde, ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birini turizm hare-

ketleri oluşturmaktadır denilebilir. 34.000 nüfusu bulunan Gönen Kaplıca 

Merkezi’nde 2006 yılında doğrudan turizmle ilgili işletmeler tarafından elde 

edilen 18.169.451 YTL lik gelirin dört kişilik standart bir aile başına etkisi 

2.136 ytl dir. Bu bağlamda, turistik faaliyetlerin halkın ekonomik gelişmişlik 

seviyesinin artırılmasında önemli bir etkisinin bulunduğu ifade edilebilir. Gö-

nen kaplıca merkezine yönelik olarak yapılan araştırmada ortaya çıkan ilginç 

bir sonuç ta fiyatlarda sezonluk değişimlerin yaşanmaması olmuştur. Kıyı 

turizmine yönelik olarak hizmet veren birçok işletmede sezon yaklaştıkça 

rezervasyonları doldurma endişesinden kaynaklanan fiyat indirimleri, kaplıca 

merkezlerindeki işletmelerde hiç yaşanmadığı görülmektedir. Bu da işletme-

lerin mali yapılarının daha sağlıklı olmasına ve faaliyetlerin daha sağlıklı 

yürütülmesine imkan vermektedir. 

Türkiye’de kaplıca turizmine yönelik olarak gerçekleşen turistik faaliyet-

lerin istisnalar hariç önemli bir kısmı iç turizm hareketlerinden kaynaklanmak-

tadır. Oysaki Balıkesir, Denizli, Afyon, İzmir ve çevresi, termal kaynak zen-

ginliği ve konaklama tesislerinin kapasitesi itibariyle Almanya başta olmak 

üzere, sağlık sigortaları tarafından ödenen, 6 haftalık, dinlenme tedavileri için 

çok uygun yerlerdir. Almanya'da sağlık sigortaları tarafından karşılanan bu 

tedaviden, her yıl yaklaşık 1 milyon kişi yararlandığı ve bu sayının 30 binini 

Almanya’da yaşayan Türklerin oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, 

Türkiye'de bu konuda gerekli yatırım yapılırsa, sağlık sigortaları tarafından 

günde 120 ila 190 Euro otel ücreti ödenen bu tedaviler, hem Türkiye'ye ge-

len yabancı turist profilinin değişmesini ve artmasını, hem de Türkiye'nin 

kaplıca ve sağlık turizminde önemli başarılar elde etmesini sağlayacaktır. 

Gelecekteki Araştırmalar İçin Öneriler 

Araştırma zaman kısıtlılığı ve verilerin toplanması aşamasında karşıla-

şılan bazı güçlükler nedeniyle çok geniş bir örneklem üzerinde yapılamamış-

tır. Bu nedenle bu araştırmanın, daha farklı termal turizm merkezleri ve bu 

merkezlerdeki işletmelerden oluşan daha geniş bir örneklem ile yapılması ve 

ayrıca araştırma kapsamına termal turizm merkezlerini ziyaret eden turistle-

rin de alınması araştırma sonuçlarının genellenebilme düzeyinin artırılması 

açısından daha iyi sonuçlar verebilecektir.  
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