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Gemlik İlçesi 

2011 Yılı Ekonomik-Sosyal Durum ve 

2012 Yılı Beklentileri Araştırması 

 

 

 

Araştırmanın kapsamında Türkiye ve Gemlik özelinde 2011 yılı için ekonomik ve sosyal algı 2012 yılı için 

beklentilerin ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma kantitatif çalışma metodlarından Yüz yüze (face to face) metodu ile gerçekleştirilmiştir 

Hedef Kitle olarak GTSO Üyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasına üye işletmeler ile görüşülmüştür. 

Araştırma kapsamında Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 255 

üye ile % 95 güven aralığında görüşme yapılmıştır. 
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 Sektörel Dağılım 

 

SEKTÖR YÜZDE % 

Tekstil ve Konfeksiyon 3,9 

Makine ve Metal 0,8 

Kimya 0,4 

İnşaat 1,6 

Enerji Elektrik ve Elektronik 15,0 

Zeytin ve Zeytin Yağı 2,8 

Tarım ve Hayvancılık 3,1 

Eğitim-Sağlık 5,1 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 2,0 

Gıda 0,8 

Bilişim-Teknoloji 3,9 

Mobilya ve Orman Ürünleri 12,6 

Otel -Restoran-Turizm -Seyahat -Cafe 0,4 

Akaryakıt 3,5 

Madencilik 5,1 

Banka ve Sigorta 6,7 

Diğer 0,4 

Bilimum Esnaf 3,5 

Konfeksiyon 7,1 

Bilgisayar - İnternet Cafe 0,8 

Marangoz - Mobilya 18,1 

Oto Tamiri 0,8 

Seyyar 0,4 

Bakkal 1,2 
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 Çalışan sayısı dağılımı 
 

Araştırmamıza katılan firmaların çalışan sayılarına göre yüzdelik dağılımı şöyledir; 0-9 Çalışan-%90,6, 10-

24 Çalışan-%6,7, 25-49 Çalışan-%2,0, 50-99 Çalışan-%0,8. İlk sırayı yüksek bir oranla (%90,6) 0-9 çalışanı 

bulunan firmalar almaktadır. 

 

 

 

ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE (%) 

(0-9) 90,6 

(10-24) 6,7 

(25-49) 2,0 

(50-99) 0,8 
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 2011 yılı için düşündüğünüzde ekonominin genel durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz ?     
 

Araştırmamıza katılanlardan 2011 yılını ekonominin genel durumu açısından değerlendirmelerini 

istediğimizde, aldığımız yanıtlara göre ortaya çıkan yüzdelik dağılım şöyledir; Çok olumsuzdu-%8,7, 

Olumsuzdu-%34,9, Ne olumlu ne olumsuzdu-%29,8, Olumluydu–25,0, Çok olumluydu-%1,6.”Olumsuzdu” 

ve” Çok olumsuzdu” yanıtı verenlerin toplamda oranı %43,6’dır. 

 

 
YÜZDE (%) 

Çok olumsuzdu 8,7 

Olumsuzdu 34,9 

Ne Olumlu ne olumsuzdu 29,8 

Olumluydu 25,0 

Çok olumluydu 1,6 
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 Şu anki ekonomik durum hakkında ne düşünüyorsunuz?    
 

Araştırmamıza katılanlara ekonominin şimdiki durumuyla ilgili değerlendirmelerini 

sorduğumuzda, aldığımız yanıtlara göre ortaya çıkan yüzdelik dağılım şu şekildedir; Çok kötü-

%10,2, Kötü-%31,1, Ne iyi ne kötü-%37,0, İyi-%21,3,Çok iyi-%0,4…”Kötü” ve “Çok kötü” şeklinde 

görüş belirtenlerin oranı toplamda %41,3’dür. 2011 yılı değerlendirmelerinde ortaya çıkan 

ağırlıklı olumsuz bakış açısı, ekonominin şimdiki durumunun değerlendirilmesinde de yakın 

yüzdelerle kendini göstermiştir. 

  

 
YÜZDE (%) 

Çok kötü 10,2 

Kötü 31,1 

Ne iyi ne kötü 37,0 

İyi 21,3 

Çok iyi 0,4 
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 2011 yılı için düşündüğünüzde faaliyette bulunduğunuz sektör açısından 

nasıl geçti? 
 

             Araştırmamıza katılanların kendi sektörlerini 2011 yılını düşünerek değerlendirmeleri sonucunda 

ortaya çıkan yüzdelik dağılım şöyledir; Çok olumsuzdu-%9,5,Olumsuzdu-%28,9,Ne olumlu ne olumsuzdu-

%34,4, Olumluydu–26,1,Çok olumluydu-%1,2.”Olumsuzdu” ve” Çok olumsuzdu” yanıtı verenlerin 

toplamda oranı %38,4’dür.”Olumlu” ve “Çok olumlu” yanıtı verenlerin toplamda oranı ise %27,3’dür. 

Katılımcılar 2011 yılını değerlendirirken kendi sektörleri açısından yüksek bir yüzdeyle olumsuz 

bulmuşlardır. 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Çok olumsuzdu 9,5 

Olumsuzdu 28,9 

Ne Olumlu ne olumsuzdu 34,4 

Olumluydu 26,1 

Çok olumluydu 1,2 
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 2011 yılı için düşündüğünüzde en çok hangi alanda sıkıntılarla 

karşılaştınız? 
 
      Araştırmamıza katılanların 2011 yılında en çok sıkıntı yaşadıkları alanların yüzdelik dağılımları 
şöyledir; Maddi sıkıntılar/Ödeme sıkıntısı-%26,1, Nakit akışı-%18,2, Alacakların tahsil edilememesi-%5,1, 
Müşteri bulunamaması/Talep yetersizliği-%15,4, Alım gücünün azalması-%7,5, Vergiler-%2,0,Sıkıntı yok-
%12,3, Bankalar-%1,6,Diğer-%11,9.  2011 yılında en çok sıkıntı yaşanan alanlarda ilk üç sırayı,  Maddi 
sıkıntılar/Ödeme sıkıntısı (%26,1), Nakit akışı (%18,2), Müşteri bulunamaması/Talep yetersizliği 
(%15,4) almaktadır.  

 

 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Maddi Sıkıntılar / Ödeme Sıkıntısı 26,1 

Nakit Akışı 18,2 

Alacakların Tahsil Edilememesi 5,1 

Müşteri Bulunamaması / Talep Yetersizliği 15,4 

Alım Gücünün Azalması 7,5 

Vergiler 2,0 

Sıkıntı Yok 12,3 

Bankalar 1,6 

Diğer 11,9 
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 2012 yılı ile birlikte satışlarınızda bir önceki yıla göre ne yönde değişme 

yaşandı ? 
 

 

2011 yılı düşünüldüğünde, 2012 yılında satışlarda ne gibi bir değişme yaşandığını sorduğumuz 

katılımcıların, bu soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Arttı-%11,5, Değişme olmadı-

%51,4,Azaldı-%37,2. En yüksek oran “Değişme olmadı” diyenlere aitken, “Azaldı” diyenlerin oranı da 

oldukça yüksek bir yüzdeye ulaşmıştır. “Arttı” yanıtı verenlerin oranı ise son derece düşüktür. 

 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Arttı 11,5 

Değişme olmadı 51,4 

Azaldı 37,2 
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 2012 yılı sonunda enflasyon beklentiniz yüzde (%) kaçtır? 
 

Katılımcıların 2012 yılı sonunda enflasyon oranlarının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili beklentilerinin yüzdelik 

dağılımı şöyledir; %4’ün altı-%1,6, %4-6-%5,7, %7-9-%18,6, %10-12-%27,3, %13 ve üzeri-%13,0, Fikrim 

yok-%34,4. Enflasyon beklentisini ortaya koymayarak, görüş bildirmeyenlerin oranı %34,4 iken, görüş 

bildirenler içindeki en yüksek yüzde %27,3 ile “%10-12” arasında bir enflasyon oranı bekleyenlere 

aittir.  

 

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE (%) 

% 4'ün altı 1,6 

% 4-6 5,1 

% 7-9 18,6 

% 10-12 27,3 

% 13 ve üzeri 13,0 

Fikrim Yok 34,4 
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 2012 yılı sonunda Dolar kuru beklentiniz nedir? 
 

2012 yılı sonunda dolar kuru ile ilgili beklentilerini sorduğumuz katılımcıların, verdikleri yanıtlara göre 

ortaya çıkan yüzdelik dağılım şöyledir; 1000-1200-%3,5, 1201-1400-%1,8, 1401-1600-%11,1, 1601-1800-

%37,6, 2001 ve üstü-%8,8. Dolar kuru beklentisinde %37,6 ile ilk sırayı 1601-1800 seçeneği alırken, ikinci 

sırada %37,2 ile 1801-2000 seçeneği, üçüncü sırada %11,1 ile 1401-1600 seçeneği yer almaktadır. 

 

DOLAR KURU YÜZDE (%) 

1.000 -1.200 3,5 

1.201 -1.400 1,8 

1.401 -1.600 11,1 

1.601 -1.800 37,6 

1.801 -2.000 37,2 

2.001+ 8,8 
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 Türkiye’nin ekonomik ve sosyal koşullarını düşündüğünüzde 2012 yılı 

içerisinde yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz? 
 

2012 yılında yeni bir yatırım planı yapma ile ilgili düşüncelerini aldığımız katılımcıların, verdikleri 

yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Evet planlıyorum-%17,4, Kararsızım-%9,5, Hayır planlamıyorum-

%73,1. Katılımcıların çok büyük bir bölümü (%73,1) içinde bulunduğumuz yılda yeni bir yatırım 

yapmayı planlamadıklarını belirtmişlerdir. 

 

 

YATIRIM PLANI YÜZDE (%) 

Evet, planlıyorum 17,4 

Kararsızım 9,5 

Hayır, planlamıyorum 73,1 
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 2012 yılında satışlarınızda ne yönde değişme bekliyorsunuz? 
 

Katılımcıların 2012 yılındaki satışlarıyla ilgili beklentilerinin yüzdelik dağılımı şöyledir; Artacak-%33,2, Ne 

artacak ne azalacak-%44,8, Azalacak-%22,0. Katılımcıların çok önemli bir bölümü, yüksek bir yüzdeyle 

(%44,8) bir önceki yıla göre satışlarında herhangi bir değişim olacağına inanmamaktadır. 

 

SATIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE (%) 

Artacak 33,2 

Ne artacak ne azalacak 44,8 

Azalacak 22,0 
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 2012 yılında ekonomide ne yönde değişme bekliyorsunuz?  
 

2012 yılında ekonomide beklenen değişimler ile ilgili aldığımız yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; 

Olumlu-%41,3, Ne olumlu ne olumsuz-%36,1, Olumsuz-%22,6.Ekonomide olumlu yönde bir değişim 

bekleyenlerin oranı %41,3’dür.  

 

 

 

 

YÜZDE 
(%) 

Olumlu 41,3 

Ne olumlu ne olumsuz 36,1 

Olumsuz 22,6 
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 Son dönemde ülkemizin siyasal durumunu nasıl görüyorsunuz ? 

 
 

Ülkenin siyasi durumunu son döneme bakarak değerlendirmelerini istediğimiz katılımcıların, verdikleri 

yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Olumlu-%44,6, Ne olumlu ne olumsuz-%25,7, Olumsuz-

%29,3.Katılımcıların önemli bir bölümü %44,6 ile siyasi durum ile ilgili olumlu görüş bildirmişlerdir. 

 
 

 

 
YÜZDE (%) 

Olumlu 44,6 

Ne olumlu ne olumsuz 25,7 

Olumsuz 29,3 

Fikrim Yok 0,4 
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 Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunu nedir? 

 
Araştırmamıza katılanların ülkemizin en önemli ekonomik sorununun ne olduğuna dair yanıtlarının 

yüzdelik dağılımı şöyledir; İşsizlik-%39,7, Cari açık-%7,1, Terör-%5,6, Para sıkıntısı/Geçim-%10,3, Dış 

borçlar ve dışa bağımlılık-%5,6,Gelir dağılımındaki adaletsizlik-%1,2, Kalifiye eleman-%2,4, Nakit para-

%2,0, Sorun yok-%2,8, Küçük esnafa sahip çıkılmaması-%2,0, Fikrim yok-%3,2, İhracat azlığı-%2,4, Diğer-

%15,9. İşsizlik %39,7 ile en önemli ekonomik sorun olarak görünürken, ikinci sırada %10,3 ile Para 

sıkıntısı/Geçim, %7,1 ile Cari açık seçenekleri yer almaktadır. Tek başına anlamlı bir yüzde 

oluşturmayan yanıtların toplanmış olduğu diğer seçeneğinin oranı ise %15,9’dur. 

 

 
YÜZDE (%) 

İşsizlik 39,7 

Cari Açık 7,1 

Terör 5,6 

Para Sıkıntısı / Geçim 10,3 

Dış Borçlar ve Dışa Bağımlılık 5,6 

Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik 1,2 

Kalifiye Eleman 2,4 

Nakit Para 2,0 

Sorun Yok 2,8 

Küçük Esnafa Sahip Çıkılmaması 2,0 

Fikrim Yok 3,2 

İhracat Azlığı 2,4 

Diğer 15,9 
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 Gemlik’in en önemli ekonomik sorunu nedir? 
 
İşsizlik-%31,0, Altyapı-%5,2, Yatırım eksikliği-%4,0, İmar/Ulaşım/Çevre-%5,2, Zeytine gereken önemin 

verilmemesi-%4,8, Gelir düşüklüğü ve para-%6,3, Belediye-%3,2, Sorun yok-%6,3, Fikrim yok-%10,3, 

Sosyal yapının değişmemesi-%1,6, Tanıtım ve reklam olmaması-%1,6, Bilgisizlik-%1,6, Diğer %19,0. 

Katılımcılar ülkenin en önemli ekonomik sorunu olarak gördükleri İşsizlik seçeneğini Gemlik’in de en 

önemli ekonomik sorunu olarak gördüklerini %31,0 oranıyla ortaya koymuşlardır. İkinci sırada %6,3 ile 

Gelir düşüklüğü ve para, üçüncü sırada ise aynı oranlarla (%5,2) Alt yapı ve İmar/Ulaşım/Çevre 

seçenekleri yer almaktadır. 

 
YÜZDE (%) 

İşsizlik 31,0 

Alt Yapı 5,2 

Yatırım Eksikliği 4,0 

İmar / Ulaşım / Çevre 5,2 

Zeytine Gereken Önemin Verilmemesi 4,8 

Gelir Düşüklüğü ve Para 6,3 

Belediye 3,2 

Sorun Yok 6,3 

Fikrim Yok 10,3 

Sosyal Yapının Değişmemesi 1,6 

Tanıtım ve Reklamın Olmaması 1,6 

Bilgisizlik 1,6 

Diğer 19,0 
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 Türkiye’nin en önemli siyasi sorunu nedir? 
      Katılımcılara göre Türkiye’nin en önemli siyasi sorunları şöyledir; Terör-%19,9, Muhalefet eksikliği-

%10,2, Muhalefet-%2,0, İktidar-%4,9, Siyasiler arasındaki iletişim eksikliği-%8,9, Dış siyasetin iyi 

yürütülememesi-%3,3, Dışa bağımlılık-%3,3, İç siyasetin iyi yürütülememesi-%7,3, Ekonominin kötü 

gidişi/İstikrarsızlık-%6,1, Sorun yok-%5,3, Fikri yok-%13,8, Güvensizlik ve özgürlüklerin kısıtlanması-%4,1, 

Diğer-%11,0.  Türkiye’nin en önemli sorunu olarak Terör %19,9 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırada %10,2 

ile Muhalefet eksikliği, üçüncü sırada ise %8,9 ile Siyasiler arasındaki iletişim eksikliği seçenekleri yer 

almaktadır. 

 
YÜZDE (%) 

Terör 19,9 

Muhalefet Eksikliği 10,2 

Muhalefet 2,0 

İktidar 4,9 

Siyasilerin Arasındaki İletişimsizlik 8,9 

Dış Siyasetin İyi Yürütülememesi 3,3 

Dışa Bağımlılık 3,3 

İç Siyasetin İyi Yürütülememesi 7,3 

Ekonominin Kötü Gidişi / İstikrarsızlık 6,1 

Sorun Yok 5,3 

Fikrim Yok 13,8 

Güvensizlik ve Özgürlüklerin 
Kısıtlanması 4,1 

Diğer 11,0 

 

 
 



 

 

19 

 Gemlik’in en önemli siyasi sorunu nedir? 
 
      Katılımcılara göre Gemlik’in en önemli siyasi sorunları şöyledir; Belediye-%32,8, Belediye Başkanının 

eksikliği-%5,9, Yatırımların yetersizliği-%2,5, Particilik-%5,5, Alt yapı-%1,7, Sorun yok-%11,3, Fikrim yok-

%18,5, Diğer-%16,0, Siyasi Kadroların yetersizliği-%5,9. %32,8 ile Gemlik’in en önemli sorunu olarak 

Belediye görülürken, ikinci sırada aynı oranlarla (%5,9) Belediye Başkanının eksikliği ve Siyasi 

Kadroların yetersizliği seçenekleri gelmektedir. Gemlik Belediyesinde yaşanan gelişmeler, Başkanlık 

makamının boşalması, tartışmalar ve kaos katılımcılarca en önemli sorun olarak görülmektedir. 

 
YÜZDE (%) 

Belediye 32,8 

Belediye Başkanının Eksikliği 5,9 

Yatırımların Yetersizliği 2,5 

Particilik 5,5 

Altyapı 1,7 

Sorun Yok 11,3 

Fikrim Yok 18,5 

Diğer 16,0 

Siyasi Kadroların Yetersizliği 5,9 
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 Hükümetin şimdiye kadarki ekonomi alanındaki performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
 

Hükümetin ekonomi alanında şu ana kadar göstermiş olduğu performansının değerlendirmesini yapan 

katılımcıların ortaya koyduğu görüşlerin yüzdelik dağılımı şöyledir; Çok kötü-%3,2, Kötü-%16,2, Ne iyi ne 

kötü-%23,8, İyi-%46,6, Çok iyi-%9,9, Fikrim yok-%0,8. İyi ve Çok iyi yanıtı verenlerin oranı toplamda 

%56,5’dir. Katılımcıların çok önemli bir bölümü hükümetin ekonomi alanındaki performansını olumlu 

bulmuşlardır.  

 
YÜZDE (%) 

Çok kötü 3,2 

Kötü 16,2 

Ne iyi ne kötü 23,3 

İyi 46,6 

Çok iyi 9,9 

Fikrim Yok 0,8 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 Hükümetin şimdiye kadarki siyasi alandaki performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
 

Hükümetin siyaset alanında şu ana kadar göstermiş olduğu performansının değerlendirmesini yapan 

katılımcıların ortaya koyduğu görüşlerin yüzdelik dağılımı şöyledir; Çok kötü-%2,4, Kötü-%14,7, Ne iyi ne 

kötü-%21,0, İyi-%48,8, Çok iyi-%10,3, Fikrim yok-%0,8. İyi ve Çok iyi yanıtı verenlerin oranı toplamda 

%59,1’dir. Katılımcıların çok önemli bir bölümü hükümetin siyaset alanındaki performansını olumlu 

bulmuşlardır.  

 

 
YÜZDE (%) 

Çok kötü 2,4 

Kötü 14,7 

Ne iyi ne kötü 21,0 

İyi 48,8 

Çok iyi 10,3 

Fikrim Yok 2,8 
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 Sizce ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasının önünde engel oluşturan 

en önemli unsur nedir? 

 
           Araştırmaya katılan üyelerimize ‘Sizce ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasının 

önünde engel oluşturan en önemli unsur nedir?’ diye sorduğumuz  da % 28,4’ü terör %15,6’sı 

dışa bağımlılık ve dış güçler, % 6,0‘sı cari açık, %4,4’ü işsizlik, %3,6’sı eğitimsizlik, %3,6’sı 

muhalefet, %4,0’ü üretim azlığı, %2,0’ı hükümet, %1,2’si istikrarsızlık, %2,4’ü yatırım azlığı 

,%4,0’ü bürokrasi ve siyaset yanıtını vermiştir.%1,2’si engel yok derken %7,6’sı fikrim yok 

yanıtını vermiştir.Diğer cevapların oranı ise %16,0dır. 

 

 
YÜZDE (%) 

Terör 28,4 

Dışa Bağımlılık ve Dış Güçler 15,6 

Cari Açık 6,0 

İşsizlik 4,4 

Eğitimsizlik 3,6 

Muhalefet 3,6 

Üretim Azlığı 4,0 

Hükümet 2,0 

Engel Yok 1,2 

Fikrim Yok 7,6 

İstikrarsızlık 1,2 

Yatırım Azlığı 2,4 

Bürokrasi ve Siyaset 4,0 

Diğer 16,0 
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 Cari işlemler açığı Türkiye ekonomisi için sürdülülebilirdir görüşüne ne 

derece katılıyorsunuz? 

 
           “Cari işlemler açığı Türkiye için sürdürülebilirdir” ifadesine katılıp-katılmadıklarını sorduğumuz 

katılımcıların, verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Katılıyorum-%18,3, Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum-%15,5, Katılmıyorum-%30,2, Fikrim yok-%36,1. Fikrim yok diyerek görüş beyan 

etmeyenlerin oranı %36,1, Katılmıyorum diyenlerin oranı ise %30’2’dir. 

   

 

 
YÜZDE (%) 

Katılıyorum 18,3 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 15,5 

Katılmıyorum 30,2 

Fikrim Yok 36,1 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 Yeni çıkan ÇEK yasası ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

 

 
Yeni çek yasası ile ilgili katılımcıların görüşleri şöyledir; Destekliyorum-%30,9, Desteklemiyorum-
%36,5, Fikrim yok-%32,1, Diğer-%0,4. Desteklemiyorum diyenler en yüksek yüzdeye (%36,5) 
sahipken, Fikir beyan etmeyenlerin oranı da %32,1’dir. 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Destekliyorum 30,9 

Fikrim Yok 32,1 

Desteklemiyorum 36,5 

Diğer 0,4 
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 Yeni Türk Ticaret Kanunundaki değişiklikleri biliyor musunuz? 

 

 
Yeni Türk Ticaret Kanunundaki değişikliklerden haberdar olup olmadıklarını sorduğumuz katılımcıların 

%18,5’i Evet biliyorum, %81,5’i ise Hayır bilmiyorum yanıtı vermişlerdir. 

 

 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Evet Biliyorum 18,5 

Hayır Bilmiyorum 81,5 
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 2012 yılında içerisinde  Türkiye’de ekonomik alanda öncelikli olarak 

adım atılmasını beklediğiniz konular nelerdir? 

 
 

Araştırmamıza katılan üyelerinin %26,4’ü işsizliğin azaltılması konusunda adım atılmasını 

beklerken %15,8’i yatırımların arttırılması, %7’si ekonomik kriz, %24,3’ü piyasanın 

canlandırılması, %7,8’i dış ticaretin arttırılması ve %11,6’sı üretimin arttırılması yanıtlarını 

vermiştir. Diğer yanıtını verenlerin oranı %7,2 dir. 

 

  YÜZDE (%) 

İşsizliğin Azaltılması 26,4 

Yatırımların Arttırılması 15,8 

Ekonomik Kriz 7 

Piyasanın Canlandırılması 24,3 

Dış Ticaretin Arttırılması 7,8 

Üretimin Arttırılması 11,6 

Diğer 7,2 
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 2012 yılı içerisinde, Gemlik’te ekonomik alanda ilk olarak adım 

atılmasını beklediğiniz konu nedir? 

 

 
            Gemlik’te ilk olarak adım atılması istenen konu %24,2 ile işsizliğin azaltılması olarak 

belirtmişlerdir. %18,3 oranında yatırımların arttırılması, %8,7’si oranında zeytinciliğe daha fazla 

önem verilmesi, %26,2’si oranında piyasanın canlandırılması, %9,8’i inşaat sektörünün 

hızlandırılması,%6,9'u tarıma destek verilmesi yanıtları alınmıştır.Diğer cevapların oranı %5,9 

dur. 

 

 

  YÜZDE (%) 

İşsizliğin Azaltılması 24,2 

Yatırımların Arttırılması 18,3 

Zeytinciliğe Daha Fazla Önem Verilmesi 8,7 

Piyasanın Canlandırılması 26,2 

İnşaat Sektörünün Hızlandırılması 9,8 

Tarıma Destek Verilmesi 6,9 

Diğer 5,9 
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 İşletmenizin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli unsur 

nedir? 

 
         Katılımcıların” İşletmenizin faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur nedir” sorusuna verdikleri 

yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Nakit sıkıntısı-%34,3, Alım gücünün düşük olması-%3,0, Büyük 

marketlerin çoğalması-%34,3, Talep daralması-%9,0, Rekabet-%17,9, Diğer-%1,5….İlk sırayı aynı 

oranlarla (%34,3) ile Nakit sıkıntısı ve Büyük marketlerin çoğalması alırken,  ikinci sırayı %17,9 ile 

Rekabet, üçüncü sırayı %9,0 ile Talep daralması almaktadır. 

 

 

 
YÜZDE (%) 

Nakit sıkıntısı 34,3 

Alım gücünün düşük olması 3,0 

Büyük marketlerin çoğalması 34,3 

Talebin daralması 9,0 

Rekabet 17,9 

Diğer 1,5 
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 2011 yılı için düşündüğünüzde Gemlik Belediye Başkanı’nın göreve 

geldiğinden bu yana genel olarak performansını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 

   
Gemlik Belediye Başkanının 2011 yılı genel performansını değerlendiren katılımcılarımızın verdikleri 

yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; Çok kötü-%4,4,Kötü-%23,5,Ne iyi ne kötü-%33,5, İyi-%31,9, Çok iyi-

%4,0, Fikri yok-%2,8… Gemlik Belediyesinde yaşanan tartışmalar, görev değişimleri ve kaosun sonucu 

Kötü yanıtı verenlerin %23,5 gibi bir orana ulaşmıştır. Aynı nedenlerle Ne İyi Ne Kötü yanıtı verenlerin 

oranı da %33,5’dir. 

 

 
YÜZDE (%) 

Çok kötü 4,4 

Kötü 23,5 

Ne iyi ne kötü 33,5 

İyi 31,9 

Çok iyi 4 

Fikrim Yok 2,8 
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 2011 yılı için düşündüğünüzde Gemlik Belediyesi’nin hizmetlerini 

düşündüğünüzde genel olarak ne derece memnunsunuz? 

 
Üyelerimize 2011 yılı için Gemlik Belediyesi’nin hizmetlerinden ne derece memnun 

olduğunu sorduğumuzda %5,9’u hiç memnun değilim, %28’i memnun değilim,%24,8’i 

ne memnunum ne memnun değilim,%35,4’ü memnunum,%2,8’i çok memnunum 

şeklinde yanıtlamıştır. Fikir belirtmek istemeyenlerin oranı %3,1 dir. 

 

 

 
  YÜZDE (%) 

Hiç Memnun Değilim 5,9 

Memnun Değilim 28 

Ne Memnunum Ne Memnun Değilim 24,8 

Memnunum 35,4 

Çok Memnunum 2,8 

Fikir Yok 3,1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Gemlik’te eksikliğini hissettiğiniz sosyal ve kültürel unsurlar nelerdir? 
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Son olarak üyelerimize “Gemlik’te eksikliğini hissettiğiniz sosyal ve kültürel unsurlar nelerdir?” 

diye sorduğumuzda % 9,2’si sinema, %11’i tiyatro, %9,4’ü çocuk parkı, % 12,9’u spor tesisi, 

%9,8’i restoran, %8,0’i alışveriş merkezi, %7,8’i bar-disko,%19,4’ü piknik alanları yanıtlarını 

vermiştir. Diğer yanıtını verenlerin oranı %2,5 dur. 

 

  YÜZDE (%) 

Sinema 9,2 

Tiyatro 11 

Çocuk Parkı 9,4 

Kent Meydanı 9,9 

Spor Tesisi 12,9 

Restoran 9,8 

Alışveriş Merkezi 8 

Bar-Disko 7,8 

Piknik Alanları 19,4 

Diğer 2,5 

 

  

 

 


