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ÖZET 

Son zamanlarda işitsel ve görsel basında arı ürünlerine yönelik kampanyalar sürekli artmakta tüketicileri etkilemeye 

yönelik çalışmalar birer iletişim ve reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı değişim ve 

artan yaşam standartları paralelinde değişen istek ve beklentiler tüketici tercihlerinde önemli değişikliklere neden 

olmaktadır. Bu kapsamda tüketicilerin satın alma tercihlerini sosyo-ekonomik, demografik ve psikolojik vb. faktörler 

etkilemektedir 

Bu çalışmada tüketicilerin arı ve arı ürünleri satın alma tercihlerini etkileyen faktörler yazın taraması aracılığıyla 

incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin arı ve arı ürünlerine yönelik algılarını; ürünün niteliği, ürünün marka 

değeri, ürünün temin yeri, reklam, ambalaj türü, tüketici memnuniyeti ve tercih edilen ürün çeşidi etkilemektedir. 

Tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgular 

tüketicilerin büyük çoğunluğunun öncelikle bal tüketiminde bulunduğunu ve daha sonra diğer arı ürünlerine yöneldiklerini 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin bal dışındaki arı ürünleri hakkında yeterli bilgilerinin bulunmadığı ve bu 

ürünlerden yeterince faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Bu noktada bal dışındaki arı ürünlerine yönelik tanıtımın ve 

bilgilendirmenin artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Ambalaj, Reklam, Bal 

ABSTRACT  

Recently, the number of campaigns for bee products has been continuously increasing in the auditory and visual media, 

and efforts to influence consumers have been used as communication and advertising tools. The rapid change in technology 

today, and the demands and expectations changing in parallel with the increasing living standards lead to significant 

changes in consumer preferences. In this case, socio-economic, demographic, and psychological factors affect consumers' 

buying preferences. 

In this study, the factors that affect consumers' preferences in buying bees and bee products are examined through a 

literature review. In line with this purpose, the quality of the product, the brand value of the product, the place from where 

the product is obtained, advertising, packaging type, consumer satisfaction, and the preferred product type affect 

consumers' perceptions of bee and bee products. The findings of the study, which was conducted to determine the factors 

affecting consumers' buying preferences, reveal that the vast majority of consumers primarily consume honey and then 
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turn to other bee products. In this study, it was found that consumers do not have sufficient information about bee products 

other than honey, and they do not benefit enough from these products. At this point, it is necessary to increase promotion 

and informative activities for bee products other than honey. 

Keywords: Consumer, Packaging, Advertising, Honey 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu yaşamı boyunca hastalıklarla mücadele edebilmek adına tüketim tercihlerini besin değeri 

yüksek gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirmektedir. Dünyada yaşanan hızlı gelişim, tüketicilere 

dünyanın farklı yörelerindeki ürünlere kolayca erişebilme ve ürünlerden haberdar olabilme imkanı 

sunmaktadır. Bu durum tüketici kalıplarında sürekli değişikliklere neden olmaktadır.  

Son dönemlerde görsel ve işitsel basında bal ürünlerine yönelik sürekli kampanyalar düzenlenmekte, 

bu durum bireylerin tüketim tercihlerini ve alışveriş eğilimlerini de etkilemektedir. Benzer şekilde 

firmalar internette yoğun takipçisi bulunan sosyal ağ sitelerini, birer iletişim ya da reklam aracı olarak 

kullanmakta görselliği yüksek ve daha çok tüketicileri etkileyici temalara ağırlık vermektedirler. 

Tüketicilerin satın alma ve kullanım alışkanlıkları son yıllarda tüketici profiline bağlı olarak sürekli 

değişiklik göstermektedir. Tüketici tercihlerindeki değişmeler arı ürünleri başta olmak üzere gıda 

ürünlerinden kozmetik ürünlere kadar kullanım alanını genişletmiştir. Günümüzde arı ürünleri 

tüketim tercihleri daha çok bal ürünlerine yönelik olarak gerçekleşmektedir. 

Bal ve bal ürünleri sindirim ve solunum sistemi rahatsızlıklarında, bebek ve çocukların 

beslenmesinde, pasta ve tatlı çeşitlerinde yoğun kullanım alanı bulmaktadır. Aroması, kokusu, tadı, 

besin değeri gibi özellikleri dikkate alındığında insanlar için enerji kaynağı olarak görülmektedir.  

Bu çalışmada tüketicilerin arı ve arı ürünlerine yönelik algıları ürün niteliği, marka değeri, ürünün 

temin edildiği yer, reklam, ambalaj, tüketici memnuniyeti, tüketilen ürünün türü ve diğer etkenler 

aracılığıyla incelenmektedir.  

2. ARI ÜRÜNLERİ VE FAYDALARI 

Arı ürünleri arasında en fazla bilineni sırasıyla bal, polen, bal mumu ve arı sütü olmakla birlikte en 

az bilineni ise arı zehri ve propolistir (Niyaz ve Demirbaş, 2017: 255). 

2.1. Bal 

Bal, meyve tomurcuklarından ya da bitki özlerinden alınan nektarın arıların bal midesi denilen 

organlarında depolanarak kimyasal değişime uğraması sonucu oluşan ve bal arıları tarafından 

kovandaki petek gözlerine aktarılması sonucunda üretilen doğal bir besindir. Bal elde edilen bilgi 

kaynağına göre farklılık göstermekle birlikte karbonhidrat (%82), su (%17), mineral madde (%0.7), 

protein ve vitamin (%0.3) gibi makro ve mikro bileşenler içermektedir (Mutlu vd., 2015: 75). 

Balın yararlarına yönelik çok fazla çalışma bulunmaktadır. Ortaya konulan çalışmalarda balın 

antimikrobiyal  ( Aksoy ve Dığrak, 2006; Karadal ve Yıldırım, 2012) ve  antioksidan  ( Alzahrani 

vd., 2012; Karadal ve Yıldırım, 2012; Marshall vd., 2015; Islam vd., 2012), özellikleri bulunmakta 

olup, sindirim sistemine ( Ajibola vd., 2012; Zanini vd., 2014), yara bakımına ( Al-Waili vd., 2011),  

kanser ve tümör hücrelerinin   yok edilmesi  üzerine (Othman vd., 2012; Erejuwa vd., 2014; Abdel-

Latif, 2015)  de olumlu katkıları olduğu tespit edilmiştir.  

2.2. Balmumu 

Bal mumu, bal arılarının karın bölgesi içerisinde salgıladıkları kompleks maddelerden elde 

edilmektedir. Bal mumu içeriğinde çeşitli monoesterler (%35), diesterler (%14), hidroksi esterler 

(%12), uzun zincirli serbest yağ asitleri (%12) ve triesterler (%3) barındırmaktadır.   Bal mumu 

kolonilerde bulunan yavrular için bal, polen ve kuluçka yeri depolanması gibi çeşitli amaçlar için de 

kullanılmaktadır (Mutlu vd., 2017: 81). 
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Balmumu, Avrupa, Orta ve Güney Amerika’da baldan daha önemli bir ürün çeşidi olarak 

görülmektedir. Özellikle temel petek yapımında ilaç sanayinde boya ve cila yapımında ve kozmetik 

sanayinde,  eczacılık, dişçilik ve kalıpçılık alanında yoğun olarak kullanılmaktadır (Schmidt, 1997; 

Mutlu vd., 2017: 81). Aynı zamanda Katolik kiliselerinde de yakılan mumlarda  %32 oranında bal 

mumu bulunması gerektiğinden bal mumu sanayisinde ciddi miktarlarda kullanım alanı bulmaktadır 

(www.aricilikgazetesi.com.tr). 

2.3. Polen 

Polen, arıların büyümesi ve gelişimini tamamlayabilmesi için günlük alınması gereken tüm besinleri 

uygun denge içerisinde bulunduran doğal madde olarak tanımlanabilir. Polenin yapısında protein, 

karbonhidrat, vitamin enzim, lipit, adrenalin, noradrenalin ve aminoasit gibi bileşenler bulunmakla 

birlikte bu oranlar, polenin kaynağına göre farklılık göstermektedir (Sammataro ve Avitabile, 2004; 

Karataş ve Şerbetçi, 2008).  

Vücut direncinin korunmasında, insan sağlığı ve beslenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır 

(Erdoğan ve Dodoloğlu, 2005; Bakoğlu vd., 2014). Bunların dışında polen bedensel ve zihinsel 

yorgunluğun giderilmesinde, damar tıkanıklığının önlenmesinde, kansızlığın giderilmesinde,  

sporcuların performanslarının artırılmasında, çocukların bedensel gelişiminde, çalışanların 

performansının artırılmasında, prostat, karaciğer ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır 

(www.aricilikgazetesi.com.tr). 

2.4. Arı Sütü 

Arı sütü; kraliçe ya da işçi arıların beslenmesinde kullanılan ve arı sütü bezlerinden salgılanan koyu 

kıvamda, beyaz renkte ve asit karakterli özel bir besin maddesidir (Karlıdağ ve Genç, 2009: 127; 

Merdan ve Durmuş, 2018: 1104).  Arı sütünün yapısında; vitaminler, proteinler, lipitler, şekerler, 

dekanoikasit ve serbest aminoasitler gibi biyoaktif bileşenler bulunmaktadır (Orsolic, 

2012).Tüketiminin aç karnına,  kahvaltıdan yarım saat öncesinde, dil altından emilmesi yoluyla ya da 

balla birlikte yapılması gerekmektedir. 

Arı sütünün faydaları bilimsel olarak klinik test ve deneylerle ispatlanmamış olsa da bazı tecrübe ve 

gözlemler ışığında arı sütünün faydalarını ve kullanım alanlarını kısaca özetleyecek olursak; 

çocukların dengeli beslenmesinde, vücut direncinin artırılmasında,  yaşlanmanın geciktirilmesinde, 

bedensel ve zihinsel yorgunluğun atılmasında, kan dolaşımının hızlandırılmasında, cinsel gücün 

artırılmasında, saç dökülmesinin önlenmesinde, cildin güzelleştirilmesinde, yaşlılıkla oluşan damar 

sertliğinin giderilmesinde, kansızlık, sarılık ve yüksek tansiyonun düzenlenmesinde  olumlu etkileri  

olduğu belirtilmiştir (www.aricilikgazetesi.com.tr; Ramadan vd., 2012; Tunca vd; 2015, Uçar 2018: 

193). 

2.5. Arı Zehri 

Apitoksin olarak da bilinen arı zehri;  arının karın boşluğunda yer alan, zehir kesesinde depo edilen 

ve biyolojik olarak birçok etkisi bulunan bir maddedir (Şahinler, 2000; Kokuludağ, 2015; Altıntaş ve 

Bektaş, 2019: 84). Arı zehrinin toplanması eskiden elektrik şokuyla, günümüzde ise bu yöntem 

modernize edilerek tel altına cam levhalı düzeneğin yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Arı zehri 

içerdiği maddeler sebebiyle günümüzde tedavi amacıyla kullanılmaktadır.   

Arı zehri insanlarda yüz kırışıklığının  azaltılmasında (Han vd., 2015), kronik bel ağrısı  tedavisinde 

(Saber vd., 2015; Pavel, 2015a), akciğer kanserinin tedavisinde (Jang ve Jong, 2013), diyabet 

hastalarında kan şekerinin düşürülmesinde (Krylov vd., 2015), parkinson, Alzheimer (Sıg vd., 2019: 

414) ve osteoartritli hastaların tedavisinde (Akyüz, 2015), idrar hassasiyetinde ve bacak kaslarının 

güçlendirilmesinde (Pavel, 2015b),  romatizma, egzema, epilepsi ve migren  tedavisinde (Onbaşlı vd, 

2019: 55) önemli etkisi bulunmaktadır. 

Hayvanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise arı zehri; diyabetik tavşanlarda kan şekerinin 

düşürülmesinde (Ganbold vd., 2015), farelerin sırt bölgelerinde açılan yaraların  iyileştirilmesinde  
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(Han vd., 2011), süt ineklerinde görülen  mastitis enfeksiyonunun azaltılmasında (Han vd., 2009) ve 

korneo zedelenmesi olan köpeklerin iyileştirilmesinde (Krylov ve Bardahcieva, 1997) 

kullanılmaktadır. 

2.6. Propolis 

Kulanıcıları tarafından doğal antibiyotik olarak bilinen propolisin; mantar, bakteri,  protozoa ve çok 

sayıda virüs çeşidi üzerinde inhibitör etkisi bulunmaktadır. Propolis elde edilen bilgi kaynağına göre 

farklılık göstermekle birlikte reçineli bileşik ve balsam (% 50), balmumu(%30), aromatik yağlar 

(%10) ve arı poleni (%5) bileşenlerinden oluşmaktadır (Yücel vd., 2014: 42). 

Son zamanlarda propolisin faydalarını tespit etmeye yönelik birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. 

Propolisin kanser hücrelerine (Daidone vd., 1990; Aso vd., 2004;  Güney vd., 2007;  Kurt vd., 2010; 

Barlak vd., 2011; Camargo vd., 2013; Lisicic vd., 2014),  sindirim sistemlerine (Boyonava vd,, 2003;  

Vaz Coelho vd., 2007;  Kakino vd., 2012), dermatoloji alanına (Hartwich vd., 2000; Muscat, 2013;  

Balata vd., 2014),  üroloji alanına (Black, 2005; Lavigne vd., 2011), diş hekimliğine (Özcan vd.,2003;  

Erdem ve Ölmez, 2004;  Sauza vd., 2014), nöroloji alanına (Wei vd.,2004; Aksoy vd., 2011), dolaşım 

sistemi ve kalp hastalıklarına (Barak vd., 2002; Fuliang vd., 2005) olumlu etkileri olduğu tespit 

edilmiştir. 

3. ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Arı ürünleri tüketim tercihleri arasında en fazla ilgiyi bal görmektedir.  Baldan sonra ilgiyi polen ve 

arı sütü almaktadır. Kahramanmaraş il merkezinde yaşayan tüketicilere  yönelik gerçekleştirilen 

çalışmada tüketicilerin %84,4’ünün arı  ürünleri tüketim  tercihlerini baldan yana kullandıkları tespit 

edilmiştir (Aytop vd., 2019: 449). Adana ve İçel illerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada da 

tüketicilerin ilgisi bala yöneliktir. Tüketiciler balı beslenme ve tedavi amacıyla kullandıklarını dile 

getirmektedirler (Kumova ve Korkmaz, 1999). 

3.1. Ürünün Niteliği 

Tüketici algısını şekillendiren deneyimler ürünün niteliği açısından farklılık göstermektedir 

Tüketicilerin satın alma eğilimini ürünün rengi, kokusu, tadı, akışkanlığı, görüntüsü ve kalitesi 

etkilemektedir. Bu durum ürünün fiyatı kadar kalitesiyle de ilgilidir. Ürünün niteliğiyle ilgili imajın 

oluşumunda ise tüketicilerin ürüne yükledikleri anlam ile hangi ürün ile özdeşleştirildiği etkili 

olmaktadır. 

Türkiye genelinde arı ürünlerinin niteliğine yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

Antakya kent merkezinde gerçekleştirilen bir çalışmada tüketiciler arı ürünleri tercihinde bulunurken 

ürünün tadına, rengine, kokusuna ve akışkanlığına dikkat ettikleri görülmüştür (Şahinler vd., 2004). 

Ordu ili kent merkezinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise tüketicilerin arı ürünleri satın alma 

tercihlerini doğallık, fiyat, tat, koku, sağlığa yararı ve ambalaj gibi faktörlerin etkilediği tespit 

edilmiştir (Sıralı ve Çelik, 2007).   

Paydaş ve Semerci (2001)  tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmada tüketicilerin arı ürünleri 

tercihlerinde yöreye, doğallığa, kaliteye, renge ve kristalleşmeye;   Şahinler vd., (2005) tarafından  

Antakya  kent merkezinde  gerçekleştirilen  çalışmada  ise tüketicilerin satın alma tercihlerinde  

kaliteye, fiyata ve balın ambalajına dikkat ettiği bildirilmiştir (Şahinler vd., 2004). 

Tokat ilinde arı ürünleri tercihinde bulunan tüketiciler; ürünün kokusunu, rengini, görünüşünü, 

fiyatını, ambalajını, balın üretildiği yeri ve nektar durumunu önemli olarak; ürünün tadını, kalitesini, 

üründeki katkı maddelerini, ürünü üreten firmanın adını ve ürüne sağlık açısından güvenebilmeyi ise 

çok önemli olarak görmektedirler (Sayılı, 2013: 19). 

Aytop  vd.,  (2014) çalışmalarında arı ürünleri satın alma tercihlerinde en çok kaliteye önem 

verdiklerini bildirmektedir. Tüketiciler bal alırken kaliteye önem vermekte, balın kokusu, rengi, tadı 

ve üretildiği kaynak önemli görülmektedir (Kabakçı ve Dodoloğlu, 2014). 
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3.2. Ürünün Marka Değeri 

Marka, tüketici gözünde ürün algısı olarak ortaya çıkmaktadır. Arı ürünlerine yönelik marka değeri 

marka isminin hatırlanabilirliğine bağlıdır. Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik gerçekleştirilen 

bir çalışmada arı ürünleri tüketicilerinin % 65,5’inin bal ve bal markasına önem verdikleri, bal 

firmaları içerisinde  %44,5’inin Bal Parmak firmasını tercih ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır (Merdan, 

2018: 57). Kırşehir ilinde gerçekleştirilen bir çalışma da ise benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

kapsamda tüketicilerin %62’sinin marka tercihinde bulunduğu  tespit edilmiştir (Karadavut ve Diğ., 

2014). 

Türkiye’de marka değeriyle ilgili gerçekleştirilen bir çalışmada tüketicilerin %49,6’sının sadece 

markalı balı, hem markalı hem markasız balı %42,9’unun ve yalnızca markasız balları ise %7,5’inin 

tercih ettikleri belirlenmiştir (Bölüktepe ve Yılmaz, 2006). İzmir kent merkezine yönelik 

gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada ise tüketicilerin 

sadece %21’i balda markayı önemli bulmakta, markaya verilen önem derecesinin gelir düştükçe 

azaldığı vurgulanmaktadır  (Paydaş ve Semerci, 2001). Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalardan 

hareketle bal tüketiminde markalı ballara bağlılık oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

3.3. Ürünün Temin Yeri 

Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen birçok çalışmada ürün temin yerinin daha çok marketlere 

(Adana, Ordu, Tokat ve İçel illerinde) ve üreticilere ( Çanakkale, Kahramanmaraş, Antakya, İzmir ve 

Mersin illerinde) yönelik olduğu tespit edilmiştir. Adana, Ordu, Tokat ve İçel illerinde bal tüketiminin 

aracılar eliyle gerçekleştirildiği Çanakkale, Kahramanmaraş, Antakya, İzmir ve Mersin illerinde 

direkt üreticiye ulaşıldığı söylenebilir. 

Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir çalışmada tüketicilerin %70’i markalı balı süpermarketlerden 

%66’sının da markasız balı üreticiden (Bölüktepe ve Yılmaz, 2006)  satın aldıkları tespit edilmiştir.  

Türkiye geneli dışında Antakya ilinde gerçekleştirilen bir çalışmada tüketicilerin %31,1’i balı 

marketten (Şahinler vd., 2004), İzmir ili kent merkezinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise 

tüketicilerin % 68.42’sinin bal ve diğer  arı  ürünlerini  büyük  süpermarketlerden (Saner ve ark., 

2012), Mersin kent merkezinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise tüketicilerin  balı  en  çok  

marketlerden (Aytop vd., 2014) satın aldıkları belirlenmiştir. 

Ordu ilinde gerçekleştirilen bir çalışmada tüketicilerin  %72’sinin balı üreticiden (Sıralı ve Çelik, 

2007), Adana ve İçel illerini kapsayan başka bir çalışmada ise tüketicilerin  %49’unun bal ihtiyacını 

üreticiden ve %45’ininde marketlerden (Kumoza ve Korkmaz, 1999), Tokat, Kahramanmaraş ve  

Çanakkale illerinde ise balın en fazla satın alma yerinin  yine üreticiler olduğu (Sayılı, 2013; Aytop 

vd., 2019: 449; Niyaz ve Demirbaş, 2017: 255) tespit edilmiştir. 

3.4. Reklamın Etkisi 

Arı ürünlerinin tercih edilmesi ürünün kalitesine, kalite ile fiyat arasında uyumun sağlanmasına, 

temininin kolay olmasına ve ürünün özelliklerini yansıtmasına bağlıdır. Bu bağlamda tüketiciye, 

üretilen arı ürünleri hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli iletişim araçları yardımı ile iletmek 

reklam ve pazarlamanın temel görevleri arasında yer almaktadır.  

Tunca vd., (2014) tarafından Bursa, Erzincan, Muğla, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Batman, Diyarbakır, 

Muş, Ordu ve Samsun illerini kapsayan bir çalışmada reklamın bal satın alma sürecince inandırıcı 

olmadığı belirlenmiştir. Sıralı ve Çelik (2007) tarafından Ordu ilinde gerçekleştirilen çalışmada, 

reklamın bal satın alma sürecinde etkili olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  Sayılı (2013) tarafından 

tokat ilinde,  Niyaz ve Demirbaş (2017) tarafından Çanakkale ilinde gerçekleştirilen çalışmalarda da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle arıcılık faaliyetinin yoğun olarak 

gerçekleştirildiği Bursa, Kayseri, Batman, Kırşehir, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Muğla, 

Muş, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde bal tüketimine ilişkin reklamların etkisinin olmadığı 

söylenebilir. Saner vd., (2012)’nin  İzmir ilinde gerçekleştirdiği başka bir çalışmada ise farklı 
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sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada bal reklamlarının tüketicilerin satın alma sürecinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle İzmir gibi büyük kentlerde yaşayan insanların 

reklamların etkisinde kaldığı söylenebilir. 

3.5. Ambalaj Türü 

İstanbul ilinde gerçekleştirilen bir çalışmada bal tüketicileri ambalaj türü olarak cam kavanozu (%85) 

tercih ettiklerini( Paydaş ve Semerci, 2001), yine benzer şekilde Antalya  (Şahinler  vd., 2004), 

Ordu (Sıralı ve Çelik, 2007) ve İzmir (Saner vd., 2012) illerinde  gerçekleştirilen anket 

çalışmalarında, tüketicilerin satın alma tercihlerini can kavanozdan yana kullandıkları dile 

getirilmektedir. 

Tokat ilinde gerçekleştirilen bir çalışmada tüketicilerin arı ürünleri tüketim tercihinde bulunurken en 

fazla ambalaja önem verdiklerini (%77,94) ve ambalaj olarak da en fazla cam kavanozu (%75,74) 

tercih ettikleri belirlenmiştir (Sayılı, 2013: 19). Benzer şekilde Çanakkale il merkezinde 

gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise tüketiciler ambalaj tercihini büyük çoğunlukla cam 

kavanozdan yana kullandıklarını dile getirmektedirler (Niyaz ve Demirbaş, 2017: 255). 

Türkiye ekseninde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen bulgular, tüketicilerin arı ürünleri satın 

alma tercihlerini cam ambalajlı ürünlerin olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

3.6. Tüketici Memnuniyeti 

Tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerden biri de tüketici memnuniyetidir. Tüketici 

memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği, üründen elde edilen fayda düzeyine ve ürünün beklentileri 

karşılayabilme özelliğine bağlıdır.  

Arı ürünleri tüketici memnuniyetine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda daha çok güven sorunu 

yaşanmaktadır.  Bu kapsamda Ordu ili kent merkezinde tüketicilerin süzme bal satın alma tercihlerini 

belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmada; piyasada satışa sunulan balların saf ve doğallığı 

konusunda tüketicilerin ciddi şüphelerinin olduğu dile getirilmektedir (Sıralı ve Çelik, 2007). Yine 

İzmir ilinin farklı ilçelerinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise arı ürünleri satın alınırken ürünün 

güvenirliğine yönelik  ciddi endişelerin olduğu tespit edilmiştir (Baki vd., 2017). 

3.7. Tercih Edilen Ürün Çeşidi 

Tüketicilerin bir mala olan talebini tercih edilen ürünün çeşidi de etkilemektedir.  Türkiye’nin birçok 

ilinde arı ürünleri tüketim tercihleri bal ve bal ürünlerine yönelik gerçekleşmekte, bal ürünleri 

arasında da en fazla ilgiyi süzme bal görmektedir (Paydaş  ve  Semerci, 2001; Şahinler vd., 2004; 

Sıralı ve Çelik, 2007; Saner vd., 2012; Sayılı, 2013: 18; Kabakçı ve Dodoloğlu, 2014). 

Arı ürün çeşitleri arasında yer alan çiçek ve çam balına olan ilgi de sürekli artmaktadır. Bu kapsamda 

Mersin  il merkezinde arı ürünlerine yönelik gerçekleştirilen bir çalışmada, tüketicilerin % 15.9’unun 

çam balını, yine İzmir ilinin 11 merkez ilçesinde yaşayan tüketicilerden elde edilen  verilere göre; 

tüketicilerin % 27’sinin çam balını, % 26’sının çiçek balını ve % 24’ünün de petekli balı  tercih 

ettikleri görülmüştür (Aytop vd., 2014; Baki vd., 2014). 

Türkiye’nin farklı yörelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen bulgulara göre tüketicilerin 

çoğunluğunun süzme balı tercihinde bulundukları, süzme bal içerisinde de çam ve çiçek balına önem 

verdikleri tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik gerçekleştirilen bu alan 

yazınında elde edilen bulgular tüketicilerin büyük çoğunluğunun öncelikle bal tüketiminde 

bulunduğunu ve daha sonra diğer arı ürünlerine yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Arı ürünleri 

tüketim tercihlerini süzme ve petekli bal oluşturmaktadır.  Süzme bal içerisinde de çam ve çiçek balı 

tercih edilmektedir. 
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Çalışmada elde edilen bulgulardan yola çıkılacak olursa, tüketicilerin bal dışındaki arı ürünleri 

hakkında yeterli bilgilerinin bulunmadığı ve bu ürünlerden yeterince faydalanmadıkları tespit 

edilmiştir. Bu noktada bal dışındaki arı ürünlerine yönelik tanıtımın ve bilgilendirmenin artırılması 

gerekmektedir. 

Arı ürünleri tüketim tercihlerini; ürünün niteliği, ürünün marka değeri, ürünün temin yeri, reklam, 

ambalaj türü, tüketici memnuniyeti ve tercih edilen ürün çeşidi etkilemektedir.  Tüketiciler ürünün 

niteliği açısından satın alma tercihlerinde en çok kaliteye önem vermekte, balın kokusu, rengi, tadı 

ve üretildiği kaynak da önemli görülmektedir. Bal tüketiminde markalı ballara bağlılık oranlarının 

yüksek olduğu, ürünün temin yerinde ise daha çok marketlere ve üreticilere yönelme olduğu tespit 

edilmiştir. 

Elde edilen bulgular ekseninde arıcılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı illerde reklamların etkisiz 

kaldığı, İzmir gibi büyük kentlerde yaşayan insanların ise reklamların etkisinde kaldığı söylenebilir. 

Ambalaj türü açısından ise tüketicilerin arı ürünleri satın alma tercihlerini cam kavanozlu ürünlerin 

etkilediği belirlenmiştir.  Bu sonuçlara ek olarak tüketicilerin arı ürünlerinin saflığı ve doğallığı 

konusunda ciddi şüphelerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; arı ürünleri tüketim tercihlerini malın niteliği, kalitesi, markası, reklamı, ambalajı ve 

fiyatı belirlemektedir. Bu kapsamda piyasada farklı nitelikte, kalitede, markada ve fiyatta arı ürünü 

satın almak mümkün olmakla birlikte arı ürünlerinin güvenirliğine yönelik ciddi endişeler 

yaşanmaktadır. Özellikle sahte bal haberleri ve bu konuda yapılan tespitler bal tüketimini olumsuz 

etkilemektedir. Bu noktada arı ürünlerine yönelik denetimin artırılması hem sağlık hem de güven 

açısından önem arz etmektedir. Arı ürünleri piyasasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve arı 

ürünleri piyasasının tüketicilerin isteklerine uygun hale getirilmesiyle birlikte bal ürünlerine olan ilgi 

daha da artacaktır. 
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