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ÖZET 

 

Üniversite Öğrencilerinin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: Mersin 

Üniversitesi Örneği 

 

Bu çalışma Mersin Üniversitesinin Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüslerinde öğrenimine 

devam eden öğrencilerin su ürünlerine yönelik tercihleri ve bu tercihlerin cinsiyet, yaş, gelir 

düzeyi ve öğrenim gördükleri program tipi gibi demografik özellikler ile ne derece bağlantılı 

olduğunu belirleyebilmek için yapılmıştır. Veriler farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim 

gören 550 öğrenci ile yüz yüze görüşme yöntemi esası ile anket formu üzerinden 2018 yılı 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tesadüfi örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir. Ankete katılan 

550 öğrenciden %53,8’i kadın, %46,2’si erkek, %70’i 18-23 yaş aralığında, %23’ü 24-28 yaş 

aralığında, %4’ü 33 ve üzeri, %3’ü 29-33 yaş aralığındadır. Ankete katılan öğrencilerin %74’ü 

lisans, %15’i ön lisans, %9’u yüksek lisans, %2’si doktora eğitimine devam etmektedir. 

Öğrencilerin çoğunluğu %32,5 aile yanında ve %32,5 öğrenci evinde kaldıklarını belirtmişlerdir. 

%26 öğrenci yurdunda, %9 diğer (kendi evi) yerlerde kaldıklarını belirtmişlerdir. Anket 

sonuçları öğrencilerin %46 oranında kanatlı eti tercih ettiklerini, %39 oranında kırmızı et, %8 

oranında balık, %1 oranında diğer su ürünlerini ve %6 oranında da hiçbir et türünü tercih 

etmediklerini göstermektedir. Öğrencilerin’in %80’i balık tüketiminin önemi hakkında bilgi 

sahibi olduğunu, %16’sı herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Öğrenciler tarafından 

sırasıyla en çok %28 oranında hamsi, %19 oranında levrek, %17 oranında çipura, %11 

oranında alabalık, %8 oranında sardalya, %5 oranında barbun, %3 oranında gümüş, %2 

oranında kefal ve %7 oranında diğer balıklar tüketilmektedir. Öğrenciler su ürünlerini %89 

oranında taze olarak tüketirken, %4 konserve, %2 donmuş, %1 tuzlanmış ve salamura, %3 

oranında diğer şekillerde tüketmektedirler. Öğrencilerin %44’ü pişirme yöntemi olarak 

kızartmayı tercih ederken, %27’si ızgara, %20’si fırın, %3’ü buğulama yöntemini tercih ettiğini 

belirtmiştir. Balık tüketim sıklığı en yüksek orana göre sırasıyla; %37 ayda bir kez,  %20 on beş 

günde bir kez, %17 yılda bir ya da iki kez, %12 hiç balık tüketmeyenler, %3 haftada bir kez, %1 

haftada birden fazla olarak belirlenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Tüketici Tercihleri, Mersin Üniversitesi, Ki-Kare testi 

 

Danışman: Doç. Dr. Deniz AYAS, Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri A.B.D., Mersin. 
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ABSTRACT 

 

Seafood Consumption Preferences of University Student and Factors Affecting 

Preferences: The Case of Mersin University 

 

The aim of this study was to determine the preferences of students attending Mersin 

University's Çiftlikköy and Yenişehir campuses for seafood consumption preferance and to what 

extent these preferences are related to demographic characteristics such as gender, age, income 

level and type of program they study. Data were obtained by random sampling method in April, 

May and June of 2018 on a questionnaire form based on face-to-face interviews with 550 

students from different faculties and highschools. Of the 550 students surveyed, 53.8% were 

female, 46.2% were male, 70% were between 18-23 years, 23% were between 24-28 years, 4% 

were 33 and over, 3% were 29-33 age group. 74% of the students participating in the survey 

are undergraduate, 15% are associate degree, 9% graduate, 2% continue their doctoral 

education. The majority of the students stated that they live with 32,5% of their families. 32,5% 

stated that they stayed in dormitories, 26% in dormitories and 9% in other (their own) places. 

The results of the survey show that students prefer 46% poultry meat, 39% red meat, 8% fish, 

1% other fish products and 6% do not prefer any type of meat. The majority of the students 

(80%) stated that they had knowledge about the importance of fish consumption and 16% did 

not have any knowledge. The most common anchor, 19% sea bass, 17% sea bream, 11% trout, 

8% sardine, 5% red mullet, 3% silver, 2% mullet and 7% other fish, respectively it is consumed. 

While students consume 89% fresh seafood, they consume 4% canned food, 2% frozen, 1% 

salted and brine and 3% other forms. While 44% of the students prefer frying as a cooking 

method, 27% prefer grilling, 20% prefer oven, and 3% prefer steaming. According to the highest 

rate of fish consumption, respectively; 37% once a month, 20% once every fifteen days, 17% 

once or twice a year, 12% never consumed any fish, 3% once a week, 1% more than once a 

week. 

 

Keywords: Seafood, Consumer preferences, Mersin University, Chi Squared Test  

 

Advisor: Assoc. Prof. Deniz AYAS, Department of Fisheries, University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

Yaşamın devamı gıda ile olan ilişkide saklıdır. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri 

için beslenme problemlerinin olmaması gerekmektedir. Beslenme aynı zamanda insanların 

çevreyle olan ilişkisini belirleyen önemli etkenlerden de biridir. Sağlıklı bir insan vücudu 

protein, mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyar; bu ihtiyaçlarını gidermek için de bitkisel ve 

hayvansal gıdalardan destek alır. Son yıllarda artan dünya nüfusuna parelel olarak besin ihtiyacı 

da artmaktadır ve bu durum da insan beslenmesinde önemli bir yeri olan hayvansal kökenli 

protein kaynaklarının yetersizliğine neden olmaktadır. İnsanlar besin ihtiyaçlarını temin etmek 

ve beslenmeden kaynaklanan sorunlarını en alt seviyede tutabilmek için dünya üzerindeki 

karasal kaynaklardan en üst seviyede faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bunun için de günümüz 

modern teknolojileri kullanılmakta olup yeni teknolojiler de geliştirilmektedir ama tüm bu 

uğraşılara rağmen karasal kaynakların günden güne yetersizleşmesine engel olunamamaktadır 

[1]. Bu nedenle insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için alternatif besin kaynakları aramak 

mecburiyetindedirler. İlk akla gelen alternatif besin kaynağı da sucul kaynaklardır [2]. 

Ülkemizde nüfus hızlı bir şekilde artarken, beslenme için kullanılan kaynaklar da aynı 

oranda verimli olarak artırılmalı ve değerlendirilmelidir. Sağlığın korunması ve sağlıklı gelecek 

nesillerin yetiştirilmesi için dengeli beslenmeye önem verilmesi gerekmektedir [3]. 

İnsanda fiziksel ve zihinsel gelişiminin tamamlanmasında önemli role sahip olan protein 

açığını yeterli ve ekonomik olarak karşlayabilecek kaynakların başında balık ve diğer su 

ürünleri gelmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen su ürünleri tüketimi düşük seviyede olup, su 

ürünlerinin tüketimi daha çok kıyı bölgelerinde yoğunlaşmaktadır [4, 5]. 

Temel besin maddelerinden biri olan protein grubunda yer alan balık, sağlıklı ve dengeli 

beslenmenin anahtarıdır [6]. Balık; fosfor, iyot, demir, kalsiyum gibi madensel tuzlar ve A, D, K 

ve B grubu vitaminler açısından çok iyi bir kaynaktır. İyot, çocukların zeka gelişiminde D 

vitamini ise kemik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. A vitamini bağışıklık sisteminin ve 

gözlerin görme özelliğinin ve hastalıklara karşı direncin artmasına, içerdiği demir kan yapımına, 

fosfor ise dokuların iyileşmesine yardımcı olmaktadır [7].  

Yeterli ve dengeli beslenilebilmesi için günde 70 gr proteine ihtiyaç vardır ve bu 

proteinin 47 gramının hayvansal kaynaklı olması gerekmektedir. Dünyamızın 3/4' ü sularla 

kaplıdır. Sucul ortamın dünyada artan besin ihtiyacını karşılamada yeterli potansiyelinin olması 

ve bu nedenle su ürünlerinin de hızla artan dünya nüfusu için ucuz ve kaliteli protein kaynağı 

olması, su ürünlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunun göstergesidir [8]. 

Balık ve diğer deniz ürünleri, insanların en eski besin kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Tarihin ilk dönemlerinde, bitkilerin yetiştirilmesi ve hayvanların besin olarak kullanılması için 

evcilleştirilmelerinden önce kolay şekilde elde edilebilen bu nedenle en çok avlanılan ve 

dolayısıylada tüketilen besinlerin balık ve diğer su ürünleri olduğu bilinmektedir [9, 10]. 
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Binlerce yıl avcılığı yapılarak tüketilen balık ve diğer su ürünlerinin insanların 

beslenmelerine çok miktarda katkı sağladığı, başta yetiştiriciliği olmak üzere öneminin 

artmakta olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından açıklanmıştır [11]. 

Günümüzde, dünya genelinde 20.000’den fazla tüketilebilen deniz canlısı türü yaşamaktadır. 

Su ürünleri yetiştiriciliğine, iki bin yıl önce Mısır ve Çin’de pirinç tarlalarında sazan 

yetiştiriciliği yapılarak başlanmıştır [12]. 15. yüzyılın sonlarında Dünyada ticari balıkçılığa 

başlanmış sonraki iki yüzyıl içinde de büyük bir balıkçılık sanayi oluşmuştur. Bununla birlikte 

yakalanan balıkları işlemek için çeşitli cihazlarla donatılmış büyük balıkçı filoları kurulmuş olup 

günümüzde balıkçılık ve su ürünleri çok büyük bir sanayiye dönüşmüştür. Ancak karasal besin 

kaynaklarının yetersizliği, teknolojik gelişmelerin artması, denizler ve iç sularda avlanmanın 

artması ile birlikte balık stokları da azalma eğilimi göstermektedir [13]. 

Su ürünleri ticareti ülkelerin iç ve dış piyasalarında sirkülasyon yaratırlar. Bu gün ve 

gelecekte ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım karşılığı daimi girdi sağlayan kaynaklardan 

biri balıkçılıktır. Balık ve diğer su ürünleri kaynaklarının devamlı olarak kullanılması, 

geliştirilmesi, yeni avlanma sahalarının bulunması, stoklardan yararlanılması, kaynakların 

sosyal ve ekonomik amaçlar için kullanılması, kaynakları oluşturan türlerin birarada 

bulunmalarının, stokların yıllık üretimleri ile birlikte bunları etkileyen faktörlerin çok iyi 

bilinmesi gerekmektedir [14]. 

Yeterli ve dengeli beslenme, tüketici alışkanlıkları, gelir düzeyi ve eğitim gibi bir çok 

faktör tarafından etkilenmektedir. İnsanların gıda tüketim alışkanlıklarının ortaya konması ve 

gelir düzeylerinin tüketim miktarlarını ne kadar etkilediğinin tespit edilmesi, sağlıklı bir 

cemiyet oluşturmak için gereklidir [15]. 

Bu çalışma ile Mersin Üniversitesinde eğitim gören ön lisans, lisans ve lisans üstü 

öğrencilerinin su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırma 

ile öğrencilerin su ürünleri tercihlerinde üniversite öncesi yaşadığı yer, cinsiyet, yaş, gelir 

düzeyi, tüketim sıklığı değişkenlerinin etkisi belirlenmiştir. Çalışma sonunda su ürünleri 

tüketim bilinci, tercih nedenleri ya da tüketim tercihini etkileyen faktörler belirlenmiş ve elde 

edilen bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Su Ürünleri Ne Demektir? 
 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre; denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, 

baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya sun’i olarak istihsal edilen, yetiştirilen su 

bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler, sürüngenler gibi hayvanlar, 

yumurtaları ile bunlardan elde edilen ürünler su ürünleri olarak tanımlanmaktadır [16]. 

Su ürünleri yetiştiriciliği ise su canlılarının (balıklar, çift kabuklular, yumuşakçalar, 

eklembacaklılar, algler ve diğerleri) yarı veya tam kontrollü şartlar altında stoklama, besleme, 

büyütme, üretme, ıslah ve muhafaza amacıyla yetiştirilmesidir [17]. 

 

Tablo 2.1. Su ürünlerini oluşturan canlı grupları ve ekonomik olarak yararlanılan türler.  

Canlı Grubu Yaklaşık Tür Sayısı Ekonomik Tür Sayısı 

Balıklar 21.000 275 

Omurgasızlar 160.000 130 

Algler 4.500 50 

Memeliler 124 25 

Kurbağalar 5 3 

Toplam 186.000 500 

 

Bu verilere göre su ürünleri canlılarının 186.000 çeşit olduğu ve 500 çeşidinin ekonomik 

değerinin bulunduğu görülmektedir [18]. 

 

2.2. Su Ürünleri Üretimi ve Tüketimi  

Günümüzde ve gelecekte tüm dünya ülkelerinin ekonomisine belirli bir şekilde yapılan 

yatırım ve çaba karşılığında sürekli girdi sağlayacak kaynaklar arasında balıkçılık yer 

almaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin farkına varan ülkeler hayvansal protein 

kaynaklarını çeşitlendirmek ve denizlerden daha fazla yararlanmak için araştırmalar yaparak 

geleceğe bugünden yatırım yapmaktadırlar. Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte hayvansal 

protein ihtiyacınında karşılanması gerekmektedir. Ülkelerin su ürünlerinin kaynaklarının 

devamlı bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi, stokların korunması stok miktarlarının çok iyi 

takip edilmesi gerekmektedir [19].   
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2.2.1. Dünya’da, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Su Ürünleri 

 

2.2.1.1. Dünya’da Su Ürünleri  

Binlerce yıl avcılığı yapılarak tüketilen su ürünleri (başta balık olmak üzere); karasal 

beslenme kaynaklarının azalması, nüfusun artması, kentleşmede yaşanan sorunlar gibi birçok 

nedenden dolayı insanın beslenmeye olan ihtiyacına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle su 

ürünleri tüketimi önem kazanmakta ve başta yetiştiricilik olmak üzere önemli bir sektör haline 

gelmektedir [20]. Dünyada %97,5’i okyanus ve denizler, %2,5’i nehir ve göller olmak üzere 

toplam14 milyar km3 su bulunmaktadır.  Tatlı su kaynaklarının %90’ı kutuplar ile yer altındadır. 

Kullanılabilecek olan tatlı su miktarı ise %3,5’tir. Bu miktarın %1,74’ü buzulların içinde olduğu 

için %1,76’sı kullanılabilecek durumdadır. Kalan suyun %97’si “Akifer” adlı yer altı 

boşluklarında bulunan depo sulardır [18]. Bu verilere göre dünyanın büyük bir bölümünü sular 

oluşturmakta olup su ürünlerinin oluşturacağı potansiyel de dikkate değerdir. Su ürünleri 

üretimi her yıl artış göstermektedir. İstatistiki bilgilere göre bilim insanları tarafından 2030 

yılına kadar dünyada su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık üretiminin eşitleneceği bildirilmiştir 

[21].  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılı su ürünleri istatistikleri verilerine 

göre dünya su ürünleri üretimi tabloda verilmiştir [22]. 
 

Tablo 2.2. 2018 Yılı dünya su ürünleri üretim miktarı.  

Yıllar Avcılık (ton) Yetiştiricilik (ton) Toplam 
Deniz İçsu Toplam Deniz İçsu Toplam 

2010 77.828.396 11.271.565 89.099.961 22.310.734 36.790.052 59.100.786 148.200.747 

2011 82.623.550 11.124.401 93.747.951 23.366.371 38.698.805 62.065.176 155.813.127 

2012 79.719.854 11.630.320 91.350.174 24.707.343 41.948.313 66.655.656 158.005.830 

2013 80.899.153 11.687.507 92.586.660 25.536.710 44.686.846 70.223.556 162.810.216 

2014 81.564.094 11.895.922 93.460.016 26.727.687 47.104.420 73.832.107 167.292.123 

2015 81.179.323 12.525.293 93.704.616 27.879.872 48.761.154 76.641.025 170.345.641 

2016 79.288.046 11.635.500 90.923.545 28.703.601 51.368.288 80.071.894 170.995.437 

Kaynak: FAO  

Not: Üretim rakamlarına su bitkileri ve deniz memelileri dahil değildir. 
 

Dünyada toplam su ürünleri üretiminde yıllar içerisinde avlanan su ürünleri miktarında 

dalgalanmalar olurken yetiştiricilik üretiminde ise yıllar içerisinde artış görülmektedir [22]. 

2016 yılında 171 milyon tonluk toplam balık üretiminin 151 milyon tonluk kısmı ile doğrudan 

insan tüketiminde yararlanılmış ve kişi başı 20.3 kg’lık tüketim miktarıyla tüm zamanların 

rekoru kırılmıştır. 2000 yılında küresel üretime katkısı yüzde 25.7 olan su ürünleri yetiştiriciliği 

devamlı yükseliş göstererek 2016 yılında yüzde 46.8’e çıkmıştır [23]. 
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Dünyada ticareti yapılan gıda ürünleri içerisinde en çok balık ve balık ürünleri yer 

almaktadır. Dünyanın en iyi balık üreticisi avcılık ve yetiştiricilik alanında Çin’dir. Çin aynı 

zamanda dünyanın en büyük balık ihracatçısı konumundadır [24]. Üreticilik alanında Çin’i 

Endonezya, Hindistan, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ihracat alanında ise Norveç, 

Vietnam, ABD ve Tayland takip etmektedir [22]. Dünya genelinde balık ihracatının yarısından 

fazlası gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında su ürünleri 

sektöründe faaliyet gösteren küresel nüfusun %84’ünü Asya kıtasının oluşturduğu yine aynı yıl 

bu sektörde tahminen 56,6 milyon insanın balık avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği ile uğraştığı, 

%36’sının tam zamanlı %23’ünün ise yarı zamanlı olarak çalıştığı FAO tarafından 

belirtilmektedir. Bu da su ürünlerinin milyonlarca insan için önemli besin kaynağı olmasının 

yanında gelir ve geçim kaynağı olduğunu da göstermektedir [25]. Dünya'da 58 ülke su ürünleri 

üretimi ve ticaretinde faaliyet göstermektedir. 

 2017 yılı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) denizler raporunda belirtilen verilere 

göre dünyada kişi başına düşen su ürünleri tüketim miktarı 19,2 kg/yıl iken Avrupa Birliği 

ülkelerinde bu miktar 24 kg/yıl’dır [26]. Maldivler yılda 153 kilogram tüketim miktarı ile 

dünyada en çok su ürünü tüketen ülkedir. Avrupa’nın en çok su ürünü tüketen ülkesi ise yıllık 

91 kilogramlık tüketim miktarı ile İzlanda’dır. Uzakdoğu’nun en çok su ürünü tüketen ülkeleri 

78 kg/yıl ile Kiribati ve 70,6 kg/yıl ile Japonya’dır. Diğer ülkelerin yıllık su ürünü tüketim 

oranları ise İspanya 40 kg/yıl, Fas 28,1 kg/yıl, Yunanistan 23,1 kg/yıl, Mısır 11,2 kg/yıl, Tunus 

9,3 kg/yıl’dır. Ülkemizde ise bu miktar 7,6 kg/yıl’dır. [18].  

 

2.2.1.2. Avrupa Birliği’nde Su Ürünleri  

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliği yönünden giderek artan bir 

üretim hacmi görülmektedir [27].  Ancak yetiştiricilik üretiminin son 40 yılda %438 artmış 

olmasına rağmen bu artış dünya yetiştiricilik üretimindeki payının %22,4’den %4,2’e 

gerilemesine engel olamamıştır. Gerilemenin en büyük faktörü Asya kıtasındaki yetiştiriciliğin 

yaklaşık 30 kat artmasıdır. Avrupa kıtasının çoğu bölgesinde avlama balıkçılığı ile birlikte kültür 

balıkçılığı da önemli bir alt sektördür. Tüketiminin %57’sini yurt dışından temin eden Avrupa 

Birliği (AB) Ülkeleri balık tüketiminde dışarıya bağlı olmasına karşın üretiminin küçük bir 

parçası da ihracata yöneliktir. İhracat yapılan ülkeler ABD (%10), Norveç (%9), İsviçre (%8), 

Çin (%7) ve Nijerya (%6)’ dır [14]. 

Balıkçılık alanında faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri; İngiltere, Danimarka,  

İspanya’dır. 2014 yılında bu ülkelerin yanısıra Fransa ve Hollanda’da su ürünleri üretiminde 

lider konumda olan Avrupa Birliği ülkelerinden olmuşlardır. Yine aynı yılın verilerine göre 

AB’ye üye ülkelerde üretimin %80’i avlanma yoluyla elde edilmiştir. Yetiştiricilik %78 oranında 

denizel ortamlarda gerçekleştirilmiş iç sularda avcılığın oranı düşük seviyelerde kalmıştır [11]. 
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Avlanma ve yetiştiricilik alanında dışa bağlı olan AB ülkelerinde tüketim dünyada kişi başı 

tüketim miktarının üzerindedir.  

 

Tablo 2.3. Avrupa Birliği'nde balıkçılık üretimi (2013) [14]. 

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BALIKÇILIK ÜRETİMİ (2013) 

 (Ton) Kültür Pay (%) Yakalama Pay (%) Toplam Pay (%) 
1 İspanya 223.707 17,8% 1.034.179 19,7% 1.257.886 19,4% 
2 İngiltere 194.630 15,5% 632.345 12,1% 826.975 12,7% 
3 Danimarka 31.610 2,5% 668.480 12,8% 700.090 10,8% 
4 Fransa 201.860 16,1% 494.017 9,4% 695.877 10,7% 
5 Hollanda 60.410 4,8% 327.437 6,2% 387.847 6,0% 
 AB Toplam 1.256.868 100,0 5.239.597 1100,0 6.496.466 100,0 
19 Belçika 212 0,0% 25.662 0,5% 25.874 0,4% 
 Türkiye 233.864 18,6% 374.128 7,1% 607.992 9,4% 

Kaynak: www.fao.org 

 

2013 yılında AB ülkelerinde kişi başı su ürünleri tüketimi 22,47 kg [28] iken 2014 

yılında tüketim miktarı kişi başı 25,53 kg, 2017 yılında ise 24 kg ile dünya ortalamasının 

üzerindedir. AB ülkeleri içinde kişi başı en fazla su ürünü tüketen ülke Portekiz’dir. 2014 yılında 

tüketim miktarı kişi başı 55,3 kg olup aynı yıl Portekiz’i, İspanya 46,2 kg, Fransa 34,4 kg tüketim 

miktarıyla izlemiştir. Dünyadaki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde ithalat ve ihracatı en 

fazla yapan ülkeler AB ülkeleridir. Bu ülkelerde ithal edilen ürünler dondurulmuş ve hazır 

gıdalardır. En çok ithal edilen ürünler karides, ton balığı, beyaz balık ve balık unudur [29]. 

 

2.2.1.3. Türkiye’de Su Ürünleri  

Ülkemiz; dört denizi ile sahip olduğu 8.333 km kıyı uzunluğu, birçok irili ufaklı akarsuyu, 

doğal ve yapay göl ile sayıları devamlı artan barajları ve kuzeyden güneye artan tür sayısı 

yönünden su ürünleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde tarım sektörü 

içerisinde yer alan su ürünleri; nüfusun beslenmesine gıda çeşidi olarak katkısı, endüstriyel 

olarak sektöre sağladığı hammadde tedariki, kişilerin istihdamına olan desteği ve ülkemizin 

ihracatındaki yüksek payı gibi etkilerinden dolayı önemli bir konuma sahiptir [30]. 

Kıyılarımızda düşük sermaye ile yapılan geleneksel su ürünleri avcılığı, genelde eğitim 

ve gelir seviyesi düşük nüfusun meslek olarak seçiminin yanı sıra beslenmeye katkı sağlayarak 

önemli bir protein kaynağı olmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği de dünyada ve ülkemizde 

üretim ve ticaret açısından gelişim göstermektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ülke 

kalkınmasında önemi olan balıkçılığın katkısının artırılması amacıyla çeşitli politika araçlarıyla 

düzenlenme yapılmaktadır. Balıkçılık politikası, bazı ülkelerde tarım politikası altında, Avrupa 
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Birliği (AB) ve bazı ülkelerde ise ayrı olarak ele alınmaktadır. Türkiye’de ise balıkçılık 

faaliyetleri 1971 yılında yürürlüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre tarım politikası 

altında yürütülmektedir [31]. 

Denizel ve iç su kaynaklarının yüzey alanları toplamı 25 milyon hektar olan ülkemizde 

su ürünleri sektör konumuna gelmiş olmakla birlikte henüz hak ettiği öneme ulaşamamıştır 

[14]. Başta Karadeniz olmak üzere diğer denizlerimizde ve iç sularımızda balık ve diğer su 

ürünleri avcılığı yapılmaktadır. Üretimde, avcılığın yanı sıra yetiştiriciliğe de başlanmış ve 

üretim küçümsenemeyecek boyutlara ulaşmış olmasına rağmen ülkemizde kişi başına düşen su 

ürünleri tüketim miktarı düşük seviyededir. Dünya Gıda Örgütü kayıtlarında Ülkemiz çok az 

veya hiç balık tüketmeyen ülkeler arasında yer almaktadır [32]. Ülkemizin balık tüketimi 

açısından dünya ortalamasını yakalayabilmesi için su ürünleri tüketim miktarının 3 kat 

arttırılması gerekmektedir [33]. Tablo 2.4.’ te su ürünleri üretimi gösterilmektedir [22]. 

 

Tablo 2.4. Türkiye su ürünleri üretim miktarı  

Yıllar Avcılık (Ton) Yetiştiricilik (Ton) Toplam 
Deniz İçsu Toplam Deniz İçsu Toplam 

2000 460.521 42.824 503.345 35.646 43.385 79.031 582.376 
2001 484.410 43.323 527.733 29.730 37.514 67.244 594.977 
2002 522.744 43.938 566.682 26.868 34.297 61.165 627.847 
2003 463.074 44.698 507.772 39.726 40.217 79.943 587.715 
2004 504.897 45.585 550.482 49.895 44.115 94.010 644.492 
2005 380.381 46.115 426.496 69.673 48.604 118.277 544.773 
2006 488.966 44.082 533.048 72.249 56.694 128.943 661.991 
2007 589.129 43.321 632.450 80.840 59.033 139.873 772.323 
2008 453.113 41.011 494.124 85.629 66.557 152.186 646.310 
2009 425.275 39.187 464.462 82.481 76.248 158.729 623.191 
2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080 
2011 477.658 37.097 514.755 88.344 100.446 188.790 703.545 
2012 396.322 36.120 432.442 100.853 111.557 212.410 644.852 
2013 339.047 35.074 374.121 110.375 123.019 233.394 607.515 
2014 266.078 36.134 302.212 126.894 108.239 235.133 537.345 
2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.334 672.241 
2016 301.464 33.856 335.320 151.794 101.601 253.395 588.715 
2017 322.173 32.145 354.318 172.492 104.010 276.502 630.820 

Kaynak: TÜİK 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar içerisinde hem deniz hem de iç sularımızda 

yetiştiricilik üretiminde su ürünlerinin artış gösterdiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda su 

ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi ile ilgili veriler yer almaktadır.  
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Tablo 2.5. Su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi  

Yıllar Üretim 
(ton) 

İhracat 
(ton) 

İthalat 
(ton) 

Tüketim (ton) Değerlendi- 
rilemeyen 

(ton) 

Kişi Başına 

Tüketim(kg) İç 
Tüketim 

Balık 
Un/Yağ 

2000 582.376 14.533 44.230 538.764 71.000 2.309 8,0 

2001 594.977 18.978 12.971 517.832 62.755 8.383 7,5 

2002 627.847 26.860 22.532 466.289 156.000 1.230 6,7 

2003 587.715 29.937 45.606 470.131 120.000 13.253 6,7 

2004 644.492 32.804 57.694 555.859 105.000 8.523 7,8 

2005 544.773 37.655 47.676 520.985 30.000 3.809 7,2 

2006 661.991 41.973 53.563 597.738 60.000 15.843 8,2 

2007 772.323 47.214 58.022 604.695 170.000 8.436 8,6 

2008 646.310 54.526 63.222 555.275 95.742 3.989 7,8 

2009 622.962 54.354 72.686 545.368 90.211 5.715 7,6 

2010 653.080 55.109 80.726 505.059 168.073 5.565 6,9 

2011 703.545 66.738 65.698 468.040 228.709 5.756 6,3 

2012 644.852 74.007 65.384 532.347 94.201 9.682 7,1 

2013 607.515 101.063 67.530 479.708 87.896 6.378 6,3 

2014 537.345 115.682 77.545 420.361 73.667 5.180 5,5 

2015 672.241 121.053 110.761 479.741 176.138 6.070 6,1 

2016 588.715 145.469 82.074 426.085 93.096 6.139 5,4 

2017 630.820 156.681 100.444 441.573 130.917 2.093 5,5 

2018 * 177.539 98.314 * * * * 
Kaynak: TÜİK               * Balık unu ve yağı fabrikalarında işlenen miktar 

 

Ülkemizde ihraç edilen su ürünleri miktarının ithal edilen su ürünleri miktarından fazla 

olduğu tablo 2.5 te görülmektedir [22]. 

Aşağıda yer alan tablolarda su ürünleri avcılık üretim miktarları ve avcılığı en çok 

yapılan diğer deniz ürünleri üretim miktarları (ton) gösterilmektedir [22].  
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Tablo 2.6. Su ürünleri avcılık üretim miktarı [22]. 

Yıllar 
Deniz (ton) İçsu (ton) Toplam 

(ton) Balıklar Diğer Toplam Balıklar Diğer Toplam 

2000 441.634 18.831 460.465 39.474 3.350 42.824 503.289 

2001 464.987 19.230 484.217 39.215 4.108 43.323 527.540 

2002 493.446 29.298 522.744 39.209 4.729 43.938 566.682 

2003 416.126 46.948 463.074 39.873 4.825 44.698 507.772 

2004 456.752 48.145 504.897 40.586 4.999 45.585 550.482 

2005 334.248 46.133 380.381 42.630 3.485 46.115 426.496 

2006 409.945 79.021 488.966 40.990 3.092 44.082 533.048 

2007 518.201 70.928 589.129 40.213 3.108 43.321 632.450 

2008 395.660 57.453 453.113 38.553 2.458 494.124 494.124 

2009 380.636 44.410 425.046 35.604 3.583 39.187 464.233 

2010 399.656 46.024 445.680 36.458 3.801 40.259 485.939 

2011 432.246 45.412 477.658 34.328 2.769 37.097 514.755 

2012 315.637 80.686 396.323 33.787 2.333 36.120 432.443 

2013 295.168 43.879 339.047 32.281 2.793 35.074 374.121 

2014 231.058 35.019 266.077 33.263 2.871 36.134 302.211 

2015 345.765 51.966 397.731 32.376 1.800 34.176 431.907 

2016 263.725 37.739 301.464 31.509 2.347 33.856 335.320 

2017 269.677 52.496 322.173 29.773 2.372 32.145 354.318 

Kaynak: TÜİK 

 

Ülkemizde genelde taze olarak tüketilen su ürünleri, günümüzde teknolojinin 

ilerlemesiyle çok çeşitli şekillerde tüketicilere sunulmaktadır. Bunlar, soğutma, dondurma, 

tuzlama, konserve, tütsüleme, kurutma, füme ve salamuradır. Son yıllarda özellikle pazarlarda 

geniş ölçüde talep edilen ürünler arasına yumuşakça ve kabuklular da girmiştir. Bu sınıfa dahil 

olan ürünler arasında ülkemizde üretilen salyangoz, istiridye, midye, ahtapot, mürekkep balığı 

ve karides ticari açıdan önem arzetmektedir [34].  
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Tablo 2.7. Avcılığı en çok yapılan diğer deniz ürünleri üretim miktarları (ton) [22]. 

Yıllar 

Kum Midyesi 

(Akivades ve Beyaz 

Kum Midyesi) 

Deniz 

Salyangozu 

Karidesler  

(Tüm 

Türler) 

Midye 

(Kara ve Kıllı 

Midye) 

Mürekkep 

Balığı 

2000 10.000 2.150 2.000 1.200 550 
2001 7.500 2.650 3.000 1.500 465 
2002 10.000 6.241 4.000 5.000 909 
2003 19.700 5.500 6.000 8.100 785 
2004 16.899 14.034 5.279 5.734 1.570 
2005 10.847 12.600 6.339 12.362 1.221 

2006 49.610 1.199 49.610 
11.613 3.856 9.234 1.199 

2007 48.549 13.791 3.917 1.493 1.288 
2008 38.151 11.442 4.668 342 1.502 
2009 24.642 6.085 4.614 6.261 1.258 
2010 26.987 26.987 8.437 4.705 981 1.597 
2011 30.202 6.534 4.770 1.806 1.163 
2012 61.240 9.596 5.068 2.093 1.396 
2013 28.113 8.655 4.028 887 1.244 
2014 21.836 7.004 4.416 204 697 
2015 37.409 8.795 3.995 240 745 
2016 20.937 10.354 4.501 78 925 
2017 34.941 9.194 4.730 536 986 

Kaynak: TÜİK 

 

Tablo 2.8. Türkiye’de 2015-2016 yıllarında en fazla avlanan deniz balıkları ve miktarları [35].  

Balık Türü Ton Değişim 

Yıl  2015 2016 (%) 

Hamsi-Anchovy 193.492 102.595 -46,9 

Çaça-Sprat 76.996 50.225 -34,3 

Sardalya-Pilchard 16.693 18.162 8,8 

Mezgit-Whiting 13.158 11.541 -12,2 

İstavrit (Kraça)-Horsemackerel 14.290 8.860 -37,9 
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Tablo 2.9. Türkiye'de en çok tüketilen balıklar [14].  

Balık Türleri Tüketim Oranları (%) 

Hamsi  43 

İstavrit 15,1 

Kültür Levrek  5,7 

Kültür Çipura  5,6 

Lüfer  5,2 

Mezgit 5,2 

Palamut  5,1 

Uskumru  3,5 

Tekir  3 

Sardalya  2,6 

 

2.3. Eğitim ve Beslenme 

İnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir çevre içerisinde olmalarına rağmen 

genetik özelliklerinden başka bir şeye sahip değildirler. Sahip olacaklarını ise yaşadıkları 

ortamda eğitim aracılığıyla kazanacaklardır [36]. 

Yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak üzere hazırlanırken, gerekli bilgi, 

beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği olarak 

tanımlanan eğitim; genelde önceden saptanmış amaçlara göre insan davranışlarında belli 

gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizisi olarak ifade edilmektedir [37]. 

Eğitim almış bireylerin davranışlarında bir değişimin olması gerekir. 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları arasında tüm fertlerin; beden, 

zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 

karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 

saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yaratıcı ve verimli 

kişiler olarak yetiştirilmesi gelmektedir. Bu niteliklere sahip fertlerin yetiştirilebilmesi için 

başta beden sağlıklarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu da yeterli ve dengeli 

beslenmeyle sağlanabilir. Ancak yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan sorunlar, yeteri 

kadar besin maddesi bulunmamasından değil, yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgi 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır [36]. 

Çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasında geçiş dönemi sayılan, büyüme ve gelişmenin 

hızlandığı, ruhsal yönden geliştiği, cinsiyet karakterlerini kazandığı adölesan dönemi dengeli 

beslenmenin önemli olduğu dönemlerden biridir [38]. 

Üç tarafı denizlerle çevrili birçok göl, akarsu ve baraja sahip ülkemizde zengin bir 

protein ve enerji kaynağı olan su ürünlerinin eğitim eksikliği ve yanlış bilgilendirmeden dolayı 
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yeteri kadar tüketilmediği bilinmektedir. Bilgi eksikliği eğitim ile giderilebileceğinden eğitim 

kurumları büyük bir önem taşımaktadır [36]. 

 

2.4. Sağlıklı Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi 

Sağlıklı bir hayat, büyüme, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin kalıcılığı ancak yeterli ve 

dengeli beslenme ile olabilir. Yeterli ve dengeli beslenme içinde enerji, protein, vitamin ve 

minerallerin temin edilmesinde hayvansal ürünler ilk sırada gelir. Hayvansal ürün ihtiyacının 

karşılanmasında önemli rol oynayan balık ve diğer su ürünleri insanların en eski besin 

kaynaklarıdır [39]. 

Besin değeri yönünden balık eti anne sütünden sonra inek sütünden önce gelmektedir. 

Balık eti çok fazla protein içeriğine sahip olduğu için dışarıdan alınması zorunlu esansiyel 

aminoasitleri yeterli oranda olup az miktarda karbonhidrat içerdiğinden dolayı kolay 

hazmedilir. Bir besin maddesinin kalitesi, içeriğindeki proteinli maddelerin sindirim 

sistemindeki enzimler etkisiyle çabuk çözünebilir nitelikte olmasına bağlıdır. Balık etindeki 

proteinlerin çabuk çözünme, kolay sindirilebilme özelliği nedeniyle özellikle yetişmekte olanlar, 

bedenen ve zihinsel faaliyetlerde bulunanlar için önem taşımaktadır [34]. 

Araştırmalar besin maddelerinin ve beslenme alışkanlıklarının insanların karşılaştıkları 

birçok hastalığa neden olduklarını ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde insanlar 

beslenmelerine çok önem verirler ve beslenmelerinde sağlık açısından uygun gıdaları seçerler. 

Seçilen gıdalar içinde ilk sırayı çoklu doymamıs yağ asitleri yönünden zengin olan balık ve diğer 

su ürünleri alır. Araştırmalar da gösteriyor ki insanlarda başta kalp krizi olmak üzere diğer pek 

çok hastalıkların riskini azaltma sadece tatlı ve tuzlu su ortamlarında yetişen hayvanlarda ve 

diğer bitkilerde bulunan kendine has doymamış yağ asitlerinin etkili olduğudur [40]. İnsanların 

yaşamlarını devam ettirebilmeleri için asgari olarak on üç vitamin gereklidir, gerekli olan bu 

vitaminlerin tamamı balıkta bulunmaktadır. Ancak vitamin miktarı balığın türüne göre 

değişiklik göstermektedir. Karasal hayvanlarda bulunan B ve C vitamininin miktarı balık ve 

diğer su ürünlerindeki miktarla aynı olmasına rağmen A, D, E ve K vitaminlerinin miktarı su 

ürünlerinde daha fazladır. Su ürünleri içinde barındırdığı vitamin, mineral ve proteinlerden 

dolayı çok önemli besin kaynağıdır [18].  

 

2.5. Tüketici Davranışları  

Üretilen şeylerin kullanılması ve harcanması anlamına gelen tüketim, yaşamın her 

alanında kendini gösterir ve doğumdan ölüme kadar yer alan bir süreci ifade eder. İnsanlık 

tarihi boyunca her toplum yaşadığı süreçlerden ve o dönemdeki gelişmelerden etkilenerek 

farklı şekillerde tüketim eğilimleri göstermişlerdir. Günümüze gelinceye kadar değişen şartlar 

beraberinde ihtiyaç ve istekleride değiştirmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artan 
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üretim, arz talep dengesinde değişikliğe sebep olmuştur. Üretilen ürünlere talebin artması için 

farklı stratejiler geliştirilmiş ve günümüzde zevk, prestij ve statüyü belirleme şekli olan tüketim 

kültürü oluşturulmuştur. Bu kültür gençler tarafından daha çok benimsenmiş ve yaşam 

tarzlarını gösteren araç olarak görülmüştür.  

Tüketici ise istek, arzu, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için pazarlama bileşenlerini 

satın alma eğilimi gösteren kişilerdir [41]. Bir başka söylemle tüketici, bir değer karşılığında 

ürün ve hizmet satın alan kişidir [18]. 

  

2.5.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Bireyin herhangi bir ürün veya hizmete ihtiyaç duymasıyla başlayan ve bu ihtiyacın 

giderilmesi için satın alınan ya da temin edilen hizmet ve ürünün tüketilmesiyle biten süreç 

tüketici davranışı olarak tanımlanmaktadır [18]. 

Başka bir deyişle, bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmetleri 

seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarma kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri içeren bir 

süreç olan satın alma davranışıdır. Tüketici davranışlarının genel özelliklerini belirtecek olursak 

bunlar;  

1. Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranış olup hedefe yönelik yapılmaktadır.  

2. Dinamik bir süreçtir, birbirine bağlı ve biribirini izleyen adımlar içerir.  

3. Tesadüfi veya planlı olarak yapılan bir davranıştır. Farklı etkinliklerden oluşmaktadırlar. 

4. Karmaşık bir davranış olan tüketici davranışı, zamanlama açısından farklıdır. 

5. Başlatıcı, etkileyici, karar verici, satın alıcı, kullanıcı gibi roller içerirler.  

6. Çevreden kaynaklanan faktörler tüketici davranışlarını etkileyebilmektedir. 

7. Tüketici davranışları farklı kişiler için farklı olabilmektedir [42]. 

Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler iki ana başlık altında incelenir, bunlar sosyo 

kültürel faktörler ve psikolojik faktörlerdir [43]. 

 

2.5.1.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo Kültürel Faktörler 

Aile, kültür, sosyal sınıf ve statü tüketici davranışları üzerinde en çok etkili olan 

faktörlerdir.  

 

2.5.1.1.1. Aile 

Evlilik veya kan bağı gibi nedenlerle birlikte yaşayan iki veya daha fazla kişiden oluşan 

guruplara aile denilmektedir. Eski zamanlarda dede, nine, hala, amca, anne, baba ve 

çocuklardan, günümüzde ise anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Ailelerin küçülmesindeki 

en büyük etkenlerden biri okuyan çocukların işe başladıktan sonra başka şehirlerde yaşamaya 

başlaması ve değişen sosyal yapının anne-baba ile birlikte oturma isteğini ortadan 
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kaldırmasıdır. Ailenin, günlük hayattaki davranışların yanı sıra satın alma davranışları üzerinde 

de etkili ve önemli bir rolü vardır. Zira aile, aile fertlerinin tutumlarını, güdülerini ve benliklerini 

etkilediğinden satın alma kararlarını da doğrudan etkilemiş olur [43]. Eğitimin ilk basamağını 

aile oluşturduğu için, tüketim davranışını da doğrudan etkiler. Aile, bireyin gelişimini 

yönlendirirken tüketim kararı verirken nasıl davranması konusunda da model olur. Çünkü 

çocuklar; tüketecekleri yiyecekleri ve giyecekleri konusunda tümüyle anne babalarına uyarlar 

[44]. 

 

2.5.1.1.2. Sosyal Sınıf ve Statü 

Sosyal sınıf, kişilerin toplum içinde sosyal hiyerarşi içinde derecelendirilmesidir. Bu 

derecelendirmeden dolayı aynı sınıftaki kişiler aynı statüye sahip olurken diğer sınıftakiler daha 

fazla veya daha az statüye sahip olurlar [45]. Tüketicinin toplum içindeki statüsü ve hangi sosyal 

sınıfa mensup olduğunun bilinmesi tüketici davranışlarını etkilemektedir. Çünkü kişiler 

bulundukları gruba uymak ve onlardan biri gibi olduklarını göstermek için grubun kullandığı 

ürün ve hizmetleri tüketme eğiliminde bulunurlar. Yine kişiler, toplumda işgal ettikleri 

statülerinin gereğini yerine getirmek ve ellerindeki statülerini kaybetmemek için bazı tüketim 

kalıplarını benimserler ve bulundukları ortamdaki insanların kullandığı eşyaları kullanmaya, 

aynı yaşam stantardını korumaya çalışırlar.  

 

Sosyal sınıflar tüketici davranışlarını üç şekilde etkiler; 

1. Tüketicilerin bilgi düzeylerini etkiler. Tüketicinin herhangi bir ürünü satın almadan 

önce,  ailesinden, arkadaşlarından, uzmanlardan ve ürünü daha önce kullanmış 

kişilerden ürünle ilgili bilgi almasıdır.  

2. Tüketicilerin üründen bekledikleri fayda düzeyini etkiler. Tüketici satın alacağı ürünün, 

içinde bulunduğu grubun norm ve davranışlara uygun olmasını ister. 

3. Tüketicilerin kimliklerini nasıl tanımladıklarını etkiler. Tüketici içinde bulunduğu 

gruptaki imajına katkı sağlayacağı ürünü satın almak ister. Çünkü aldığı ürünün grubun 

norm ve yaşam tarzını yansıtmasını ister.  

Bu da kişilerin genel davranışlarını etkilemesinin yanı sıra satın alma davranışını da 

etkilemektedir [43]. 

 

2.5.1.1.3. Kültür  

İnsanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği, yarattığı herşey: Gelenekleri, 

görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi, yemekleri vs. yani toplumsal gelişme süreci 

içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, 

insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tamamıdır 



Musavver ALAGEYİK, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

15 
 

[46]. Tüketici davranışlarına en çok şekil verip yönlendiren sosyal etkenlerden birisi kültürdür, 

bireyin kazanmış olduğu bilgidir [43]. 

Bireyler farkında olmadan yaşadığı toplumun değer yargılarından, somut ve soyut olan 

tüm nesnelerinden etkilenmektedirler. Ev, otomobil, giyecek, içeçek, eğitim, yasa gibi. Kültürel 

faktörler her daim yaşamın içinde yer aldığı için giyilecek giysilerden yenilecek yemeklere 

kadar her şeyi belirlediği için satın alma kararlarını da etkilemektedir [18].  

 

2.5.1.2. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktörler ise kişilik, güdülenme, algılama, öğrenme ve tutumlardır. 

 

2.5.1.2.1. Kişilik 

Toplumda her bir bireyi diğer bireylerden ayıran belirli özellikleri vardır. Düşünce ve 

duyguları, hayatında karşılaştığı durumlara gösterdiği uyum gibi ayırıcı davranışları vardır. 

Farklı davranışlar gösterdikleri gibi benzer davranışlarda gösterebilirler. Bireyleri birbirinden 

ayıran ve benzer kılan tüm bedensel ve ruhsal davranış kalıplarına kişilik denilmektedir. 

Bireylerin kişilikleri yaşadığı çevreden, kültürden etkilenmektedir [43]. Tüketiciler kişilikleri ile 

bağdaşan malları ve hizmetleri satın alırlar, bu da kişisel özelliklerin satın alma kararını 

etkilediğini göstermektedir.  

 

2.5.1.2.2. Güdülenme 

Güdü, sözlüklerde bilinçli ya da bilinçsiz davranışları doğuran, davranışların sürekliliğini 

sağlayan ve onlara yön veren herhangi bir güç, bir eylemin ya da etkinliğin gizli nedeni olarak 

tanımlanmaktadır. İnsanların davranışlarının temelinde bu yer almaktadır [43]. Güdülerin 

temelinde de gereksinimler, ihtiyaç ve istekler yer alır. Tüketici davranışlarını anlayabilmek için 

ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için harekete geçiren nedenlere bakılması 

gerekmektedir.  

Yaş;  

Tüketicilerin satınalma davranışını belirleyen önemli sebeplerdendir. Yaşın belli 

dönemlerinde ortaya çıkan belli ihtiyaçlar, yaş ilerledikçe yaşla birlikte değişime uğrar ve satın 

alınan ürün veya hizmetin kullanım sıklığını ve şeklini de farklılaştırır. Giyecek, yiyecek, eğlence, 

mobilya, seyahat gibi gereksinim ve istekler yaşla ilgili değişim göstermektedir [47]. 

Cinsiyet; 

Tüketici davranışlarını harekete geçiren cinsiyet, ürün ve marka seçiminde ve satın alma 

kararında önemli bir etkendir. Cinsiyet farkından dolayı kadın ve erkeklerin istek ve ihtiyaçları 

da farklı olduğu için tüketim davranışları da farklılık göstermektedir [47]. 
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Eğitim; 

Eğitim seviyesi arttıkça kişinin bilgi ve yeteneği de artar, kişi yeni bilgiler öğrenmeye 

daha açık hale gelir ve bu da kişinin isteklerinin, ihtiyaçlarının değişip çeşitlenmesine neden 

olur [45]. 

Eğitim seviyesi yüksek tüketici, değitim seviyesi düşük tüketiciye göre daha kompleks, 

kaliteli ve doyurucu ürün ve hizmetler talep eder satın alma davranışında da bunu gösterir [47]. 

 

2.5.1.2.3. Algılama 

Türk Dil Kurumu (TDK) verilerine göre algı, bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine 

varmak demektir. Başka bir deyişle çevremizde bulunan nesnelerin, kokuların, seslerin, 

hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenerek yorumlanması ve anlamlı şekle getirilmesidir 

[47]. 

Algı, kişilerin ihtiyaçlarını, isteklerini, güdülerini etkileyerek satın alma davranışına 

yönlendirir. Bu da pazarlama uzmanlarının, hedef kitlelerinin algısal özelliklerini markaya 

doğru yönlendirmesi ve bunun sürekliliğini sağlamasını gerektirir [18]. 

 

2.5.1.2.4. Öğrenme 

Öğrenme, insanların deneyim bilgileri sonucunda davranışlarında meydana gelen uzun 

süreli değişikliklerdir [43]. Öğrenme süresinde kazanılan deneyimler insanların psikolojik 

özelliklerini belirlemektedir ve insan davranışlarına etki etmektedir [18]. Birey hayatı boyunca 

içinde bulunduğu sürekli öğrenme nedeni ile tüketim olgusunu da öğrenir.   

Bireylerin hayat tarzları öğrenmeyle birlikte sürekli değişiklik gösterirken tüketim 

davranışları da değişiklik gösterir. Bireyler satın almayı çevresinden öğrendiği gibi 

tükettiklerinden tatmin olmayıda yalnız içgüdülerinden değil çevreden öğrendiğine bakarak 

değerlendirir. Tüketici davranışlarında öğrenmenin etkisi büyüktür [43]. 

 

2.5.1.2.5. Tutumlar 

Kişiler, objeler, olaylar ve fikirler hakkında yapılan olumlu veya olumsuz 

değerlendirmelere tutum denilmektedir. İnsanların tutumları öğrenme sonucunda oluşur. 

Pazarlama yönünden tutum, tüketicilerin mal, hizmet veya marka hakkındaki olumlu ya da 

olumsuz davranışlarıdır [43]. 

Marka, hizmet ve ürün türü seçiminde tutumlar çok etkili olmaktadır bu durumda satın 

alma kararını etkilemektedir. Tutumlarda kişilikler, aile ve çevreyle olan ilişkiler, yaşam tarzı ve 

buna bağlı olarak geçmiş deneyimler etkili olmaktadır [18]. 

 Sonuç olarak tüketici davranışlarının ve davranışları etkileyen faktörlerin kompleks bir 

yapısı olduğu söylenebilir.  
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2.6. Çalışma Örneklemi Mersin Üniversitesi 

Mersin Üniversitesi TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 sayılı Kanun 

ile kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir. 27 yıllık eğitim-öğretim geçmişi olan 

Mersin Üniversitesi, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 

Faaliyete geçtiği tarihten itibaren büyük bir hızla gelişerek, her geçen yılla beraber fiziki 

ve akademik yapılanmasını büyütmüştür. Mersin Üniversitesinde 16 fakülte, 5 enstitü, Devlet 

Konservatuvarı dahil olmak üzere 9 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 31 araştırma ve 

uygulama merkezi bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle, 38.291 öğrencisi, 

1725 akademik, 3178 idari olmak üzere 4903 personeli bulunmaktadır. 

Mersin Üniversitesinin yerleşimi, Çiftlikköy Merkez Kampüsü, Yenişehir Kampüsü, Tece 

Kampüsü olmak üzere üç kampüstedir. Mersin Üniversitesi öğrencileri, yurt dışındaki çeşitli 

üniversitelerle sürdürülen işbirliği çalışmalarından ve uluslararası eğitim programlarından 

yararlanmaktadır. Uluslararası alanda pek çok üniversite ile işbirliği protokolü imzalayarak 

Erasmus kapsamında Avrupadaki çeşitli üniversitelerin fakülte ve bölüm bazında ikili 

anlaşmalar yaparak eğitimde ortaklık ve işbirliğini sağlamıştır. 

Mevlana Değişim Programı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. 

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim 

Programı (Farabi Değişim Programı)  ile üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde 

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim 

kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılmaktadır. 2002 yılından bu yana 

üyesi bulunduğu Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa’nın rekabet avantajını korumak ve bilime 

dayalı yeni iş alanları kurulmasını desteklemek için Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa 

Araştırma Alanı olarak çalışma başlıkları tanımlanmıştır. Her biri 10 yataklı 14 oda olmak üzere 

140 yatak kapasiteli öğrenci yurdu Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim 

gören bir kısım öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermektedir. Çitlikköy Kampüsünde 1000 kişi 

kapasiteli erkek yurdu, 3500 kişi kapasiteli kız yurdu öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.  

Daha fazla öğrenciye burs sağlanabilmesi için “Mersin Üniversitesi Öğrenci Sosyal 

Yardımlaşma Projesi” yürütülmektedir. Bu proje sayesinde; Mersin Üniversitesi Mezunlar 

Derneği tarafından, üniversiteden mezun olanlar ile görev yapan akademik ve idari personelin 

maddi desteği ile 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak ihtiyaç sahibi ve başarılı 

öğrencilere öğrenim ve uzmanlık süreleri boyunca karşılıksız burs vermektedir.  

Üniversite de başta olimpik ölçülerdeki stadyum olmak üzere 4 ayrı spor kompleksi 

bulunmaktadır. Stadyum içerisinde; okçuluk, eğitsel ve sportif aktivitelere imkan veren 5000 

seyirci kapasiteli olimpik futbol sahası ve tartan zeminli atletizm sahası, artistik cimnastik 

salonu, dans salonu, tüm güç geliştirme aletlerinin bulunduğu fitness center, masa tenisi salonu, 
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sauna, Zihinsel Engelliler Spor Merkezi ile açık alanda 6 kulvarlı mini trambolin ve kum zeminli 

plaj voleybol sahası bulunmaktadır. Ayrıca, 6 adet toprak zeminli tenis kortu, 2 adet beton 

zeminli tenis kortu, 1 adet suni çim zeminli halı saha, 4 kulvarlı sentetik zeminli mini atletizm 

pisti, sentetik zeminli basketbol sahası, 6 kulvarlı mini trambolin yer almaktadır.  

Kapalı Spor Merkezi içerisinde 600 seyirci kapasiteli tribün ve 3 adet 

voleybol/basketbol sahası yer almaktadır. Bunların dışında mini futbol sahası, dans ve 

cimnastik salonu, brandalı spor salonu, 3 adet beton zeminli basketbol sahası, 2 adet beton 

zeminli voleybol sahası yer almaktadır. 5.500 m2 kullanım alanlı yarı olimpik 25 metre 

uzunluğunda 2.5 metre derinliğinde kapalı yüzme havuzu, bayan-erkek olmak üzere 16 

soyunma odası ve 18 duş yeri ile hizmet vermektedir. 

Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan, 1600 oturma kapasiteli amfi tiyatro, 2 adet Kültür 

merkezi, 9 adet farklı büyüklükte konferans salonları, 2 adet sergi salonun da çok çeşitli 

etkinlikler düzenlenmektedir. 2300 m2’lik bir alana kurulan alışveriş merkezinde, kitap evi, 

restoran, kafeterya, oyun salonları, banka, kırtasiye, market, sinema, kuaför gibi öğrenci ve 

personele yönelik sosyal mekanlar bulunmaktadır.  

Üniversitede öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere akademik ve sosyal yönden 

destek vermek, eğitim ve yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak amacıyla, 2006 yılında 

“Engelsiz Yaşam Birimi” oluşturulmuştur. Mersin Üniversitesi, çalışan personelinin 36-72 aylık 

çocuklarının devam edebilmesi için okul öncesi eğitim veren 2 adet Uygulama Kreşi ve 

Anaokulu hizmete açmıştır [48]. 

 

2.7. Önceki Çalışmalar 

Arslan ve İzci [19] tarafından 2016 yılında yapılan bu çalışmada Antalya ili su ürünleri 

tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüketici tercihleri için anketler önemli bir 

bilgi toplama kaynağıdır. Eylül 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 

anket, tesadüfi olarak seçilen 663’ü kadın ve 702’si erkek olmak üzere 21-80 yaş aralığındaki 

1365 bireye birebir soru-cevap şeklinde uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yaş grubu ve cinsiyete 

göre tüketime bakıldığında erkeklerin her yaş grubunda tükettiği su ürünleri hamsi ve çipura, 

kadınlarda ise palamut ve istavrit olduğu görülmüştür. Bireylerin % 34,72’si üniversite mezunu, 

% 31,72’si ilkokul mezunu ve % 25,42’si serbest meslek, % 8,72’si öğretmendir. Su ürünlerinin 

en fazla oranla (%43,67) iki haftada bir, %80,0 oranında taze olarak tüketildiği, en fazla tercih 

edilen tüketim şeklinin (%37,80) tavada pişirme olduğu, (%41,47) marketten alındığı, fiyatının 

(%72,82) oldukça önemli olduğu ve en çok (%43,45) tüketimi kısıtlayan faktörün ise tüketim 

alışkanlığının olmaması sonuçları elde edilmiştir. Ankete katılan bireylerin % 46,96’sı ekonomik 

ve pratik olduğu için tavuğu tercih etmiştir.  
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Arık Çolakoğlu ve ark. [49] tarafından yapılan bir çalışmada Çanakkale ilindeki su 

ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada, doğal avcılığı ve 

aynı zamanda da kültür balıkçılığı ile dikkat çeken Çanakkale ilinde, halkın balık tüketim 

davranışlarının incelenmesi düşünülmüş, bu amaçla tesadüfi olarak seçilen çoğunluğu 21-30 yaş 

aralığında olan 680 birey ile 21 adet soru içeren ve birebir soru-cevap şeklinde anket 

yapılmıştır. Katılımcıların %51,77’si lise ve üzeri eğitim görmüştür. Ankete en fazla %33,53 

oranı ile memur en az %14,56 oranı ile öğrenci katılmıştır. Ankete katılanların beyaz eti birinci 

sırada (%47,5), balıketini ikinci sırada (%29,85), kırmızı eti ise üçüncü sırada (%22,05) 

tükettikleri tespit edilmiştir. En çok sevilen balığın lüfer, en çok tüketilen balığın ise sırasıyla 

hamsi, sardalya, istavrit ve çipura olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %65’i balığı taze olarak 

tükettiği, tüketim şekli olarak da kızartma (%45,73) veya ızgara (%39,08) yöntemini tercih 

ettiği saptanmıştır. Ailelerin çoğunluğunun (%87,46) ayda 1-6 kg arasında balık tükettikleri 

tespit edilmiştir. 

Saygı ve ark. [50] tarafından yapılan bir çalışmada İzmir merkez ilçelerinde balık 

tüketimi düzeyi belirlenmiştir. Bunun için İzmir metropole bağlı Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, 

Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri tabaka olarak kabul edilmiş ve seçimi rastgele örnekleme 

yapılmış 1.183 kişiden anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anket uygulanan bireylerin 25-45 

yaş grubunda yoğunlaştığı, %70 oranında beyaz et, %19 oranında kırmızı et, %11 oranında ise 

beyaz ve kırmızı eti eşit oranda tükettikleri saptanmıştır. Bu bireylerin %72’sinin en az ayda 2 

defa balık tükettiği tespit edilmiştir. İncelemeye alınan ve beyaz et tüketen bireylerin %44’ü 

ağırlıklı olarak tavuk, %21 ağırlıklı olarak balık tüketirken, hem tavuk hem de balık ürünlerini 

eşit ağırlıklı olarak tüketenler ise %33 olarak saptanmıştır. Bunun yanında %1 oranında 

ağırlıklı olarak hindi, %1 oranında ise eşit ağırlıklı hindi, tavuk ve balık tüketimi olduğu tespit 

edilmiştir. Ankete katılan bireylerin %62’si ağırlıklı olarak deniz orijinli balık tüketimini tercih 

ettiklerini, %4’ü ise tükettikleri balığın orijininden haberdar olmadıklarını bildirmişlerdir. 

Şen [51] tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmada Mersin il merkezinde yaşayan 

bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Bu çalışma, 

denize kıyısı olan Mersin ilinde balık tüketim davranışlarının incelenmesi amacıyla 500 kişi 

üzerinden yürütülmüştür. Ankete katılanların tavuk-hindi etini birinci sırada (%47,0), sığır-

koyun etini ikinci sırada (%27,2) balık etini son sırada (%25,8) tükettikleri saptanmıştır. 

Mersin’de en çok tüketilen balık çeşitleri hamsi, çipura ve levrektir. Katılımcıların Mersin’de % 

90,4’ünün balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da az yağda kızartma yöntemini 

(%44,0) tercih ettiği saptanmıştır. Katılımcıların %70,6’sının haftada 0-4 kg arasında balık 

tükettikleri saptanmıştır. “Türkiye’de yeterli ve dengeli şekilde balık tüketildiğine inanıyor 

musunuz?” sorusuna katılımcıların %84,2’i hayır cevabı vermiştir. Hayır diyenler; neden olarak 

sırasıyla (%46,2) ile “pahalı”, (%17,6) “balığa ulaşmada güçlük”, (%11,8) “balığı sevmeme”, (% 
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9,6) “kokusu” cevabını vermiştir. Araştırma sonunda, bireylerin aylık gelirleri, meslek 

durumları, öğrenim durumları, haftalık balık tüketimi, balıkları temin şekli ve tüketim biçimi, 

balık seçerken neye dikkat ettikleri, dini inançlarının balık tüketimini etkileyip etkilemediği ve 

bireylerin balık tüketimine yaklaşımlarına ve bilgi düzeylerine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. 

Çiçek ve ark. [52] yaptıkları bu çalışmalarında 2014 yılı Haziran-Ağustos aylarında 

rastlantısal örnekleme yöntemi ile Mersin ilinin farklı semtlerinde 594 bireye soru cevap 

şeklinde anket uygulaması yaparak su ürünleri algısını ve tüketim tercihlerini saptamaya 

çalışmışlardır. Çalışmada bireylere en çok tüketmeyi tercih ettiğiniz et türü nedir sorusuna; 

beyaz et (%54), kırmızı et (%33) ve balık eti (%13) olarak belirlenmiştir. Ankete katılanlar balık 

etini tüketme nedenlerini; besinsel önemi (%40), tadı (%32), tüketme alışkanlığı (%15) ve fiyatı 

(%12) olarak belirtmişlerdir. Tüketmeme nedenlerini ise sırasıyla; kokusu (%30), temizlenmesi 

(%23), tadı (%16), pişirmesi (%13), tüketim alışkanlığı (%11) ve fiyatı (%5) olarak 

bildirmişlerdir. Araştırmada su ürünlerini pahalı bulanların oranı %46 iken %44’ü pahalı 

olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca gelir durumunun su ürünleri tüketimini etkilediğini 

söyleyenlerin oranı ise %75’tir. Eğitim durumlarına göre bireylerin su ürünlerini almayı tercih 

ettiği yerler üniversite ve diğer gruplar açısından incelendiğinde sırasıyla; market (%37-%28), 

balık pazarı (%28-%23), tanıdık bir satıcı (%23-27) olduğu belirtilmiştir. Araştırmaya katılan 

bireylere su ürünlerinin elde edilmesinde kullanılan metotlar sorulduğunda tercihiniz nedir 

sorusuna verilen yanıt %15 yetiştiricilik, %31 avcılık, %54 avcılık+yetiştiricilik olmuştur. 

Bireylere balığı tüketme şekli sorulduğunda katılımcıların büyük bölümü kızartma yöntemini 

tercih ettiğini belirtmiştir. 

Balık ve ark. [53] 2013 yılında yaptıkları bu çalışma da doğu Karadeniz bölgesinde yer 

alan Ordu ilinin Karadeniz sahilinde yer alan Fatsa ilçesi ile sahilden 55 km içeride bulunan 

Aybastı ilçesi halklarının balık tüketimi alışkanlıklarını karşılaştırmışlardır. Fatsa ve Aybastı 

ilçelerinde toplam 600 bireyle yüz yüze yapılan anket çalışmaları sonucunda Fatsa ilçesinde 

yaşayan halkın %95.8’inin, Aybastı ilçesinde yaşayan halkın %90.6’sının balık tükettiği 

belirtilmiştir. Anket sonuçlarına göre haftada birden fazla balık tüketenlerin oranları Fatsa 

ilçesinde %17.4, Aybastı ilçesinde %10.4 olarak, hafta bir yada 15 günde bir balık tüketenlerin 

oranları ise her iki ilçede de yaklaşık %70 olarak belirlenmiştir. Çalışmada Fatsa ve Aybastı 

ilçelerinde en fazla tüketilen balık türünün sırasıyla; hamsi, (%49.1, %45.3), istavrit (%28.9, 

%28.2) ve mezgit (%13.5, %17.1) balıklarıolduğu belirlenmiştir. Her iki ilçenin Taze balık 

tüketimi oranı Fatsa ilçesinde %97.2 Aybastı ilçesinde %98.2 olarak belirlenmiş, kültür balığı 

tüketim oranının %2’nin altında bulunduğu belirtilmiştir. 

Temel [54] tarafından 2014 yılında yapılan çalışmada Rize ilinde hanelerin balık 

tüketimi üzerine etkili olan faktörler belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, Rize ilindeki tüketicilerin 

balık tüketimine yönelik ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek ve balıketi tüketiminde etkili 
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olan faktörleri analiz etmektir. Araştırmada kullanılan birincil veriler, Rize ilinde ikamet eden 

115 hane halkıyla yüz yüze yapılan anketlerden sağlanmıştır. Balık tüketimi üzerine etkili olan 

35 faktör, faktör analizi ile 9 ana faktöre indirgenmiştir. Faktör analizi ile elde edilen faktör 

skorları kümeleme analizinde 4 kümeye ayrılmıştır. Birinci kümeye giren tüketiciler için 

kültürel entegrasyonlar, sağlık ve besleyicilik motivasyonu, iyi bir diyet ikamesi olması, deniz 

balıkları tercihi ve reklam en önemli pozitif etkiyi yapmaktadır.  İkinci kümedeki hane halkları 

balığın sağlık açısından faydasına büyük önem vermekte, balığı genelde kendileri tutmakta, bu 

nedenle balığı ekonomik bir ürün olarak görmekte, tuzlu su balıklarını tercih etmekte ve balığı 

her ortamda pişirip yemektedirler. Üçüncü kümedeki tüketici kitlesi balığı sağlık için her 

ortamda tüketmekte, her balığın mevsiminde tüketilmesine dikkat etmekte, balığı ekonomik ve 

diyet ürünü olarak görmektedirler. Balıkta reklam tanıtımlarına önem vermektedirler. 

Dördüncü gruptaki tüketiciler her balığın mevsiminde tüketilmesine dikkat etmekte, balığı 

ekonomik ve diyet ürünü olarak görmektedirler ve reklam bu küme için önem arz etmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre hanelerin %25,55’i hamsi, %16,41’i palamut, %15,19’u barbun, % 

15,09’u alabalık, %14,20’si istavrit ve %13,57’si mezgit tercih etmektedir. Rize ilinde kişi başına 

balık tüketimi 20,07 kg olup Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katıdır.  

Abdikoğlu ve ark. [55] tarafından yapılan bir çalışma da Tekirdağ ili Süleymanpaşa 

ilçesindeki tüketicilerin balık tüketim eğilimleri belirlenmiştir. 2015 yılında yapılan araştırmada 

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 48000 haneden tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılarak seçilen 270 tüketici ile anket uygulaması yapılarak tüketicilerin balık tüketim 

alışkanlıkları incelenmiştir. Yapılan çalışmada ortaya çıkan bulgularda Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa ilçesinde kişi başı balık tüketim oranı 14,69 kg/yıl olarak tespit edilmiştir. 

Ankete katılan bireylerin et tüketim tercihlerini ise %37,93 kırmızı et, %34,82 tavuk eti ve 

%27,25’ balık eti olduğu belirtilmiştir. Balık tüketen bireylerin %72,35’i balık tüketmelerindeki 

en önemli nedeni balığın sağlıklı olması olarak bildirmişlerdir. Ankete katılan bireylerin balık 

tüketim sıklığına bakıldığında 15 günde bir balık tüketim oranını %60,61 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda balığı taze olarak tüketenlerin oranı ise %88.97’dir.  

Uzundumlu ve Dinçel [56] tarafından Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde yaşayan hane 

halklarının balık eti tüketim alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamışlar ve bunun için de tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle hane halklarına düzenledikleri anket sonuçlarını kullanmışlardır. 

Araştırmaya katılan hane halklarının cinsiyet oranlarına bakıldığında; %55,17’si kadın, 

%44,83’ü erkeklerden oluştuğu belirtilmiştir. Çalışmada hane halklarının balık tüketim sıklığı 

haftada bir kez %50, ayda 1-2 kez %40.52, 3 ayda 1-2 kez %6,90 ve yılda 1-2 %2,59 olarak 

bildirilmiştir. Çalışmada ailelerin aylık ortalama gelirlerinin 2.662,93 TL olarak belirtilmiştir. 

Aylık olarak bakıldığında; ortalama gıda giderleri 525,91 TL, balık tüketimi gideri 39,61 TL 

olarak bildirilmiştir. Bireylerin aylık balık tüketim miktarı ise 15,01 kg olarak belirtilmiştir. 
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Araştırma sonuçlarına göre Beşikdüzü ilçesinde yaşayan bireyler “Balık seviyormusunuz?” 

sorusuna; %97,41’inin evet, %2,59’unun hayır cevabı verdiği, hayır cevabı verenlerin balığın 

kokusu ve tadını sevmedikleri belirtilmiştir. En çok tüketilen balık türü olarak ilk üç sırayı 

hamsi, alabalık ve istavrit’in oluşturduğu belirtilmiştir. 

Çadır [57] tarafından yapılan bir çalışmada, Keban Baraj Gölü’ne kıyısı bulunan İçme, 

Şeyhhacı, Uzunova, Koçkale, Güzelyalı, Yolüstü, Örencik köylerinde bireylerin balık eti tüketim 

alışkanlıkları belirlenmiştir. 2011 Ağustos- Eylül ayları arasında 139 kişi üzerinde gönüllülük 

esasına göre yapılan anket uygulaması sonucunda katılımcıların %61,15’i balıketini, %7,19’u 

kırmızı eti, %2,88’i tavuk eti ve %28,78’inin ise hepsini severek tükettikleri belirlenmiştir. 

Anket sonucunda bireylerin %59,71’ü balığı lezzetinden dolayı tükettikleri tespit edilmiştir. 

Katılımcıların %80,58’inin tatlı su, %3,60’ın da deniz balıklarını tüketmeyi tercih ettiği 

belirtilmiştir. Çalışmada balık tüketiminde tatlı su balıklarından %71,22 ile aynalı sazan, deniz 

balıklarından ise %72,66 ile hamsi olduğu belirtilmiştir. Ankete katılanların %96,40’ının balığı 

taze olarak ve kızartma yöntemini %66.19 tercih ettikleri saptanmıştır. Çalışmada ailelerin 

%27,34’ünün ayda 4-6 kg arasında balık tükettikleri, ankete katılan erkeklerin %61,90’ı, 

kadınların ise %58,82’si balık etini severek tükettikleri belirtilmiştir. 

Olgunoğlu ve ark. [58] tarafından Adıyaman ilinde balıketi tüketim alışkanlıkları 

belirlenmiştir. Araştırma, balıketi tüketiminde mevcut durumu belirlemek, bu ilde ikamet eden 

bireylerin et tüketimindeki tercihlerini ve alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma, 2013 yılı içerisinde, tesadüfi örnekleme yöntemine göre, toplam 375 kişiyle yüz yüze 

görüşülüp, amaca uygun hazırlanan 35 soru içeren anket uygulanmak suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Adıyaman’da yaşayan bireylerin %84’ünün balıketini 

severek tükettiği, buna karşın en fazla tüketilen et ürünlerinin sırasıyla tavuk eti (%56), kırmızı 

et (%39) ve balıketi (%5) olduğu tespit edilmiştir. Balıketi tüketenlerin öncelikli tercihlerinin 

(%70) tatlı su balıklarından yana olduğu, bu balıklar içerisinde ise %36 ile en fazla sazanın 

tercih edildiği belirlenmiştir. Adıyaman ilinde tüketilen deniz balıkları içerisinde ise %19 ile 

hamsinin ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. %95’inin balığı taze olarak tükettiği 

belirlenmiştir. Ayrıca, Adıyaman’da kişi başı balık tüketiminin ülke ortalamasının altında olduğu 

da (3.01 kg) belirlenmiştir. 

Yavuzcan ve ark. [59] tarafından yapılan bu anket çalışması, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi öğrencilerinin su ürünleri tüketim alışkanlıklarını ortaya konması amaçlıdır. Ankete 

18-29 yaş aralığında farklı coğrafyalardan 100 öğrenci katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre 

öğrencilerin su ürünlerinin faydaları hakkında bilinçli oldukları ancak tüketimlerinin oldukça 

düşük olduğu, işlenmiş ürünleri yüksek oranda tercih etmedikleri ve su ürünleri hakkında 

yapılan reklamları ilgi çekici bulmadıkları ortaya konmuştur. Çalışmaya katılan 100 adet 

öğrenciye kişisel bilgileri hakkında 3, su ürünleri tüketimleri hakkın da 11 adet, toplam 14 soru 
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sorulmuştur Anket soruları internet üzerinden öğrencilere gönderilmiş ve bu amaçla Survey-

Monkey paket programı kullanılmıştır. Çalışmada ülkenin her bölgesinden çeşitli oranlarda 

öğrenci bulunmakla beraber yurt dışından gelen öğrencilerin (%3)katılımları da bulunmaktadır. 

Ancak en yüksek katılım İç Anadolu Bölgesi’nden olmuştur (%37). Katılımcıların %60’ı erkek, 

%40’ı kız öğrencidir. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %11’i hiç su ürünleri tüketmezken 

%89’u su ürünlerini tükettiklerini belirtmişlerdir. Ne kadar sıklıkta su ürünleri tükettiklerine 

ise %9’u ayda bir kereden az, %29’u haftada bir kez, %26’sı 15 günde bir %18’i ayda bir kez ve 

%18’i ise ayda birden az olduğu şeklinde cevaplamışlardır. Bilinçli su ürünleri tüketiminin 

yaygınlığını ortaya koymak için sorulan soruda, %3’ü tüketimi çok gerekli değil, %4’ü kolay 

pişirildiği için tercih ettiğini, %6’sı kötü koktuğu için pişirmeyi tercih etmediği, %3’ü balık 

yatlarını yüksek bulurken %84’ü su ürünlerinin sağlık açısından oldukça önemli olduğu 

şeklinde cevap vermiştir. Katılımcıların %27’si su ürünleri ile ilgili reklamları dikkat çekici 

bulmuş, %73’ü olumsuz olarak değerlendirmiştir. 

Gül Yavuz ve ark. [60] tarafından Ankara ilinde yapılan bir çalışmada su ürünleri 

tüketicilerinin tercihlerini etkileyen faktörleri incelenmiştir. Oransal örnekleme yöntemiyle 167 

bireye yüzyüze anket uygulanmıştır. Araştırmada ankete katılanlara et tüketim tercihleri 

sorulduğunda %53,3’ü kırmızı et’, %29.3 tavuk eti ve %17.7’si balık etini tercih ettiğini 

belirtmiştir. Araştırmada balık tüketen bireylerin tamamı balığı taze tüketmeyi tercih etmiş 

olmakla birlikte %1.8 konserve olarak, %1.2’si ise salamura olarak da balık tükettiklerini 

söylemişlerdir. Balığı yeterince tüketmediğini ifade eden bireyler incelenmiş bunun nedeni 

olarak %35.7’si balığın kokusunu, %21.4’ü balık fiyatlarını belirtirken %18.4’ü balık 

hazırlamanın zahmetli olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmada bireylere balık tüketim sıklığı 

sorulduğunda; %29.3’ü haftada bir, %24.4’ü iki haftada bir, %20.7’si ayda bir kez olmak üzere 

balık tüketmekte olduğu belirtilmiştir.Ankete katılan bireylerin %51.3 balığı satış yerinden, 

%31.1 marketlerden, %15.2’si balık halinden, %1.8’i seyyar satıcıdan ve %0.6’sı pazardan 

almaktadır. Su ürünleri tüketen bireylerin  en çok tercih ettikleri balık türleri; hamsi (%56.1), 

çipura (%11), alabalık (%8.5) ve levrek (%6.7)’tir. Balık haricinde de su ürünleri tüketenlerin 

oranı %24.’4 olup sırasıyla midye (%47.5), kalamar (%32.5) ve karides (%20) en çok tüketilen 

türlerdir. 

Güngör [61] tarafından 2014 yılında Erzurum ve Van illerinde yaşayan bireylerin balık 

tüketimlerini, tüketim biçimlerini, bireylerin balık tüketimine ilişkin yaklaşım ve tercihlerini 

belirlemek için yapılan bu çalışmada Van’da 370 kişi,  Erzurum’da 400 kişi olmak üzere toplam 

770 bireye balık tüketimleri hakkında sonuçlar elde etmek üzere anket çalışması uygulanmıştır. 

Araştırmada her iki kentte yaşayan bireylere et tüketim tercihleri sorulmuştur. Erzurum ilinde 

ankete katılanlar tercihlerini; sığır (%67), tavuk (%24.5), koyun (%5.1) ve balık (%3.4) 

sıralamasında tüketmektedirler. Van ilinde ise tavuk(%47), sığır (%40.3), koyun (%10.5) ve 
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balık (%2.2) şeklindedir. İki kentte de koyun eti üçüncü balıketi ise dördüncü sıradadır. Ankete 

katılan bireyler en sık tüketilen balık türleri sorulduğunda; Erzurum ilinde hamsi (%95), 

alabalık (%76.8), palamut (%66) iken, Van ilinde hamsi (%80), alabalık (%66.2), ve inci kefali 

(%60.5) tüketilen ilk üç balık türü olarak belirlenmiştir. Kişi başına düşen yıllık balık tüketimi 

Erzurum ilinde 6,3 kg. iken bu oran Van ilinde 6,8 kg. olarak belirlenmiştir. Araştırmada 

bireylere balığın tazelik ve işlenmişlik durumu açısından tüketim tercihleri sorulduğunda; 

Tercihini taze balık tüketimden yana koyanlar, Erzurum ilinde %97,5 iken Van ilinde  %97,6 dır. 

Konserve balık tercihi ise Erzurum’da %5,3 iken Van ilinde ise bu oran %8,1 olarak 

belirlenmiştir. Araştırmada her iki ilde de balığı tüketim şekli olarak hangi yöntem kullanıldığı 

incelenmiştir. Erzurum ilinde ilk tercih yağda kızartma yöntemi (%80,5) olduğu ardından fırın, 

ızgara, buğulama, garnitür ve tuzda pişirme yöntemleri olarak belirlenmiş. Van ilinde de yine ilk 

tercih edilen yöntem yağda kızartma (%78,4) dır. Bunu sırasıyla fırın, ızgara, buğulama, tandır, 

tuzda, garnitür yöntemleri izlemiştir. 

Ercan ve Şahin [62] tarafından yapılan bir çalışmada Kahramanmaraş kent merkezinde 

balıketi tüketim analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, balıketi tüketim tercihleri, 

tüketim şekilleri ve tüketici kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla farklı 

sosyo-ekonomik gruplardaki 384 kişiden 2014 Eylül ve Ekim aylarında anket yoluyla veriler 

elde edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, tüketicilerin % 84,6’sının balık tükettikleri tespit edilmiştir. 

Bireyin ortalama balıketi tüketim miktarı 0,344 kg/ay ve aylık gıda harcaması içindeki balıketi 

harcama miktarının oranı ise % 1,5 olarak tespit edilmiştir. Bireylerin eğitim seviyelerine göre 

bakıldığında ise en yüksek balıketi tüketenlerin yükseköğretim mezunları (%54) olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmada balıketini erkekler (%60) oranla kadınlardan (%40) daha fazla tercih 

ettiği görülmüştür. 

Şen [51] tarafından yapılan bir çalışmada Konya il merkezinde yaşayan bireylerin balık 

tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Bu çalışma, denize kıyısı 

olmayan Konya ilinde balık tüketim davranışlarının incelenmesi amacıyla 500 kişi üzerinde 

yürütülmüştür. Ankete katılanların tavuk-hindi etini birinci sırada (%47,8), sığır-koyun etini 

ikinci sırada (%25,6) balıketini son sırada (%22,8) tükettikleri saptanmıştır. En çok tüketilen 

balık çeşitleri Konya’da sırasıyla hamsi (%39,4), dil balığı (%15,9) ve levrek (%12,8) olarak 

sıralanmakta olup tüketim için deniz balıklarının öncelikle tercih edildiği gözlenmiştir. 

Katılımcıların %65,8’inin balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da az yağda kızartma 

yöntemini (%43,1) tercih ettiği saptanmıştır. Katılımcıların % 53,2’sinin haftada 0-4 kg arasında 

balık tükettikleri saptanmıştır. “Türkiye’de yeterli ve dengeli şekilde balık tüketildiğine inanıyor 

musunuz?” sorusuna katılımcıların %72,8’i hayır cevabı vermiştir. Hayır diyenlerin neden 
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olarak sırasıyla %25,4’ü “kokusu”, %20,2’si “pahalı”, %15,4’ü “balığa ulaşmada güçlük”, %15,0’i 

“balığı sevmeme” cevabını vermiştir. 

Dereli ve ark. [63] Manisa’da yaşayan bireylerin su ürünleri tüketim tercihleri ile 

tercihleri etkileyen faktörleri belirmek amacıyla bu çalışmayı yapmışlardır. Araştırmada basit 

rastlantısal örnekleme yöntemi kullanılarak 384 hanede yaşayan bireylerin sosyo-demografik 

özellikleri ile su ürünleri tüketim tercihlerine bakılmıştır. Ankete katılan bireyler et tüketimleri 

bakımından incelenmiş, %54 ile tavuk eti birinci sırada çıkmıştır. Sırasıyla %24 dana eti, %12 

kuzu eti olarak belirlenirken balık tüketimi %7 olarak tüketilmektedir. Kentte yıllık kişi başına 

su ürünleri tüketim oranı ise 7.7 kg dır. Araştırmada anket çalışması uygulanan bireylerin %8’i 

su ürünleri tüketmediğini belirmişlerdir. Bu ürünleri tüketmeme konusunda belirlenen en 

önemli faktör alışkanlık edinilmediği olarak belirlenirken su ürünleri tüketilmesinin en önemli 

faktörünün ise sağlıklı beslenme olduğu bildirilmiştir. Anket uygulanan bireyler deniz balığı 

türleri içerisinde en çok sırasıyla sardalya (%22) ve çipura (%20)’yı, tatlı su balığı türleri 

içerisinde en çok sırasıyla alabalığı (%48), sazan (%27) ve somon (%16)’u tüketmektedirler. 

Ankete katılanların %82’si balığı taze tüketmeyi, tüketim şekli olarak da kızartma (%47), ızgara 

(%22), fırın (%21) ve buğulama (%10) yöntemlerini sırasıyla tercih etmektedirler. 

Adıgüzel ve ark. [64] tarafından hanelerin balık tüketim durumlarını belirlemek için 

Tokat-Almus ilçesinde anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında incelenen haneler gelir 

grupları itibariyle 3 farklı gruba ayrılarak balık tüketimine ilişkin değerlendirmeler bu gelir 

grupları itibariyle yapıldığı belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre; 

Almus ilçesinde kişi başına yıllık balık tüketim miktarı 14.71 kg olup, en fazla içsu balıkları 

(özellikle alabalık ve sazan) tükedildiği belirtilmiştir. Çalışmada ankete katılan bireyler 

tükettikleri balıkları daha çok sabit satıcılardan satın aldıklarını bildirmişlerdir.  Ayrıca bu 

çalışmada ilçede yaşayan ailelerin çoğunluğunun balık tüketimlerinin normal olduğu ve daha 

çok kışın balık tükettikleri belirtilmiştir. Araştırmada, tüketilen balığın satın alınmasındaki en 

önemli faktör olarak balığın taze olması belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada Tokat ili Almus 

ilçesinde yaşayan ailelerin büyük çoğunluğunun (%90.43) balığı taze olarak tükettikleri 

belirtilmiştir. 

Yüksel ve ark. [65] tarafından yapılan bu araştırma, Tunceli ilinde yaşayan insanların 

balık tüketim alışkanlıklarının ve tercihlerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. 2010 yılı 

içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın materyalini, Tunceli’de ikamet eden toplam 348 kişi ile 

yapılan anketten elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu verilere göre; Tunceli’de yaşayan 

insanlar tarafından en beğenilen et türleri sırasıyla balıketi (%48), kırmızı et (%34) ve tavuk eti 

(%18) olmasına rağmen, en fazla tüketilen et türleri sırasıyla kırmızı et (%40), tavuk eti (%38) 

ve balıketi (%22) olmaktadır. Ayrıca, balık tüketim alışkanlığı konusunda insanlar arasında yaş, 

cinsiyet, meslek, gelir ve eğitim düzeyine göre farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Kişi başı 
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yıllık balık tüketimi 4,1 kg olarak hesaplanmıştır. Deniz ile bağlantılı olmayan ancak, Munzur 

Nehri, Pülümür Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü gibi özel bir iç su potansiyeline sahip olan 

Tunceli’de, 4’ü tatlı su, 6’sı deniz balığı olmak üzere 10 farklı balık türü tüketilmektedir. Bölge 

halkı tarafından Munzur Alabalığı olarak isimlendirilen dağ alasının en beğenilen tür olduğu 

(%39,8) belirlenmiştir. Ancak ticari avcılığının yasak oluşu sebebiyle tüketimi aynı oranda 

yüksek değildir (%14,7). Soğuk mevsimlerde bol bulunan ve nispeten ucuz olan hamsi daha 

fazla tüketilmektedir (%33,2) ve tüketim şeklide en fazla fırında pişirme şeklindedir. Çalışma 

sonucunda, Tunceli’de balık tüketiminin ülke ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Bu 

durumun, şehrin deniz kıyısında olmaması, her mevsim balık satılmaması ve gelir düzeyinin 

düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Birici ve ark. [66] tarafından yapılan araştırma kapsamında Tunceli İl merkezinde 

yaşayan kişilerin balık tüketim durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla rastgele 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 215 kişiye anket uygulanmıştır. Anket uygulanan 

bireylerin yaş aralığı 15-55 arasında değişmekte olup %72’si beslenmelerinde hayvansal ve 

bitkisel ürünleri birlikte tüketenlerden oluşmuştur. İlde balık tüketiminin genellikle taze olarak 

(%92) yapıldığı belirtilirken, balığı aldığı gün tüketenlerin oranı %82’dir. Haftada bir balık 

tüketenlerin oranı %33 olurken, %36 oranla deniz balıklarının daha fazla tüketildiği 

saptanmıştır. En fazla tüketim şekli fırında (%34) ve kızartma (%27) şeklindedir. Yaptığımız 

çalışmada İlde balık tüketiminin düşük olduğu belirlenirken, eğitim kurumları başta olmak 

üzere toplumun her kesimini içine alan kampanyalarla balık eti tüketiminin öneminin halka 

duyurulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Yılmaz [67] 2015 yılında Dünya ve Türkiye geneli üzerinden su ürünleri tüketimine 

ilişkin oluşturulan çalışmaların sonuçlarının derlendiği bir araştırma çalışması yapmış ayrıca 

Antalya ilinde su ürünlerinin tüketimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Araştırmada 

tüm dünyada su ürünleri tüketimine ilişkin veriler yayınlanmıştır. Sonuçlara bakıldığında kişi 

başına en fazla (kg/yıl) su ürünleri tüketimi olan ülkeler; Maldiv Adaları 142 kg, İzlanda 90 kg, 

Çin 65 kg, Japonya 52 kg, Portekiz 57 kg, İspanya 43 kg, Fransa 35 kg, İtalya 26 kg, ve 

Yunanistan 20 kg’dır. Ülkemiz de kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketim miktarı ise 6,3 kg 

olduğu ve bu oran 18.6 kg olan dünya ortalaması, 23 kg olan AB ortalamasının ve 9.7 kg olan 

Yakın Doğu ortalamalarının gerisinde olduğu belirtilmiştir. Aynı yıl ülkemizde su ürünlerinin 

%78.9’u ülke içinde halkın beslenmesi için kullanıldığı belirtilmiştir. Ülke içinde tüketilen bu 

oranın %75’i taze, %4’ü dondurulmuş ve %2'si de işlenmiş olarak tüketildiği belirtilmiştir. Balık 

unu ve yağı gibi diğer alanlarda kullanılan oran ise Türkiye de % 14,4 dür. Çalışmada Türkiye de 

bölgelere göre balık tüketiminin (kg/ay); Karadeniz bölgesinin Tokat 1,9 kg iken Trabzon ve 

Giresun’ un 2,4 kg ile bölgenin en yüksek tüketim oranına sahip olduğu belirtilmiştir. Akdeniz 

bölgesinde Isparta ilinde bu oran 1,03 kg iken Doğu Anadolu bölgesinde Tunceli ilinde aylık kişi 
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başı balık tüketimi 0,3 kg olduğu belirtilmiştir. Hamsi balığının Burdur, Tokat, Isparta, Trabzon 

ve Giresun başta olmak üzere en çok tüketilen balık olduğu belirtilirken, Doğu Anadolu 

bölgesinde Elazığ ilinde ençok tüketilen balık türünün alabalık olduğu ifade edilmiştir. 

Araştırmada Antalya ilinde yaşayan ailelerin aylık balık tüketim miktarları incelendiğinde en 

düşük gelir grubunda 2,3 kg, düşük gelir grubunda 4,3 kg, orta gelir grubunda 5,9 kg, yüksek 

gelir grubunda ise 8,5 kg, kent ortalamasının ise 4,8 kg olduğu belirtilmiştir. 

Hecer [68] yaptığı derleme çalışmasında Ülkemizde balıkçılık ve ülke halkının balık 

tüketim alışkanlıkların incelemiştir. Türkiye’de balık başta olmak üzere su ürünlerinin taze 

olarak tüketildiğini belirtmiştir. Araştırmada 2011 yılında avcılıkla yapılan üretimin %61,44’ü 

deniz balıkları, %6,45'i diğer deniz ürünleri, %5,27’si ise iç su ürünleri ve %26.83'ü denizlerde 

yapılan yetiştiricilik üretimi olduğu belirtilmiştir. Yine aynı yıl verilerine göre avlanan deniz 

balıkları sırasıyla hamsi (%52.9), Çaça (%20.2), sardalya (%8) dir. Diğer deniz ürünlerinin 

avlanma oranları ise beyaz kum midyesi %66,4, deniz salyangozu %14,4, kırmızı karides %4, 

pembe karides %3,3 ve kara midye %3,2 dir. Araştırma da ülkemizdeki Su ürünleri 

yetiştiriciliğinin oranı; iç su yetiştiriciliğinde alabalık %53.1, denizlerdeki yetiştiriciliği yapılan 

ürünler arasında levrek %24,9 ve çipura %17 olduğu belirtilmiştir. Aynı yıl 80726 ton ithalat 

yapılmış en çok ithalat yapılan ülke %50’ye yakın oranla Norveç ve sırasıyla Fransa, İspanya ve 

İzlanda olmuştur. İthal edilen ürünler arasında uskumru, orkinos ve somon en fazla olan 

türlerdir. Araştırmada ülkemizde su ürünleri üretiminin büyük bölümünün avcılık yoluyla 

yapıldığı ve Dünya’da su ürünleri üretim miktarı olarak 32. sırada olduğumuz bildirilmiş ve 

Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasının yarısına yakın olduğuda 

belirtilmiştir. 

Akbay ve ark. [69] Türkiye İstatistik Kurumu 2003 ve 2009 yılı Bütçe Anketi Verilerini 

kullanarak hazırladıkları bu çalışmalarında Türkiye’de yaşayan ailelerin su ürünleri 

tüketimlerinin ekonomik analizini ortaya koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde 

yıllık kişi başına düşen balık ve diğer su ürünleri tüketimi 2003 ve 2009 yıllarında sırasıyla; 

Kırsalda (2.78-2.70 kg/yıl), kentsel kesimde (3.10-3.90 kg/yıl) olarak belirlenmiştir. Türkiye 

ortalaması ise 2003 ve 2009 yıllarında kişi başı tüketim sırasıyla (3.00 -3.48 kg/yıl) civarında 

belirlenmiştir. Ülkemiz geneline bakıldığında ailelerin toplam harcamaları içerisinde su ürünleri 

payı 2003 yılında kırsal alanda %0.39, kentsel alanda ise %0.32 olarak bulunmuştur. Türkiye 

genelinde ailelerin toplam harcamaları içerisindeki su ürünleri payı ise ortalama %0.33 

oranındadır. Çalışmada Türkiye genelinde hanelerin toplam gıda harcamaları içerisinde su 

ürünlerine ayırdıkları orana bakıldığında ise 2003 yılında oran %1.2 iken, bu oran 2009 yılında 

%1.4’e çıkmıştır. Bu artış hanelerin gelirlerinin artışına bağlı olarak geliştiği belirtilmiştir. 

Çalışmada ayrıca Türkiye’de bölgelere göre ailelerin aylık su ürünleri tüketim miktarına 

bakılmıştır. Ailelerin aylık su ürünleri tüketim miktarı en yüksek sırasıyla; Doğu Karadeniz 
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Bölgesi (2.67 kg/ay), Batı Marmara Bölgesi (1.45 kg/ay) ve İstanbul (1.25 kg/ay) ilk uc sırada 

yer almıştır. Aylık su ürünleri tüketen bölgeler ise Kuzeydoğu Anadolu (0.59 kg/ay) ve Akdeniz 

Bölgesi (0.59 kg/ay) dir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç 2003 yılında kişi başı su 

ürünleri tüketimine bakıldığında en fazla tuketilen balık turlerinin miktarı ishamsi (1.38 kg/yıl), 

palamut (0.285 kg/yıl), istavrit (0.258 kg/yıl), sardalye (0.154 kg/yıl), sazan (0.150 kg/yıl), 

alabalık (0.108kg/yıl) ve diğer su ürünleri (0.530 kg/yıl) olarak belirlenmiştir. 

Gürgün [34] tarafından Van Gölü kıyısında bulunan bazı ilçelerde yaşayan bireylerin 

balık tüketimleri ile ilgili bir araştırma 2000 yılında yapılmıştır. Araştırmada Bitlis’in; Ahlat, 

Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinden 262 kişi ile görüşülmüş balık tüketimleri ile ilgili veriler 

değerlendirilmiştir. Bu ilçelerde yaşayan kişilerle doğrudan yüz yüze görüşme yapılarak veriler 

toplanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre katılımcıların %82,2’si balığı taze olarak tüketmeyi 

tercih etmektedir. Katılımcıların %4,2'si balık tüketmediklerini belirtmişlerdir. Tüketilen 

balıklar içinde birinci sırada %59,1'lik oran ile inci kefali gelmektedir. Katılımcıların sadece 

%31,8'i su ürünleri denilince balığı anlamakta ve bölgede balık dışında su ürünleri tüketiminin 

olmadığı elde edilen veriler arasında yer almaktadır.  

 Kızılaslan ve Nalinci [30] tarafından yapılan çalışmada, Amasya merkezde 380 kişiyle 

görüşülerek veriler elde edilmiş ve bu verilerle bireylerin balık tüketim alışkanlıkları, balık 

tüketimini etkileyen nedenler incelenmiştir. Çalışma ile balık tüketen bireylerin gelir durumu, 

beslenme için yaptıkları harcama, balık tüketim miktarı ve sıklığı gibi veriler incelenmiştir. 

çaloşma sonucunda, en çok tüketilen deniz balığının %77,88 ile hamsi, en çok tüketilen tatlı su 

balığının ise %54,73 ile alabalık olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan balık tüketenlerin 

%60,61’i balıketi fiyatını normal bulurken %30,91’i pahalı bulduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

bireylerin ekonomik nedenlerden dolayı yeteri kadar balık tüketemedikleri belirtilmiştir. 

 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Çalışmanın Evreni 

Araştırma evrenini Mersin Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Üniversitenin ilçeler hariç Mersin il merkezinde Çiftlikköy Merkez Kampüsü, Yenişehir ve Tece 

Kampüsü olmak üzere üç adet kampüsü bulunmaktadır. Çiftlikköy Kampüsünde 27.687, 

Yenişehir Kampüsünde 494 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir.  

Bu çalışma Mersin Üniversitesi’nin Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüslerinde öğrenimine 

devam eden öğrencilerin su ürünlerine yönelik tercihleri ve bu tercihlerin cinsiyet, yaş, gelir 

düzeyi ve öğrenim gördükleri program tipi gibi demografik özellikler ile ne derece bağlantılı 

olduğunu belirleyebilmek için yapılmıştır. 
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3.2. Çalışmanın Örneklemi 

 

Çalışmanın örneklemini Mersin Üniversitesi’nin Çiftlikköy ve Yenişehir kampüslerinde 

yer alan farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 550 öğrenci oluşturmakta olup 

örnekleme alınan öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir. 

 

3.3. Çalışmanın Verilerinin Toplanması 

 

Veriler örneklem çalışmasına alınan 550 öğrenci ile yüz yüze görüşme yöntemi esası ile 

anket formu üzerinden 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elde edilmiştir. 

Yürütülen bu tez çalışmasında su ürünleri tüketimine karşı olumsuz faktörler başta 

olmak üzere konunun tamamıyla ele alınması ve tüketimi etkileyen faktörlerin tespit edilerek 

bu sorunlara çözüm üretilmesi gerektiği düşüncesi üzerinden Mersin Üniversitesi Çiftlikköy ve 

Yenişehir Kampüsünde öğrenim gören öğrencilerin su ürünleri tüketiminin önemi konusunda 

bilinç düzeyini ve su ürünlerinin tüketim durumunu belirlemek üzere 27 sorudan oluşan anket 

formu (EK 1) düzenlenmiş ve stand açılarak yüzyüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. Anket 

formunda yer alan ifadeler ve soruların oluşturulmasında iki uzman görüşü alınıp anketin son 

şekli verilmiştir. 

 

Anket formunun ilk bölümünde öğrencilerin demografik özelliklerine ve balıketi tüketim 

durumlarına bakılmıştır. Anket formunun 5. ve 8. sorusu açık uçlu olarak hazırlanmış, 5. soruda 

öğrencilerin “üniversite öncesi yaşadığı şehir”, 8. soruda ise öğrencilerin “su ürünleri 

denildiğinde akıllarına ilk gelen şeyin ne olduğu” sorulmuştur. Araştırmanın kavramsal 

çerçevesi açısından su ürünlerinin tüketimi konusunda öğrencilerin eğilimlerini belirleyen 

etkenler, tüketime yönelik alışkanlık, su ürünlerini tüketirken pişirme yöntemleri, öğrenciler 

tarafından su ürünlerinin satın alınması aşamasında belirleyici olan faktörler, tüketimde balık 

ve balık dışında diğer su ürünleri tercihleri ve yetiştiricilik ürünü balığın tüketimine yönelik 

eğilimleri gibi diğer konular araştırılmıştır. Mersin Üniversitesi öğrencilerinden ankete 

katılanlar üzerinden su ürünlerinin tüketimine yönelik; cinsiyet, yaş, okudukları programlar ve 

gelir düzeylerinin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

3.4. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi  

 

Çalışmanın verilerinin Analizi SPSS 20 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Anket çalışmasında öncelikle elde edilen verilere ait yüzde ve frekans değerleri belirlenmiştir. 

Sonuçlar üzerinden tüketicinin su ürünlerine ilişkin tutum ve davranışlarına ilişkin cinsiyet, yaş, 
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gelir düzeyi, öğrenim durumu gibi faktörlerinin etkisini belirlemek amacıyla Pearson Ki-Kare 

(Chi-square) analizi yapılmıştır. Pearson Ki-Kare analizinin en önemli varsayımlarından bir 

tanesi 5’in altında değer alabilecek hücre sayısının toplam hücre sayısının %20’sini aşmaması 

gerekmektedir. Hücre sayısının %20’yi aştığı durumlarda Pearson Ki-Kare yerine Likelihood 

Ratio analizi kullanılarak yorumlar yapılmıştır [70, 71]. İstatistik anlamlılıkta p<0.05 alınmıştır. 

 

Çalışmanın ana materyali, Mersin Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde ve 

yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler ile Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüslerinde stand 

açılarak yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak yapılan anketlerden elde edilen verilerle 

oluşturulmuştur. Yüzyüze görüşme şeklinde yapılan anket çalışması 550 kişi ile yürütülmüştür. 

Anket değişkenleri yönünden ana kütle olan Mersin Üniversitesi öğrencileri olduğu için 

Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüsleri anket uygulama alanı olarak tercih edilmiştir. Verilerin 

istatistiksel analizi IBM SPSS STATISTICS Version 20 paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde çapraz tablolar oluşturulmuş olup tüketici tercihlerini 

yansıtan kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler “İki değişken için Pearson Ki-Kare Analizi” ile 

incelenmiştir. Sonuçlar belirlenen kriterler ışığında istatistik yöntemleriyle sunulmuştur.    

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA  

 

4.1. Su Ürünleri Tüketim Tercihlerine Yönelik İstatistikler 

 

Akdeniz bölgesinde kıyı kenti olan Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi’nde 

öğrenim gören öğrencilerin su ürünleri tüketimine karşı tutum ve davranışlarını belirlemek için 

anket çalışması uygulanmıştır. Öğrencilerin beslenmeye yönelik tüketim alışkanlıklarının 

belirlenmesinde yapılan anket çalışmalarında öğrencilerin yaş, cinsiyet, okudukları programlar, 

gelir düzeyi gibi sosyolojik verilerinin önemi büyüktür. 550 öğrencinin katılımıyla oluşan anket 

çalışmasında öğrencilere yönelik sosyo-demografik özelliklerin dağılımları aşağıda yer 

almaktadır. Anket çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımları Tablo 4.1.’de verilmiştir.  
 

Tablo 4.1. Sosyo-demografik yönden ankete katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımları. 

Cinsiyet f % 
Kadın 296 53,8 
Erkek 254 46,2 
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Şekil 4.1. Öğrencilerin cinsiyet dağılımları. 

 

Tablo 4.1’de ankete katılan 550 öğrenciden %53,8’inin kadın, %46,2’sinin erkek olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 4.2. Sosyo-demografik yönden ankete katılan öğrencilerin yaşları dağılımları. 

Yaş f % 
18-23 387 70,4 
24-28 126 22,9 
29-33 16 2,9 
33 ve üzeri 21 3,8 

 

 
Şekil 4.2. Öğrencilerin yaş dağılımları. 

 

Tablo 4.2’de ankete katılan 550 öğrencinin %70’i 18-23 yaş aralığında, %23’ü 24-28 yaş 

aralığında, %4’ü 33 ve üzeri, %3’ü 29-33 yaş aralığındadır. 
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Tablo 4.3. Ankete katılan öğrencilerin aylık gelirlerine göre dağılımları. 

Aylık gelir f % 
0-500 TL 267 48,5 
501-1000 TL 142 25,8 
1001-1500 TL 60 10,9 
1501-2000 TL 33 6,0 
2001 ve üzeri 48 8,7 

 
 

 
Şekil 4.3. Öğrencilerin gelir düzeyleri dağılımı. 

 

Tablo 4.3’te yer alan gelir düzeylerindeki bilgilerde %9’luk kısmı oluşturan öğrenciler 

2000 TL ve üzeri olup geliri en yüksek olan grubu oluşturmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin 

%48’i en düşük olan 0-500 TL arasındaki gelir grubunu oluşturmaktadır. %26’lık kısmın geliri 

501-1000 TL olarak belirlenmiştir. %6’sı 1501-2000 TL arasındadır.  
 

Tablo 4.4. Ankete katılan öğrencilerin okudukları programlara göre dağılımları. 

Okudukları program tipi f % 
Ön lisans 82 14,9 
Lisans 407 74,0 
Yüksek lisans 48 8,7 
Doktora 13 2,4 
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Şekil 4.4. Öğrencilerin okudukları programlara göre dağılımları. 
 

Ankete katılan öğrencilerin %74’ü lisans, %15’i ön lisans, %9’u yüksek lisans, %2’si 

doktora öğrencisidir (Tablo 4.4).  

 

Tablo 4.5. Ankete katılan öğrencilerin barınma biçimlerine göre dağılımları. 

Barınma tipi f % 
Öğrenci yurdu 144 26,2 
Öğrenci evi 179 32,5 
Aile yanı 179 32,5 
Diğer 48 8,7 

 

 
Şekil 4.5. Öğrencilerin barındıkları yere göre dağılımları. 

 
Öğrencilerin çoğunluğu %32,5 aile yanında kaldıklarını belirtmişlerdir. %32 öğrenci evi, 

%26 öğrenci yurdunda, %9 diğer (kendi evi) yerlerde kaldıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 4.6. Ankete katılan öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları şehirler. 

Üniversite öncesi yaşadığı şehirler f % 
Mersin 180 32,7 
Adana 51 9,3 
Hatay 40 7,3 
İstanbul 38 6,9 
Ankara 23 4,2 
Gaziantep 17 3,1 
Diyarbakır 11 2,0 
Tarsus 11 2,0 
İzmir 11 2,0 
Diğer 168 30,5 

 

 
Şekil 4.6. Öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları şehir dağılımları. 

 

Tablo 4.6’ya göre öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları şehirler yer 

almaktadır. Tabloya göre öğrencilerin %33’ünün üniversiteye başlamadan önce de Mersin’de 

yaşadığı görülmektedir. %9’unun Adana’da, Hatay ve İstanbul’da yaşayanların %7, Ankara’da 

%4, Gaziantep’te %3, Diyarbakır, Tarsus ve İzmir’de %2’sinin yaşadığı, %31’inin ise diğer şehir 

ve ülkelerden geldiği görülmüştür.    
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Tablo 4.7. Ankete katılan öğrencilerin anne ve baba mesleğine göre dağılımları. 

Anne mesleği f % 
Özel sektör 48 8,7 
Kamu sektörü 39 7,1 
Emekli 37 6,7 
Ev hanımı 412 74,9 
Diğer 14 2,5 
Baba mesleği f % 
Özel sektör 140 25,5 
Kamu sektörü 93 16,9 
Emekli 183 33,3 
Diğer 133 24,3 

 
 

 
Şekil 4.7. Öğrencilerin annelerinin     Şekil 4.8. Öğrencilerin babalarının           
    meslek dağılımları.                                                                 meslek dağılımları.    
  

Annelerin %75’i ev hanımı, %9’u özel sektör, %7’si kamu sektörü, %7’si emeklidir. 

Babaların %33’ü emekli olmuştur. %26’sı özel sektörde, %17 ise kamu sektöründe çalışmaya 

devam etmektedir. %24’ü ise diğer grupta yer almaktadır. 

 

Tablo 4.8. Su ürünleri denilince aklınıza gelen ilk şey nedir sorusuna vermiş oldukları cevaplar. 

Su ürünleri denilince aklınıza gelen ilk şey nedir? f % 
Balık çeşitleri 384 69,8 
Deniz mahsülleri 78 14,2 
Sağlıklı yaşam 2 0,4 
Su ürünleri fakültesi 21 3,8 
Besin 3 0,5 
Diğerleri 62 11,3 
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Şekil 4.9. Öğrencilerin su ürünleri denilince aklınıza gelen ilk şey nedir sorusuna vermiş   

oldukları cevap dağılımları. 

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu yani 550 öğrenciden 384’ü (%70) su ürünleri denilince 

akıllarına ilk gelen şeyin balık ve balık çeşitleri olduğu cevabını vermişlerdir. 78 öğrenci (%14) 

deniz mahsülleri, 21 öğrenci (%4) su ürünleri fakültesi, 3 öğrenci (%1) besin, 2 öğrenci sağlıklı 

yaşam ve 62 öğrenci de (%11) daha farklı cevaplar vermişlerdir (Tablo 4.8).  

Gürgün [34] tarafından Van Gölü kıyısındaki bazı ilçelerde yapılan araştırmada da “su 

ürünleri denilince ne anlıyorsunuz” sorusuna %68,2 balık, %31,8 oranında ise balık ve diğer su 

ürünleri cevabı alınmıştır.  

 

Tablo 4.9. Öğrencilerin et türüne göre tüketim tercihlerine verdikleri cevaplar. 

Tüketilen et türü f % 
Balık 44 8,0 
Kırmızı et 216 39,3 
Kanatlı eti 251 45,6 
Diğer su ürünleri 5 0,9 
Hiçbiri 34 6,2 
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Şekil 4.10. Ankete katılan öğrencilerin et tüketimi tercihlerine göre dağılımları. 

 

Öğrencilerin %46’sının kanatlı eti tercih ettiklerini, %39’unun kırmızı et, %8’inin balık, 

%1’inin diğer su ürünlerini ve %6’sının da hiçbir et türünü tercih etmedikleri saptanmıştır 

(Tablo 4.9). Çaylak [72] İzmir ilinde yürüttüğü çalışmada kanatlı eti tüketiminin %33,8 oranında 

tercih edildiğini tespit etmiştir.   

 

Tablo 4.10. Diğer et türlerine göre balık fiyatları düşünceleri. 

Fiyatların karşılaştırılması f % 
Ucuz 55 10,0 
Normal 231 42,0 
Pahalı 177 32,2 
Fikrim yok 87 15,8 

 

 
 

Şekil 4.11. Balık fiyatlarının diğer et türleri ile karşılaştırılması dağılımları. 
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Öğrencilerin %42’si balığın diğer et türlerine göre normal fiyatlı olduğunu, %32’si 

pahalı, %10’u ucuz olduğunu belirtirken, %16’lık kısmı ise fiyatlar hakkında fikir sahibi 

olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 4.10).  

Kızılaslan ve Nalinci [30] tarafından Amasya’da yapılan araştırmada ankete katılan 

bireylerin %60,61’i balık fiyatlarını normal, %30,91’i ise pahalı bulduğunu belirtmiştir. Arık 

Çolakoğlu ve ark., [49] tarafından Çanakkale’de yapılan araştırmada katılımcıların %45,6’sı 

fiyatları normal bulduğunu %40,1’i ise pahalı bulduğunu belirtmiştir.  Çaylak [72] tarafından 

İzmir’de yapılan çalışmada bireylerin %59,6’sı fiyatları normal %25,8’i ise pahalı bulmuştur.   
 

Tablo 4.11. Öğrencilerin balık tüketim sıklığı. 

Balık tüketim sıklığı f % 
Haftada birden fazla 16 2,9 
Haftada bir  60 10,9 
15 günde bir 109 19,8 
Ayda bir 202 36,7 
Yılda bir 95 17,3 
Tüketmiyorum 68 12,4 

 

 
Şekil 4.12. Balık tüketim sıklıkları dağılımları. 

 

Balığın en fazla ayda bir kere tüketildiği ve bu oranın %37 oranında, en az ise hafta 

birden fazla tüketilmekte ve bu oranın %3 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %17’si yılda bir 

kere balık tüketmekte, tüketmeyenler ise %12 oranındadır (Tablo 4.11).  

Yavuzcan ve ark. [59] tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin su 

ürünleri tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi ile ilgili yaptıkları araştırma sonucunda 

öğrencilerin %29 oranında haftada bir, %26 oranında onbeş günde bir, %18 oranında ayda bir 

defa su ürünü tükettiklerini bildirmişlerdir. 
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Tablo 4.12. Balık tüketmeme nedenleri sorulduğunda verdikleri cevaplar. 

Balık tüketmeme nedeni f % 
Temizleme güçlüğü 2 2,9 
Kokusu 16 23,5 
Görünüşü 1 1,5 
Tadı 13 19,1 
Alışkanlığın olmaması 17 25,0 
Diğer 19 27,9 

 
 

 
 

Şekil 4.13. Balık tüketmeme nedenleri dağılımları. 

 

Öğrencilere balık tüketmeme nedenleri sorulduğunda alınan cevaplara göre öğrencilerin 

%25’i tüketmeme nedeni olarak alışkanlığın olmamasını, %24’ü kokusu, %19’u tadı, %3’ü 

temizleme güçlüğü, %1’i görünüşü ve %28’i farklı nedenler belirtmişlerdir.   

Çiçek ve ark., [52] tarafından Mersin ilinde yapılan çalışmada su ürünlerini tüketmeme 

nedeni olarak %30 oranında kokusu ve %23 oranında temizlenmesi belirlenmiştir. Yine Mersin 

ilinde yapılan farklı bir çalışmada Sivri [11] balık tüketmeme nedeni olarak %35,5 oranında 

kokusu, %32,3 oranında alışkanlığın olmamasını belirlemiştir.    

 

Tablo 4.13. Balık tercih etme nedenleri. 

Balık tercih nedeni f % 
Sağlıklı olması 170 35,3 
Lezzeti 176 36,5 
Ucuz olması 2 0,4 
Besleyici olması 94 19,5 
Diğer 40 8,3 
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Şekil 4.14. Balığı tercih etme nedenleri dağılımları. 

 

Öğrencilerin %37’sinin balığı lezzetli olduğu için %35’inin ise sağlık için tercih ettiğini 

göstermektedir. %20’sinin besleyici olması %8’inin diğer sebeplerle tercih ettiğini gösterirken 

ucuz olması tercih sebebi olmadığını göstermektedir (Tablo 4.13).  

Bu çalışmada elde edilen veriler literatür ile uyumludur. Kızılaslan ve Nalinci [30] 

Amasya ilindeki tüketicilerin %43,94 oranında lezzetli olması, Çolakoğlu ve ark., [49] Çanakkale 

ilindeki tüketicilerin %40 oranında lezzetli olması ve Çadır [57] Keban baraj bölgesindeki 

tüketicilerin % 59,71 oranında lezzetli olması nedeniyle balık eti tükettiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.14. Balık tüketiminin önemi hakkında bilgi sahibi olmaları. 

Balık tüketiminin önemi hakkında bilgiye 
sahipmisiniz? f % 

Evet 460 83,6 
Hayır 90 16,4 

 

 
Şekil 4.15. Balık tüketiminin önemi hakkındaki bilgi sahibi olmaları dağılımları. 
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Ankete katılan öğrencilerin %80’inin balık tüketiminin önemi hakkında bilgi sahibi 

olduğu, %16’sının bilgi sahibi olmadığı görülmektedir (Tablo 4.14). 

Yavuzcan ve ark. [59] tarafından yapılan çalışmada da öğrencilerin su ürünlerinin 

faydaları konusunda bilinçli oldukları belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.15. Öğrencilerin balığı satın aldıkları yer tercihi.   

Balık satın alınan yer tercihi f % 
Pazar yeri 112 23,2 
Balık hali 206 42,7 
Supermarket 101 21,0 
Kendim avlıyorum 27 5,6 
Diğer  36 7,5 

 

 
Şekil 4.16. Balık satın alınan yer tercihi dağılımları. 
 

Tabloya göre öğrencilerin %43’ü balığı, balık halinden satın alırken %23’ü pazar 

yerinden satın almaktadır. Süpermarket tercih edenler % 21’i kendi avlamayı tercih edenler ise 

%6 olarak belirtmiştir.   

Şen ve Şahin [8] tarafından yapılan çalışmada Mersin’de balığın en fazla %39 oranla 

balık pazarından alındığını, Abidikoğlu ve ark. [55] tarafından Tekirdağ ili Süleymanpaşa 

ilçesinde yapılan araştırmada balığın %54,51 oranında balıkçıdan alındığı, Arslan ve İzci [19] 

tarafından Antalya ilinde yapılan araştırmada ise balığın %41,47 oranında marketten alındığı 

bildirilmiştir. 

Tablo 4.16. Balık satın alırken dikkat ettikleri durumlar.  

Balık satın alırken nelere dikkat 
edersiniz? f % 

Tazelik 339 70,3 
Fiyat 32 6,6 
Lezzet 32 6,6 
Pişirme şekli 14 2,9 
Alınan yerin temizliği 50 10,4 
Diğer 15 3,1 
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Şekil 4.17. Balık satın alırken dikkat ettikleri durum dağılımları. 

 

Öğrencilerin %70’ine göre balık satın alırken tazeliğine, %10’u alınan yerin temizliğine, 

%7’si fiyat ve lezzete, %3’ü pişirme şekli ve diğer şeylere dikkat etmektedir.  

Farklı bölgelerde de balık satın alırken tazeliğe dikkat edildiğine dair çalışmalar 

görülmektedir. Temel [54] Rize ilinde yaptığı çalışmada %94,8 gibi çok yüksek oranda, 

Uzundumlu ve Dinçel [56] Trabzon ve Beşikdüzü ilçesinde yaptıkları çalışmada %87,18 

oranında, Dereli ve ark. [63] Manisa ilinde yaptıkları çalışmada %28 oranında balık satın alırken 

tazeliğe dikkat edildiğini tespit etmişlerdir.   

 

Tablo 4.17. En çok tüketilen balık türü. 

En çok tüketilen balık türü f % 
Çipura 84 17,4 
Levrek 90 18,7 
Sardalya 38 7,9 
Hamsi 133 27,6 
Barbun 25 5,2 
Gümüş 16 3,3 
Kefal 8 1,7 
Alabalık 53 11,0 
Diğer  35 7,3 
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Şekil 4.18. Öğrencilerin tükettiği balık türleri dağılımları. 

 

Tabloya göre sırasıyla en çok %28 oranında hamsi, %19 oranında levrek, %17 oranında 

çipura, %11 oranında alabalık, %8 oranında sardalya, %5 oranında barbun, %3 oranında 

gümüş, %2 oranında kefal ve % 7 oranında diğer balıklar tüketilmektedir.        

Önceki çalışmalar da en çok tüketilen balığın hamsi olduğunu göstermektedir. Örneğin, 

Arık Çolakoğlu ve ark. [49] İzmir’de en çok tüketilen balığın hamsi olduğunu, Şen [51] 

Mersin’de, Balık ve ark. [53] Ordu’da, Temel [54] Rize’de, Güngör [61] Erzurum ve Van’da, 

Akbay ve ark. [69] Türkiye genelinde en çok tüketilen balığın hamsi olduğunu belirtmişlerdir.     

 

Tablo 4.18. Hangi mevsimde daha çok su ürünleri tüketildiği. 

Su ürünlerini daha çok hangi mevsimde tüketirsiniz? f % 
İlkbahar 17 3,5 
Yaz 75 15,6 
Sonbahar 29 6,0 
Kış 201 41,7 
Farketmez 160 33,2 
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Şekil 4.19. Hangi mevsimde daha çok su ürünleri tüketildiği dağılımları. 

 

Öğrencilerin %42’si kış, %16’sı yaz, %6’sı sonbahar %3’ü ilkbahar ve %33’ü ise mevsim 

farkı olmadan yani dört mevsimde de su ürünleri tükettiğini belirtmiştir.  

Bununla ilgili yapılan önceki çalışmalarda da en çok tüketilen mevsimin kış olduğu 

görülmektedir. Şen ve Şahin [8] Mersin’de %56 oranında, Ercan ve Şahin [62] 

Kahramanmaraş’ta %49,5, Dereli ve ark. [63] Manisa’da %63 oranında su ürünlerinin kış 

mevsiminde tüketildiğini belirtmişlerdir.   

 

Tablo 4.19. Öğrencilerin balık tüketme biçimleri. 

Balık tüketme biçimleri f % 
Taze 431 89,4 
Donmuş 9 1,9 
Konserve 18 3,7 
Tuzlanmış 4 0,8 
Salamura 4 0,8 
Diğer  16 3,3 
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Şekil 4.20. Balık tüketme biçimleri dağılımları. 
 

Tabloya göre balık %89 oranında taze olarak tüketilmektedir. %4’ü konserve, %2’i 

donmuş, %1’i tuzlanmış ve salamura, %3’ü diğer şekillerde tüketmektedirler. 

Ülkemizin diğer illerinde yapılan çalışmalarda da ağırlıklı olarak balığın taze olarak 

tüketildiği görülmektedir. Güngör [61] Erzurum’da %97,5 Van’da %97,6 olarak balığın taze 

olarak tüketildiğini rapor etmiştir. Şen [51] Mersin’de % 65,8, Sivri [11] Mersin’de %94,3, 

Adıgüzel ve ark. [64] Tokat Almus ilçesinde %90,43, Arslan ve İzci [19] Antalya’da %80, Dereli 

ve ark. [63] Manisa’da %82, Birici ve ark. [66] Tunceli’de %92, Olgunoğlu ve ark. [58] 

Adıyaman’da %95 oranında balığın taze olarak tüketildiğini belirtmişlerdir.    

 

Tablo 4.20. Pişirme yöntemine göre balık tüketimi. 

Hangi pişirme yöntemi ile balığı 
tüketirsiniz? f % 

Kızartma 213 44,2 
Izgara 132 27,4 
Buğulama 13 2,7 
Fırın 98 20,3 
Diğer 26 5,4 
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Şekil 4.21. Pişirme yöntemine göre balık tüketimi dağılımları. 

 

Ankete katılan öğrencilerin %44’ü pişirme yöntemine göre balık tüketim tercihlerini 

kızartma olarak belirtmişlerdir. %27’si ızgara, %20’si fırın, %3’ü buğulama yöntemini tercih 

ettiğini belirtmiştir.    

 Dereli ve ark. [63] %47 oranında, Arslan ve İzci [19] Antalya’da %37,80 oranında, Arık 

Çolakoğlu ve ark. [49] Çanakkale’de %45,73 oranında, Çadır [57] Keban Baraj gölü kıyısında 

bulunan ilçelerde %66,19 oranında, Güngör [61] Erzurumda %80,5 iken Van’da %78,4 olarak 

pişirme yöntemi olarak kızartma tercih edildiğini tespit etmişlerdir. Tunceli ilinde farklı 

zamanlarda ve farklı kişilerce yapılan araştırmalardan Birici ve ark. [66] %34 oranında, Yüksel 

ve ark. [65] %33,2 oranında fırında pişirme yönteminin tercih edildiğini saptamışlardır.    

 

Tablo 4.21. Balık dışında en çok tüketilen su ürünleri. 

Balık harici en çok hangi su ürünlerini 
tüketiyorsunuz? f % 

Midye 202 41,9 
Karides 43 8,9 
Kalamar 61 12,7 
Ahtapot 7 1,5 
Istakoz 7 1,5 
Diğer 162 33,6 
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Şekil 4.22. Balık dışı en çok tüketilen su ürünleri dağılımları. 

 

Balık dışında en çok tüketilen su ürününün %42’lik oran ile midye olduğu 

görülmektedir. Tüketimin fazla olmasının nedeni midyelerin her yerde (restaurantlar dışında) 

tablalarda bol miktarda satılması ve öğrenciler için diğer su ürünlerine nazaran fiyatının 

ekonomik olmasıdır.  

%13 ile kalamar, %9 ile karides, %1 ile ahtapot ve ıstakoz ve %34 gibi bir oran ile diğer 

su ürünlerinin tüketildiği görülmektedir. 68 kişi ise balık ve haricindeki hiçbir su ürününü 

tüketmemektedir. Balık haricinde en çok tüketilen su ürününün midye olduğu farklı 

çalışmalarda da belirtilmiştir. Gül Yavuz ve ark. [60] Ankara ilindeki araştırmalarında %47,5 

oranında, Orhan ve Yüksel [73] Burdur ilindeki araştırmalarında %71,4 oranında midye, Sivri 

[11] Mersin ilinde %36,40 oranında balık dışında midye tüketimini tespit etmişlerdir.   

 

Tablo 4.22. İşlenmiş balık ürünlerinden hangisini hazır yemek olarak seçtikleri. 

İşlenmiş balık ürünlerinden hangisini hazır yemek olarak 
seçersiniz? f % 

Tütsülenmiş balık 25 5,2 
Konserve balık 272 56,4 
Balık köftesi 37 7,7 
Balık kroket 29 6,0 
Lakerda 12 2,5 
Diğer 107 22,2 
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Şekil 4.23. İşlenmiş balık ürünlerinin hazır yemek olarak seçilmesi dağılımları. 

 

Öğrencilerin %56’sı konserveyi hazır yemek olarak seçmektedir. %8’si balık köftesini, 

%6’sı balık kroketi, %5’i tütsülenmiş balığı, %3’ü lakerdayı hazır yemek olarak seçip 

tüketmektedirler.    

Sonuçlar ülkemizde daha önce yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Daha önce yapılan araştırma sonuçlarında da konserve balık, kişilerin hazır yemek olarak seçtiği 

işlenmiş balık ürünüdür. Abdikoğlu ve ark. [55] Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde konserve 

tüketiminin %9,38 oranında olduğunu, Balık ve ark. [59] Ordu ili Fatsa ilçesinde tüketicilerin 

%2,8 oranında, Aybastı ilçesinde %1,8 oranında konserve balık tükettiklerini, Adıgüzel ve ark. 

[64] Tokat ilinin Almus ilçesinde %9,57’sinin konserve balık tükettiğini, Yüksel ve ark. [65] 

Tunceli ilinde %8,6 oranında konserve balık tüketildiğini belirtmişlerdir. Konserve balık 

tüketmeyenler ise bu ürünleri taze olarak tüketme olanağı bulduklarını belirtmişlerdir.    

 

Tablo 4.23. Öğrencilerin tüketim için yetiştiricilik ürünü balık tercihleri. 

Tüketim için yetiştiricilik ürünü balık tercih eder misiniz? f % 
Evet 208 43,2 
Hayır 274 56,8 
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Şekil 4.24.  Tüketim için yetiştiricilik ürünü balık tercihi dağılımları. 

 

Ankete katılan ve balık tüketen 482 öğrencinin yarıdan fazlası yani %57’si yetiştiricilik 

ürünü (kültür) balığı tercih etmediğini belirtmiştir. Ankete katılan ve balık tüketen 482 

öğrencinin %43’ü ise tercih edeceğini belirtmiştir.  

Yetiştiricilik ürünü balık tüketimi tercihine yönelik yapılan çalışmaların sonuçları da bu 

bulguları desteklemektedir. Dereli ve ark. [63] Manisa ilinde yetştiricilik ürünü balığı tercih 

oranını %13 olarak, Yüksel ve ark. [65] ise Tunceli ilinde yetiştiricilik ürünü balığı tercih oranını 

%23,5 olarak belirlemişlerdir. 

 

Tablo 4.24. Okul yemekhanesinde yeterli oranda balık çıktığı düşüncesine verilen cevaplar. 

Okul yemekhanenizde yeterli oranda balık çıktığını düşünüyor 
musunuz? f % 

Düşünüyorum 33 6,8 
Düşünmüyorum 321 66,6 
Fikrim yok 128 26,6 

 

 
Şekil 4.25. Okul yemekhanesinde yeterli oranda balık çıkması düşüncesi dağılımları. 
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Ankete katılan ve balık tüketen 482 öğrenciden %67’si okul yemekhanesinde yeterli 

oranda balık çıkmadığını düşünmektedir. %7’si yeteri oranda balık çıktığını düşünürken %26’sı 

ise fikrinin olmadığını belirtmiştir. Fikrinin olmadığını belirten öğrenciler neden olarak 

yemekhaneye gitmediklerini belirtmişlerdir. 

 

Tablo 4.25. Okul yemekhanesinde balık çıktığında tüketiyormusunuz sorusuna verilen 

cevaplar. 

Okul yemekhanenizde balık çıktığında tüketiyor musunuz? f % 
Tüketiyorum 218 39,8 
Tüketmiyorum 264 60,2 

 
 

 
Şekil 4.26. Okul yemekhanesinde balık tüketme dağılımları. 
 

Ankete katılan 482 öğrencinin %60’ı okul yemekhanesinde balık çıktığında 

tüketmediğini belirtirken %40’ı ise balık çıktığında tükettiğini belirtmiştir. Okul 

yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedeni olarak balığın tazeliğine, temizliğine, 

yemekhanenin hijyenine güvenmediklerini yada balığın cinsini ve pişirim şeklini 

beğenmediklerini belirtmişlerdir.   

 

Tablo 4.26. Okul yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedeni. 

Okul yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedeniniz? f % 
Pişirim şekli 82 30,3 
Balığın cinsi 26 9,6 
Diğer 163 60,1 
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Şekil 4.27. Okul yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedenleri dağılımları. 
 

Tablo 4.26’da görüldüğü gibi okul yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedeninin, 

ankete katılan ve balık tüketen öğrencilerin verdiği cevaplara göre %30’unun pişirim şekli 

olduğunu, %10’unun balığın cinsinin etkili olduğunu, %60’ı ise diğer nedenlerin (tazelik, alınan 

yerin temizliği, kokusu gibi) etkili olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 4.27. Öğrencilerin balığı daha çok nerede tükettiği. 

Balığı daha çok nerede tüketirsiniz? f % 
Evde 360 74,7 
Restaurantta 86 17,8 
Büfede (balık ekmek-fast food) 16 3,3 
Piknikte 10 2,1 
Diğer 10 2,1 

 

 
Şekil 4.28. Balığın en çok nerede tüketildiği yer dağılımları. 

 

Görüldüğü gibi öğrencilerin balığı en çok nerede tükettikleri sorusuna verdikleri 

cevaplara göre balığı en çok %75 gibi bir oranla evde tükettiklerini, %18’lik kısmı restaurantta, 
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%3’ü büfede balık ekmek veya fast food türünde tükettiklerini, %2’si piknikte tükettiğini 

belirtmiştir. 

Çiçek ve ark. [52] Mersin’de yaptıkları çalışmada %87 oranında, Çadır [57] Keban baraj 

gölü bölgesinde %69,06 oranla, Dereli ve ark. [63] Manisa ilinde %80, Çaylak [72] İzmir ilinde 

%79,9 oranında balığın evde tüketildiğini belirtmişlerdir.  

 

4.2. Cinsiyet Gruplarına Göre Tüketim Tercihleri 

 

Tablo 4.28. Öğrencilerin cinsiyeti ile et tüketim tercihleri arasındaki ilişki. 

Daha çok hangi eti tüketiyorsunuz?       Kadın       Erkek p   f                 %   f                % 
Balık 32              10,8    12             4,7 

0.040 
Kırmızı et 113            38,2 103           40,6  
Kanatlı eti 130            43,9 121           47,6 
Diğer su ürünleri 1                 0,3 4                1,6 
Hiçbiri 20              6,8 14              5,5 

 
Kadın ve erkeklerin balık harici en çok tükettikleri et türü tercihleri arasında ilişki olup 

olmadığını anlamak amacıyla Ki-Kare testi uygulanmıştır. Cinsiyet ile et tercih tüketimi arasında 

istatistik açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.040). Elde edilen bulgulara göre kadınlar 

(%43,9) oranında ve erkekler (%47,6) oranında en çok kanatlı eti tüketmektedir (Tablo 4.28). 

Balık etini en çok tüketenlerin oranlarında ise kadınlar (%10,8) olarak belirlenmişken 

erkeklerde bu oran (%4,7) belirlenmiştir. 

Önceki çalışmalardan örneklere göre bu oranlar; Mersin ilinde yapılan çalışmada [52] en 

fazla tüketilen et türünün beyaz et olduğu %54 oranında yine bu çalışmada kadınların %68 

oranında kanatlı eti tükettiği belirlenmiştir. Aynı çalışmada cinsiyete göre balık tüketim oranı 

kadınlarda %12 iken erkeklerde %14 oranında belirtilmiştir. 
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Şekil 4.29 Öğrencilerin cinsiyeti ile et tüketim tercihleri dağılımları. 

 

Tablo 4.29. Cinsiyet ile balık tüketim sıklığı arasındaki ilişki. 

Ne kadar sıklıkla balık 
tüketiyorsunuz? 

    Kadın Erkek p  f                 %     f                % 
Haftada birden fazla 8                2,7       8               3,1  
Haftada bir 29             9,8    31            12,2   
15 günde bir 63             21,3    46            18,1 0,022 
Ayda bir 102          34,5    100          39,4  
Yılda bir 45            15,2    50            19,7  
Tüketmiyorum 49            16,6    19            7,5  

 
Uygulanan Ki-Kare testi sonuçlarına göre (x2=13,105, p=0,022, p<0,05) cinsiyet ile balık 

tüketim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kadınlar (%34,5) oranında, erkekler 

(%39,4) oranında ayda bir kere balık tüketmektedir. Haftada birden fazla balık tüketimi 

kadınlarda (%2,7) oranında erkeklerde ise (%3,1) oranında tespit edilmiştir. Kadınlar (%16,6) 

oranında erkekler ise (%7,5) oranında balık tüketmemektedir.  
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Şekil 4.30. Cinsiyet ile balık tüketim sıklığı dağılımları. 
 
 
Tablo 4.30. Cinsiyet ile balık tüketiminin önemi hakkında bilgi arasındaki ilişki. 

Balık tüketiminin önemi 
hakkında bilgi sahibi misiniz? 

      Kadın       Erkek p   f                  %   f                  % 
Evet 260             87,8    200             78,7 0,004 Hayır 36               12,2 54               21,3  

 
 

Kadınların (%87,8) erkeklerin (%78,7) oranında balık tüketiminin önemi hakkında bilgi 

sahibi olduğu görülmektedir. Kadınların (%12,2) oranında erkeklerin (%21,3) oranında bilgi 

sahibi olmadığı görülmektedir (Tablo 4.30). Uygulanan Ki-Kare testine göre (x2=8,267, p=0,004, 

p<0,05) istatistiksel olarak bir ilişki bulunmuştur. 

 
Şekil 4.31. Cinsiyet ile balık tüketiminin önemi hakkında bilgi dağılımları. 
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Tablo 4.31. Cinsiyet ile en çok tüketilen balık türü arasındaki ilişki. 

En çok tüketilen balık türü        Kadın       Erkek p   f                     %  f                   % 
Çipura  49                  19,8    35               14,9  
Levrek 55                  22,3 35               14,9   
Sardalya 19                  7,7 19               8,1  
Hamsi 58                  23,5 75               31,9  
Barbun 13                  5,3 12               5,1 0,270 
Gümüş 8                    3,2 8                 3,4   
Kefal 5                    2,0 3                 1,3  
Alabalık 24                  9,7 29               12,3  
Diğer 16                  6,5 19               8,1  

 
Cinsiyete göre en çok tüketilen balık türlerini karşılaştırmak için yapılan Ki-Kare testi 

sonuçlarına göre kadınlar ve erkeklerin en çok tükettikleri balık tercihleri arasında (x2=9,927, 

p=0,270)  istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna rağmen istatistik sonucuna 

göre kadınlar da en çok sırasıyla hamsi (%23,5), levrek (%22,3), çipura (%19,8) ve alabalık 

(%9,7) tüketilirken erkekler de bu oranlar hamsi (%31,9), levrek ve çipura (%14,9) ve alabalık 

(%12,3) olarak belirlenmiştir (Tablo 4.31).   

 

 
 

Şekil 4.32. Cinsiyete göre en çok tüketilen balık türü dağılımları. 

 

Daha önce yapılan çalışmalardan; Çadır [57] Kahramanmaraş ilindeki çalışmasında 

Keban baraj bölgesinde yaşayan kadın (%79,41) ve erkeklerin (%70,48) hamsiyi birinci sırada 

tükettiklerini, Arslan ve İzci [19] Antalya ilindeki çalışmalarında erkeklerin tüm yaş gruplarında 

ilk tercihinin hamsi olduğunu kadınların ise tüm yaş gruplarında palamut ve istavriti tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.32. Cinsiyet ile balık harici tüketilen su ürünleri arasındaki ilişki. 

Balık harici en çok tüketilen su 
ürünü 

      Kadın         Erkek p   f                %     f                % 
Midye 104          42,1    98           41,7 

0,003 

Karides 16             6,5    27           11,5  
Kalamar 32             13,0    29           12,3   
Ahtapot 0               0,0    7              3,0 
Istakoz 1               0,4    6              2,6 
Diğer 94             38,1    68           8,9 

 
Balık harici en çok tüketilen su ürünü tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-

Kare testi uygulanmış (x2=17,596, p=0,003, p<0,05) ve aralarında ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Kadın ve erkeklerin balık harici en çok su ürünü olarak midye tükettikleri tespit edilmiştir. 

Kadınlarda bu oran (%42,1) erkeklerde (%41,7). Midyeden sonra en çok tüketilen su ürünü 

olarak kalamar ve karides gelmektedir. Kadınlarda kalamar oranı (%13,0), karides oranı (%6,5) 

erkeklerde kalamar oranı (%12,3) karides oranı ise (%11,5) olarak tespit edilmiştir (Tablo 

4.32). 

 

 
Şekil 4.33. Cinsiyete göre balık harici tüketilen su ürünleri. 
 
 
Tablo 4.33. Cinsiyet ile yetiştiricilik ürünü balığı tercih etme arasındaki ilişki. 
 

Tüketim için yetiştiricilik ürünü 
balık tercihi 

        Kadın          Erkek p   f                       %      f                  % 
Evet  96                  38,9   112            47,7 0,051 Hayır 151                61,1   123            52,3  
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Şekil 4.34. Cinsiyete göre yetiştiricilik ürünü balık tercihleri dağılımları. 

 

Cinsiyete göre yetiştiricilik ürünü balık tercihleri için uygulanan Ki-Kare testi sonucunda 

aralarında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğrencilerin tüketim için 

yetiştiricilik ürünü balığı tercih edermisiniz sorusuna; kadınlar (%61,1) erkekler (%52,3) 

oranında hayır cevabını vermişlerdir. Evet diyenlerin oranı kadınlarda (%38,9) erkeklerde 

(%47,7) olarak belirlenmiştir (Tablo 4.33). Çiçek ve ark. [52] tarafından 2015 yılında Mersin’de 

yapılan araştırmada yetiştiricilik ürünü balığı tercih etme oranları kadınlarda (%18) erkeklerde 

(%12) olarak belirlenmiştir.   

 

Tablo 4.34. Cinsiyet ile balık tüketim yeri arasındaki ilişki. 

Balık tüketim yeri       Kadın Erkek p   f                     %      f                  % 
Evde 194               78,5   166             70,6 

0,121 
Restaurantta 38                 15,4   48                20,4 
Büfede (balık ekmek-fast food) 9                   3,6   7                   3,0   
Piknikte 2                   0,8   8                   3,4 
Diğer 4                   1,6   6                   2,6 

 
Kadın ve erkek öğrencilerin balığı daha çok nerede tükettikleri ile ilgili yapılan Ki-Kare 

testi temel varsayımı sağlamasına rağmen (%20,0)  aralarında ilişki bulunmamıştır (x2=7,296, 

p=0,121, p>0,05). Test sonucuna göre bir ilişki bulunmamasına rağmen istatistik sonucunda 

kadın ve erkek öğrencilerin çoğunluğu balığı evde tüketmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Kadınların (%78,5) erkeklerin (%70,6) balığı evde tüketmektedir. Restaurantta tüketim tercihi 

kadın (%15,4) ve erkeklerde (%20,4) ikinci sırada gelmektedir (Tablo 4.34).  
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Şekil 4.35. Cinsiyete göre balık tüketim yeri dağılımları. 

 

 

4.3. Yaş Gruplarına Göre Tüketim Tercihleri 

 

Tablo 4.35. Öğrencilerin yaş grupları ile et tüketim tercihleri arasındaki ilişki. 

En çok tüketilen 
et türü 

    18-23       24-28 29-33 33> p  f               %    f             %     f           %       f             % 
Balık 28            7,2      11          8,7    2          12,5       3          14,3 

0,347 
Kırmızı et 142         36,7   52          41,3    9          6,2      13        61,9 
Kanatlı eti 186         48,1   56          44 ,4             5          1,2      4           19,0 
Diğer su ürünleri 4              1,0   1            0,8    0          0      0           0 
Hiçbiri 27            7,0   6            4,8    0          0      1           4,8 

 
 

 
 

Şekil 4.36. Öğrencilerin yaş gruplarına göre et tüketim tercihleri dağılımları. 
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Öğrencilerin yaş grupları ile et tüketim tercihleri arasındaki ilişkiyi anlamak için Ki-Kare 

testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre aralarında bir ilişki bulunmadığı belirlenmiş 

(x2=13,308, p=0,347, p>0,05) olmasına rağmen istatistik verilere göre sırasıyla en çok 18-23 yaş 

aralığında (%48,1)oranında, 24-28 yaş aralığında (%44,4) oranında, 33 ve üzeri yaş aralığında 

(%19,0) oranında kanatlı eti tüketildiği belirlenmiştir. Kanatlı etin en az tüketildiği (%1,2) yaş 

aralığı 29-33’tür. Kırmızı etin en çok tüketildiği yaş aralığı ise (%61,9) oranı ile 33 ve üzeridir. 

Balık tüketimi ise tüm yaş gruplarında üçüncü sırada yer gelmektedir. En çok balık tüketilen yaş 

aralığı ise (%14,3) oranı ile 33 ve üzeridir. En az balık tüketilen yaş aralığı ise (%7,2) oranı ile 

18-23 yaş aralığı olmuştur. 24-28 yaş aralığında (%8,7), 29-33 yaş aralığında (%12,5) oranında 

balık tüketilmektedir (Tablo 4.35). Yüksel ve ark. [65] Tunceli ilinde yaptıkları araştırmada en 

az balık tüketen yaş grubunu 21 yaş altı (%16,7) olarak belirlemiş olup bu çalışmanın bulguları 

ile benzerlik göstermektedir.  

 

 
Tablo 4.36. Öğrencilerin yaş grupları ile balık tüketim sıklığı arasındaki ilişki 

Balık tüketim 
sıklığı 

18-23 24-28 29-33 33> p    f            %     f            %   f            %   f             % 
Haftada birden 
fazla   8           2,1 7          5,6   1          6,2   0            0,0 

0,000 
Haftada bir  33         8,5   13           3,3                5          31,2   9            42,9 
15 günde bir  64         16,5                 33          26,2                   4          25,0   8            38,1 
Ayda bir  153       39,5               44          34,9             3          18,8   2            9,5 
Yılda bir  73         18,9                  19          15,1               3          18,8      0            0,0 
Tüketmiyorum  56         14,5        10           7,9       0          0,0   2            9,5 

 
 

Uygulanan Ki-Kare testi sonuçlarına göre öğrencilerin yaş gruplarına göre balık tüketim 

sıklığı arasında bir ilişki bulunmuştur (x2=54,688, P=0,000, p<0,000).  Haftada birden fazla balık 

tüketen yaş grupları içerisinde en fazla (%6,2) tüketim oranı ile 29-33 yaş grubudur. Ayda bir 

kez tüketen gruplar içerisinde 18-23 yaş aralığı (%39,5), 24-28 yaş aralığı (%34,9), 29-33 yaş 

aralığı ise (%18,8)oranında tüketim yapmaktadır. Yılda bir kez tüketen gruplar içerisinde de en 

fazla oran (%18,9) ile 18-23 yaş aralığındadır. 24-28 yaş aralığı ise (%15,1) oranı ile yılda bir 

kez balık tüketmektedirler. Hiç tüketmeyenler içerisinde ise yine en çok (%14,5) oranı ile 18-23 

yaş aralığı gelmektedir. 33 ve üzeri yaş grubunda balık tüketmeme oranı (%9,5) olarak 

belirlenmiştir (Tablo 4.36.).    
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Şekil 4.37. Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık tüketim sıklığı dağılımları. 
 
 
Tablo 4.37. Öğrencilerin yaş gruplarına göre en çok tükettikleri balık türü arasındaki ilişki. 

En çok  
tüketilen balık 

    18-23 24-28      29-33         33> p  f              %     f             %   f             %    f            % 
  Çipura 52          15,7   21          18,1   6           37,5    5          26,3 

0,013 

Levrek 63          19,0    19           6,4   6           37,5    2          10,5 
Sardalya 19          5,7   12           0,3   2           12,5    5          26,3 
Hamsi 99          29,9   30           25,9   1           6,2    3          15,8 
Barbun 12          3,6   11           9,5   1           6,2    1          5,3 
Gümüş 15          4,5   1             0,9   0           0,0    0          0,0    
Kefal 6            1,8                2             1,7   0           0,0    0          0,0 
Alabalık 41          12,4  10            8,6   0           0,0    2          10,5 
Diğer 24          7,3  10            8,6   0           0,0    1          5,2 

 
Farklı yaş grupları ile en çok tüketilen balık türü ilişkisini anlamaya yönelik yapılan Ki-

Kare testi sonucunda istatistiksel olarak bir ilişki bulunmuştur (x2=42,121, p=0,13, p<0,05). 

İstatistiki verilere göre 18-23 (%29,9) ve 24-28 (%25,9) yaş aralığında en çok hamsi balığı 

tüketildiği belirlenmiştir. 29-33 yaş aralığında çipura, levrek, sardalya, hamsi ve barbun dışında 

diğer hiçbir balık türünün tüketilmediği tespit edilmiştir. 18-23 yaş aralığında en çok tüketilen 

balık türleri sırası ile hamsi (%29,9), levrek (%19,0), çipura (%15,7) ve alabalık (%12,4), 33 ve 

üzeri yaş aralığında ise en çok çipura ve sardalya (%26,3) sonra ise hamsi (%15,8) balığı 

tüketilmektedir (Tablo 4.37). Çaylak [72] İzmir ilinde yaptığı çalışmasında 45 yaş 

üstündekilerin en çok sardalya balığını (%39,3) tercih ettiklerini bildirmiştir.  
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Şekil 4.38. Öğrencilerin yaş gruplarına göre en çok tükettikleri balık türü dağılımları. 

 

Tablo 4.38. Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık harici tükettikleri su ürünü arasındaki ilişki. 

Balık harici en 
çok tüketilen 
su ürünü 

   18-23   24-28   29-33      33> 
p  f               %  f              % f             % f            % 

Midye 145        43,8 52         44,8 5           31,2 0          0,0 

0,000 

Karides 28          8,5  8            6,9 1           6,2 6          31,6 
Kalamar 26          7,9 22         19,0 6           37,5 7          36,8 
Ahtapot 3             0,9 3            2,6 0           0,0 1          5,3 
Istakoz 5             1,5 2            1,7 0           0,0 0          0,0 
Diğer  124        37,5 29         25,0 4           25,0 5          26,3    

 
 

 
 
Şekil 4.39. Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık harici tükettikleri su ürünü dağılımları. 
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Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık harici tükettikleri su ürünü arasındaki ilşkiyi 

belirlemek için Ki-Kare testi uygulanmış (x2=54,486, p=0,000, p<0,005) test sonucunda 

aralarında ilşki olduğu belirlenmiştir. Elde edilen istatistiki verilere göre 18-23 yaş grubunda en 

çok midye (%43,8) oranında yine 24-28 yaş grubunda da en çok midye (%44,8) oranında balık 

harici tüketilen su ürünü olmuştur. 33 ve üzeri yaş grubunda ise midye (%0,0) hiç 

tüketilmemekte olup bu yaş grubunda en çok (%36,8) oranında kalamar tüketilmekte olduğu 

tespit edilmiştir. 29-33 ile 33 ve üzeri yaş grubunda ıstakozun hiç tüketilmediği (%0,0), 18-23 

yaş grubunda (%1,5) ve 24-28 yaş grubunda ise  (%1,7) oranında ıstakoz tüketilmektedir 

(Tablo 4.38). Sivri [11] tarafından Mersin ilinde yapılan çalışmada da tüm yaş gruplarında balık 

harici en çok tüketilen su ürününün midye olduğu bildirilmiştir.    
 
Tablo 4.39.  Yaş gruplarına göre yetiştiricilik ürünü balık tercih etmeleri arasındaki ilişki. 

Yetiştiricilik 
ürünü balık 
tercih eder 
misiniz? 

18-23 24-28 29-33        33> 

p   f             % f               %   f             %    f             % 

Evet 138        41,7 52          44,8   8           50,0   10        52,6 0,700 Hayır 193        58,3 64          55,2   8           50,0   9           47,4 
 

Ki-Kare testi sonuçlarına göre öğrencilerin yaş gruplarına göre yetiştiricilik ürünü balık 

tercih etmeleri arasında ilişki bulunmamıştır (p=0,700).   18-23 (%58,3), 24-28 (%55,2) ve 33 

ve üzeri yaş grubu (%47,4) oranında yetiştiricilik ürünü balığı tercih etmediklerini 

belirtmişlerdir. 29-33 yaş grubunda ise (%50,0) oranında evet ve hayır cevabı verilmiştir. 29-33 

yaş grubundaki ankete katılan öğrencilerin yarısı yetiştiricilik ürünü balığı tercih etmeyeceğini 

belirtirken yarısı da tercih edeceğini belirtmiştir (Tablo 4.39).   

 

 
Şekil 4.40. Öğrencilerin yaş gruplarına göre yetiştiricilik ürünü balık tercih etmeleri. 



Musavver ALAGEYİK, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

63 
 

 
Tablo 4.40. Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık tüketim yeri arasındaki ilişki. 

Balık tüketim yeri  18-23 24-28 29-33 33> p  f              %    f             %     f            %    f           % 
Evde 255        77,0   88         5,9     7         3,8   10       52,6 

0,003 

Restaurantta 53          16,0    16        13,8     8         50,0    9         47,4 
Büfede (balık 
ekmek-fast food) 9            2,7   7           6,0     0         0,0    0         0,0 

Piknikte 5            1,5   4           3,3     1         6,2    0         0,0 
Diğer 9            2,7   1           0,9     0         0,0    0         0,0 

 
29-33 yaş grubu hariç diğer yaş gruplarında balık tüketim yeri tercihi olarak evde 

tüketim ilk sırada yer almıştır. Bu oran 18-23 yaş grubunda (%77,0), 24-28 yaş grubunda 

(%75,9) ve 33 ve üzeri yaş grubunda ise (%47,4) olarak belirlenmiştir. 29-33 yaş grubunda ise 

ilk sırayı (%50,0) oranı ile restaurantta tüketim almıştır. Tüm yaş gruplarında piknikte tüketim 

son sırada yer almıştır. 29-33 yaş grubu (%0,0) oranı ile büfede (balık ekmek-fast food) balık 

tüketmediklerini belirtmişlerdir (Tablo 4.40).  
 

 
Şekil 4.41. Öğrencilerin yaş gruplarına göre balık tüketme yeri dağılımları. 
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4.4. Öğrencilerin Gelir Düzeylerine Göre Tüketim Tercihleri 

 

Tablo 4.41. Gelir düzeylerine göre et tüketimleri arasındaki ilişki. 

Daha çok 
hangi eti 
tükettikleri 

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f           %  f           %   f          %  f           %  f            % 
Balık 22        8,2  9         6,3   4         6,7     2         6,1      7         14,6 

0,002 

Kırmızı et 91        34,1  52       36,6       24       40,0      21       63,6         28       58,3  
Kanatlı eti 131     49,1         70       49,3        30       50,0  10       30,3  10       20,8 
Diğer su 
ürünleri 4          1,5                0         0,0  1         1,7  0         0,0  0         0,0 

Hiçbiri 19        7,1  11       7,7  1         1,7  0         0,0  3         6,2 
 

Uygulanan Kİ-Kare testi sonuçlarına göre öğrencilerin gelir durumlarına göre et 

tüketimleri arasında bir ilişki vardır (x2=37,523, p=0,002, p<0,05).  Gelir düzeyi 0-500 TL 

(%49,1), 501-1000 TL ve 1001-1500 TL gelir grubunda olan öğrencilerin (%50,0) en çok kanatlı 

eti tükettikleri belirlenmiştir. 1501-2000 TL (%63,6) ve 2001 TL ve üzeri gruptakilerin (%58,3) 

ise en çok kırmızı et tükettikleri bununda gelir artışı ile ilgili olduğu belirlenmiştir. 0-500 TL 

gelir grubu (%8,2) oranında 2001 TL ve üzeri gelir grubu ise (%14,6) oranında balık tükettiğini 

belirtmiştir. Tüm gelir gruplarını oluşturan 550 öğrencinin et tüketim tercihleri tüketim oranına 

göre sıralanacak olursa 251 öğrencinin “kanatlı eti” (%45,6), 216 öğrencinin “kırmızı et” 

(%39,3), 44 öğrencinin “balık” (%8,0), 5 öğrencinin “diğer su ürünleri” (%0,9) tükettiği, 34 

öğrencinin ise “hiçbiri” (%6,2) tercihinde bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 4.41). Önceki 

çalışmalardan Dereli ve ark. [63] Manisa ilinde yaptığı araştırmada 1500 TL altı gelir grubunun 

beyaz et 1500TL üstü gelir grubunun kırmızı et tükettiklerini, Sivri [11] tarafından Mersin ilinde 

yapılan araştırmada da 2000 TL ve altı gelir grubunun en çok (%46,8) kanatlı eti 2000 TL üstü 

gelir grubunun en çok (%64,5) kırmızı et tükettiklerini bildirmiştir. 
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Şekil 4.42. Gelir düzeylerine göre et tüketimleri dağılımları. 
 
 
Tablo 4.42. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile balık tüketim sıklığı arasındaki ilişki. 

Ne sıklıkla 
balık 
tükettikleri  

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f          % f           %  f           %  f           %  f          % 
Haftada birden 
fazla 5         1,9 4         2,8  2         3,3  0         0,0  5       10,4 

0,000 

Haftada bir 12      4,5 16       11,3       9         15,0      10      30,3         13     27,1  
On beş günde 
bir 44      16,5 26       18,3 14       23,3 10      30,3  15     31,2 

Ayda bir 108    40,4               56       39,4  21      35,0  10      30,0  7        14,6 
Yılda bir 55       20,6 24       16,9  9         5,0  2        6,1  5        10,4 
Tüketmiyorum 43       16,1 16       11,3  5         8,3  1        3,0  3        6,2 

 
Beslenme biçiminin en önemli faktörlerinden biri olan gelir düzeyi dolayısıyla alım gücü, 

balık ve diğer su ürünleri tüketiminde de etkili olmaktadır. Balıkların üreme dönemine ve 

türlerine göre farklı olan fiyatları tüketicilerin alım şeklini ve tüketimini belirlemektedir [72]. 

Bu çalışmada öğrencilerin gelir düzeyleri ile balık tüketim sıklıkları arasındaki ilişkiyi 

tespit etmek için Ki-Kare testi uygulanmıştır. Test sonucunda aralarında bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir (p=0,000). Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu, 0-500 TL gelir düzeyinde 

olduğu için balık tüketim sıklıkları da (%40,4) oranında, 501-1000 TL gelir düzeyinde olanların 

oranı (%39,4) olarak ayda bir kere olarak tespit edilmiştir. Gelir düzeyi 1501-2000 TL olan 

öğrencilerin (%30,3) oranında haftada bir ve onbeş günde bir olarak balık tükettikleri tespit 

edilmiştir. Gelir düzeyi 2001 TL ve üzeri olan öğrencilerin (%31,2) oranında on beş günde bir, 

(%27,1) oranında haftada bir ve (%10,4) oranında ise haftada birden fazla olarak  balık 

tükettikleri belirlenmiştir (Tablo 4.42).   
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Şekil 4.43. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile balık tüketim sıklığı dağılımları. 

 

Tablo 4.43. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile en çok tükettikleri balık türü arasındaki ilişki. 

En çok 
tüketilen 
balık türü 

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f             %   f            %   f            %   f           %    f            % 
Çipura 33        14,7  20       15,9    9        16,4      8        25,0       14       31,1 

0,451 

Levrek 40        17,9  20       15,9        12      21,8       8        25,0         10       2,2 
Sardalya 16        7,1         8         6,3         5        9,1   5        15,6   4         8,9 
Hamsi 66        29,5               43       34,1   15      27,3   4        12,5   5         11,1 
Barbun 11        4,9  6         4,8   2        3,6   2        6,2   4         8,9 
Gümüş 10        4,5  3         2,4   1        1,8   1        3,1   1         2,2 
Kefal 6           2,7  0         0,0   1        1,8    0        0,0   1         2,2 
Alabalık 25        11,2  17       13,5   6        10,9   3        9,4   2         4,4 
Diğer 17        7,6  9         7,1   4        7,3   1        3,1   4         8,9 

 
Öğrencilerin gelir düzeyi ile “en çok tükettikleri balık türü” arasındaki ilişkiyi ölçmek 

için Ki-Kare testi uygulanmış olup istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(x2=32,327, p=0,451, p>0,05). Test sonuçlarına göre gelir düzeyi düşük olan 0-500 TL gelir 

grubunda (%29,5), 501-1000 TL gelir grubunda (%34,1) ve 1001-1500 TL gelir grubunda 

(%27,3) oranında en çok hamsi tüketildiği, gelir düzeyi yüksek olan 1501-2000 TL gelir 

grubunda (%25,0) ve 2001 TL ve üzeri gelir grubunda (%31,1) oranında çipura tüketildiği ve bu 

gelir gruplarında ikinci sırada levrek tüketildiği belirlenmiştir. 1500 TL ve altındaki gelir 

gruplarında ise ikinci sırada levrek (%17,9), (%21,8) oranı gibi çipura ise üçüncü sırada 

(%14,7), (%16,4) oranında, alabalık ise dördüncü sırada (%13,5) oranında tüketilmektedir. 

Kefal balığı 501-1000 TL ve 1501-2000 TL gelir grubunda hiç tüketilmemektedir. Bu konuyla 

ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çadır [57] Keban baraj 

gölü ova bölgesinde yaptığı araştırmada tüm gelir gruplarında tüketim için ilk tercihin hamsi 

balığı olduğunu belirtmiştir. Çaylak [72] İzmir ilinde yaptığı araştırmada 600-800 TL gelir 
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grubunda olanların ilk sırada sardalya tükettiğini 1500-2000 TL gelir grubunda olanların çipura 

tükettiğini belirtmiştir.    

 

 
Şekil 4.44. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre en çok tükettikleri balık türü dağılımları. 

 

Tablo 4.44. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile balığın satın alındığı yer arasındaki ilişki. 

Balığın 
satın 
alındığı yer  

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f            %  f            %   f           %  f           % f             % 
Pazar yeri 65       29,0 29       23,0  12       21,8    0         0,0     6          13,3 

0,013 

Balık hali 93       41,5 56       44,4      22       40,0     15       46,9        20        44,4  
Süpermarket 39       17,4        27       21,4       13       23,6 10       31,2 12        26,7 
Kendi 
avlıyor 11       4,9               6         4,8 5         9,1 4         12,5 1          2,2 

Diğer 16       7,1 8         6,3 3         5,5 3         9,4 6          13,3 
 

İstatistik sonuçlarına göre tüm gelir gruplarında balığın en çok balık halinden alındığı 

belirlenmiştir. 0-500 TL gelir grubunda (%41,5), 501-1000 TL gelir grubunda (%44,4), 1001-

1500 TL gelir grubunda (%40,0), 1501-2000 TL gelir grubunda (%46,9) ve 2001 TL ve üzeri 

gelir grubunda (%44,4) oranında balık halinden alındığı belirlenmiştir. 0-500 TL (%29,0) ve 

501-1000 TL (%23,0) gelir grubunda olan öğrenciler balığı ikinci sırada pazar yerinden 

aldıklarını, 1501-2000 TL (%31,2) ve  2001 TL ve üzeri (%26,7) gelir grubunda olanlar balığı 

ikinci sırada süpermarketten aldıklarını belirtmişlerdir.  Tüm gelir gruplarını oluşturan 482 

öğrencinin “balığı nerden satın alırsınız” sorusuna verdikleri cevaplara göre sıralamanın; “balık 

hali” 206 öğrenci (%42,7), “pazar yeri” 112 öğrenci (%23,2), “süpermarket” 101 öğrenci 

(%21,0), “kendi avlıyor” 27 öğrenci (%5,6) olarak belirlenmiştir (Tablo 4.44).   
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Şekil 4.45. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre balığın satın alındığı yer dağılımları. 
 
 
Tablo 4.45. Gelir düzeyleri ile balık harici en çok tükettikleri su ürünü arasındaki ilişki. 

Balık harici 
en çok 
tüketilen su 
ürünü 

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f             %   f            %    f           %    f          %    f           % 

Midye 93        41,5  58       46,0    27      49,1      14     43,8       10      22,2 

0,000 

Karides 15        6,7  11       8,7        6        10,9       3        9,4         8         7,8 
Kalamar 12        5,4         19       15,1         8        14,5   8        25,0  14       31,1 
Ahtapot 3          1,3               1         0,8   2        3,6   0        0,0   1         2,2 
Istakoz 1          0,4  3         2,4   1        1,8   2        6,2   0         0,0 
Diğer 100     44,6  34       27,0   11      20,0   5        15,6   12      26,7 
 
 

Elde edilen bulgulara göre, gelir düzeyi 0-500 TL arası (%41,5), gelir düzeyi 501-1000 

TL arası (%46,0), gelir düzeyi 1001-1500 TL arası (%49,1), gelir düzeyi 1501-2000 TL arası 

olan öğrencilerin (%43,8) oranında balık harici su ürünü olarak midye tükettikleri 

belirlenmiştir. Gelir düzeyi 2001 TL ve üzeri olan öğrenciler balık harici su ürünü olarak  

(%31,1) oranında kalamar tüketmektedirler. Bu gelir grubunda olan öğrenciler midye (%22,2) 

oranında, karides ise (%17,8) oranında tüketmektedirler. Istakozu ise hiç tüketmemektedirler 

(%0,0). 482 öğrencinin katılımıyla belirlenen istatistiki verilere göre “balık harici en çok 

tüketilen su ürünü” birinci sırada 202 öğrenci ile (%41,9) midye, ikinci sırada 61 öğrenci ile 

(%12,7) kalamar üçüncü sırada ise 43 öğrenci ile (%8,9) karides olduğu belirlenmiştir (Tablo 

4.45).   
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Şekil 4.46. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre balık harici en çok tükettikleri su ürünü 

dağılımları. 

 

Tablo 4.46. Gelir düzeyleri ile yetiştiricilik ürünü balık tercih etmesi arasındaki ilişki. 

Yetiştiricilik 
ürünü balık 
tercihi 

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

 f             %  f             %   f            %  f             %   f           % 
Evet 94        42,0 56        44,4  27        49,1    10        31,2     21       46,7 0,545 Hayır 130      58,0 70        55,6      28        50,9     22        68,8       24       53,3 

 

Öğrencilerin gelir düzeyi ile “yetiştiricilik ürünü balığı tercihleri” arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla Ki-Kare testi uygulanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (x2=3,080, p=0,536, p>0,05). Tüm gelir gruplarındaki 482 öğrencinin 

“yetiştiricilik ürünü balık tercihine” 274 öğrenci (%56,8) hayır, 208 öğrenci (%43,2) evet olarak 

cevap verdiği belirlenmiştir. 1501-2000 TL gelir grubundaki öğrenciler en yüksek (%68,8) 

oranında hayır cevabını vermişlerdir. 1001-1500 TL gelir grubundaki öğrenciler ise en yüksek 

(%49,1) oranında evet cevabını vermişlerdir (Tablo 4.46).    
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Şekil 4.47. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre yetiştiricilik ürünü balık tercih etmesi 
dağılımları. 
 
 

Tablo 4.47. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile balık tüketme yeri arasındaki ilişki. 

Balığı nerde 
tüketirsiniz 

0-500  
TL 

501-1000 
 TL 

1001-
1500 TL 

1501-
2000 TL 

2001 TL 
ve üzeri p 

  f           %    f            %   f            %  f             %  f             % 
Evde 175     78,1 100      79,4  41        74,5    18        56,2    26        57,8 

0,000 

Restaurantta 28        12,5 19        15,1      11        20,0     9          28,1       19        42,2 
Büfede (balık 
ekmek-fast 
food) 

7          3,1        7          5,6       1          1,8 1          3,1 0          0,0 

Piknikte 6          2,7              0          0,0 0          0,0 4          12,5 0          0,0 
Diğer 8          3,6 0          0,0 2          3,6 0          0,0 0          0,0 
 
 

 
Şekil 4.48. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre balık tüketme yerleri dağılımları. 
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Öğrencilerin gelir düzeylerine göre “balık tüketme yeri” arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla Ki-Kare testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre aralarında bir ilişki bulunmuştur 

(x2=54,697, p=0,000, p<0,05). İstatistiki verilere göre tüm gelir gruplarında balık tüketim yeri 

olarak ilk sırada evde tüketim olarak belirlenmiştir. 501-1000 TL gelir grubundaki öğrenciler en 

yüksek (%79,4) oranında tüketim yeri olarak ev cevabını vermişlerdir. 0-500 TL gelir 

grubundaki öğrenciler (%78,1) oranında, 1001-1500 TL gelir grubundaki öğrenciler (%74,5) 

oranında, 2001 TL ve üzeri gelir grubundaki öğrenciler (%57,8) oranında, 1501-2000 TL gelir 

grubundaki öğrenciler ise (%56,2) oranında evde tüketim cevabını vermişlerdir. Ikinci sırada 

tüketim yeri olarak en çok restaurant cevabını veren (%42,2) oranında 2001 TL ve üzeri gelir 

grubundaki öğrenciler olmuştur. Ayrıca 2001 TL ve üzeri gelir grubundaki öğrenciler ev ve 

restaurant dışında balık tüketmediklerini belirtmişlerdir (Tablo 4.47).    

 

4.5. Öğrenim Durumlarına Göre Tüketim Tercihleri 

 

Tablo 4.48. Öğrencilerin öğrenim durumlarına göre et tüketim tercihleri arasındaki ilişki. 

En çok 
tüketilen et 
tercihi  

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f              %    f               %   f              %     f             % 
Balık 8            9,8   29          7,1   5           10,4     2          15,4 

0,015 

Kırmızı et 25          30,5    155        38,1   31        64,6     5          8,5 
Kanatlı eti 39          47,6   196        48,2   10        20,8     6          46,2 
Diğer su 
ürünleri 2            2,4   3             0,7   0           0,0     0          0,0 

Hiçbiri 8            9,8   24          5,9   2           4,2     0          0,0 
 

Öğrenim durumları ile et tüketim tercihleri arasındaki ilişki Ki-Kare testi ile ölçülmüştür. 

İstatistik veriler göstermektedir ki ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu en çok kanatlı eti 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Kanatlı eti tercih edenlerin oranı 196 lisans öğrencisi (%48,2), 

39 ön lisans öğrencisi (%47,6) ve 6 doktora öğrencisi (%46,2) dir. 31 yüksek lisans öğrencisinin 

(%64,6) oranında ilk sırada kırmızı et tercih ettikleri belirlenmiştir. Tüm öğrenim gruplarında 

balık tüketiminin üçüncü sırada tercih edildiği belirlenmiş olup en az balık tüketen öğrenci 

grubu (%7,1) oranında lisans öğrencileri olduğu belirlenmiştir. Tüketim tercihlerine genel 

olarak bakıldığında 251 öğrenci (%45,6) oranında kanatlı eti, 216 öğrenci (%39,3) oranında 

kırmızı et, 44 öğrenci (%8,0) oranında balığı üçüncü sırada tüketmektedirler (Tablo 4.48).  
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Şekil 4.49. Öğrenim durumlarına göre et tüketim tercihleri dağılımları. 
 

Önceki çalışmalardan Çiçek ve ark.[52] tarafından 2015 yılında Mersin ilinde yapılan 

araştırmada üniversite mezunlarının beyaz et (kanatlı eti) %51, kırmızı eti %32 ve balık etini 

%17 tükettiklerini bildirmişlerdir. Bu sonuçlarda çalışmayı destekler niteliktedir.  

 

Tablo 4.49. Öğrenim durumlarına göre balık tüketim sıklığı arasındaki ilişki. 

Balık tüketim 
sıklığı Ön lisans Lisans Yüksek 

lisans Doktora p 
 f              %  f               %   f             %  f              % 

Haftada birden 
fazla 3            3,7 10           2,5  2           4,2  1           7,7 

0,000 

Haftada bir 6            7,3  36           8,8  13         27,1  5           38,5 
Onbeş  günde 
bir 14         17,1 78           19,2  13         27,1  4           30,8 

Ayda bir 23         28,0 166         40,8  13         27,1  0           0,0 
Yılda bir 19         23,2 70           17,2  4            8,3  2           15,4 
Tüketmiyorum 17         20,7 47           11,5  3            6,3  1           7,7 

 
Öğrenim durumlarına göre ne sıklıkta balık tükettikleri sorusuna doktora öğrencileri 

hariç, ön lisans öğrencileri (%28,0), lisans öğrencileri (%40,8) ve yüksek lisans öğrencileri 

(%27,1) oranında ayda bir olarak cevap vermişlerdir. Doktora öğrencileri ise (%38,5) oranı ile 

haftada bir olarak cevap vermişlerdir. Doktora öğrencileri (%30,8) onbeş günde bir, (%15,4) 

yılda bir balık tükettiklerini belirtmişlerdir. Haftada birden fazla balık tüketim oranı doktora 

öğrencilerinde (%7,7), yüksek lisans öğrencilerinde (%4,2), ön lisans öğrencilerinde (%3,7) ve 

lisans öğrencilerinde (%2,5) olarak belirlenmiştir. Ankete katılan 550 öğrencinin 202’sinin 

(%36,7) ayda bir, 109’unun (%19,8) onbeş günde bir, 95’inin (%17,3) yılda bir, 60’ının (%10,9) 

haftada bir, 16’sının (%2,9) haftada birden fazla balık tükettikleri belirlenmiştir. 68 öğrencinin 

(%12,4) ise balık tüketmediği belirlenmiştir (Tablo 4.49).    
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Şekil 4.50. Öğrenim durumlarına göre balık tüketim sıklığı dağılımları. 
 
 

Yavuzcan ve ark. [59] tarafından 2010 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

öğrencilerinin su ürünleri tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi ile ilgili yaptıkları 

araştırma sonucunda öğrencilerin (%29) oranında haftada bir, (%26) oranında 15 günde bir, 

(%18) oranında ayda bir ve (%18) oranında ise ayda birden az olmak üzere su ürünü 

tükettiklerini bildirmişlerdir. Çaylak [72] tarafından İzmir ilinde yapılan araştırmada ise balık 

tüketim sıklığı ile öğrenim durumu arasında belirgin fark olmadığı, eğitim grupları arasında 

oranların yakın olduğu bildirilmiştir.   
 
 
Tablo 4.50. Öğrenim durumlarına göre balık tüketiminin önemi hakkında bilgi arasındaki ilişki. 

Balık 
tüketiminin 
önemi 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f               %    f                %      f              %     f           % 
Evet 70          85,4  333         81,8    44          91,7    13       100 0,037 Hayır 12          14,6   74            18,2    4             8,3    0           0,0 

 

Öğrenim durumlarına göre “balık tüketiminin önemi hakkında bilgi” arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için Kİ-Kare testi uygulanmış ve aralarında ilişki olduğu belirlenmiştir. İstatistiki 

verilere göre ankete katılan 550 öğrenciden 460’ı (%83,6) oranında balık tüketiminin önemi 

hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 90 öğrenci ise (%16,4) oranında bilgi sahibi 

olmadığını belirtmiştir. Ankete katılan doktora öğrencilerinin tamamı evet cevabını verirken, 70 

ön lisans öğrencisi (%85,4), 333 lisans öğrencisi (%81,8) ve 44 yüksek lisans öğrencisi (%91,7) 

evet cevabı vermiştir. Hayır cevabı veren en fazla 74 lisans öğrencisi (%18,2) olarak 

belirlenmiştir. Yavuzcan ve ark. [59] tarafından 2010 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
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öğrencileri ile yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin (%84) oranında su ürünleri 

tüketiminin sağlık açısından önemi hakkında bilgi sahibi olduklarını bildirmişlerdir.  

 

 
Şekil 4.51. Öğrenim durumlarına göre balık tüketiminin önemi hakkındaki bilgileri dağılımları.  
 
 
Tablo 4.51. Öğrenim durumlarına göre balık satın alınan yer arasındaki ilişki. 

Balık satın 
alınan yer 
seçimi 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f              %  f               %   f              %  f             % 
Pazar yeri 19         29,2 88          24,4  5           11,1  0          0,0 

0,012 

Balık hali 29         44,6  152        42,2  20         44,4  5          41,7 
Süpermarket 8            12,3 74          20,6  16         35,6  3          25,0 
Kendim 
avlıyorum 

3            4,6 22          6,1  2            4,4  0          0,0 

Diğer 6            9,2 24          6,7  2            4,4  4          33,3 
 

Öğrenim durumlarına göre “balık satın alınan yer arasındaki” ilişkiyi belirlemek için 

uygulanan Kİ-Kare testi sonucunda ilişki olduğu belirlenmiştir (x2=25,713, p=0,012, p<0,05). 

İstatistiki sonuçlara göre tüm öğrenim grupları incelendiğinde balığın satın alındığı yer olarak 

ilk sırada 206 öğrenci ve (%42,7) oranıyla balık hali yer almaktadır. En fazla ön lisans 

öğrencileri (%44,6) balık halini, (%29,2) ikinci sırada pazar yerini tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Doktora öğrencileri ise (%41,7) oranında ilk sırada balık halini ikinci sırada 

(%25,0) oranında supermarket tercih etmişlerdir. Yüksek lisans öğrencileri de ikinci sırada 

(%35,6) oranında supermarket tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 4.51).  
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Şekil 4.52. Öğrenim durumlarına göre balık satın aldıkları yer dağılımları. 
 

Çiçek ve ark. [52] Mersin ilinde 2015 yılında yaptıkları araştırmada üniversite 

mezunlarının (%37,0) oranında süpermarketten, (%28,0) oranında balık pazarından aldıklarını 

bildirmişlerdir. Ercan ve Şahin [62] tarafından 2016 yılında Kahramanmaraş ilinde yapılan 

çalışmada da yükseköğretim mezunlarının (%53,0) oranında balık halinden aldığını 

bildirmişlerdir.   

 

Tablo 4.52. Öğrenim durumlarına göre balık satın alırken neye dikkat edilmesi arasındaki ilişki. 

Balık satın 
alırken neye 
dikkat edilir 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f              %   f              %    f             %    f             % 
Tazelik 51         78,5 249        69,2   29        64,4   10        83,3 

0,241 

Fiyat 6            9,2  25          6,9   1           2,2   0           0,0 
Lezzeti 1            1,5 26          7,2   5           11,1   0           0,0 
Pişirme şekli 0            0,0 10          2,8   4           8,9   0           0,0 
Alınan yerin 
temizliği 5            7,7 39          10,8   4           8,9   2           16,7 

Diğer 2            3,1  11          3,1   2           4,4   0           0,0 
 

 

Öğrenim durumlarına göre balık satın alırken neye dikkat edilmesi arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için uygulanan Ki-Kare testi sonucunda aralarında ilişki bulunmamıştır (x2=18,418, 

p=0,241, p>0,05). İstatistiki veriler tüm öğrenim gruplarında balık satın alırken en çok tazeliğe 

dikkat edildiğini göstermektedir. 482 öğrencinin 339’u (%70,3) oranında ilk sırada tazelik 

cevabını vermiştir. Doktora öğrencileri (%83,3), ön lisans öğrencileri (%78,5), lisans öğrencileri 

(%69,2) ve yüksek lisans öğrencileri (%64,4) cevabını verirken ikinci sırada alınan yerin 
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temizliği 50 öğrenci (%10,4), fiyat ve lezzet üçüncü sırada gelmiştir. 32 öğrenci (%6,6) (Tablo 

4.52).      
 

 
Şekil 4.53. Öğrenim durumlarına göre balık satın alırken neye dikkat ettikleri durum 
dağılımları. 
 

Yavuzcan ve ark. [59] tarafından Ankara Üniversitesi öğrencileri ile yaptıkları araştırma 

sonucunda öğrenciler için (%51) oranında balık satın alırken taze ve ucuz olmasının önemli 

olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Tablo 4.53. Öğrenim durumlarına göre en çok tüketilen balık türü arasındaki ilişki. 

En çok 
tüketilen 
balık 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f             %  f               %    f              %    f             % 
Çipura 6           9,2  56         15,6   18         40,0    4          33,3 

0,009 

Levrek 17         26,2   61         16,9   11         24,4    1          8,3 
Sardalya 4           6,2  28         7,8   4            8,9    2          16,7 
Hamsi 17         26,2  109       30,3   5            11,1    2          16,7 
Barbun 3           4,6  17         4,7   3            6,7    2          16,7 
Gümüş 3           4,6  13         3,6   0            0,0    0          0,0 
Kefal 2           3,1  6           1,7   0            0,0    0          0,0 
Alabalık 7           10,8  44         12,2   1            2,2    1          8,3  
Diğer 6           9,2   26         7,2   3            6,7    0          0,0 

 
Öğrenim durumları ile “en çok tükettikleri balık türü” arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

Ki-Kare testi uygulanmış ve eğitim düzeyi ile en çok tüketilen balık arasında bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (x2=43,505, p=0,009, p<0,05). Lisans öğrencileri (%30,3) oranında en çok hamsi 

balığı tüketirken, yüksek lisans (%40,0) ve doktora öğrencileri (%33,3) oranında en çok çipura 

balığı tüketmektedir. Ön lisans öğrencileri hamsi ve levrek balığını (%26,2) aynı oranda 

tüketmektedirler. Lisans (%16,9) ve yüksek lisans öğrencileri (%24,4) ikinci tercih olarak 
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levrek balığı tüketmektedirler. Doktora öğrencileri ise barbun, sardalya ve hamsi balığını 

(%16,7) aynı oranda tüketmektedirler (Tablo 4.53). 

 

 
 
Şekil 4.54. Öğrenim durumlarına göre en çok tüketilen balık türü dağılımları. 
 

Çaylak [72] tarafından İzmir ilinde yapılan çalışmada ilköğretim düzeyinde en çok 

sardalya balığı (42,9), lise düzeyinde (%34,2) ve lisans düzeyinde (%3,5) en çok çipura balığı, 

okur-yazar olmayanların ise (%100,0) oranında sardalya balığı tükettiklerini bildirmiştir.   

 

Tablo 4.54. Öğrenim durumlarına göre balık harici su ürünü tüketimleri arasındaki ilişki. 

Balık harici 
su ürünü 
tüketimi 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f             %   f              %   f             %  f             % 
Midye 34        52,3 150       41,7  16        35,6  2          16,7 

0,008 

Karides 6          9,2 29         8,1  5          11,1  3          25,0 
Kalamar 3          4,6 41         11,4  14        31,1  3          25,0 
Ahtapot 1          1,5 5            1,4  0          0,0  1          8,3 
Istakoz 0          0,0 6            1,7  1          2,2  0          0,0 
Diğer 21        32,3 129       35,8  9          20,0  3           25,0 

 
Öğrenim durumlarına göre balık harici su ürünleri tüketimi için uygulanan test 

sonuçlarına göre, ön lisans (%52,3), lisans (%41,7) ve yüksek lisans (%35,6) öğrencilerinin 

balık dışında en çok midye tükettikleri belirlenmiştir. Doktora öğrencilerinin ise (%25,0) 

oranında kalamar ve karides tükettikleri belirlenmiştir. Midye tüketiminden sonra ön lisans 

öğrencilerinin (%9,2) oranında karides, (%4,6) oranında kalamar, lisans öğrencilerinin (%11,4) 

oranında kalamar, (%8,1) oranında karides, yüksek lisans öğrencilerinin (%31,1) oranında 

kalamar ve  (%11,1) oranında karides tükettikleri belirlenmiştir (Tablo 4.54).   
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Şekil 4.55. Öğrenim durumlarına göre balık harici su ürünü tüketimi dağılımları. 

 

Önceki çalışmalardan Sivri [11] tarafından Mersin ilinde yapılan araştırma sonucunda 

lisans öğrenim grubunda (%35,8) oranında balık harici en çok midye tüketildiği, lisans üstü 

öğrenim grubunda (%48,6) oranında en çok kalamar tüketildiği bildirilmiştir.  

 

Tablo 4.55. Öğrenim durumlarına göre yetiştiricilik ürünü balık tercih edilmesi arasındaki 

ilişki. 

Yetiştiricilik 
ürünü balık 
tüketimi 

Ön lisans Lisans Yüksek 
lisans Doktora p 

 f            %   f               %    f              %   f            % 
Evet 26       40,0 154        42,8   23         51,1   5         41,7 0,692 Hayır 39       60,0 206        57,2   22         48,9   7         58,3 

 

Öğrenim durumuna göre yetiştiricilik ürünü balık tercihleri için uygulanan Ki-Kare testi 

sonucunda aralarında bir ilişki bulunmamıştır (x2=1,457, p=0,692, p>0,05). Test sonucunda 

balık tüketen 482 öğrenciden 274’ü (%56,8) oranında yetiştiricilik ürünü balık tercih 

etmeyeceğini, 208 öğrenci (%43,2) oranında tercih edeceğini belirtmiştir. Ön lisans öğrencileri 

(%60,0), lisans öğrencileri (%57,2), yüksek lisans öğrencileri (%48,9) ve doktora öğrencileri 

(%58,3) oranında hayır cevabı vermiştir (Tablo 4.55).  
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Şekil 4.56. Öğrenim durumlarına göre yetiştiricilik ürünü balık tercihleri dağılımları. 
 

Daha önce Sivri [11] tarafından Mersin ilinde yapılan araştırma sonucunda da lisansüstü 

öğrenim grubunda olanlar (%52,2) oranında tüketim için yetiştiricilik ürünü balığı tercih 

etmeyeceklerini bildirmişlerdir.   

 

Tablo 4.56. Öğrenim durumlarına göre balık tüketme yerleri arasındaki ilişki. 

Balığı nerde 
tükettikleri Ön lisans Lisans Yüksek 

lisans Doktora p 
 f             %   f             %   f             %  f            % 

Evde 49        75,4 274       76,1  29        64,4  8         66,7 

0,316 

Restaurantta 10        15,4 57         15,8  15        33,3  4         33,3 
Büfede(balık 
ekmek-fast 
food) 

3          4,6 13         3,6  0          0,0  0         0,0 

Piknikte 1          1,5 8            2,2  1          2,2  0         0,0 
Diğer 2          3,1 8            2,2  0          0,0  0         0,0 

 
Öğrenim durumlarına göre balığı tüketme yerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-

Kare testi uygulanmış ve aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Test sonucuna 

göre tüm öğrenim gruplarında balık tüketim yeri olarak evde tüketim ilk sırada gelmektedir. 

Ankete katılan ve balık tüketen 482 öğrenciden 360 öğrenci (%74,7) oranında birinci sırada 

evde cevabını vermiştir. Evde tüketim cevabını veren öğrencilerin oranları; ön lisans öğrencileri 

(%75,7), lisans öğrencileri (%76,1), yüksek lisans öğrencileri (%64,4) ve doktora öğrencileri 

(%66,7). Ön lisans öğrencileri (%15,4), lisans öğrencileri (%15,8), yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri (%33,3) oranında ikinci sırada restaurantta balık tüketmeyi tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri büfede (balık-ekmek, fast-food) balık 

tüketmeyi tercih etmezken, ön lisans öğrencileri (%4,6), lisans öğrencileri (%3,6) oranında 
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büfede balık tüketmeyi tercih etmektedir. Ön lisans (%1,5), lisans (%2,2) ve yüksek lisans 

öğrencileri (%2,2) oranında piknikte balık tüketmeyi tercih ederken doktora öğrencileri tercih 

etmediklerini belirtmişlerdir (Tablo 4.56).  

 

 
 
Şekil 4.57. Öğrenim durumlarına göre balık tüketme yerleri dağılımları. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuç 

 
 

Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin su ürünleri tüketimine karşı tutum 

ve davranışlarını belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin beslenmeye yönelik 

tüketim alışkanlıklarının belirlenmesinde yaş, cinsiyet, okudukları program, gelir düzeyi gibi 

sosyolojik verilerin önemli olduğu saptanmıştır. 

Çalışmada ankete katılan öğrencileri, %53,8 kadın, %46,2 erkek öğrenciler 

oluşturmuştur. Öğrencilerin yaklaşık %70’inin lisans öğrencisi olduğu ve 18-23 yaş arasında 

bulundukları, %32,5 oranında aile ile birlikte ve öğrenci evinde yaşadıkları, ankete katılan 

öğrencilerin %32’sinin daha önce Mersin ilinde yaşadıkları ve gelir düzeylerinin %48’inin 0-500 

TL sadece %9’unun 2000 TL üzeri olduğu saptanmıştır. 

Yürütülen çalışmada öğrencilerin %46’sının kanatlı eti, %39’nun kırmızı et, %8’inin 

balık, %1’inin diğer su ürünlerini ve %6’sının ise hiçbir et türünü tercih etmedikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %42’si balığın diğer et türlerine göre fiyatının normal olduğunu, 

%32’si pahalı, %10’u ise daha ucuz olduğunu belirtirken, %16’lık kısmı ise fiyatlar hakkında 

fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %37’si ayda bir kez, %20’si ise 15 günde 

1kez balık tükettiklerini bildirmişlerdir. Diğer öğrencilere balık tüketmeme nedenleri 

sorulduğunda, %25’i tüketim alışkanlığının olmamasını, %24’ü kokusu, %19’u tadı, %3’ü 

temizleme güçlüğü, %1’i görünüşü ve %28’i farklı nedenler belirtmişlerdir.   

Öğrencilerin %37’si balığı lezzetli olduğu için %35’i ise sağlıklı beslenme amacıyla tercih 

ettiklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerin %80’inin balık tüketiminin önemi hakkında bilgi sahibi 

olduğu, %16 kısmının ise bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. 

Tercih edilen balık türleri arasında avcılık ürünleri içerisinde hamsi, yetiştiricilik 

ürünleri arasında ise en yüksek oranı çipura, levrek ve alabalık gibi türler oluşturmaktadır. Bu 

nedenle yetiştiricilik uygulamalarının desteklenmesi ile ürünün daha ekonomik olarak piyasaya 

sürülmesi tüketim tercihine katkı sunabilir. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %43’ünün 

yetiştiricilik ürünü balığı tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Öğrenciler balığı daha çok taze ve konserve olarak tükettiklerini bildirmişlerdir. 

Konserve öğrenciler tarafından hazır yemek olarak tüketildiği için daha çok tercih edilmektedir.  

Öğrencilerin %44’ü balığı kızartma olarak tüketirken, %27’si ızgara, %20’si fırın ve 

%3’ü buğulama yöntemiyle tüketmeyi tercih etmektedir.  

Öğrencilerin %42’si balık dışında en çok midye tüketmektedir. Midye tüketiminin bu 

denli çok olmasının nedeni midyelerin her yerde (restaurantlar dışında) tablalarda satılması ve 

öğrenciler için diğer su ürünlerine nazaran fiyatının ekonomik olmasıdır.  
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Ankete katılan ve balık tüketen 482 öğrenciden %67’si okul yemekhanesinde yeterli 

oranda balık çıkmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin %60’ı okul yemekhanesinde balık 

çıktığında tüketmediğini belirtirken %40’ı ise balık çıktığında tükettiğini belirtmiştir. Okul 

yemekhanesinde çıkan balığı tüketmeme nedeni olarak balığın tazeliğine, temizliğine, 

yemekhanenin hijyenine güvenmediklerini ya da balığın cinsini ve pişirim şeklini 

beğenmediklerini belirtmişlerdir.   

 

5.2. Öneriler 

 

Dünyada kişi başı su ürünleri tüketim miktarı 19,2 kg/yıl iken ülkemizde bu oran 7,6 

kg/yıl’dır. Deniz ve tatlısu kaynağınca zengin ülkemizde bu oranın dünya ortalamalarının 

altında bulunmasında tüketim tercihlerinin ön planda olduğu saptanmıştır. Ülkemizde su 

ürünleri tüketiminin yaygın olarak balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü kıyı şeridinde olduğu, 

kırsal kesimlerde tüketimin sınırlı olması yöresel olarak mutfak kültürlerinde yer 

almamasından kaynaklanabilir. Tüketimin ülkemizin kırsal kesimlerinde de yaygınlaşmasını 

sağlamak amacıyla, tatlısu kaynaklarımızın iyi değerlendirilmesi, yetiştiricilik çalışmalarının 

bilinçli ve yeni teknolojiye uygun olarak yürütülmesini sağlayacak desteklerin sunulması ve 

üretim performansının arttırılması sağlanmalıdır. Verimli üretim, üretilen ürünün piyasaya 

daha ekonomik olarak sunulmasına olanak sağlayacak ve bu da tüketim alışkanlığının 

arttırılmasına katkı sunacaktır. 

 Bu ve önceki çalışmalarda da belirlendiği gibi balık tüketiminde alışkanlığın olmaması, 

temizleme ve pişirme sürecinin güçlüğü ve kokusu tüketim oranını en fazla etkileyen 

nedenlerden birisidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin halkına taze, ekonomik ve pişirilmiş 

balık sunmak amacıyla Viranşehir semtinde bir balık pazarı kurmuş taze, temizlenmiş, pişirilmiş 

balık ve diğer su ürünlerini sunmaktadır. Halkın yüksek kalitede ürünü ekonomik olarak ve 

hazır bir şekilde tüketebilme olanağı su ürünleri tüketimini arttırmıştır. Bu gibi uygulamaların 

ülkemizin pek çok ilinde özellikle kırsal kesimlerde hayata geçirilmesi tüketim alışkanlıklarının 

arttırılmasına katkı sunacaktır.  

 Sanayi ve kentleşme nedeniyle azalan karasal protein kaynaklarının yerini su ürünlerine 

bıraktığı günümüzde, deniz ve tatlısu kaynaklarının doğru ve verimli olarak tüketime sunulması 

artan nüfusun protein ihtiyacını karşılayabilecektir. Aynı zamanda su ürünleri tüketiminin insan 

sağlığı açısından önemini vurgulayan uygulamalar ile her yaştaki insanda sağlıklı beslenme 

bilinci oluşturulabilir. Günümüzdeki en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile kalp 

sorununa karşı geliştirilebilecek en önemli çözümün su ürünleri tüketiminin arttırılması olduğu 

vurgulanmalıdır. Sağlıklı nesiller ancak sağlıklı beslenme ile oluşturulabilir. 
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EKLER 

 

EK1:  Mersin Üniversitesi öğrencileri su ürünleri tüketim tercih anketi. 
  
 

“Üniversite Öğrencilerinin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: Mersin 
Üniversitesi Örneği” 

 
Yüksek Lisans Tez Çalışması Anket Formu 

Cinsiyetiniz? a) Kadın        b) Erkek 

1-Yaşınız? a) 18-23 b)24-28  c) 29-33 d) 33> 

2- Aylık geliriniz a) 0-500   b) 501-1000   c) 1001-1500   d) 1501-2000   e) 2001> 

3-  Okunduğunuz program 
tipi  

b) Ön lisans     b) Lisans     c) Yüksek lisans     d) Doktora  

4- Barınma tipi a) Öğrenci yurdu    b) Öğrenci evi    c) Aile yanı   d) Diğer ….. 

5- Üniversite öncesi 
yaşadığınız şehir?  

6- Annenizin mesleği? a) Özel sektör     b) Kamu sektörü      c) Emekli     d) Ev hanımı  f)Diğer 
(……………………….) 

7-Babanızın mesleği? a) Özel sektör     b) Kamu sektörü      c) Emekli    
d) Diğer (……………………….) 

8-Su ürünleri denilince aklınıza ilk gelen şey nedir? 
………………………………………….. 

9- Daha çok hangi eti tüketiyorsunuz?  
a) Balık        b) Kırmızı et         c) Kanatlı eti       d) Diğer su ürünleri        e) Hiçbiri 

10-Sizce diğer et türleri ile karşılaştırıldığında balık fiyatları nasıldır? 
a) Ucuz           b) Normal          c) Pahalı           d) Fikrim yok 

11- Ne kadar sıklıkla balık tüketiyorsunuz? 
a) Haftada birden fazla    b) Haftada bir    c) 15 günde bir    d) Ayda bir     e) Yılda bir 
f)Tüketmiyorum 
12- Yukarıdaki soruya cevabınız balık tüketmiyorum ise sebebiniz nedir? 
a) Temizleme güçlüğü      b) Kokusu      c) Görünüşü       d) Tadı  e) Alışkanlığın olmaması 
f) Diğer (……………………….) 

13- Balığı tercih etmenizin sebebi nedir? 
a) Sağlıklı olması     b) Lezzeti c) Ucuz olması d) Besleyici olması 
e) Diğer (……………………….) 
14- Balık tüketiminin önemi hakkında bilgiye sahip misiniz? 
a) Evet          b)Hayır 

15- Balığı nerden satın alıyorsunuz? 
a) Pazar yeri       b) Balık hali      c) Süpermarket       d) Kendim avlıyorum  
e) Diğer (……………………….) 
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16- Balık satın alırken neye dikkat edersiniz? 
a) Tazelik       b) Fiyat       c) Lezzeti        d) Pişirme şekli       e) Alınan yerin temizliği 
f) Diğer (……………………….) 

17- En çok tükettiğiniz balık hangisi? 
a) Çipura     b) Levrek      c) Sardalya     d) Hamsi      e) Barbun     f) Gümüş       g) Kefal            h) 
Alabalık  
i) Diğer (……………………….) 
18-Hangi mevsimde daha çok su ürünleri tüketiyorsunuz? 
A) İlkbahar        b) Yaz       c)Sonbahar       d)Kış        e)Farketmez 
19- Balık tüketme biçiminiz? 
a) Taze       b) Donmuş       c) Konserve      d) Tuzlanmış       e) Salamura     
 f) Diğer (……………………….) 
20-Hangi pişirme yöntemiyle balığı tüketiyorsunuz? 
a) Kızartma  b) Izgara c) Buğulama  d) Fırın             e) Diğer (……………………….) 

21- Balık harici en çok hangi su ürünlerini tüketiyorsunuz? 
a) Midye   b) Karides    c) Kalamar    d) Ahtapot     e) Istakoz    f) Diğer (…………………….) 
22-İşlenmiş balık ürünlerinden hangisini hazır yemek olarak satın alırdınız?  
a) Tütsülenmiş balık      b) Konserve balık      c) Balık köftesi      d) Balık kroket      e) Lakerda 
f) Diğer (……………………….)  
23- Tüketim için yetiştiricilik ürünü balık tercih eder misiniz? 
 a) Evet         b) Hayır 
24- Okul yemekhanenizde yeterli oranda balık çıktığını düşünüyor musunuz? 
a) Düşünüyorum          b) Düşünmüyorum           c) Fikrim yok 

25- Okul yemekhanenizde balık çıktığında tüketiyormusunuz? 
a) Tüketiyorum            b) Tüketmiyorum ( nedeni…27 soru)  

26- Okul yemekhanenizde çıkan balığı tüketmeme nedeniniz? 
a) Pişirim şekli                b) Balığın cinsi              c) Diğer (…………………….) 

27- Balığı daha çok nerede tüketirsiniz? 
a) Evde         b) Restaurantta        c) Büfede (Balık ekmek-Fast food)       d) Piknikte          
e) Diğer (……………………….) 

 
 
 



Musavver ALAGEYİK, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

90 
 

ÖZGEÇMİŞ  

 

Adı ve Soyadı  : Musavver ALAGEYİK  

Doğum Tarihi  : 01.01.1968 

E-mail   : alageyik@mersin.edu.tr 
 

Öğrenim Durumu :  

Derece  Bölüm/Program Üniversite  Yıl  

Lisans  İktisat Anadolu Üniversitesi 1997 

Yüksek Lisans  İşletme 

Su Ürünleri  

Mersin Üniversitesi 

Mersin Üniversitesi  

2015 

2015-2019 

Doktora    

 

Görevler  : 

Görev Ünvanı  Görev Yeri Yıl  

Bilgisayar 

İşletmeni 

Mersin Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü 

1999-Devam 

Ediyor 

 

ESERLER (Makaleler ve Bildiriler) 

 

1. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Poster Bildirisi 

2. 

3. 

 

 


	MUSAVVER ALAGEYİK
	MERSİN
	AĞUSTOS- 2019


	MUSAVVER ALAGEYİK
	MERSİN
	Ağustos– 2019


	[59]. Yavuzcan, H., Atar, H.H., Alçiçek., Z. (2010). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin su ürünleri tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği Dergisi Ocak-Temmuz 2010 Sayı: 354



