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Özet 

De�irmen Bo�azı, Balıkesir’in kuzeyinde, Bursa yolu üzerinde �ehre 10 km 
mesafededir. Bu alan 1957-1963 yılları arasında a�açlandırılmı�tır. Yapılan a�açlandırma 
çalı�masında 22 tür i�ne yapraklı, 29 tür geni� yapraklı olmak üzere toplam 51 türden olu�an 
329.741 adet fidan dikilmi�tir. Altyapı ve üst yapı çalı�malarının tamamlanması ile mesire yeri 
haline gelen De�irmen Bo�azı, günümüzde kalabalık nüfus, gürültü, yo�un trafik ve yapıla�ma 
gibi �ehirsel problemlerden bunalan Balıkesir halkına, özelikle yazın ve hafta sonları rekreaktif 
faaliyetlerde bulunma imkânı sa�lamaktadır. Alanın bir ba�ka önemli özelli�i ise Balıkesir’deki 
tüm gelir seviye guruplarına hitap etmesidir. Özellikle Edremit Körfezi  ( Burhaniye, Akçay, 
Altınoluk, Küçükkuyu ve Ayvalık vb. ) çevresinde yazlık evleri bulunan yüksek gelirli aileler, 
yaz tatillerinde ve hafta sonlarında dinlenmek için körfeze gider ve De�irmen Bo�azını ancak 
bahar aylarında kullanırken, geliri dü�ük gurup alanı bütün yaz boyunca kullanmaktadır. 
De�irmen Bo�azı, gelir seviyesi dü�ük veya yüksek her guruba ve ö�rencilere dinlenme imkânı 
sa�lamaktadır. Ula�ımı oldukça kolay olan ve alternatifi bulunmayan De�irmen Bo�azı yılda 25-
30 bin ki�i tarafından ziyaret edilmekte, ziyaretçiler burada dinlenmekte ve �ehrin stresini atarak 
geri dönmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sanayile�me, nüfus artı�ı, �ehirle�me, �ehirsel problemler, 
rekreasyon.                                                       

 

Abstract 

Degirmen Bogazi, a daily recreational area, is 10 km away  from the centre of 
Balıkesir city in the north by the Bursa highway. The resort was forested between 1957 and 
1963. During the forestation period, a total of 329,741 trees were planted, composed of 51 
species, 29 of which were deciduous and 22 were coniferous. After completing its infrastructure 
and super structure, Degirmen Bogazi became a promenade, which gave an opportunity for 
recreative activities for those who were stressed from urban problems especially in summers and 
at weekends. Another feature of the resort is that it appeals to different income level groups in 
Balikesir. People with higher income in Balikesir usually have summer houses in Edremit Bay 
(Burhaniye, Akçay, Altinoluk, Küçükkuyu and Ayvalik) and  spend most of summers in these 
second homes and use the resort only in early spring but those with lower income cannot find the 
opportunity to go to coast and spend most of the summer in the resort. The resort gives 
opportunity for resting for almost all income groups, high or low, for students and, for 
government officials. Easily accessible, Degirmen Bogazi has no alternative and is visited yearly 
by 25 to 30 thousand people who rest and  get rid of stress before they return to the city.    
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1. G�R��  

�ehirler, bir plana göre kurulmu�, on binlerce insanı barındıran ve insanların geçiminde tarım 
dı�ı kaynakların hâkim oldu�u en büyük yerle�meler (Atalay, 2004) olarak tanımlanmaktadır. Dar 
alanlarda büyük insan topluluklarının birlikte ya�adı�ı �ehirlerde, insanlar yo�un bir çalı�ma temposu 
içerisindedirler. Planlı geli�memi� �ehirlerde nüfusun kalabalık, yerle�im alanların dar olması konut ve 
i�yeri amaçlı meskenleri �ehirlerde hâkim duruma getirmi�tir. Balıkesir örne�inde oldu�u gibi bu tip 
yerle�melerde, insanları dinlendiren ve rahatlatan ye�il alanlar ikinci plana itmi�tir.  

Ülkeler, sa�ladı�ı katma de�er ve istihdamdan dolayı sanayile�meyi kalkınmanın önko�ulu 
olarak görmektedir. Türkiye sanayile�me sürecine 1950’li yıllarda girmi�tir. Hazırlanan tüm be� yıllık 
kalkınma planlarında bu sektöre özel önem verilmi�tir. Bu dönemde birçok sanayi tesisleri �ehirlerde 
kurulmu� veya sanayi tesisleri kuruldukları yerleri �ehir haline dönü�türmü�tür. Bütün bu geli�meler 
1980’li yıllardan sonra, kırsal alanları itici, kentsel alanları ise çekici hale getirmi�tir. Bunlara ula�ım ve 
ileti�imin geli�mesi ile ortaya çıkan iletici gücün eklenmesiyle kırsal alanlardan �ehirsel alanlara do�ru 
yo�un bir nüfus göçü ya�anmı�tır. Cumhuriyetin ilk yıllarında %16’larda olan �ehirsel nüfus oranı 
günümüzde %75’lere kadar çıkmı�tır.  

Ba�ta sanayi tesisleri olmak üzere, konut bacaları ve motorlu araç egzozlarından çıkan gaz ve 
partikül gibi kirletici unsurlar, �ehirlerde sera etkisine neden olmaktadır. Asfaltla kaplı yollar, güne�ten 
gelen ısıyı tutmaktadır. Bu �ekilde �ehirlerin, çevrelerindeki kırsal alanlara göre 1-50C daha sıcak 
olmasına neden olmaktadır (�ekil 1). �ehirlerdeki ye�il alanların azlı�ı hissedilebilir miktarda sıcaklık 
artı�larına yol açmaktadır. Gün boyu güne� altında kalan koyu renkli yüzey ve asfalt yollardan yansıyan 
uzun dalga boylu enerji, gece boyunca sıcaklı�ın yüksek olmasına neden olarak �ehirlerdeki insanları 
rahatsız etmektedir (Aydın, 2009). 

�ehirler, kalabalık nüfusları, yo�un meskenleri, asfalt yolları ve kaldırımları ile kültürel çevreyi 
olu�turmu�tur. �ehirlerde, gürültü, trafik, çevre ve görüntü kirlili�i, çöpler ve fosil yakıtların a�ırı 
tüketiminden kaynaklanan hava kirlili�i gibi de�i�ik problemleri gündeme gelmi�tir. �nsanın �ehirlerdeki 
yo�un çalı�ma temposu, insanı, adeta sürekli bir yere yeti�meye çalı�an, hayatı ko�u�turmaktan ibaret 
olan canlıya dönü�türmü�tür. Bu durum insanlarda yeni pek çok fiziksel, ruhsal ve sosyal problemleri 
ortaya çıkarmı�tır. Ayrıca alternatif faaliyetlerin sınırlı oldu�u �ehir ya�amı, enerjisini bo�altamayan, 
do�al çevre ile ha�ır ne�ir olamayan, fiziksel ve ruhsal problemli bir insan neslinin ortaya çıkması 
tehlikesini de gündeme getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ekil 1: �ehirsel ve kırsal alanda ö�leden sonra sıcaklıklarının da�ılımı (Karakuyu’dan 2004). 

 

��te bu durumda insanları bu yapay çevreden uzakla�tıracak, ruhen dinlendirecek, rahatlatacak, 
enerjisini bo�altacak, hayata sarılma ve çalı�ma arzusunu artıracak do�al ve ye�il alanlara ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Bu alanlar, çocuklara oyun oynama ve enerjisini bo�altma imkânı vererek, do�ayı 
sevdirecektir. Bu durum �ehir merkezine yakın, ula�ımı kolay, fazla zaman almayan ye�il alanları önemli 
hale getirmi�tir. �nsanlara, adeta birer ısı adası haline dönmü� �ehirlerden kurtarıp, daha serin yerlerde 
zaman geçirme fırsatı verecek yerler de buralarıdır. Sıcaklıklar �ehir merkezlerinde yüksek iken, tarım 
arazileri ve ormanların bulundu�u do�al ortamlarda nispeten daha azdır. Aradaki sıcaklık farkı bazen 
50C’yi dahi bulabilmektedir (Karakuyu, 2004). 

Türkiye’de 02.09.1999 tarihli “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dı�ında Kalan Belediyeler Tip 
Yönetmeli�inde De�i�iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gere�i �ehirlerde ki�i ba�ına aktif ye�il alan 
miktarı, büyük�ehir belediyeler haricinde belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 10m2 olması 
gerekmektedir. Ancak çalı�ma alanımız olan Balıkesir’de bu miktar 2008 yılında ki�i ba�ına 3.6m²’dir 
(Aydın, 2009. Bu nedenle De�irmen Bo�azı; hafta sonu, yazın uzun günlerinde mesai saatinden sonra 
insanlara rekreasyon imkanı sa�ladı�ı için, Balıkesir halkı için oldukça önemlidir. 

Latince “re-tekrar” ve “create-yaratma” kelimelerinden türetilen rekreasyon, kaybedilen bir 
gücün yeniden kazanılması anlamına gelmektedir. Rekreasyon ev ve yerle�im alanı dı�ında bo� zamanları 
temiz hava alarak, dinlenerek, yürüyü� yaparak de�erlendirme bununla ilgili etkinlik (Atalay, 2004) 
�eklinde tanımlandı�ı gibi, serbest zamanlar içinde yapılan, bireyin kendi iste�i ve iç itimi sonucu olu�an, 
bireyi fiziksel ve dü�ünsel yönden yenilemeyi amaçlayan; bireyin toplumsal, ekonomik, kültürel 
olanakları ve ya�adı�ı toplumun yapısı ile ba�ımlı olarak yapılan etkinlikler bütünü (Koç 1991; Akt. 
Akten,2003) olarak da tanımlamaktadır. Rekreasyon faaliyetlerinin ana amacının, serbest zaman içinde, 
dinlenme ve enerji toplama gere�ine (Gülez 1989) de dikkat çekilmektedir. 

Bu çalı�mada, Balıkesir halkının adeta bir nefes bahçesi olan, enerjilerini yeniden depolayıp, 
stres attıkları De�irmen Bo�azı’nın önemi ve yararlanma biçimleri ortaya konulmaya çalı�ılmı�tır.  

 

2. ÇALI�MANIN ÖNEM�  

Sanayile�menin hızlı nüfus artı�ına, buna ba�lı olarak da hızlı ve düzensiz �ehirle�meye neden 
oldu�u bilinmektedir. Plansız �ehirler adeta geli�igüzel mesken ve insan yı�ınları haline gelmi�tir. 
�ehirlerin fiziksel yapılarından ve çok yo�un olan �ehir ya�antısından dolayı, sosyal bir varlık olan 
insanlarda farklı problemler ortaya çıkmı�tır. �nsanlar psikolojik ve ruhsal problemlerden kurtulmak, 
dinlenerek enerjilerini yenilemek ve depolamak ihtiyacı hissetmektedir. Bunu çalı�tıkları ve ya�adıkları 
suni ortamdan kaçıp; do�al, sessiz, insanın bedensel ve ruhsal dinlenmesini sa�layacak yerlere giderek, 
orada güzel vakitler geçirerek yapabilmektedir. Uzun yaz tatillerinde daha uzak yerlere giderek dinlenen 
�ehir insanı, çalı�ma döneminde hafta sonu tatillerinde ve uzun yaz günlerinde mesai çıkı�larında 
�ehirlerin çevrelerinde ula�ımı kolay ve kısa sürede olan mesire yerlerine giderek dinlemekte ve stres 
atmaktadır. Daha birçok i�levi olan ve farklı ekonomik yapıdaki insanlara hitap eden bu alanlar 
günümüzde daha da önemli hale gelmi�tir.  

Bu çalı�mada, Balıkesir’de ba�ka bir alternatifi bulunmayan rekreasyon alanı, De�irmen Bo�azı 
incelenmi�tir. Çalı�mada, alanının co�rafi özellikleri, nasıl olu�turuldu�u ortaya konulmu�, hafta içi ve 
hafta sonlarında, farklı gün ve saatlerde alana gidilerek, buraya gelenlere sosyal yapıları, geli� sebepleri, 
ekonomik durumları, alandan ne zaman ve nasıl yararlandıkları ile ilgili sorular içeren “De�irmen Bo�azı 
Memnuniyet Anketi” uygulanmı� ve elde edilen sonuçlar yorumlanmı�tır. 

 

3. CO�RAF� KONUM 

De�irmen Bo�azı, Balıkesir �ehir merkezine 10 kilometre mesafede ve Balıkesir-Bursa karayolu 
üzerinde yer alan yer almaktadır. Denizden yüksekli�i ortalama 225 metre olan De�irmen Bo�azı, kuzey-
batıdan güney-do�uya do�ru uzanan Köteyli ve Kahveci derelerinin havzaları içerisinde, %10-35 arasında 

e�imli bir arazi üzerinde yer alır (Foto 1). Park yerleri ve piknik sahaları ile yakla�ık 175 ha’lık alana 
sahip, orman içi mesire yeridir. 
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�ekil 2: De�irmen Bo�azı Lokasyon Haritası 

 

 
Foto 1: De�irmen Bo�azı ve Çevresine Ait Uydu Görüntüsü 

De�irmen Bo�azı, il merkezine yakın ve eri�ilebilirli�in kolay, fiziki �artlarının da uygun olması 
dikkate alınarak 1957-1963 yılları arasında gerçekle�tirilen fidan dikimi ile olu�turulmu�tur. A�aç ve 
çalılardan 51 tür bitki, 4 adet göletin bulundu�u alanda küçük kayalıklar ve tırmanma amaçlı patika yollar 
da yer almaktadır. Sahip oldu�u farklı özelliklerle birden fazla rekreasyon etkinliklere imkan 
sa�lamaktadır. De�irmen Bo�azı, toplamda 175 hektar büyüklü�ündeki olup, 103 hektarlık (%59) bir 
kısmı rekreasyon amaçlı kullanılırken, 72 hektarlık (%41) kısmından ise a�açların sık olması, yer 
�ekillerinin a�ırı derecede e�imli olmasından dolayı bu amaçla kullanılamamaktadır. 
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4. DE��RMEN BO�AZI’NIN F�Z�K� CO�RAFYA ÖZELL�KLER� 

Ülkemiz genç olu�umlu jeolojik bir sahada yer aldı�ı için tektonik olarak oldukça hareketlidir. 
Tektonik hareketlerden fazla etkilenen De�irmen Bo�azı ve yakın çevresi, jeolojik olarak heterojen bir 
yapıya sahiptir. Alanın kuzey ve kuzey-do�usu andezit kayaçlardan, güney ve güney-batısı ise 
metamorfik kayaçlardan olu�maktadır. Alanın çevresinde pek çok aktif fayın olması nedeniyle bölge, 1. 
derecede deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir. 

Alanın jeomorfolojisine bakılacak olursa; Köteyli Deresi su toplama havzasının inceleme alanına 
dâhil olan bölümünde ana akarsu vadisi asimetrik bir vadi a�ı görüntüsü vermektedir. Bunun nedeni ise, 
Köteyli Deresi’nin kuzey-güney yönlü, dü�ey atımlı çizgisini takip etmesidir. Günümüzde yerel kaide 
seviyesi durumunda olan Köteyli Deresi, gerek mekanik gücü, gerekse bünyesine aldı�ı materyali zemine 
ve yanlara çarparak korozyon yoluyla kendi denk e�risine ula�maya çalı�maktadır. Alan içinde bulunan 
volkanik sahada litolojik yapı aynı oldu�u için vadi yamaçları asimetriktir ve aynı ölçüde a�ınmaya 
u�ramı�tır. 

Toprak, kumlu-killi balçık karakterinde ve demir miktarının fazla oldu�unu gösteren kırmızı 
renktedir. Dere tabanında 120 cm’yi geçen toprak derinli�i sırtlara do�ru azalmakta olup, ana kaya olan 
andezitler sırtlarda yer yer aflore olmaktadır. Alanda alüvyal, rendzina ve kireçsiz kahverengi toprak 
türleri bulunmaktadır. Alüvyal topraklar alanın güney kesiminde, rendzina topraklar kuzey-do�usunda yer 
alırken, kireçsiz kahverengi topraklar ise alanın geni� bir bölümüne yayılmı�tır. 

De�irmen Bo�azı 1957-1963 yılları arasında yapılan a�açlandırma çalı�maları ile alana,  i�ne 
yapraklı 22 tür, geni� yapraklı 29 tür olmak üzere toprak 51 türden olu�an 329.741 adet fidan dikilerek 
olu�turulmu�tur. ��ne yapraklılar; karaçam, kızılçam, fıstık çamı, sahil çamı, veymut çamı, Halep çamı, 
sarıçam, batı sarıçamı, sedir, ladin, servi, mavi servi, yalancı servi, göknar, melez, ardıçtan olu�maktadır. 
Geni� yapraklılardan ise; di�budak, karaa�aç, kızıla�aç, Akçaa�aç, akasya, çınar, badem, kestane, ceviz, 
nar, ıhlamur, me�e, sarı salkım, salkım sö�üt, adi sö�üt, kanada kava�ı, yerli kavak, ak kavak, melez 
kavak, erguvan, katır tırna�ı, sandal, mimoza ve zakkum dikilen türlerin bazılarıdır. 

De�irmen Bo�azı’nı kuzey-güney yönünde boydan boya kateden Köteyli Deresi, yaz 
mevsiminde bir-iki ay dı�ında akı� gösterir. Bu dere üzerinde 4 adet bent ve 1 su rezervi vardır. Alanın 
do�u sınırını olu�turan Kahveci Deresi’nde de kı� ve bahar aylarında yüzeysel akı� gerçekle�mektedir. 
Derelerin dı�ında alanda 2 adet kaynak ile 1 kuyu bulunmaktadır. 

 

5. DE��RMEN BO�AZI ORMAN �Ç� D�NLENME YER� 

De�irmen Bo�azı 1957-1963 yılları arasında yapılan a�açlandırma çalı�ması ile olu�turulmu�tur. 
Bu alan bir orman içi dinlenme yeri olup, toplam 175 hektarlık alanın %59’uk kısmı olan 103 hektarlık 
kısmından rekreasyon amaçlı yararlanılmaktadır. De�irmen Bo�azı,  Orman Kanunu’nun 25. Maddesi ile 
2873 Milli Parklar Yasasına istinaden çıkarılan ve 12.12.1986 ve 19309 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Milli Parklar Yönetmeli�i’ne göre  “B” tipi Orman �çi Dinlenme alanı olarak kabul 
edilmektedir. B tipi orman içi dinlenme alanları �ehir merkezlerinin yakın çevresinde, yüksek ziyaretçi 
potansiyeli bulunan ve günübirlik kullanım tesislerine sahip alanlardır. Alan Balıkesir-Bursa karayolu ile 
ikiye bölünmekte ve yolun do�usunda kalan kısımdan günümüzde rekreaayon amaçlı 
yararlanılmamaktadır. 

 
Tablo 1: De�irmen Bo�azı’ndaki Yapı ve Tesisler 

Yapı ve Tesis Türü Sayısı Yapı ve Tesis Türü Sayısı 
Giri� Kontrol Binası 1 Basket-Voleybol Sahası 1 
Jandarma Kontrol Binası 1 8’li Tuvalet 5 
40 Kapasiteli Otopark 1 Su Deposu 3 
�dare Binası 1 Ya�mur Barına�ı 2 
Lojman 2 Çift Musluklu Çe�me 9 
Yangın Gözetleme Kulesi 1 Köprü 2 
Kır Gazinosu 1 Su Kanalı 5 
Yangın Ekip Binası 1 Mescit 1 
Çocuk Oyun Alanı 3 Su Bendi 1 

 Kaynak: De�irmen Bo�azı Orman �çi Dinlenme Geli�im Planı (2004) 
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Kahveci Deresi ve karayolu, inceleme alanının do�u sınırını olu�turmaktadır. Alanın di�er 
tarafında De�irmen Bo�azı ve Geyiktepe Devlet Ormanları bulunmaktadır. Bu alan içerisinde Kahveci ve 
Köteyli Dereleri bulunmakta olup, Akkaya, De�irmen ve Kalfa tepeleri de alana dâhildir.  

De�irmen Bo�azı’ndaki a�açlandırma çalı�maları tamamlandıktan sonra alanın mesire amaçlı 
kullanıma açılması için alana çe�itli yapılar in�a edilmi�tir. Bunlar; giri� kontrol binası, jandarma kontrol 
binası, 40 araç kapasiteli otopark, idare binası, 2 daireli lojman, yangın gözetleme kulesi, kır gazinosu, 
yangın ekip binası, çocuk oyun alanı, basketbol-voleybol sahası, mescit, tuvalet, su deposu, 2 musluklu 
çe�me, ya�mur barına�ı, su bendi, su ta�ıyan kanal ve köprüdür (Tablo 1). 

 

 
Foto 2: De�irmen Bo�azı Mesire Alanı Giri� Kapısı 

 

De�irmen Bo�azı’na giri�, ki�i ba�ı veya araç ba�ı ücret verilerek yapılmaktadır. Sahip oldu�u 
do�al �artlar ile çe�itli rekreasyonel kullanımlar için uygun olan alandan çok farklı �ekillerde 
yararlanılmaktadır. Balıkesir’deki spor kulüpleri kondisyon geli�tirmek için buranın temiz havalı, bol 
oksijenli ve tırmanma parkurlu �artlarını kullanmaktadır. Bireysel ko�u, yürüyü� yapanların dı�ında, 
topluluk, dernek, hatta itfaiye gibi kurulu�lara da sportif amaçlı olarak de�erlendirilmektedir. Aile, 
arkada� gurubu, kurum, dernek, vakıf ve okul gibi kurumlara de�i�ik sosyal etkinlik ve klasik piknik 
yapma imkânı da sunmaktadır. Çocuklar için yapılan oyun alanları da çocuklar için oldukça caziptir. 
Özellikle ilkbahar mevsiminden kı� ba�langıcına kadar olan dönemde ( Nisan ortasından Kasım ayının ilk 
yarısına kadar )  

Aileler; piknik yapmak, dinlenmek ve stres atmak amacıyla adeta buraya akmaktadır. Okulların 
son günlerinde, hafta içi sınıf ve arkada� gurubu piknikleri dikkat çekerken, hafta sonlarında ise aileler 
yo�un ilgi göstermektedir. �nsanlar, kendileri için en uygun yerleri yer kapmak amacıyla, sabahın erken 
saatlerinde alana gelmekte, kahvaltılarını da burada yapmaktadırlar. Özellikle Pazar günleri ö�le 
saatlerinde, a�ırı yo�unluktan dolayı, oturacak yer dahi bulunmayacak derecede kalabalık olmaktadır. 

De�irmen Bo�azı’na giri� ücretli olup, makbuz kesilmesine ra�men gelenlerle ilgili istatistikler 
düzenli olarak tutulmamı�tır. Makbuzlar; yeti�kin, ö�renci ve araç ba�ı olmakta, araçlardaki ki�i sayısı 
farklı oldu�u için rakamlar güvenilir olmaktan çıkmaktadır. Alanın yılda yakla�ık 30 bin kez  ziyaret 
edilmesi alanın önemini ortaya koymaktadır. Alana gelenlerin sayısında, oldukça kurak geçen bazı yaz 
dönemlerinde yangın ihtimaline kar�ı valilikçe mangal yakma yasa�ı uygulaması sebebiyle dü�ü�ler 
ya�anmaktadır. 
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Foto 3: �ehir Halkına Görsel �ölen Ya�atan Su Bendi 

 

6. DE��RMEN BO�AZI’NIN BALIKES�R �Ç�N REKREASYON AÇISINDAN 
ÖNEM� 

Rekreasyon, insanların ya�amında önemli yeri olan, zihinsel olarak bir yenilenme faaliyetidir. 
�nsanların bedenini ve zihnini dinlendirmek ve tazelemek ihtiyacını kar�ılar. �nsanların i�ten arta kalan 
zamanlarda de�i�ik ve e�lenceli zaman geçirmek için yaptı�ı aktiviteleri içerir. (Tümertekin, Özgüç, 
2003) Bo� zamanı de�erlendirme, e�lence anlamına gelen rekreasyonun önemli türlerinden biri de orman 
içi rekreasyon faaliyetidir. Orman içi rekreasyon oldukça yaygın bir dinlenme çe�idi olup, imkan verdi�i 
farklı etkinliklerle önemli bir yere sahiptir. Ba�ta kampçılık, piknikçilik olmak üzere, gezinti, trekking, 
hiking ve zihinsel dinlenme gibi aktiviteleri içerir (Yücel, A�an ve di�erleri: 2006). 

 

Tablo 2: Balıkesir �ehri Çevresindeki Mesire Yerleri ve Durumları 

Adı �ehre Mesafesi (Km) Alanı (Ha) Giri�in Ücretli Olup Olmadı�ı Sınıfı 
De�irmen Bo�azı 10 175 Ücretli B 

Kertil 65 5.1 Ücretsiz C 
Ça�ı� 18 25 Ücretsiz C 

Necati Sezgin 40 5 Ücretsiz C 
Çorbacıo�lu 63 2.5 Ücretsiz C 

 

Ye�il alanlar �ehir insanı için oldukça önemlidir. Bu nedenle ku�kusuz bu alanlar kent 
planlamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sanayile�mi� kentlerde ye�il alanlar insanların 
temiz hava almak, dinlenmek, e�lenmek gibi ihtiyaçlarını kar�ılaması açısından önemlidir. �ehirlerde yer 
alan rekreasyon faaliyetleri kısa süreli bo� zamanlarda ve insanların kendi yakın çevrelerinde 
yapabilecekleri faaliyetlerdir (Tezcan, 1994).  

Balıkesir �ehri çevresinde farklı yerlerde ye�il alanlar bulunmakta olup, önemli bir kısmı; yeni 
a�açlandırıldı�ı, rekreasyon amaçlı düzenlenmedi�i, yeterli olmadı�ı ve mesafe olarak �ehir merkezine 
uzak oldu�undan dolayı pek ra�bet görmemektedir (Toblo 2. De�irmen Bo�azı,“Kent merkezine yakın 
olması, sahip oldu�u donanımlar, ortasındaki göl ve çevresindeki bitki örtüsünün olu�turdu�u manzara 
güzelli�iyle rekreasyon potansiyeli yüksek bir alandır” (Kuvan, 1997). Farklı aktivitelere imkân sa�layan 
De�irmen Bo�azı, oldukça fazla ra�bet görmektedir. Ula�ım açısından yakın olması, özel otomobili 
olmayanlar için, yaz aylarında düzenli toplu ta�ıma araçlarının bulunması da ba�ka bir avantajıdır. Ayrıca 
her türlü gelir düzeyine sahip halka hitap etmektedir. Özellikle yaz aylarında Edremit Körfezi bölgesinde 
yazlı�ı olmayan, denize gitme imkânı bulunmayan ki�iler ve aileler için önemli bir alternatif olmaktadır. 
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Foto 4: Ya�ı�tan ve Güne�ten Korunmak Amacı ile Düzenlenen Kapalı Alan 

De�irmen Bo�azı’nın e�im açısından uygun yerleri havaların ısınmasıyla beraber, halk 
tarafından piknik amacıyla kullanılır. Alanda sportif amaçlı ko�unun yanı sıra kermes, sergi ve veda 
yemekleri gibi, çe�itli kurum ve kurulu�larca gerçekle�tirilen sosyal faaliyetler için de oldukça uygun bir 
alandır. Bu alanda Balıkesir Da�cılık �htisas Kulübü ve Balıkesir Üniversitesi ve Kı� Sporları Külübü 
üyeleri tarafından, alanın kuzeyindeki Akkaya’da temel kaya tırmanı�ı ö�renme ve e�itim çalı�maları 
yapılmaktadır. Tırmanma e�itimi için buranın seçilmesinin nedeni; ula�ımın kolay olması, temel kaya 
tırmanı�ını ö�renmek için uygun bir kayalı�ın bulunması, su kaynaklarının ve temel ihtiyaç tesislerinin 
bulunması gibi avantajlara sahip olmasıdır. 

De�irmen Bo�azı ayrıca e�itim kurumlarının ders dı�ı, sosyal faaliyetlerinde de tercih 
edilmektedir. �lkö�retim, lise ve üniversite ö�rencilerinin, sınıf ve arkada� gurupları pikniklerinin de 
yapıldı�ı bir rekreasyon alanıdır.   

 De�irmen Bo�azı insanlara açık havada dinlenme ve e�lenme olana�ı sa�lar. Temiz hava, 
sessizlik gibi gereksinimleri kar�ılar. �ehrin insanlarını, kendilerini bunaltan, sıkıntı ve stres veren 
ortamdan uzakla�tırır. 

 
Foto 5: Görselli�i ile �nsanı Dinlendiren Gölet 
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 De�irmen Bo�azı; bol oksijeni, temiz havası ve ye�il renginin her tonunun bulundu�u görsel 
güzelli�i ile rekreasyonel faaliyetler için son derece uygun bir alandır. De�irmen Bo�azı, sahip oldu�u 
birçok imkandan dolayı her yıl buraya gelen ortalama 25-30 bin Balıkesir’liye hizmet veren rehabilite 
merkezi gibidir. 

 

7. DE��RMEN BO�AZI’NA GELENLER�N SOSYAL ÖZELL�KLER� 

 De�irmen Bo�azı’na gelenlerin sosyal, ekonomik ve meslek durumları, ya� yapıları ile alana 
geli� nedenlerini ortaya koymak amacıyla haftanın farklı günlerinde ziyaretçilere “De�irmen Bo�azı 
Memnuniyet Anketi” uygulanmı�tır. 

 De�irmen Bo�azı’na gelenlerin %67’sini geliri 500-1500 lira arasında olanlar olu�turmaktadır. 
Gelenlerin %28’i 1500 liradan fazla gelire sahipken, %5’nin geliri ise 500 liranın altındadır. Bu durum 
alandan yararlananların orta gelir düzeyine sahip insanların a�ırlıkta oldu�u göstermektedir. Geliri 500 
liradan az olanlar en az gelen gurubu olu�tururken, geliri 1500 liradan fazla olanlar, alternatif faaliyetler 
yapma imkanlarına sahip oldukları için di�er guruptan daha az katılım gerçekle�tirmektedirler. 

 Alana gelenlerin meslek gruplarının da�ılı�ında ço�unlu�u %30’luk oranla memur ve aynı 
oranla ö�renciler olu�turur. En çok bu iki grup alanı ziyaret etmektedir. Bunun dı�ında ev hanımı, esnaf, 
emekli grubunun oranları birbirine yakındır. Bu meslek gruplarının oranları ise, sırasıyla %16 ev anımı, 
%11 esnaf, %8 emekli ve %5 di�er meslekleri yapanlardır.  

 Alana gelen ziyaretçilerin büyük bir ço�unlu�unu %54’lük bir payla 20-40 arası ya�a sahip 
insanlar olu�turmaktadır. Yani, alanı daha çok genç nüfus ziyaret etmektedir. Bu ya� grubundan itibaren 
ya� arttıkça, gelenlerin oranı dü�mektedir. Ziyaretçilerden 40-60 ya� arası olanlar %20, 60 ya� ve üzeri 
olanlar ise %5’dir. Alana gelenlerin %21’ini 20 ya� ve altında olanlar olu�turmaktadır. Bu gurubun bir 
kısmı aileleriyle, bir kısmı da okuldan arkada� guruplarıyla birlikte alana gelmektedir. 

 De�irmen Bo�azı’na her hafta gelen yoktur. �nsanlar farklı yerler tercih ettikleri için her hafta 
buraya gelmemektedir. Yılda bir gelenlerin oranı %57 ve çok ender gelenlerin oranı ise %33’tür. Piknik 
sezonunda her hafta gelenlerin oranı ise %10’dur. Anketin katılan ö�rencilerden büyük bir ço�unlu�unun 
alana geli� sıklı�ı yılda birdir. Bu nedenle yılda bir ve ender gelenlerin oranı daha yüksektir. 

 Alana gelenlerin büyük ço�unlu�unu özel oto ile gelenler olu�turmaktadır. Bu oran %57’dir. 
Oranın bu kadar yüksek olmasının nedeni, alana ailesiyle gelenlerin buraya ula�ımda özel otolarını 
kullanmalarıdır. Alana gelenlerin %33’ü ise minibüsle gelmektedir. Bu yöntem daha çok ö�renciler 
tarafından tercih edilmektedir. Alana motosiklet ve bisiklet ile gelenlerin oranı ise %10’dur. Alan �ehir 
merkezine yürüyü� mesafesinde olmadı�ı için bisikletle gelmek çok zordur ve tercih edilmemektedir. 
Motosiklet ula�ım, kapasite olarak çok fazla ki�i ta�ımadı�ı, piknik için gerekli malzemelerin getirilmesi 
zor oldu�u için pek tercih edilmemektedir. 

 De�irmen Bo�azı’na gelenlerden %63’ü giri�te alınan ücretin buraya geli�lerine bir engel 
olu�turmadı�ını, %37’si ise engel oldu�u ve alınmaması durumunda alana daha sık geleceklerini ifade 
etmektedir. 

 De�irmen Bo�azı, ziyaretçilerinin %95’ini havaların güzelle�ti�i ve ısındı�ı mevsimler olan 
ilkbahar ve yaz mevsimlerin de a�ırlamaktadır. Bu mevsimler daha çok piknik ve yürüyü� yapılan, 
do�ayla ba� ba�a kalınan zamanlar oldu�u için daha çok bu dönem tercih edilmektedir. Sonbahar ve kı� 
mevsimlerinde gelenlerin sayısı oldukça azdır. Sonbahar mevsiminde gelenlerin oranı %4, kı� 
mevsiminde gelenlerin oranı ise %1’dir. Sonbaharın ilk yarısında piknik, hava �artlarının uygun olmadı�ı 
sonbaharın ikinci yarısında ve kı�ın ise  spor amaçlı ziyaretler gerçekle�mektedir. 

 Alana gelenlerin %52’si geli� zamanı olarak pazar gününü tercih etmektedir. Geri kalan kısmı 
%48’i de cumartesi ve hafta içi günlerde gelmektedir. Alana cumartesi ve Pazar günü gelenler aileler 
olup, rekreasyon amaçlıdır. Bu hafta sonu günlerinde de, bazı meslek gruplarında cumartesi günü de i� 
günü olarak kabul edilmesinden dolayı pazar günü daha yo�undur. Hafta içi günlerinde gelenler, daha çok 
ö�renci guruplarıdır. Ayrıca gündüz sürelerinin uzun oldu�u yaz aylarında mesai bitiminden sonra da 
alana gelenler vardır. Alandaki ı�ıklandırma sayesinde gece saat 24’e kadar insanlar burada 
kalabilmektedir. Alanın hafta sonlarında kalabalık olması, ziyaretçilerin yer bulmakta zorlanmasına ve 
kalabalık ortamdan kaçan insanların yine kalabalık ortama maruz kalmaları gibi problemlere neden 
olmaktadır. 
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Foto 6: �ehrin Stresli Ortamından Kaçan �nsanlar De�irmen Bo�azı’nda Çe�itli Aktivitelerle Dinlenme Fırsatı Bulmaktadır 

 

 De�irmen Bo�azı’na gelenlerin %87’si piknik yapmak, %6’sı dinlenmek, %2’i spor yapmak ve 
%4’ü de di�er faaliyetleri gerçekle�tirmek istemektedir. Alana gelenlerin yakla�ık yarısı sabahın erken 
saatlerinde gelip, hem kahvaltılarını burada yaparlar hem de alanın kendilerine göre güzel yerlerini 
kapmaktadır. Ziyaretçilerin bir bölümü ö�le saatlerinden sonra gelir ve pikniklerini yaparlar. Bu saatte 
gelenler, özellikle hafta sonlarında yer bulmakta zorlanır, bazıları ise yer bulamadıkları için geri dönmek 
zorunda kalırlar. Ak�amüstü gelen ziyaretçilerin amacı ise piknik yapmak de�il; gezmek, dinlenmek ve 
temiz hava almaktır.  

 Alana gelen ziyaretçilerin büyük bir ço�unlu�u burayı tercih etmesinin nedenlerini; alanın �ehre 
yakın olması, do�al güzelli�i,  altyapı ve üstyapısının iyi olması, alternatif alanların yetersiz olması, 
de�i�ik aktivitelere imkan vermesi ve güvenilir olması �eklinde sıralamaktadır. 

 

SONUÇ  

 �nsanların dinlenmeleri, e�lenmeleri, yeniden hayata ba�lanmaları ve çalı�ma hayatına 
hazırlanmaları için enerji depolama gibi gereksinimleri rekreasyon olgusunu do�urmu�tur. Günümüzde; 
kentle�me, insanların gelirlerinin ve serbest zamanlarının artması, çalı�ma saatlerinin azalması gibi 
nedenler, rekreasyonel faaliyetlerin yaygınla�masına yol açmı�tır. 

 Balıkesir gibi nüfus miktarının ve yo�unlu�unun giderek arttı�ı �ehirlerde insanların 
rekreasyonel gereksinimleri de günden güne artmaktadır. Balıkesir’de, insanların bu gereksinimlerini 
kar�ılamaya yönelik olarak, De�irmen Bo�azı uzun yıllardan beri rekreasyonel amaçlı kullanılan bir 
alandır. �lgili yasaya göre B sınıfı bir orman içi dinlenme yeri olan De�irmen Bo�azı, 1957-1963 yılları 
arasında a�aç dikimi ile olu�turulmu� olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını kar�ılayabilmektedir. 
De�irmen Bo�azı, piknik yapma, yürüyü�, spor, tırmanma gibi farklı aktivitelere uygun olmasından 
dolayı oldukça önemlidir. Bu alanı önemli kılan bir di�er neden ise; �ehre yakın olması ve alternatifinin 
olmamasıdır. Ancak bu durum alana olan ilgiyi arttırmakta ve �ehrin kalabalık ortamının adeta buraya 
ta�ınmasına yol açmaktadır. Alana oldukça farklı amaçla, farklı sosyal, ekonomik, ya� ve meslek 
guruplarından insanlar gelmektedir. De�irmen Bo�azı, her yıl ortalama 3-4 bin araçla, 25-30 bin defa 
gelen insanları (Bazı insanlar De�irmen bo�azına yılda birden fazla ziyaret etmektedir.) a�ırlamakta, 
onları adeta rehabilite ederek tekrar �ehre geri göndermektedir. 
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DE��RMEN BO�AZI MEMNUN�YET ANKET� 

1. Aylık geliriniz ne kadardır? 
( )500 TL ve altı ( )500–1500 TL ( )1500 TL ve üstü 
 
2. Mesle�iniz nedir? 
( )Esnaf ( )Memur ( )Ö�renci ( )Ev Hanımı ( )Emekli 
 
3. Kaç ya�ındasınız? 
( )20 Ya� ve Altı ( )20–40 ( )40–60 ( )60 ve Üzeri 
 
4. Buraya ula�ımı nasıl sa�larsınız? 
( )Özel Oto ( )Minibüs ( )Motosiklet ve Bisiklet 
 
5. De�irmen Bo�azı’na ne kadar sıklıkta gelirsiniz? 
( )Her Hafta ( )Yılda Bir ( )Nadiren 
 
6. De�irmen Bo�azı’na giri�te alınan ücret, bu alana geli� sıklı�ınızı etkiliyor mu? 
( )Evet ( )Hayır 
 
7. Hangi mevsimde gelirsiniz? 
( )�lkbahar ( )Yaz ( )Sonbahar ( )Kı� 
 
8. Haftanın hangi günü gelirsiniz? 
( )Pazartesi  ( )Salı  ( )Çar�amba  ( )Per�embe  ( )Cuma  ( )Cumartesi  ( )Pazar 
 
9.Hangi amaçla gelirsiniz? 
( ) Piknik Yapmak ( ) Dinlemek ( )Spor Yapmak ( )Di�er 
 
10. De�irmen Bo�azına geli� nedenini önceli�inize göre sıralayınız. 
( )Yakın oldu�u için 
( )Do�al güzelli�inden dolayı 
( )Tesislerin yeterli olmasından 
( )De�i�ik etkinliklere imkân sa�lamasından 
( )Alternatifi olmadı�ı için 
( )Güvenilir oldu�u için 
( )Di�er 


