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ÖNSÖZ

Dünya turizminde yaşanan gelişmelere ayak uydurmak, turist ihtiyaç ve beklentile-
rini karşılamak, turizmin yaygın etkisini arttırarak hem bölgesel kalkınmaya hem de 
ülke kalkınmasına yardımcı olmak tüm paydaşlar için oldukça önemli hale gelmiştir. 
Bu doğrultuda yapılacak en önemli değişiklik post modern anlayışla birlikte ortaya 
çıkan istek, ihtiyaç ve turizm yaklaşımlarını anlayabilmek ve onları geliştirmektir. 
Bunu yapabilmek için ise öncelikle destinasyonun mevcut durumunu analiz edip ge-
lecekteki gelişim trendlerine göre planlama yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alın-
ması gerekmektedir. Bu amaçla planlanan Burhaniye Master Planı çalışmaları kapsa-
mında öncelikle literatür taraması yapılmış ve saha araştırması çalışmaları planlan-
mıştır. Saha araştırmaları kapsamında veriler, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek 
işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler ve 
uygulanan anketlerden elde edilmiştir. Saha çalışmaları kapsamında Burhaniye mer-
kez, Ören Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi, İskele Mahallesi, Pelitköy ve İçmeler’de 
bulunan konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu 
bölgelerde 55 konaklama işletmesi ve 68 yiyecek-içecek işletmesi ile görüşülmüş ve 
anketler uygulanmıştır. Burhaniye’yi ziyaret eden turistlerin görüşlerinin alınması 
amacıyla da Ören’den 150 turist, Öğretmenler ve İskele’den 100 turist, Pelitköy ve 
İçmelerden 46 turistle yüz yüze görüşülerek anketler yardımıyla veriler toplanmıştır. 
Bunun yanında Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi ve ilçedeki turizm 
dernekleriyle de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarının son aşamasın-
da, ilçedeki kanaat önderleri (eski belediye başkanları, işadamları) ziyaret edilmiş 
ve Burhaniye turizmi ile ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. Tüm bu süreçlerin so-
nucunda Burhaniye Turizmi için ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda stratejiler 
belirlenmiş ve bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yoğun bir çalışmanın ürünü olan Burhaniye Master Planı 2023 Stratejileri kitabı-
nın ortaya çıkmasında pek çok kişi ve kuruluşun katkısı bulunmaktadır. Bu çalışma 
Burhaniye Ticaret Odası ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasında 
düzenlenen sektörel işbirliği protokolü sonucunda oluşturulmuştur. Projenin sağlıklı 
bir şekilde yürümesine yardımcı olan Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Be-
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lediyesi çalışanlarına, bizlere rehberlik eden Burhaniyeli kardeşlerimize, Burhaniye 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2014 girişli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölü-
mü öğrencilerine, işletmecilere, sivil toplum kuruluşlarına ve kanaat önderlerine te-
şekkürlerimizi sunuyor ve hazırlanan bu çalışmanın sonuçlarının Burhaniye Turizmi 
için uygulanabilir ve yol gösterici olması ve Burhaniye’nin, Türkiye’nin ve Körfezimi-
zin önde gelen turizm şehirlerinden biri olmasını temenni ediyoruz. 

Mustafa AYSEL    Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN
Burhaniye Ticaret Odası   Balıkesir Üniversitesi
Başkanı     Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü
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ÇALIŞMANIN AMACI

Burhaniye ilçesindeki mevcut turizm verilerine göre, ilçede konaklayan turistlerin 
ortalama kalış süreleri 1-3 gecelemedir. İlçedeki konaklama tesislerinin sayısı ve nite-
liği ise nitelikli ve gelir durumu yüksek turistleri ağırlayabilme kalitesinden yoksun-
dur. Burhaniye kıyı bölgelerinin günübirlik olarak gezilmesi, çok önemli bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu çalışma ile Burhaniye ilçesinde mevcut turizm arz ve talebinin 
bir değerlendirmesini yaparak durumu ortaya koyacak bir doküman hazırlanması 
amaçlanmaktadır. Hazırlanacak olan bu çalışma ile Burhaniye ekonomisinin güç-
lendirilmesinde stratejik öneme sahip turizm alanında kapasite geliştirmeye yönelik 
araştırma faaliyetleri yaparak Burhaniye turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlamak 
amaçlanmaktadır. Tabii ki sadece bu çalışma ile bu hedefin başarılması mümkün de-
ğildir. Başarılmak istenen diğer amaçları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

• Burhaniye’de turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini sağlamak,

• Burhaniye turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlamak,

• Turizm faaliyetlerinin tüm yıla ve ilçe geneline yayılmasını sağlamak,

• Doğal kaynakları riske atmadan, temiz yaşam alanlarını tahrip etmeden, zen-
gin kültürel mirasını ve insani değerlerini geleceğe taşıyarak turizm gelişimini 
sağlamaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
BURHANİYE TURİZM ENVANTERİ

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Muammer BEZİRGAN

Arş. Gör. Mehmet Tahsin LİCELİ

1.1. GİRİŞ
Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan Burhaniye, Ege Denizi kıyılarında ve Kuzey 
Ege Bölgesi’ndeki Edremit Körfezi içinde yer almaktadır. İlçe, coğrafi avantajlarından 
kaynaklanan verimli topraklara ve zengin akarsu kaynaklarına sahiptir. Üretim yapısı 
ise tarım, turizm ve ormancılığa dayanmaktadır. Tarımsal faaliyetler topraktan gıda 
sanayine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve tarım ürünlerinin çeşitliliği dikkat 
çekmektedir. Bu tarımsal ürün çeşitliliği arasında zeytin ve zeytin ürünleri ilk sıra-
larda yer almaktadır. 

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 872 il ve ilçe arasında ilk 100 içe-
risinde yer alan Burhaniye’nin gelişmişlik sırası 96 ve sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksi 1,12760’tır (Dinçer ve Özaslan, 2004). İlçe; coğrafi konumu, iklim koşulları, 
ulaşım olanakları, demografik özelliği, tarihi ve kültürel dokusu, tarımsal gücü ve tu-
ristik yapısı ile sosyo-ekonomik anlamda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel 
içerisinde turizm sektörü itici güç ve gelişimin temel lokomotifidir. Turizm faaliyetleri 
ve buna bağlı olarak turizm yatırımları da günden güne artmaktadır. Deniz ve Kıyı 
Turizmi, Tarih-İnanç-Kültür Turizmi, Festival Turizmi, Kırsal Turizm ve Gençlik Tu-
rizmi gibi turizm çeşitlerinin uygulanabilirliği açısından elverişli olan Burhaniye’nin 
yerli ve yabancı turist sayısını ve dolayısıyla turizm gelirlerini artırmak mümkündür.

İlçe, Ege denizine paralel kilometrelerce uzunluğundaki kıyı bandında ince/temiz 
kumlu doğal plajları ve deniz altı/deniz üstü faaliyetleriyle turistlere deniz keyfini do-
yasıya yaşatmaktadır. Aynı zamanda ilçe, dağlık-tepelik olan iç bölgelerinde kalan yeşil 
köyleri yaşama, nehir ve patikalar boyunca yürüme, ormanda dolaşma, doğanın renk-
lerini görme, kır peyzajını seyretme, taze ve doğal ürünleri tatma olanağı sunmaktadır. 

Burhaniye, doğal varlıkları ile birlikte tarihi binaları, arkeolojik kalıntıları, kaya anıt-
ları,  anıtsal mezar taşları, halk kültürüne ait folklorik öğeleri, geleneksel eğlencele-
ri olan deve güreşleri ve düğünleri, festival ve şenlikleri ile tarih ve kültür turizmi 
açısından dikkat çeken bir ilçedir. Bu turizm potansiyeli, ilçenin sosyo-ekonomik 
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gelişiminde ve dünyada hızla değişen turizm talebine uyum sağlamada etkin bir fak-
tördür. Doğal kaynakları ve zengin tarihi, kültürel mirası sayesinde turizmde doğa 
ile uyumlu, ekolojik dengeyi koruyan ve kültüre saygılı alternatif turizm çeşitlerini 
barındırmaktadır. Burhaniye’nin turizm faaliyetleri bütün bir yıla yayılabilecek ve re-
kabet üstünlüğü sağlayabilecek bir güçtedir. Turizm, Burhaniye’nin tanıtımı ve imajı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye, sürdürülebilir bir turizm stratejisi 
ile ulusal ve uluslararası boyutta önemli bir turizm destinasyonu haline gelecektir 
(Çelik-Uğuz, 2011: 334-335).

Bu bölümde öncelikle Balıkesir’in turizmde mevcut durumu kısaca incelendikten 
sonra Burhaniye’nin turizm potansiyeli ve mevcut turizm yapısı arz ve talep boyutu 
ile incelenmektedir. İlçenin turizm arz ve talep yapısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burhaniye Turizm Danışma Bürosu, 
Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesine ait turizm ve kültür verilerinden 
faydalanarak ortaya konulmaktadır. Burhaniye’nin turizm arzı; coğrafi, doğal, tari-
hi ve kültürel değerleri ve turizm işletmelerine ait veriler ile ortaya konulmaktadır. 
Burhaniye’nin turizm talebi ise, turist sayısı, turist geceleme sayısı ve ortalama kalış 
sürelerine göre ilçenin tercih edilmesi ve yıllar itibari ile turizm talebindeki gelişme-
ler ile incelenmektedir.

1.2. BALIKESİR’DE TURİZMİN MEVCUT DURUMU
Balıkesir, coğrafi konum itibariyle Marmara Bölgesi’nde batıdan Ege Denizi’ne, ku-
zeyden Marmara Denizi’ne olan kıyıları bakımından önemli bir yerde bulunmak-
tadır. Balıkesir, kuzeydoğuda Bursa, güneydoğuda Kütahya ve Manisa, güneybatıda 
İzmir, batıda Ege Denizi ve Çanakkale iline komşudur. (Balıkesir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü- Fiziki Özellikler, 2017) 2’si Karesi ve Altıeylül Büyükşehir Belediyesi ve 
Bigadiç, Erdek, İvrindi, Marmara, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Savaştepe, Bandırma, 
Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut, Sındırgı, Edremit, Havran, Manyas, Susurluk 18 
İlçe Belediyesi olmak üzere toplam 20 Belediyesi bulunmaktadır. (Balıkesir Valiliği- 
Belediyeler, 2017)

Balıkesir 1923 yılında vilayet olmuştur (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- 
Balıkesirin Adının Menşei, 2017). Balıkesir’in Yüzölçümü 14.299 km²’dir. 2011 veri-
lerine göre 711.213 kişi il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken 453.281 kişi köyler-
de yaşamaktadır (GMKA- Nüfus Dinamikleri, 2011). TUİK 2016 yılı Adrese Dayalı 
Nüfus İstatistiklerine göre 1.196.176 nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık 17. şehridir. 
Kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşımları ile Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından 
biridir. (Balıkesir Valiliği- Nüfus, 2017).

Balıkesir’de tarımsal faaliyetler topraktan gıda sanayine kadar çok geniş sınırları kap-
samaktadır. Sahil kesimi zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıkla uğraşmakta, iç kesimde 
ise her türlü toprak mahsulü, ormancılık ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İl’in başlıca 
geçim kaynakları tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Ekonomik faaliyetler içinde tarı-
mın payı yaklaşık %49, sanayi ve hizmetlerin payı %51 civarındadır. Balıkesir sanayi 
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yapısı bakımından Ege ve Marmara Bölgelerinin genel karakteristik yapısını taşımak-
tadır. Sanayi siciline kayıtlı kuruluş sayısı 467, 1 Sanayi Odası, 15 Küçük Sanayi Sitesi, 
4 Organize Sanayi Bölgesi, 8 Ticaret Odası, 5 Ticaret Borsası, 97 Esnaf Odası, 2044 
Kooperatif 137 ihracatçı firma, 130 ithalatçı firma, 757 Anonim Şirket, 4135 Limitet 
Şirket, 154 sigorta şirketi, 5929 Şahıs şirketi mevcuttur. Bölgenin İstanbul’dan sonra 
en büyük ve en modern tesislere sahip olan Bandırma Limanı’ndan, başta maden 
olmak üzere her türlü maddenin ihracat ve ithalatı yapılmaktadır. İhraç edilen mad-
delerin başında Boraks gelmektedir. Bunun dışında mermer, çimento, bitkisel yağlar, 
salça, meyve ve sebze, sentetik ihracı yapılmaktadır. (Balıkesir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü- Ekonomik Yapı, 2017)

Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer alan Balıkesir ili; İstanbul, Bursa ve İzmir gibi 
metropollere yakınlığı ile ön plana çıkmaktadır. Bandırma Limanı ile Türkiye’deki 
tüm liman şehirlerine doğrudan ulaşım sağlanmakta, bu durum Balıkesir’in Türkiye 
ile Dünya pazarları arasında kavşak noktası rolü üstlenmesini sağlamaktadır. Hem 
Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Balıkesir ili, Türkiye genelinde iki de-
nize komşu olan 6 il arasında yerini almıştır. İki Üniversitesi,  kutsal yerleri ve tarihi 
yapıları, ören yerleri, plajları, camileri, müzeleri, kiliseleri, mesire alanları, Tarım ve 
Hayvancılık fuarı, alternatif turizm çeşitlerine imkân sunan nitelikli turizm tesisleri, 
alışveriş merkezleri, sahillerde bulunan balık lokantaları, Edremit Koca Seyit Hava-
alanı, saat kulesi, Kaz Dağları, Hasan Boğuldu Şelalesi, Kozak Yaylası, kente özgü 
höşmerim tatlısı, Susurluk ayranı, kolonyası, Sındırgı Yağcıbedir Halıları, zeytinyağı 
diyarı olmasıyla ve birçok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, 
turizm ve sanat açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 2017 yılı verilerine göre Balıkesir’de Turizm 
İşletme Belgeli 75 konaklama tesisinin dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir. 
İlde 2 ve 3 yıldızlı tesislerin yoğunluğu göze çarpmaktadır.

Grafik 1.  Balıkesir’deki Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmeleri
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Grafik 2. Turizm İşletme Belgeli Otellerde Kapasite 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017.
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Balıkesir’deki Turizm İşletme Belgeli 76 İşletmenin türlerine göre kapasiteleri Gra-
fik 2’de görülmektedir. Grafikten de görüleceği üzere ildeki yatak kapasitesinin en 
önemli kısmını 3 ve 4 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. 3 yıldızlı oteller, toplam yatak 
kapasitesinin %29,3’ünü 4 yıldızlı oteller ise %25’inin karşılamaktadır. Sonrasında 2 
yıldızlı oteller ve 5 yıldızlı oteller gelmektedir. 

Grafik 2. Turizm İşletme Belgeli Otellerde Kapasite 2016
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Grafik 2. Turizm İşletme Belgeli Otellerde Kapasite 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2016.

Aşağıdaki grafikte Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin kapasite dağılımı 
görülmektedir. Yatırım belgeli konaklama tesislerinde kapasite bakımından 4 yıldızlı 
otellerin öne çıktığı görülmektedir. 4 yıldızlı otel yatırımlarının oluşturacağı yatak 
kapasitesi toplamı 1.064’dür. 5 yıldızlı otel yatırımları ise 1.044 yataklık bir kapasite 
artışı sağlayacaktır. 3 yıldızlı otel yatırımlarının toplam kapasitesi 997, 2 yıldızlı otel 
yatırımlarının toplam kapasitesi 72’dir. Butik otel yatırımlarının toplam kapasitesi 
308’dir. Özel konaklama tesisi yatırımlarının toplam kapasitesi 108’dir. Kamping otel 
yatırımlarının toplam kapasitesi ise 75’dir. Yatırımı devam eden işletmelerin oluştu-
racağı toplam kapasite ise 3.668’dir
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Grafik 3. Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinde Kapasite 2017

 

 
 
 

 

 

Grafik 4. Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin İlçelere Göre Dağılımı 2017 
 

 
 

 

 

 

Grafik 3. Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinde Kapasite 2017 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017(Resmî belge olarak alınmıştır.)

Yatırım belgeli konaklama tesislerinin ilçelere göre dağılımına bakıldığında Ayva-
lık İlçesinin açık ara önde olduğu görülmektedir. Ayvalık ilçesindeki yatırım belgeli 
konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 1.050’dir. Bu rakam yatırım belgeli toplam 
yatak kapasitesinin %28,6’sına denk gelmektedir. Ayvalık’ı sırasıyla Karesi ve Sındırgı 
izlemektedir.

Grafik 4. Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin İlçelere Göre Dağılımı 2017
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Grafik 3. Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinde Kapasite 2017 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 (Resmî belge olarak alınmıştır.)

Belediye belgeli konaklama tesislerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte görül-
mektedir. Balıkesir’de toplam 313.492 yatak kapasiteli belediye belgeli konaklama te-
sisi bulunmaktadır. Belediye belgeli otellerde 2017 yılında toplam yatak kapasitesini 
54.078, 2015 yılında ise 51.769’dir.
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Grafik 5. Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre Kapasite 2017Grafik 5. Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre Kapasite 2017 
 

 
Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 (Resmî belge olarak alınmıştır.) 

 

 

Grafik 6. Balıkesir’deki Seyahat Acenteleri 2017 

 

 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 (Resmî belge olarak alınmıştır.)

Balıkesir’de toplam 89 adet seyahat acentesi bulunmaktadır. Bu acentelerin 85 tanesi 
A Grubu, 4 tanesi ise C Grubu’dur. Acentelerin ilçelere dağılımına bakıldığında Ed-
remit’in oldukça önde olduğu görülmektedir. 85 A Grubu acentenin 22 tanesi ve 4 C 
Grubu acentenin 1’i Edremit’te faaliyetlerini sürdürmektedir. Edremit’i 19 A Grubu 
ve 2 C Grubu acente ile Karesi takip etmektedir.

Grafik 6. Balıkesir’deki Seyahat Acenteleri 2017
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Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 (Resmî belge olarak alınmıştır.) 
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Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 (Resmî belge olarak alınmıştır.)
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Balıkesir’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin 2016 yılına ait verileri grafik 7’de 
görülmektedir. Grafikten de görüleceği üzere 2016 yılında ilde 51.391 yabancı turist 
ağırlanmış ve ortalama 1,9 gece konaklamışlardır. Aynı yıl ağırlanan yerli turist sayısı 
361.691 kişidir. Yerli turistlerin ildeki konaklama tesislerindeki ortalama kalış süresi 
ise 1,9 gün olarak belirlenmiştir.

Grafik 7. Balıkesir’deki Turistik Talep
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Harita 1. Burhaniye İlçesinin Konum ve Doğal/Kültürel Varlıkları Haritası 
 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 (Resmî belge olarak alınmıştır.)

Balıkesir’deki Müze ve Ören Yerleri*

Müzeler
• Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
• Bandırma Arkeoloji Müzesi
• Kuva-yı Milliye Müzesi
• Tahtakuşlar Etnografya Müzesi
• Bigadiç Müze ve Kültür Evi 
• Gönen Mozaik Müzesi
• Saraylar Köyü Açık Hava Müzesi
• Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- 

Müzeler, 2017).

Ören Yerleri
• Daskyleıon Antik Kenti
• Antandros Antik Kenti
• Kyzıkos Antik Kenti
• Adramytteion Antik Kenti
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• Prokonnessos Antik Kenti
• Ancyra Antik Kenti
• Hadrıaneıa Antik Kenti
• Astyra Antik Kenti
• Thebe / Theb Antik Kenti
• Arteka Antik Kenti
• Zelela Antik Kenti
• Perihharaxıs Antik Kenti
• Keraseion Antik Kenti
• Attaneıon Antik Kenti
• Plakia Antik Kenti (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).

Balıkesir’de Yapılan Turizm Aktiviteleri*

Kıyı Turizmi: 22 mavi bayraklı plajı ile Marmara ve Ege Denizlerinde 291 km kıyı-
sı bulunan Balıkesir’de kıyı turizmi Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve 
Marmara Adası’nda gelişmiştir. Ayvalık’ta kıyı turizmi için güçlü potansiyel bulun-
makta olup, özellikle 7 km uzunluğunda ve 100 metre eninde bir kumsala sahip Sa-
rımsaklı plajı ve Altınova plajları yaz turizminde ilin cazibesini arttırmaktadır. Aynı 
zamanda Ayvalık Adaları, Edremit Körfezi ve Marmara Adaları dalış sporları, yamaç 
paraşütü ve sörf yapmaya uygun eşsiz koy ve körfezleri ile turistlerin gözde mer-
kezleridir. Kırmızı mercanlarıyla Ayvalık, Türkiye’nin en önemli dalış noktalarından 
biridir. Balıkesir nüfusu 1,2 milyon iken yaz sezonunda artan turist sayısı ile birlikte 
3 milyona ulaşmaktadır (GMKA, 2017).

Termal Turizm: Balıkesir, Türkiye’nin en çok termal turizm merkezine sahip illerin-
den biridir. İlde 8 farklı termal turizm merkezi bulunmaktadır (GMKA, 2017).

Jeotermal Kaynaklar Debi ve Sıcaklıkları;
• Edremit-Güre; Debi 4-50 l/sn., Sıcaklık 33-68 °C
• Edremit-Bostancı Debi 2-86 l/sn., Sıcaklık 42-60 °C
• Gömeç-Karaağaç, Burhaniye-Pelitköy Debi 5-30 l/sn., Sıcaklık 33-35 °C
• Gönen Debi 20-80 l/sn., Sıcaklık 70-84 °C
• Gönen-Ekşidere Debi 2-6 l/sn., Sıcaklık 32-43 °C
• Manyas Kızık; Debi 10-15 l/sn., Sıcaklık 42-58 °C
• Balya-Ilıca; Debi 2-27 l/sn., Sıcaklık 59-61 °C
• Susurluk-Kepekler-Yıldız; Debi 2-24 l/sn., Sıcaklık 46-74 °C
• Altıeylül –Pamukçu Debi 7-18 l/sn., Sıcaklık 53-58 °C
• Bigadiç Hisarköy Debi 2-60 l/sn., Sıcaklık 52-98 °C
• Sındırgı-Hisaralan; Debi 7-32 l/sn., Sıcaklık 33-98 °C (GMKA, 2017)
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Kültür Turizmi: Balıkesir manastırları, müzeleri ve antik kentleri ile kültür turiz-
minde bir cazibe merkezidir. Antandros, Daskyleion, Kyzikos, Adramytteion gibi 
birçok antik kent ve ören yerine ev sahipliği yapan ilde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve üniversiteler iş birliği ile kazı ve restorasyon çalışmaları artarak devam etmektedir.

Balıkesir’in zengin tarihi ve kültürel varlıkları, Antik çağlardan başlayarak Roma, Bi-
zans, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapma-
sından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda söz konusu tarihi dönemlerde ön plana 
çıkan el sanatları, bilgi hazineleri ve tarihi sosyal dokunun tanıtılması ve turistlerle 
buluşturulması amacıyla 8 farklı müze hizmet sağlamaktadır (GMKA, 2017).

Gastronomi Turizmi: Balıkesir, sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, yeme-içme 
alışkanlığı ve zengin mutfağı ile gastronomi turizmi için güçlü bir potansiyel oluştur-
maktadır. İlde üretilen Ayvalık zeytinyağının coğrafi işareti bulunmakta olup, önemli 
bir turizm sembolü olarak kullanılmaktadır.

Balıkesir höşmerim tatlısı, Edremit yeşil çizik zeytini, çeşnili zeytinyağları, Gönen 
baldo pirinci, Gönen eti, Manyas kelle peyniri, Susurluk ayranı, Susurluk ve Ayvalık 
tostları, Ege otları, Deniz ürünleri, Balıkesir kaymaklısı en önemli gastronomik de-
ğerleri oluşturmaktadır (GMKA, 2017).

Doğa Turizmi: Sahip olduğu doğa, zengin bitki örtüsü ve elverişli iklim koşulları 
Balıkesir’i doğa turizmi yatırımları için eşsiz bir bölge haline getirmektedir.

Balıkesir’de yayla turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, mağara turizmi, kuş gözlemciliği, 
botanik ve av turizmi gibi pek çok alternatif turizm yatırımı için oldukça elverişli bir 
ortam bulunmaktadır. Özellikle Kaz Dağları; sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, flora ve 
faunası ile adından bahsettiren bir doğa turizmi alanıdır. Dursunbey Alaçam Dağları 
sahip olduğu ekolojik yapı ile kamp severler için bir cazibe alanıdır (GMKA, 2017).

Trekking: Balıkesir’de bulunan Kaz Dağları, sahip olduğu topografik özellikleri ile 
trekking faaliyetlerinde turistlerin cazibe merkezi olmaktadır. Kaz Dağları’nda Yayla 
Tepe ve Ayı Deresi önemli uğrak noktaları olup ayrıca Sındırgı, Dursunbey, İvrindi, 
Edremit, Ayvalık, Erdek ve Susurluk’ta trekking organizasyonları gerçekleştirilmek-
tedir (GMKA, 2017).

Jeep Safari: Elverişli coğrafi ortam ile gelişen jeep safari turları, doğaseverler için ili 
bir uğrak noktası haline getirmektedir. Özellikle Kaz Dağları, jeep safari turları için 
yoğun talep gören bir bölgedir (GMKA, 2017).

Kuş Gözlemciliği: Manyas’ta bulunan Kuş Cenneti Milli Parkı, sahip olduğu canlı 
çeşitliliğiyle, kuş gözlemcileri için Türkiye’nin bir numaralı merkezidir. Milli Park, 
başta su kuşları olmak üzere çok çeşitli yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. 
Ayrıca Gönen ve Edremit kuş gözlemciliği bakımından potansiyel taşıyan merkezler 
arasındadır (GMKA, 2017).

Botanik Gezileri: Balıkesir, bulunduğu coğrafyanın sahip olduğu zengin flora ve ba-
rındırdığı endemik bitki türleri ile botanik bilimine ilgisi olanlar için önemli bir ca-
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zibe merkezidir. Edremit, Erdek, Marmara, Susurluk, Dursunbey ve Bigadiç botanik 
gezileri için önemli merkezlerdir (GMKA, 2017).

Av Turizmi: Sportif olta balıkçılığı en çok Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma ve 
Marmara Adası’nda; kara avcılığı ise Balıkesir’in iç bölgeleri ve Dursunbey’de geliş-
miştir. İlde 5 farklı avlak alan bulunmaktadır (GMKA, 2017).

Geriatri Turizmi: İleri yaş turizmi olarak tanımlanan geriatri turizmi, yaşlı bakımı 
hizmetleri, meşguliyet turları, engelliler için özel bakım ve gezi turlarını içermekte-
dir. Balıkesir geriatri turizminde, sahip olduğu şifalı termal kaynakları ile ön plana 
çıkmaktadır. Geriatri turizminde, kaynakların uygun debi-sıcaklıkları ve iyileştirici 
fiziksel kimyasal bileşenleri ile Gönen, Edremit, Sındırgı, Bigadiç ilçeleri ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca Kaz Dağı etekleri, temiz havası ve mikro klima özellikleriyle sağ-
lık turizminde ideal merkezlerden biridir. (GMKA, 2017).

Kazdağı Milli Parkı: Ege ve Marmara Bölgelerini birbirinden ayıran, antik çağlar-
da “İda Dağı” olarak bilinen Kaz Dağı, aynı zamanda Biga yarımadasının en yüksek 
dağıdır. Kaz Dağı sahip olduğu derin vadi ve kanyonları, flora ve fauna zenginliği ile 
görülmeye değer bir doğa turizmi merkezidir. Alanda bulunan Şahinderesi Kanyonu, 
yer şekilleriyle doğaseverlerin gözde merkezlerinden birisidir. 1994’te milli park ilan 
edilen bölge, yaklaşık 22.000 hektara yayılmış olup mavi ve yeşili bir arada sunan do-
ğal güzellikleri ile dünyada sadece Kaz Dağı’nda yetişen 31 çeşit endemik bitki türüne 
ev sahipliği yapmaktadır. Avlanmanın yasak olduğu turizm bölgesi yabani hayvan 
bakımından biyolojik çeşitliliğe sahiptir (GMKA, 2017).

Su Sporları: Su Sporları olarak; yöresel tekne turları, banana, su kayağı, jet ski, su altı 
dalışları vb. alanlarda faaliyetler, daha çok Edremit (Akçay- Altınoluk), Ayvalık (Ali 
Bey Adası- Sarımsaklı Plajı) Burhaniye (Ören) ve Erdek kıyılarında yapılmaktadır 
(Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).

Su Altı Dalış Turizmi: Balıkesir ili, su altı florası ve faunası bakımından ekolojik niş 
oluşturan Ayvalık Adaları’nda binlerce yıldan beri oluşan deniz dibinin güzellikleri 
ve zenginliklerini görebilmek mümkündür. Kuzey Ege’de 22 adacıktan oluşan Ayva-
lık ilçesi, balıkadamlar tarafından en çok tercih edilen bir dalış bölgesidir. Mercan re-
sifleri açısından çok renkli zengin dip yapısı ve tartışılmaz berraklıktaki denizi ile 60 
adet dalış yapılacak bölge bulunuyor. Hava koşullarının kötü olduğu zamanlarda bile 
dalış yapılacak bölgelerin bulunulması, derin akıntı, gece, reef dalışları ve değişen 
derinlikteki bölgeleriyle her seviyedeki dalgıca hitap etmektedir (Balıkesir İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2017).

Yelken ve Surf Turizmi: İl kıyılarındaki turizm potansiyelinden birisi de hiç kuşku-
suz Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Erdek kıyılarının kendine özgü rüzgârıdır. Artık 
yörenin simgesi haline gelmiş, süreklilik arz eden ve tatlı tatlı esen rüzgâr Yelken ile 
Windsurf için son derece elverişlidir. Gerek denizlerimiz gerek rüzgârımız gerekse 
kıyı şeridindeki tesislerimiz ile ilçelerimiz “Yelken ve Windsurf Yarışmaları” için ide-
al bir yerdir. Faaliyetler Yelken İhtisas Kulüplerince yapılmaktadır (Balıkesir İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2017).
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Kara Sporları (Dağ Turizmi): Balıkesir İli’nde dağcılık faaliyetleri 1988 yılında baş-
latılmıştır. Halen il merkezinde BADAK (Balıkesir Dağcılık Kulübü), Bandırma’da 
BANDAK ve biri de Balıkesir Üniversitesi’nde olmak üzere üç kulüp bulunmaktadır 
(Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).

1.3. BURHANİYE  TURİZMİNİN MEVCUT  ARZ VE 
TALEP YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1.3.1. TURİZM ARZ YAPISI
1.3.1.1. TURİZMDEN BAĞIMSIZ ARZ YAPISI

Turizmden bağımsız arz kaynakları, bir ülkenin, bölgenin ya da turistik bir destinas-
yonun sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, folklorik, sanatsal değerleri gibi faktörler-
dir. Bu turistik faktörler aşağıda detaylı bir şekilde incelenecektir.

1.3.1.1.1. COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Burhaniye, Antik Çağ’ın adalet, barış, sağlık merkezi olan ve ‘Zeytin Rivierası’ olarak 
anılan Edremit Körfezi’nde şirin bir yerleşim merkezidir. Batısında Ege Denizi, ku-
zeyinde Edremit, doğusunda Havran, güneyinde Gömeç ve Ayvalık, güneydoğusun-
da ise Bergama ilçeleri ile komşudur. Kuzeyinde yer alan Kaz Dağları (mitolojik adı 
İda)  ile doğu ve güney doğusunda yer alan Madra Dağları (mitolojik adı Pindasos) 
arasındaki verimli topraklar üzerinde kurulmuştur (http://www.burhaniye.bel.tr). 
Zeytin bahçelerinin gölgelediği ve Karınca Çayı’nın suladığı Burhaniye ovası, Madra 
Dağı eteklerindeki köylerinden başlayıp Ören’e kadar uzayan verimli bir coğrafyadır. 
İlçenin toprakları, 755 m yüksekliğindeki Kocadağ ile Şap Dağı’nın yamaçlarından 
Edremit Körfezi’ne kadar bereketli ovaya sahip olup, ormanlarla kaplıdır. Burhaniye 
ovasının verimliliğini sağlayan akarsular, Edremit Körfezi’ne dökülen Karınca Çayı 
ve Havran Çayı’dır. Burhaniye sınırları içindeki Karınca Dere, Kara Dere ve Erik Dere 
olarak üç koldan oluşan Karınca Çayı, ovayı sulayan başlıca akarsudur. Ovadan geçen 
Havran Çayı ise, kollarını kuzeyden Eybek Dağı ile doğudan Şabla Dağı’ndan ala-
rak batıya doğru akıp, Havran Ovası’ndan sonra birçok dere ile birleşerek Burhaniye 
Ovası’nı sulayan bir diğer önemli akarsudur. Ovanın bir kısmı ve dağların etekleri 
zeytin ağaçlarıyla, ovanın doğusu ise meşe ve çam ormanlarıyla kaplıdır. Ormanların 
arasında her mevsim rengârenk çiçeklerin süslediği yaylalar mevcuttur.

İlçenin en yüksek noktası ve doğu sınırını Madra Dağı oluşturmaktadır. Burhaniye, 
21 km sahil şeridi ve 615 km² yüzölçümü ile E-87 nolu Karayolu güzergâhı üzerin-
dedir. Denizden ortalama yüksekliği (rakım) 10 m olan ilçenin Ege Denizi’ne 21 km 
uzunluğundaki kıyı bandında doğal plajları yer almaktadır. Burhaniye’nin sahip olduğu 
kumsalın ışıl ışıl parlamasından dolayı kıyı şeridi, mitolojide ‘Işık Sahili’ olarak anıl-
makta ve hatta Tanrıça Hera’nın, İda Dağları’ndan gelip, bu ışıl ışıl kumsalda güzelliğine 
güzellik kattığı rivayet edilmektedir (http://www.balikesir.com.tr/tr/ilceler/burhaniye).
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1.3.1.1.2. İKLİM UYGUNLUĞU

Burhaniye’de sıcak ve ılıman bir iklim hâkimdir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak 
ve kurak geçmektedir. Köppen-Geiger’nin iklim sınıflandırmasına göre, ilçenin yıl-
lık ortalama sıcaklığı 16,0, yıllık ortalama yağış miktarı ise 673 mm’dir.7 mm yağış 
miktarı ile en kurak ayı Temmuz ve ortalama 137 mm yağış miktarıyla en fazla yağış 
alan ayı Aralık’tır. Temmuz ayı ortalama 25,9 derece sıcaklıkla yılın en sıcak ayı ve 
Ocak ayı ortalama 7,2 derece sıcaklıkla yılın en soğuk ayıdır (https://tr.climate-data.
org/location/57333/).  

Ege ve Akdeniz bölgesine ait karakteristik iklim özellikleri gösteren Burhaniye,  An-
tik çağlarda ‘Rüzgârlı Bayır’ ve ‘1001 Rüzgârlar Vadisi’ olarak bilinmektedir. Burha-
niye’de Kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Madra Dağları’nın oluşturduğu jeolojik ko-
num nedeniyle meltem, imbat ve poyraz rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların yarattığı 
sürekli hava sirkülâsyonu sayesinde bölge, hem Alpler ’den sonra % 22 ile dünyanın 
en yoğun oksijen oranına hem de % 60 nem oranı ile nispeten düşük bir nem oranına 
sahiptir (Burhaniye Turizm Rehberi, 2005). Altınoluk’la birlikte Burhaniye-Ören, bu 
özelliği sebebiyle ‘Oksijen Çadırı’ olarak adlandırılmaktadır. 

İskele Mahallesi’nde 8-22 Mart 2012 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’na ait mobil ölçüm cihazı ile yapılan hava kalitesine yönelik ölçümlere göre, hava 
kalitesinin çok iyi olduğu tespit edilmiştir (Avşar, Alp ve Toröz, 2015: 82).
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1.3.1.1.3. DOĞAL VARLIKLAR

Burhaniye’nin Madra Dağı, ismini ana tanrıça Ma ve onun kocası olan Adra’nın bir-
leştirilmesinden (Ma-Adra) alır. İçinde barındırdığı zengin yer altı ve yer üstü su kay-
nakları, ovaları, yaylaları ve vadileri ile büyük bir ekosisteme sahiptir. Çam ormanla-
rı, zeytin ağaçları, zengin bitki örtüsü, yeşil doğası, asırlık kızılçam ağaçları ve doğal 
anıtları ile doğal çekicilikleri açısından zengin bir bölgedir(http://www.kulturportali.
gov.tr/turkiye/balikesir/gezilecekyer/madra-dagi). 

Madra Dağı’nın eteklerinde yer alan ve çoğunluğu Madra Dağı’nın kuzeybatıya ba-
kan yamaçlarında bulunan ortalama 800-900 m rakımlı toplam 16 yaylası mevcut-
tur. Bunlar; Ayaklıören, Böyren, Tilkicik, Burunören yaylaları ve Karadere Güzlesi 
(Karadere Köyü), Yaylacık Yaylası (Yaylacık Köyü), Ömercik ve Omarcık Yaylaları 
(Sübeylidere Köyü), Kurucaoluk ve Kozalan yaylaları (Kurucaoluk Köyü), Avunduk 
Yaylası (Avunduk Köyü), Kırtık Güzlesi, Sinekli ve Güzle yaylaları (Kırtık Köyü), 
Gölcük Yaylası (Kuyumcu Köyü) ve Çamtepe Yaylası (Çamtepe Köyü)’dır (Efe, Soy-
kan,Cürebal ve Sönmez, 2011: 304-305).

Burhaniye, doğal bitki örtüsü olan maki türleri, zeytinlikleri, endemik bitki çeşitli-
liği ve çam ormanları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bitki toplulukları ağaç, 
çalı ve ot formasyonlarından oluşmaktadır. Çiçekli bitkilerle otsu türler ve bunların 
arasında yer alan aromatik bitkiler, soğanlı türler; ormanların yoğun olduğu yerlerde 
sıklıkla görülmektedir. İlçenin önemli bir kısmının dağlık olması, orman örtüsünde 
ekolojik ve floristik farklılıklara neden olmuştur. Ormanların alt zonunu oluşturan 
kızılçam toplulukları (Pinusbrutia), deniz seviyesinden başlayarak 800 m’ye kadar çı-
karken, sonrasını karaçam (Pinusnigra) ormanlarına bırakmaktadır. Burhaniye civa-
rında kızılçam, karaçam ve fıstık çamı en yaygın ağaç türleridir (Efe, Soykan, Cürebal 
ve Sönmez, 2011: 103-106).

Burhaniye, tatlı su varlığı ve sağlığa yararlı şifalı sular bakımından büyük bir zen-
ginlik sunmaktadır. İlçenin kaynak suları (yeraltı suları) antik çağlardan beri kulla-
nılmaktadır. Çok sayıda olan bu doğal su kaynakları kendiliğinden çıkan pınarlar, 
mineralli sular ve insan eliyle düzenlenen kuyular, çeşmeler olup, yöre halkının ih-
tiyaçlarını gidermektedir. Karadere köyünün Güzle Yaylası’ndaki Düdüklü kaynak 
suyu, sağlıklı bir içme suyu olarak kullanılırken,  Dutluca içmeleri ve Damlarca suyu, 
Karadere-Asarkaya şifalı suyu, Pelitköy (Zeytinpınarı) içmesi ve ılıcası ise sağlıklı 
yaşama ve çeşitli hastalıkların tedavisine katkı sağlamaktadır (Tuna, 2008: 322). İl-
çedeki Pelitköy Ilıca ve İçmesi, Dutluca İçmelerinin (Tablo 1) yanı sıra Pelitköy’de 
27, Çoruk mevkiinde 17, Seklik mevkiinde 44, Taylıeli mevkiinde ise 8 lokasyonda 
yapılan jeofizik çalışmaları sonucunda termal suların ısıtılarak sağlık ve endüstriyel 
üretim için kullanılmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir (Erden, 2015: 10-13).
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Tablo 1. Burhaniye’nin Kaynak Suları

Kaynak Suları Sıcaklık (°C) Debi (lt/sn)

Pelitköy Ilıcası 25,9 1

Pelitköy İçmesi 20,8 0,1

Dutluca İçmeleri 17,4 - 17,9 0,1 - 0,001
Kaynak: Erden,  2015: 10-13.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ören, tek katlı evleri, doğal bitki örtüsü ile saklı bir cennet 
olarak bilinmektedir. Ören; ünlü felsefeci Diedon ve ünlü hatip Ksonokles’in yurdu, 
paranın ilk basıldığı bir liman şehiri özelliği bakımından Adramytteion Antik Kenti 
ile ön plana çıkarken, 1620 adet palamut meşesi ağacı nedeni ile de doğal sit alanı 
olarak doğal varlığını korumaktadır (Tempo Dergisi, 2008: 21). Ören mahallesi, tarih 
ile doğanın iç içe yaşattığı ve yaşatıldığı ender yerlerden birisidir. Güzel bir balıkçı 
sahili görünümündeki İskele Mahallesi, temiz denizi ile Öğretmenler Mahallesi, zey-
tin ağaçlarının yeşile boyadığı ve denizin mavisiyle cennet olan Pelitköy Mahallesi 
ilçenin doğal ortamını zenginleştirmektedir. Bunlarla birlikte, doğal köy ortamı ve 
Körfez manzarası ile Taylıeli Mahallesi, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı Seklik Tepe 
Çamlığı, yeşillerle kaplı Ayaklı Kır Bahçesi doğal bir gezi ve dinlenme mekânı olarak 
değerlendirilmektedir. 

Ege Denizi’ne 21 km uzunluğunda kıyı bandı bulunan Burhaniye, ince ve temiz kum-
lu doğal plajları ile dikkat çekmektedir. İlçenin sahillerinden Asya’nın en batısı olan 
Baba Burnu, Kaz Dağı, Ayvalık Adaları ve Midilli Adası görünürken; plajlar, gün ba-
tımıyla turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bu plajlar; Pelitköy, İskele, Ören ve Öğret-
menler Mahallesi ile Denetko ve Orjansiteleri içinde yer alan donanımlı ve büyük 
plajlardır. Ören ve Öğretmenler Mahallesi plajı, temiz suları ve bozulmamış doğası 
ile öne çıkmakta ve dünyada “denize girilebilirlik ölçütü” olan Mavi Bayrak ile ödül-
lendirilmektedir. 2018 yılında Balıkesir’de bulunan 23 Mavi Bayraklı plajın 4 tanesi 
Burhaniye’de bulunmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. Burhaniye, Balıkesir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Sayıları (2018)

Yer Plaj Sayısı Plaj İsimleri Marina Sayısı Yat Sayısı

Burhaniye 4

Burhaniye Belediyesi Ören 
Mahallesi Halk Plajı - -

Club Orient - -

Artemis Tatil Köyü - -
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı - -

Balıkesir 23 1 3

Türkiye 459 22 10
Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr.
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1.3.1.1.4. TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

Arkaik dönem, Klasik dönem, Helenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerine ait soyut ve somut kültürel mirası barındıran Burhaniye, 
tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından önemli bir konuma sahiptir. İlçe, etnografik 
yapısı içerisinde bulunan Türkmen, Yörük, manav, mübadil ve muhacir kültürü ve 
bu farklı kültürlerin ortaya koyduğu geleneksel yaşam, folklorik değerler, el sanatları, 
mimari yapı, yerel mutfak kültürü gibi sosyo-kültürel değerleri yaşatmaktadır.
Coğrafi konum itibariyle Burhaniye’nin üzerinde bulunduğu ova ve ovanın arkasın-
daki dağlık alanlar, yerleşim ve kültürel oluşumda önemli rol oynamıştır. İlk Tunç 
Çağı’na kadar izleri saptanan yerleşmeler, daha sonra sık bir yerleşme sürecine, Demir 
Çağ ve Antik Çağ’da ise yoğun bir yerleşmeye sahne olarak bölge içinde önem kazan-
maya başlamıştır. Bu dönemde Ören Mahallesi’nde kurulan Adramytteion Antik Ken-
ti, körfezin en uzun yerleşilen ve en önemli ekonomik ve kültürel merkezi olmuştur 
(Beksaç, 2005: 2-3).Antik Kent’te Pers, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osman-
lılar egemenlik sürmüş olup, Kurtuluş Savaşı’nda Kuva-yi Milliye’nin bölgedeki ka-
rargâhı olarak varlığını ve önemini günümüze kadar taşımıştır. Truva’dan Bergama’ya 
giden önemli bir sahil yolu üzerinde bulunması, Roma Dönemi’nde bir il mahkeme-
sinin kurulması ve genç antik Bizans Dönemi’nde bir piskoposluğun açılması kentin 
büyüklüğünü ispatlamaktadır. Roma Dönemi su kemeri nedeniyle “Kemer” adını alan 
ilçe, 19. yüzyıl Osmanlı padişahı Abdülhamit’in oğlu Şehzade Burhanettin’den dolayı 
Burhaniye olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Erdoğdu ve Asımgil, 2016: 569).
Adını Edremit Körfezi’ne (Adramyttenos Sinus) veren ve kuzeyde Kaz (Ida), güneyde 
Madra (Pindasos) Dağları ve bu dağların doğuda birbirlerine kavuştuğu bir havzada 
yer alan Adramytteion, denize açık konumu ve ticarete elverişli doğal varlıkları sa-
yesinde her dönem ticaretle ilgilenen bir kent olmuştur. Prehistorik dönemden baş-
layarak Orta Bizans döneminin sonuna dek uzanan kültür katlarından elde edilen 
buluntularla Adramytteion Antik Kenti, zengin kültür potansiyelini ortaya koymak-
tadır (Özgen, 2014: 181-185). Günümüzden 7 bin yıl öncesine kadar kesintisiz ola-
rak varlığını sürdüren Adramytteion; Herodotos, Ksenephon, Thukydides, Strabon, 
Plinius ve Stephanos Byzantinos gibi antik yazarların eserlerinde yer almakta ve bu 
eserlerde Pseudo Skylax ve Aristoteles tarafından her anlamda donanımlı bir şehir 
olarak vurgulanmaktadır. Hatta Strabon ve Stephanos Byzantinos, antik kentin Lidya 
Kralı Kroisos’un erkek kardeşi ve hâlefi Alyattes’in oğlu, Lidyalı bir kahraman olan 
Adramys tarafından kurulduğundan bahsetmektedirler (Özgen, 2015: 1-3). Adını 
kurucusundan alan Adramytteion Antik Kenti; limanı, şehir meclisi, anayasası, bölge 
mahkemeleri ve sikke bastırması ile özerk bir devlet bilincine sahiptir. Assos, Sar-
des, Pergamon ve Ephesus ile birlikte antik çağların en önemli kentlerinden birisi 
olan Adramytteion’un adı tarih boyunca değişerek bütün Körfez Bölgesi’nin adı olan 
Edremit’e dönüşmüştür (Beister, 1988). Ünlü coğrafyacı Strabon’un Adramytteion’da 
bir adet ticari liman, bir adet de askeri deniz üssü olmak üzere toplam iki kıyı yapısı 
olduğunu belirtiği gibi, Burhaniye’de kökleri antik dönemlere uzanan denizcilik ge-
leneğinin olduğu (Sağlam, 2018) ve bu geleneğin hala devam ettiği görülmektedir. 
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Adramytteion Antik Kenti’ne ait Ortaçağ şehir surları kalıntıları, zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili bulgular, çanak-çömlek türleri, ana tanrıçalarına ait pişmiş toprak figürinler, 
sikkeler, antik limana ait duvarlar, su kemeri, taş ve mermer mimari parçalar, mozaik 
panolar ve duvar resimleri (fresko) kentin tarihini ve kültürel dokusunu ortaya koy-
maktadır (Çoruhlu, 2006: 248).Var olan edebi kaynaklar ve kazı çalışmalarıyla elde 
edilen kaynaklar eşliğinde antik kentin bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamın-
da ne kadar etkin olduğu görülmektedir.

Ancak Ören Mahallesi’nin 1960’lı yıllardan itibaren yazlık bir yerleşim olarak yapı-
laşmaya başlamasıyla birlikte Adramytteion Antik Kenti’nin tahrip edildiği görül-
müştür. Bunu engellemek amacıyla Adramytteion ilk kez 1975 yılında arkeolojik 
sit alanı olarak koruma altına alınarak ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun 1989 ve 1990 yıllarındaki kararlarıyla 1. ve 2. Derece “Arkeolojik Sit Ala-
nı” ilan edilerek yüksek yoğunluktaki yapılaşmanın önüne geçilmiştir (Özgen, 2015: 
2).2012 yılından itibaren Adramytteion (Ören) kazı ve onarım çalışmaları ile birlikte 
kazı ekibi, uzman kişiler ve kurumların işbirliğinde bazı koruma ve çevre düzen-
lemelerine yönelik projeler üretilerek etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bunlardan 
ilki, Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili yasal mevzuat kap-
samında eksik olan Ören’in “Koruma Amaçlı İmar Planı” tamamlanmış ve bu plan, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’na iletilmiştir. İlgili bölge koruma kuruluna sunulan “Adramytteion Sergi Evi 
Mimari Projesi” ve “Ören Arkeolojik Park ve Sergi Salonu Projesi” gibi tasarlanan 
çok değerli projeler yaratılmıştır. İkincisi, “Ören - Adramytteion Antik Kenti Kültür 
Turizm ve Doğa Derneği”nin kurulmasıyla da Ören ve çevresinin tanıtılması ve yeni-
den kültür turizminde ilgi merkezi olması amaçlanmıştır. Üçüncü olarak ise, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı izni ile 2015 yılı itibariyle Edremit’ten Ayvalık’a kadar uzanan 
bir sahayı odağına alan, “Adramytteion Etki Alanı” dâhilindeki kültür varlıkları üze-
rine başlatılan bir “yüzey araştırması” projesi hayata geçirilmiştir (Özgen,  2016: 23; 
Özgen ve Erdoğdu, 2016: 457). 

Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ile birlikte, 1999 yılından sonra tespit edile-
rek bölgede özellikle Madra Dağı’nın eteklerindeki Burhaniye mahallerinde yoğun 
olarak bulunan ve Cilalı Taş Devri’nden beri var olan “Tanrılaştırılmış Doğa ve Be-
reket İnancı”nın en güzel örnekleri olan kaya sunakları ve kült merkezleri, ilçenin 
başka bir arkeolojik zenginliği olarak değerlendirilmiştir. Burhaniye’nin mahallele-
rinden Dutluca’daki Delik Taş ve Merdivenli Kaya, Börezli’deki Fuğla Tepe’nin zir-
vesindeki kayalık alan, Bahadınlı’daki Dede Kaya ve İnkaya Mağarası, Pelitköy’deki 
Harman Kayası ve Çamoba Yaylası’ndaki Kaplan Sivrisi, Hisarköy’deki Hisar Kaya, 
Boran Yaylası’ndaki Asarkaya, Kırtık’daki Ballıktaş ve Taylıeli’ndeki Duvanlı Kaya 
(Dualı Kaya) ve Ören’deki Yılanlı Tepe gibi mağara, tepe ve kaya sunakları özelliği 
taşıyan kült mekanlar, arkeolojik bir kimlikte sunulmuştur  (Beksaç, 2001: 116-118; 
Beksaç, 2002: 285-288; Beksaç, 2004: 193-198).

Burhaniye’nin kırsal alanlarında ve Ören’de insan eliyle kayalara biçim verilen bu 
kaya sunakları, taht, arınma havuzu ve alev çukurları, bir kült kompleksi olarak yo-
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rumlanmasına rağmen, “Kaya Sunakları ve Kült Merkezleri” olarak adlandırılan bu 
mekanlarda herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır. Kült bir kompleks şeklin-
de değerlendirilen kaya kültelerindeki kanallar, oyuklar, sarnıçlar kaya düzenleme-
leridir. Var olan bu kaya ve tepelerin kale ve karakol yerleşimleri, gözetleme kulesi, 
antik taş ocağı ve kaya oygu mezar yapıları olarak kullanıldığı ve ilçenin korunmuş 
kültür varlıkları olduğu belirlenmiştir (Özgen, 2017: 51-56).

Burhaniye’nin eski çağlara ait yerleşim yerlerinin yanı sıra tarih açısından çok büyük 
önem verdiği bir başka değer, bölgede Kuva-yi Milliye’nin örgütlenmesini gerçekleş-
tirmesi ve Ulusal Kurtuluş Savaşına destek vermesidir. Bu onurlu geçmişin anısına 
açılan Burhaniye Kuva-i Milliye Kültür Müzesi, Burhaniye Kuva-i Milliye Anıtı ve 
Burhaniye Kuva-i Milliye Şehitler Anıtı içerisinde yapılan heykeller ve büstler, ilçe-
nin tarihi canlı tutan önemli kültürel varlıklarıdır. Bunlarla birlikte tarihi ve kültürel 
özelliğe sahip heykeller ve sanatçılar için yapılan parklar, ilçenin dikkat çekici görsel 
anıtlarıdır.

Antik Döneme ait yerleşim yerleri ve Kuva-yi Milliye ruhunun yaşatılması için 
oluşturulan kültürel mekanların yanısıra aynı ilgiyi bekleyen diğer alanlar ise, yöre-
ye Türklerin gelmesiyle oluşan Pelitköy’deki Çamlık Tepe ve Dede Tepe gibi kutsal 
alanlardır (Tuna, 2008: 269). Burhaniye merkezinde tarihi eser niteliğine sahip ve 
dönemlerinin mimari özelliğini koruyan Hasan Ağa, Hanay, Hacı Ahmed ve Koca 
Cami gibi birçok cami bulunmakta ve bu camiler turistik değer niteliği taşımaktadır. 
İlçe merkezi dışında yer alan camilerden ilginç olanı Şahinler köyündeki Şahinler 
Camisi’dir. 18. yy’ın ikinci yarısında inşa edilmiş olan cami, mimari özelliklerinin 
yanı sıra son derece zengin iç mekân süslemeleri ile dikkat çekicidir ve Türk barok 
üslubunda işlenmiş manzara resimleri ile dönemin ender örneklerinden biridir (Ço-
ruhlu, 2006: 249). Cami, 1993-94 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür 
Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore edilerek turizme kazandırıl-
mıştır. Şahinler Camii’nin plan ve mimari özellikleri açısından benzer bir örneği de 
Ağacık Mahallesindeki Ağacık Camisi’dir. Burhaniye’de bulunan tarihi niteliğe sahip 
pek çok türbe, kendine özgü değerleriyle ilçenin kültürel varlıklarıdır. İlçenin bir baş-
ka değeri ise mezarlıklardır. İlçede eski çağlardan kalan mezarlıklar Çoruk, Kızıklı, 
Bahadınlı, Karadere ve Taylıeli mahallelerinde bulunmaktadır. Osmanlı dönemine 
ait mezar taşlarının en güzel örnekleri ise Çoruk, Taylıeli, Börezli, Pelitköy, Kızıklı 
mahallelerinin mezarlıklarında yer almakta ve bir açık hava müzesi niteliği taşımak-
tadır (Beksaç, 2005: 33-34).

İlçe merkezinin fiziksel dokusu içerisinde ikisi klasik, biri geç, biri de Cumhuriyet 
dönemine tarihlenen 4 hamam yapısı mevcuttur. Eski Gazhane sokağında bulunan 
Yunan Haçı biçimindeki Kilise Hamamı, 15. yy’a ait Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki Pa-
zarbaşı Hamamı, Memiş Mahallesi’ndeki isimsiz Küçük Hamam ve Necdet Tosun so-
kağındaki isimsiz Cumhuriyet dönemi hamamı, tarihi-kültürel ve turistik potansiyeli 
bakımından birer cevher durumundadır. İlçenin tarihi yapıları arasında hamamların 
yanı sıra Çoruk Mahallesi’ndeki Okuf Köprüsü, 18 adet zeytinyağı fabrikası, sabun-
haneler ve tarihi konutlar kültürel çekiciliği arttıran kültürel miras varlıklarıdır. Bu 
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mirasın korunması amacıyla bazı eski endüstriyel yapıların bakım ve onarımları ta-
mamlanarak konut, kültür merkezi ve müze olarak kullanıldığı görülmektedir. Zira 
Burhaniye, tarihi kent dokusunu ve kentsel kültürel mirasını koruma hassasiyetini 
2006 tarihinden beri Tarihi Kentler Birliği’ne üye olarak göstermektedir. Birlik ile 
yapılan işbirliği ve deneyim alışverişi sayesinde ilçe, hem doğal, tarihsel ve kültürel 
dokusunu korumakta hem de tanıtımını sağlamaktadır. 

Son yıllarda belediyeler arasında kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliğine dayalı ola-
rak ‘Kardeş Şehir’ uygulamasının önemi gittikçe artmaktadır. Bu uygulama ile karşı-
lıklı olarak deneyim paylaşımı, ortak projeler geliştirilmesi ve kentler arası dostluklar 
kurulması amaçlanmaktadır. Burhaniye Belediyesi de bu amaçlar doğrultusunda Bi-
jelo Polje Belediyesi (Karadağ), Hürth Belediyesi (Almanya) ve Murfatlar Belediyesi 
(Romanya) ile ‘Kardeş Şehir’ anlaşması yapmıştır. Bu uygulama ile kentin tanıtımı 
yapılarak turizmin gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Burhaniye eski ve yeni uygarlıklara ait ürünleri, tarihi evleri, arkeolojik kalıntıları, 
anıtsal mezar taşları ve ağaçları, halk kültürüne ait folklorik öğeleri, geleneksel eğlen-
celeri olan deve güreşleri ve düğünleri, yemek kültürü, festival ve şenlikleri ile ülke-
mizde dikkat çeken bir ilçedir. Yöresel mutfağında ilçe, nohut böreği, tavuk yahnisi ve 
buğulama yemeği ile ünlü iken deniz ürünleri ile yapılan yemeklerde de zenginliğini 
ortaya koymaktadır. Yöreye özgü mutfak kültürü, ilçede yetiştirilen sebze ve meyve-
lerin bolluğuyla ve organik tarımın ciddiyetle yapılması ile zenginleşmektedir.

1.3.1.2. TURİZME BAĞIMLI ARZ YAPISI

Turizmden bağımsız arz kaynakları, bir ülkenin, bölgenin ya da turistik bir destinas-
yonun sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, folklorik, sanatsal değerleri gibi faktörler-
dir. Bu kaynaklardan yararlanılması için de turistik altyapı ve üstyapı olanaklarının 
tamamlanması gerekmektedir. Aşağıda Burhaniye’nin sahip olduğu turistik altyapı ve 
üstyapı olanakları incelenmektedir. 

1.3.1.2.1. ÜSTYAPI OLANAKLARI

Ören Mahallesi’nde bulunan Burhaniye Turizm Danışma Bürosu ve Burhaniye Be-
lediyesi Zabıta Danışma Bürosu turizm danışma hizmeti sunarken, Turizm eğitim 
kurumları turizm hizmetinin kaliteli yürütülmesine katkı sağlamaktadır. İlçenin sa-
hip olduğu 96 sivil toplum kuruluşu içerisinde turizm ile ilişkilendirilen 44 dernek, 
sosyal-kültürel, çevre koruması ve tanıtım gibi faaliyetlerle turizme hizmet etmek-
tedir (http://www.burhaniye.gov.tr). Turizm işletmeleri ise, turistlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve onları memnun etmek üzere doğrudan turizm hizmeti sunmaktadır.

1.3.1.2.1.1. TURİZM İŞLETMELERİ

Burhaniye, turistlerin seyahat için tercih etmelerinde etkili olan doğal, tarihi ve kül-
türel özellikler gösteren turizm varlıklarına sahip olmasının yanı sıra, turist mem-
nuniyeti için gerekli olan ulaşım, konaklama, beslenme, rehberlik, eğlence, hediyelik 
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eşya gibi hizmetleri sunan turizm işletmelerine sahip olmasıyla da turizm açısından 
büyük bir potansiyel sunmaktadır. İlçenin turizm arz kapasitesini sunan konaklama, 
yeme-içme, rekreasyon, seyahat ve diğer turizm işletmeleri Tablo 3’te gösterilmektedir.

2017 yılı itibariyle Burhaniye’de 3 adet turizm yatırım belgeli tesiste 314 yatak, 6 adet 
turizm işletme belgeli tesiste 531 yatak ve 93 adet belediye belgeli tesiste ise 3.555 
yatak bulunmaktadır. Burhaniye, toplam 102 konaklama tesisinde 4.400 yatak ile hiz-
met sunarken, Belediye Belgeli konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu görülmek-
tedir (Tablo 3). Bu konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, otel 
ve pansiyonlar ön plana çıkmaktadır (Grafik 8). Aynı zamanda,Burhaniye’de 10.800 
ikinci konutun varlığı da turizme katkı sağlamaktadır. İlçede 2 tane kamp alanı bu-
lunmakla birlikte, Burhaniye’nin birçok yeri doğal kamp alanıdır. Bunun yanı sıra 
Seklik Çamlığı, Ayaklı Korusu, Ören Plajı ve Madra Dağı’ndaki çeşitli alanlar, kamp 
potansiyeline sahiptir. İlçe, 107 adet restoran, lokanta, kafe-bar ve kafe gibi yeme-iç-
me işletmesi ve 8 adet eğlence mekanı ile turistleri ağırlayabilecek bir donanıma sa-
hiptir. Burhaniye’de 9 adet A Grubu seyahat acentası turizme hizmet sunmaktadır. 
Tüm bu turizm işletmelerinin varlığı ve sunduğu hizmet sayesinde turizmin gelişti-
rilmesinde bir engel söz konusu değildir.

Tablo 3. Burhaniye’nin Turizm Arz Kapasitesi

Tesis Türü Tesis Sayısı Yatak Sayısı
Turizm Yatırım Belgeli 3 314
Turizm İşletme Belgeli 6 531
Tatil Köyü 2 368
Otel 3 128
Motel /Karavan ve Kamp Alanı 1 35
Belediye Belgeli 93 3.555
Tatil Köyü 1 250
Otel/Motel 20 1.559
Tatil Evleri 4 346
Kamp Alanı 1 32
Pansiyon/Apart/Kiralık Ev- Oda 67 1.368
GENEL TOPLAM 102 4.400
Belediye Belgeli Yeme-İçme İşletmeleri 107 -
Belediye Belgeli Eğlence İşletmeleri 8 -
İkinci Konut Sayısı 10.800
Seyahat Acentası 9 Adet A Grubu

Kaynak: Burhaniye Turizm Danışma Müdürlüğü
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Grafik 8. Burhaniye’nin Türlerine Göre Konaklama Tesisleri (2017)

 
 

Grafik 8. Burhaniye'nin Türlerine Göre Konaklama Tesisleri (2017) 
 

 
 

 

 

 

Resim 1. Burhaniye Yat Limanı (Marina) 
 

Burhaniye’deki konaklama tesislerinin etkinliğini ortaya koymak için yerli ve yabancı 
turistler açısından doluluk oranları Tablo 4’te ortaya konmaktadır. 2007-2017 yıl-
ları arasında ilçede Turizm İşletme Belgeli tesislerde yerli ve yabancı turistler için 
ortalama doluluk oranı birbirine yakın oranda gerçekleşmiştir. Yerli turistlerden en 
fazla doluluk oranı Belediye Belgeli tesislerde sağlanırken, bu tesislerde yabancı tu-
ristlerden % 2,60’lik bir pay ile çok düşük bir doluluk oranı sağlanmıştır.2007-2017 
döneminde Turizm İşletme Belgeli tesisler, yaklaşık % 24,54 ortalama doluluk oranı 
ile birinci sırada yer alırken, Belediye Belgeli tesisler ise yaklaşık % 15,63 ortalama 
doluluk oranı ile geride kalmaktadır. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, 2007-2017 dönemindeki 10 yıllık süreçte hem işletme bel-
geli hem de belediye belgeli tesisler doluluk oranını arttırmıştır. Bu artışa rağmen 
konaklama tesislerinin doluluk oranlarının düşük olduğu ve dolayısıyla tesislerde 
ciddi oranda atıl kapasitenin olduğu görülmektedir. Konaklama işletmelerinin düşük 
doluluk oranları ile çalışmasının en temel nedenleri, turizm talebindeki istikrarsız-
lık, turizm talebinin yıllar itibariyle daralması, sezonun kısa ve geceleme sayısının 
az olmasıdır. Ayrıca alternatif turizm çeşitlerine yönelik faaliyetlerin yetersizliği, var 
olan tesislerin donanımlarının ve hizmet kalitesinin düşüklüğü, plansız şekilde artan 
tesis sayısı, tesislere ait tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması ve altyapı olanaklarının 
arttırılmaması da doluluk oranlarının sınırlı olmasının diğer nedenleridir. 
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Tablo 4. Burhaniye’deki Konaklama Tesislerinin Doluluk Oranları

Yıllar

Turizm İşletme Belgeli Doluluk 
Oranları (%)

Belediye Belgeli Doluluk Oranları 
(%)

Yabancı Yerli Toplam Ortalama
Doluluk Yabancı Yerli Toplam Ortalama

Doluluk
2007 15,40 17,60 16,50 1,75 23,01 12,38

2008 35,02 13,61 24,31 2,46 31,22 16,84

2009 18,86 15,40 17,13 1,69 28,47 15,08

2010 30,88 30,87 30,87 1,28 27,73 14,50

2011 28,19 28,74 28,46 0,13 6,78 3,455

2012 27,52 28,53 28,02 4,40 21,45 12,92

2013 31,16 28,04 29,60 3,57 24,29 13,93

2014 21,71 31,16 26,43 3,46 34,98 19,22

2015 21,95 30,46 26,20 7,71 36,84 22,27

2016 8,68 21,21 14,94 1,34 45,63 23,48

2017 6,92 47,97 27,44 0,91 34,92 17,91
Ortalama 
Doluluk 22,39 26,69 24,54 2,60 28,66 15,63

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr, Konaklama İstatistikleri.

1.3.1.2.1.2. TURİZM EĞİTİM KURUMLARI

Türkiye’de destinasyonların ulusal ve uluslararası turizm pazarından daha fazla pay 
alabilmesinin en temel koşulu kaliteli hizmet sunma zorunluluğudur. Kaliteli hizmet 
ise, nitelikli işgücünün varlığına ve dolayısıyla mesleki turizm eğitiminin geliştiril-
mesine bağlıdır. Burhaniye’de turizm alanında Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki 
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun lisans, Burhaniye Meslek Yükse-
kokulu’nun ön lisans eğitimi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri’ndeki 
mesleki eğitim ile ilçedeki işletmelerin personel ihtiyacı karşılanmaktadır. Ancak 
buna rağmen, turizm işletmelerinde kalifiye personelin istihdam edilememesi soru-
nu yaşanmaktadır. Bunun temel nedeninin eğitim kurumları ile turizm işletmeleri 
arasındaki koordinasyon eksikliği olduğu söylenebilir. Diğer bir nedeni de işgücü 
devir hızının yüksek olmasından dolayı turizm işletmelerinde nitelikli işgücünün sü-
rekli olarak istihdam edilememesidir.

1.3.1.2.2. ALTYAPI OLANAKLARI

Üstyapı açısından turistin konaklama yapmasına imkân sağlayacak ve yeterli düzey-
de konfora sahip konaklama ve destekleyici tesisleri, altyapı açısından ise bölgedeki 
su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme, yol, otopark, havaalanı, marina, liman vb. gibi 
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sistemler kendi başına bir turistik çekim kaynağı olmamalarına rağmen, yoklukları 
durumunda bölgenin çekicilik özelliğinin de yok olması kaçınılmazdır.

1.3.1.2.2.1. ULAŞIM OLANAKLARI

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir üçgeni içinde yer alan ilçe, Truva, Assos, Bergama, Efes 
ve Ayvalık gibi tarihi ve kültürel bakımdan önemli turizm merkezlerine geçiş nok-
taları ile kesişen ana yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Coğrafi konumu ile ilçe 
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve İstanbul gibi kentlere yakındır. İç bölgelere ise 
elverişli yollarla karayolu ulaşımı kolaylıkla yapılmaktadır. Burhaniye’de bu iller ile 
karşılıklı olarak7/24 otobüs seferleri bulunabilmektedir. Burhaniye’nin önemli mer-
kezlere uzaklığı şöyledir: 

Edremit 13 km Akçay 23 km Ayvalık 34 km Altınoluk 41 km

Dikili 70 km Bergama 82 km Balıkesir 93 km Assos (Behramkale) 
105 km

Truva 123 km Çanakkale 142 km İzmir 190 km Bursa 243 km

Selçuk (Efes) 245 km. İstanbul 464 km
(Çanakkale üzerinden) 

İstanbul 486 km
(Bursa üzerinden) Ankara 623 km

İlçenin Balıkesir-İzmir-Çanakkale yol ayrımı üzerinde bulunması, hem ulaşımı ko-
laylaştırmakta hem de ilçenin turistik önemini artırmaktadır (http://www.burhaniye.
gov.tr).

İlçeye karayolu ulaşımının yanı sıra bir diğer ulaşım olanağı da hava yoludur. Balı-
kesir Koca Seyit Havalimanı, 1997 yılında yapımı tamamlanarak   uçuş trafiğine (İç 
Hat/Dış Hat) açılmıştır.2010 yılında tamamlanan çalışmalarla havaalanı uluslararası 
uçuş standartlarına uygun hale getirilmiştir. Havalimanı Balıkesir’e 80 km, Edremit’e 
8 km ve Burhaniye’ye 6 km mesafededir. Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bulu-
nan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (eski adıyla Balıkesir Körfez Havaalanı), Burha-
niye’ye ve Körfez’deki diğer ilçelere yakınlığı nedeniyle ilçe ve bölge turizmine büyük 
katkıda bulunmaktadır. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na ait uçak ve yolcu sayısı 
Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Ait Uçak ve Yolcu Sayısı

Yıllar
Tüm Uçak Trafiği Yolcu Trafiği (Gelen-Giden)

İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam

2010* 983 - 983 37.236 - 37.236

2011 2.499 33 2.532 56.933 2.723 59.656

2012 3.288 40 3.328 46.180 415 46.595
2013 5.265 49 5.314 90.581 997 91.578
2014 5.966 93 6.059 199.280 7.108 206.388
2015 7.991 122 8.113 311.785 9.735 321.520

2016 20.276 179 20.455 353.567 11.181 364.748
2017 22.793 129 22.922 426.705 9.556 432.261

Kaynak: http://www.korfez.dhmi.gov.tr. 
*2010 yılı Temmuz-Aralık aylarında açıktır.

Burhaniye’ye denizyolu ile ulaşmanın iki yolu vardır. Birincisi, Ayvalık Limanı’na 
gelen turistlerin İzmir-Çanakkale karayolu hattından yaklaşık 34 km’lik bir yolla 
Burhaniye’ye ulaşma seçeneğidir. Diğer bir deniz ulaşımı ise, İskele Mahallesi’nde 
bulunan Burhaniye Yat Limanı (Marina)’dır. 1994 yılında temelleri atılan ve 1996 
yılından beri kısmi olarak hizmet sunan Liman, denizyolu ulaşımına ve deniz turiz-
minin çeşitlenmesine imkân sunmaktadır.

 
 

Grafik 8. Burhaniye'nin Türlerine Göre Konaklama Tesisleri (2017) 
 

 
 

 

 

 

Resim 1. Burhaniye Yat Limanı (Marina) 
 

Resim 1. Burhaniye Yat Limanı (Marina)

Turizm Yatırım Belgeli olan Burhaniye İskele Yat Limanı (Marina), karada 100, de-
nizde 80 adet yat bağlama kapasitesine sahiptir. Gelecekte tam kapasiteli olarak faa-
liyete geçecek olan Liman, yat turizmini geliştirebilecektir. Liman içerisinde faaliyet 
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gösterecek olan Feribot İskelesi ise, başta Burhaniye olmak üzere bölge turizminin 
gelişimini hızlandıracaktır. Limandan Kuzey Ege’de bulunan Asos-Truva, Altıno-
luk-Antandros, Güre-Astyra, Akçay, Ayvalık adaları-Cunda, Midilli Adası, Dikili-A-
tarneus, Çandarlı-Pitane, Foça-Phokaia, Karaburun gibi doğal ve tarihi yerler arasın-
da yat turları yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu limandan Edremit Körfe-
zi içinde bulunan ve birbirine yakın mesafedeki alanlarda düzenlenen gezi tekneleri 
ile günübirlik turlar turizm faaliyetlerinde alternatif yaratmaktadır. 

1.3.2. BURHANİYE TURİZMİNİN TALEP YAPISI
Burhaniye’nin turizm talep yapısının belirlenmesi için ilçedeki konaklama, geceleme 
sayısı ve ortalama kalış sürelerinin incelenmesi gerekmektedir. Ardından, bu veriler 
Balıkesir ve Türkiye geneline oranlanarak ilçeye yönelik turizm talebinin durumu 
ortaya konmuş olacaktır. 

Tablo 6. Burhaniye’nin Yıllara Göre Turizm Talebindeki Değişim Oranları

Yıllar Toplam 
Tesise Giriş Sayısı

Toplam 
Geceleme Sayısı

Toplam Ortalama Kalış 
Süreleri

2007 22.069

Değişim
% 264

84.629

Değişim % 
139

3,8

Değişim 
% -33

2008 38.596 134.845 3,5

2009 22.764 95.856 4,2

2010 20.893 75.748 3,6

2011 9.343 43.405 4,6

2012 21.630 81.947 3,8

2013 27.165 97.927 3,6

2014 27.956 107.146 3,8

2015 29.563 115.365 3,9

2016 43.402 98.811 2,3

2017 80.376 202.579 2,52

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr Konaklama İstatistikleri.

Burhaniye’de konaklayan yerli turistlerin çoğunlukta olduğu ve yabancı turistlerin 
oranının ise çok düşük olduğu dikkat çekmektedir. 2017 yılında Burhaniye’ye ge-
len toplam turist sayısı 80.376’dır. Bu turistlerin 1.686’sı yabancı uyruklu ve 41.716’sı 
yerlidir (Tablo 7 ve Tablo 9). 2007-2017 yılları arasında ilçede konaklayan turistlerin 
sayısında ciddi bir istikrarsızlık söz konusudur. Bu istikrarsızlık, geceleme sayıların-
da ve ortalama kalış sürelerinde de benzerlik göstermektedir. İlgili dönemde Burha-
niye’nin turizm talebindeki değişim oranları Tablo 6’da görülmektedir.
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Tablo 6’ya göre, 2007-2017 yılları arasında toplam turist sayısında % 264’lük yüksek 
oranlı bir artış, geceleme sayısında % 139’luk oranlı bir artış ve ortalama kalış sürele-
rinde ise % -33’lük bir azalış gerçekleşmiştir. Burhaniye’ye yönelik turizm talebindeki 
ortalama kalış sürelerinin düşük olması ve yıllar itibariyle bu oranın gittikçe azalma-
sı, ilçenin bir geçiş noktası olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri arasında ilçe-
nin doğal-tarihi-kültürel çekiciliklerinin tanıtımındaki yetersizlik, turizmin tüm yıla 
yayılamaması, turizm türlerinin çoğaltılamaması, kültürel etkileşimin sınırlı oluşu, 
bütüncül bir turizm politikasının olmaması, hizmet kalitesindeki eksiklikler, işgücü 
devir hızının yüksekliği sayılabilir.

1.3.2.1. BURHANİYE’DE İÇ TURİZM TALEBİ

Tablo 7’de yer alan 2007-2017yılları arasında Burhaniye’de konaklayan yerli turist ve 
geceleme sayısı verileri inişli çıkışlı bir karakter göstermektedir. İlgili yıllar arasın-
daki yerli turist ve geceleme sayısına ait ortalama artış değerleri 2013 yılına kadar 
ortalamanın altında iken, 2013-2017 yılları arasında ortalama değerin üstünde bir 
gelişme göstermiştir. Ancak 2011 yılında yerli turist ve geceleme sayısında ciddi bir 
düşüş yaşanmış olup, bunun sebebi araştırılmalıdır. Bununla birlikte, söz konusu dö-
nem içinde yerli turistlerin kısa süreli konaklama yaptığı ve ortalama kalış süresinin 
10 yılda ortalama 3,06 gün olarak gerçekleştiği görülmektedir. İlçeye gelen yerli tu-
ristlerin daha uzun süre kalmasını sağlayacak çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Tablo 7. Burhaniye’ye Gelen Yerli Turistlerin Konaklama Bilgileri

Yıllar
Yerli Turistler

Tesise Giriş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış Süresi

2007 17.939 57.393 3,2

2008 20.522 67.911 3,3

2009 18.108 63.394 3,5

2010 18.183 55.495 3,1

2011 7.748 26.295 3,4

2012 17.263 54.779 3,2

2013 22.059 63.183 2,9

2014 24.142 80.634 3,3

2015 25.116 82.583 3,3

2016 41.716 87.574 2,1

2017 78.051 192.057 2,46
2007-2017 
Ortalama 
Değer

26.441 75.573 3,06

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr Konaklama İstatistikleri.
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Tablo 8’e göre, 2017 yılında Burhaniye’ye gelen 78.051 yerli turist, ülkenin yerli tu-
rist sayısının % 0,06’sını, Balıkesir ilinin ise % 2,16’sını oluşturmaktadır. Burhaniye’de 
192.057 olarak gerçekleşen geceleme sayısı ise, Türkiye’nin % 0,11’ini, Balıkesir’in 
ise % 3,86’sını oluşturmaktadır. Burhaniye’de yerli turistlerin konaklama ve geceleme 
sayıları Türkiye ve Balıkesir geneline göre çok düşüktür. Ortalama kalış süresi ise, 
Türkiye ve Balıkesir geneline göre uzundur. Bu durum, Burhaniye’de iç turizmin ge-
lişmesini sağlayacak bir unsurdur, fakat yerli turistler için ortalama kalış sürelerinin 
2,46 gün olması, ilçenin geçiş noktası olduğunu göstermektedir.

Tablo 8. Yerli Turistlerin Konaklama Bilgilerinin Karşılaştırılması (2017)

Yerli Turist Burhaniye Balıkesir Geneli % Türkiye Geneli %

Konaklama Sayısı 23981 1.108.544 2,16 39.024.237 0,06

Geceleme Sayısı 87.574 2.265.937 3,86 75.746.900 0,11

Ortalama Kalış Süresi 2,46 2,04 120 1,94 126
Kaynak: http://www.kultur.gov.tr Konaklama İstatistikleri.

1.3.2.2. BURHANİYE’DE DIŞ TURİZM TALEBİ

Tablo 9 incelendiğinde, 2007-2017 yılları arasında Burhaniye’de konaklayan yabancı 
turistlerin sayısı ve geceleme sayısında bir istikrarsızlık olduğu görülmektedir. İlgili 
yıllar arasındaki yerli turist ve geceleme sayısında olduğu gibi yabancı turist ve gece-
leme sayısına ait ortalama artış değerleri 2013 yılına kadar ortalamanın altında iken, 
2013-2017 yılları arasında ortalama değerin üstünde bir gelişme göstermiştir. 

2011 yılında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Fransa/Paris’ten haftanın bir günü 
charter seferi yapılmasına rağmen aynı yılda yabancı turist sayılarında ciddi bir dü-
şüş gerçekleşmiştir. Ancak geceleme sayısının fazla olmasından dolayı ortalama kalış 
süresi 10,8 gün ile 2007-2017 yılları arasındaki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.  İlçeyi zi-
yaret eden yabancı turist sayıları, yerli turist sayılarına oranla çok düşüktür. Fakat ya-
bancı turistlerin geceleme sayıları fazla ve dolayısıyla ortalama kalış süreleri uzundur. 
Yabancı turistlerin ortalama kalış sürelerinin uzun olması ilçe turizmine büyük bir 
katkı sağlarken, bu etkinin yabancı turist sayılarına da yansıtılması hedeflenmelidir.
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Tablo 9. Burhaniye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Konaklama Bilgileri

Yıllar
Yabancı Turistler

Tesise Giriş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış Süresi

2007 4.130 27.236 6,6
2008 18.074 66.934 3,7
2009 4.656 32.462 7,0
2010 2.710 20.253 7,5
2011 1.595 17.110 10,8
2012 4.367 27.168 6,2
2013 5.106 34.744 6,8
2014 3.814 26.512 7,0
2015 4.447 32.782 7,4
2016 1.686 11.237 6,7
2017 2.275 10.522 4,6
2007-2017 Ortalama 
Değer 4.805 27.905 6,75

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr Konaklama İstatistikleri.

Tablo 10’da görüldüğü gibi, 2017 yılında Burhaniye’nin Balıkesir ve Türkiye turiz-
minden aldığı pay çok düşüktür. İlçede ortalama kalış süresi ise, Balıkesir geneline (% 
339) ve Türkiye geneline  (% 178) göre yüksektir. Bu da ilçe turizmi için bir avantaj 
olup, yabancı turistlerin sayısının arttırılması için bütüncül bir turizm politikası ve 
stratejisi geliştirilmesinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 10. Yabancı Turistlerin Konaklama Bilgilerinin Karşılaştırılması (2017)

Yabancı Turist Burhaniye Balıkesir Geneli % Türkiye Geneli %

Konaklama Sayısı 1.686 108.493 1,55 22.927.768 0,007

Geceleme Sayısı 10.522 200.413 5,25 80.062.668 0,01

Ortalama Kalış Süresi 4,6 1,84 250 3,49 131
Kaynak: http://www.kultur.gov.tr Konaklama İstatistikleri

1.4. MEVCUT TURİZM YATIRIMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevcut turizm yatırımlarının değerlendirilmesi çerçevesinde iki aşamalı bir yak-
laşım izlenmiştir. Burhaniye ilçe sınırları içerisindeki mevcut ve potansiyel turizm 
alanları literatür taraması ve görüşmeler yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen bu turizm 
alanlarındaki turizm yatırımları, Kültür ve Turizm Başkanlığı’ndan ve İlçe Turizm 
Danışma Bürosu’ndan bilgi alınarak bir liste haline getirilmiştir. Bu liste çerçevesinde 
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ilgili konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmeleri ile yerinde görüşmeler ya-
pılarak yatırımların mevcut durumları ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar ile sadece 
mevcut durumun belirlenmesi amaçlanmamış aynı zamanda Burhaniye’de turizm 
sektörünün yüz yüze kaldığı sorunlar ve beklentiler belirlenerek master plan çerçe-
vesinde çözümüne katkı sunulmaya çalışılmıştır. 

1.4.1. BURHANİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA 
İŞLETMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İlçe Turizm Danışma Bürosu’ndan elde edilen bilgilere 
göre 2017 Kasım ayı itibari ile ilçe sınırları içerisinde toplam 74 adet konaklama iş-
letmesi ve 7 tane seyahat acentesi bulunmaktadır. 74 konaklama işletmesinin sadece 
6 tanesi turizm işletme belgelidir. Diğer 68 işletme ise belediye tarafından verilen 
belgeler ile işletilmektedir. Bu işletmelerin türlerine göre dağılımına bakıldığında 36 
işletme ile pansiyonların en yüksek sayıya sahip olduğu görülmektedir. Pansiyonların 
dışında 21 otel, 4 motel ve 13 tanesi diğer işletmelerdir. Mevcut duruma bakıldığında 
Burhaniye’de konaklama işletmesi anlamında önemli bir yetersizlik bulunmamakta-
dır. Bölgede sadece 6 işletmenin turizm işletme belgesine sahip olması ise oldukça 
dikkat çekicidir. 

Grafik 9. Burhaniye’deki Konaklama Tesisleri 2017
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Grafik 10. Burhaniye’deki Konaklama Kapasitesi 2017 
 

 
 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Burhaniye İlçe Turizm Danışma Bürosu 

Grafik 10’da Burhaniye’deki konaklama işletmelerinin oda kapasiteleri görülmek-
tedir. Grafik incelendiğinde Burhaniye’deki konaklama kapasitesinin çok büyük bir 
kısmının pansiyonlar tarafından oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 1.036 oda ile toplam 
kapasitenin 240’ı pansiyonlar tarafından arz edilmektedir. Otel, motel ve diğer işlet-
melerin oluşturduğu kapasite ise sadece 796’dır. Binlerce insanın geldiği bölgedeki 
konaklama kapasitesinin yetersiz olduğu görülmektedir. 
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Grafik 10. Burhaniye’deki Konaklama Kapasitesi 2017

Grafik 9. Burhaniye’deki Konaklama Tesisleri 2017 
 

 

 
Grafik 10. Burhaniye’deki Konaklama Kapasitesi 2017 
 

 
 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Burhaniye İlçe Turizm Danışma Bürosu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve İlçe Turizm Danışma Bürosu’ndan alınan listeye 
göre Burhaniye ilçe sınırları içerisindeki tüm konaklama işletmelerine ulaşılmış ve 
kendilerine araştırmanın amacı ve elde edilmek istenen sonuçlar hakkında bilgiler 
verilmiştir. Bu çerçevede veriler, araştırmaya katılmayı kabul eden ve yetkilisi ile gö-
rüşme yapılabilen 51 konaklama işletmesi ve 4 seyahat acentasından elde edilmiştir. 
Yüz yüze görüşme yöntemiyle 49, telefon görüşmesi ile 6 anket formu doldurulmuş 
hem de işletmelerin görüş ve önerileri alınarak kaydedilmiştir. Araştırmaya katıl-
mayı kabul eden konaklama işletmelerinin isimleri ve bulundukları bölgeler aşağıda 
görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere en fazla katılım Ören’den sağlanmıştır. 
Ören’den araştırmaya 34 işletme katılım sağlamıştır. Ören’i 12 işletme ile Öğretmen-
ler izlemektedir. Merkez’den 6 ve Pelitköy’ den 3 işletme araştırmaya katılmayı kabul 
ederek bilgi vermişlerdir. 

Grafik 11.  Araştırmaya Katılan Konaklama İşletmelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
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Grafik 12. Araştırmaya Katılan Konaklama İşletmelerinin Niteliklerine Göre Dağılımı 
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Grafik 12’de araştırmaya katılan konaklama işletmelerinin türlerine göre dağılımı gö-
rülmektedir. Görüşme gerçekleştirilen 55 işletmenin 9’u turizm işletme belgeli 46’sı 
ise belediye belgeli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Araştırmaya katılan işletme-
lerin 26’sı pansiyon, 15’i otel, 2’si motel, 4’ü seyahat acentası ve 12’si diğer işletmeler 
olarak faaliyet göstermektedir. Mevcut duruma bakıldığında Burhaniye’de pansiyon 
ağırlıklı bir konaklama yapısının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında saha 
çalışmaları sırasında kıyı bölgelerinde önemli oranda ruhsatsız ev pansiyonculuğu 
faaliyetinin de yapıldığı görülmüştür. Mevcut konaklama tesislerinin özellikle yaz 
sezonunda talebe cevap veremediği ve bölgedeki tüm barınma alanlarında %100 do-
luluk oranlarına ulaşıldığı belirlenmiştir. 

Grafik 12. Araştırmaya Katılan Konaklama İşletmelerinin Niteliklerine Göre 
Dağılımı
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Bölgedeki konaklama işletmelerinin neredeyse tamamı aile işletmesi niteliğindedir. 
Tesislerin büyük bir çoğunluğu aile fertlerinin işgücü olarak kullanılmasıyla işletil-
mektedir. Araştırmaya katılan 55 işletmenin 30’unda görüşme işletme sahipleriyle 
yapılmıştır. Bu durum işletmelerin aile işletmesi niteliğinde olduğunu teyit etmekte-
dir. 17 işletmede ise görüşme işletmenin üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. 
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Grafik 13. Görüşme Yapılan Kişilerin Pozisyonlarına Göre Dağılımı
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Grafik 14. Konaklama İşletmelerinin Aylık Doluluk Oranları 
 

 

 

 

Konaklama işletmelerinin doluluk oranlarına bakıldığında yaz mevsiminin ağırlık 
kazandığı görülmektedir. Grafikten de görüleceği üzere Ağustos ayı doluluğun en 
yüksek olduğu aydır. İşletmelerin bu aydaki doluluk oranları %75’in üzerine çıkmak-
tadır. Haziran ayındaki düşük doluluk oranı ise hali hazırda Ramazan ayının Haziran 
ayı içerisinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Hafta sonları ve dini bayramlarda 
işletmelerde doluluk oranlarının %100 düzeyinde olduğu belirtilmiştir. İşletmelerin 
yaz mevsiminde doluluk oranlarını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Yağışlı geçen 
günlerde işletmelerin doluluk oranlarında ciddi oranlarda düşüşlerin yaşandığı ifade 
edilmiştir. Deniz turizmine yönelik faaliyet sürdüren bölgedeki hiçbir işletmede de-
nize alternatif olabilecek aktivite çeşitliliği bulunmamaktadır. Bölgedeki işletmelerin 
büyük bir kısmı mikro ölçekli işletmedir. Bölgede az sayıda da olsa seyahat acentala-
rının bulunması bir avantajdır.
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Grafik 15’te görüldüğü üzere %58,8 ile sezonluk değişimlere daha sık rastlanmıştır. 
Bölgede sezonun yaz ve kış olarak ikiye ayrılması neden olarak gösterilebilir. En az 
değişim sıklığı ise haftalık olarak belirlenmiştir.

Grafik 15. Oda Ücretleri Değişim Sıklığı
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Grafik 16. Konaklama İşletmelerinin Kadrolu Personel Sayıları 
 

 

 

 

 

Grafik 16’da konaklama işletmelerinin kadrolu personel sayıları görülmektedir. İş-
letmelerin büyük çoğunluğu aile işletmesi niteliğinde olup aile bireylerinin işgücü 
desteği ile işletilmektedir. Aileden işgücüne katılımların da dahil edildiği durumda 
işletmelerin %85,5’inde 1-5 kişi arasında kadrolu personel çalışmaktadır. 2 işletmede 
6-10 arasında personel 5 işletmede ise 11-15 kişi arası ve 1 işletmede 21 kişi ve üstü 
personel bulunmaktadır. Mevcut haliyle Burhaniye’deki konaklama işletmelerinin 
önemli bir istihdam kaynağı olduğunu söylemek mümkün değildir. Az sayıda çalı-
şana ihtiyacı olan bu işletmelerin ise işgücü niteliği yetersizliğinden şikayet ettikleri 
görülmektedir.  

Grafik 16. Konaklama İşletmelerinin Kadrolu Personel Sayıları

Grafik 15. Oda Ücretleri Değişim Sıklığı 
 

 

 

 

   

Grafik 16. Konaklama İşletmelerinin Kadrolu Personel Sayıları 
 

 

 

 

 



33

Grafik 17: İşletmelerin istihdam ettikleri geçici personel sayılarına bakıldığında ise 
47 işletmenin yoğunluğun bulunduğu yaz aylarında geçici personel istihdam ettiği 
anlaşılmaktadır. 38 işletmede geçici personel istihdamı 1-5 kişi arasında değişmek-
tedir. Geçici personel istihdam eden 7 işletmenin 6-10 kişi arasında, 1 işletmenin 
11-15 kişi arasında ve 1 işletmenin 16-20 kişi arasında geçici personel istihdam ettiği 
görülmektedir. 

Grafik 17. Konaklama İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları
Grafik 17. Konaklama İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları 
 

 
 

 

 

Grafik 18. İşletmelerin Web Sitesi Kullanma Oranları 
 

 

 

 
Grafik 19. Web Sitesi Kullanma Süreleri 
 

 

 

Grafik 18’de işletmelerin web sitesi kullanma oranları görülmektedir. Burhaniye’de 
konaklama işletmelerinin %78,2’si web sitesi kullanmaktadır. Web sitesi kullanma-
yanların oranı %21,8’dir. Genellikle küçük pansiyonların web sitesi kullanmadığı gö-
rülmektedir. Bu işletmelerin 10 tanesi web sitesi kurmayı düşünmemektedir.

Grafik 18. İşletmelerin Web Sitesi Kullanma Oranları

Grafik 17. Konaklama İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları 
 

 
 

 

 

Grafik 18. İşletmelerin Web Sitesi Kullanma Oranları 
 

 

 

 
Grafik 19. Web Sitesi Kullanma Süreleri 
 

 

 

Grafik 19’da görüldüğü üzere işletmelerin web sitesi kullanma süreleri %72,1 oranıy-
la 18 ay ve üzeridir.
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Grafik 19. Web Sitesi Kullanma Süreleri

Grafik 17. Konaklama İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları 
 

 
 

 

 

Grafik 18. İşletmelerin Web Sitesi Kullanma Oranları 
 

 

 

 
Grafik 19. Web Sitesi Kullanma Süreleri 
 

 

 
Grafik 20‘de görüldüğü üzere 2016 ve 2017 ortalama gelirleri arasında çok az bir artış 
görülmektedir. 2018 yılı tahmini gelir ortalaması 126,116 TL ile işletme sahiplerinin 
yüksek bir artış öngörmediğini belirtebiliriz.

Grafik 20. İşletmelerin Son 2 Yıllık Gelir Ortalamaları ve 2018 Gelir Tahmini
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Grafik 21. Aylara Göre Açık Tutulan İşletme Sayıları 
 

 

 

 

 

Grafik 21’de mevsimlere göre açık tutulan konaklama işletmelerinin sayısı ve yüzde-
lik dağılımı görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere konaklama işletmelerinin 
tamamı yaz mevsiminde açıktır. Kış sezonunda ise işletmelerin bir kısmının kapalı ol-
duğu veya öğrencilerin konakladığı görülmektedir. Bu nedenle grafikte de görüldüğü 
üzere işletmelerin büyük bir çoğunluğunun ocak-aralık arası açık olduğu görülmek-
tedir. Ocak-aralık ayı arasında 40 işletmenin, yalnızca haziran-eylül ayları arasında 
6 işletmenin, mayıs-ekim ayları arasında 7 işletmenin ve mayıs-ağustos ayları arası 1 
işletmenin açık olduğu görülmektedir. İşletmelerin çoğunluğunda faaliyetlerin mayıs 
ayı ile birlikte başladığı belirtilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen ilginç bir 
bulgu da şudur: Bölgede faaliyet gösteren pansiyon niteliğindeki aile işletmelerinde 
bu faaliyet ikincil bir iş olarak sürdürülmektedir. Hali hazırda yaz ayları dışında baş-
ka iş kolları ve illerde faaliyet gösteren işletmeler yaz aylarında Burhaniye’de sahip 
oldukları işletmelere gelmekte ve tüm aile ile hem tatillerini yapmakta hem de ticari 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kış aylarında işletmelerini açık tutan işletmelerin sa-
hiplerinin tamamı Burhaniye ilçe sınırları içerisinde ikamet edenlerdendir. 
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Grafik 21. Aylara Göre Açık Tutulan İşletme Sayıları
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Grafik 21. Aylara Göre Açık Tutulan İşletme Sayıları 
 

 

 

 

 

Grafik 22: Burhaniye’deki konaklama işletmelerinde ortalama oda fiyatları tek kişi 
üzerinden 76 TL ile 96 TL arasında değişmektedir. Konaklama işletmelerinin büyük 
çoğunluğunda fiyatlama oda üzerinden yapılmaktadır. Sadece otellerde kişi başı fi-
yatlandırma yapıldığı belirlenmiştir. İşletmelerin niteliği arttıkça fiyatlamanın kişi 
başına döndüğü ve ortalamanın çok üzerine çıktığı belirlenmiştir. Bu bağlamda ko-
naklama işletmelerinde nitelik artışı ile birlikte nitelikli ve harcama potansiyeli yük-
sek turistlerin bölgeye çekilebileceği öngörülmektedir. 

Grafik 22. Konaklama İşletmelerinde Fiyatlar
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Grafik 23. Konaklama İşletmelerinde Gelirin Mevsimsel Dağılımı 
 

 

 

 

 

Grafik 23: Konaklama işletmelerinin elde ettikleri gelirin %68,44’ü yaz mevsiminde 
kazanılmaktadır. Elde edilen yıllık gelir içerisinde sonbaharın payı %10,65 ilkbaharın 
payı ise %10,55’dir. Kış mevsimi gelir açısından %10,36 ile en düşük mevsimdir. Kış 
mevsiminde işletmesini açık tutan işletmelerin az hâsılat elde ettikleri anlaşılmak-
tadır. Yaz mevsimi dışında işletmesini açık tutacak olan işletmelerin turistik ürün 
çeşitlendirmesine ağırlık vermeleri, turistik çekicilik sağlayacak yeni turistik ürünler 
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geliştirmeleri gerekmektedir. Turizm ile eğitim faaliyetlerini birleştiren bölgedeki tek 
turizm işletme belgeli konaklama işletmesinin doluluk oranları ve mevsimsel gelir 
dağılımı bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

Grafik 23. Konaklama İşletmelerinde Gelirin Mevsimsel Dağılımı

Grafik 22. Konaklama İşletmelerinde Fiyatlar 
 

 

 

 

 

Grafik 23. Konaklama İşletmelerinde Gelirin Mevsimsel Dağılımı 
 

 

 

 

 

Grafik 24: Gelirin türlerine göre dağılımı incelendiğinde bölgedeki konaklama işlet-
melerinin oda satışı eksenli bir ticari faaliyet sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Elde edi-
len yıllık gelirin %87,91’i oda satışlarından elde edilmektedir. Yiyecek içecek satışla-
rının toplam gelir içindeki payı %3,18’dir. Diğer satışların payı sadece %8,91’dir. Otel 
işletmesinin bu şekilde bir alternatif oluşturmuş olması oldukça yetersizdir. Diğer 
konaklama işletmelerinin de mutlaka alternatif gelir kanalları oluşturması gerekmek-
tedir. Birçok konaklama işletmesinde misafirlere kahvaltı dahi sunulmamaktadır. 

Grafik 24. Gelirin Türlere Göre Dağılımı
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Grafik 25. Turistlerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı 
 

 

 

 

 

Grafik 25: Konaklama işletmeleri sahip veya yöneticilerine göre Burhaniye’yi ziyaret 
eden turistlerin %49,18’i dinlenme amacı ile %34,64’ü gezi eğlence amacıyla ziya-
ret gerçekleştirmektedir. İşletmecilere göre turistlerin Burhaniye’yi ziyaretlerinde en 
etkili olan unsur dinlenme ve gezi ihtiyacıdır. İş için gelenlerin oranı %13,18, tıb-
bi tedavi amacı ile gelenlerin oranı %0,36 ve diğer amaçlar ile gelenlerin oranı ise 
%2,64’tür.
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Grafik 25. Turistlerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı

Grafik 24. Gelirin Türlere Göre Dağılımı 
 

 

 

 

 

Grafik 25. Turistlerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı 
 

 

 

 

 

Burhaniye’yi ziyaret eden turistlerin geldikleri bölgeler anlamında dağılımına bakıl-
dığında Marmara Bölgesi’nin %56,27 ile birinci sırada bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Marmara Bölgesi’ni %21,69 ile Ege ve %11,6 ile İç Anadolu Bölgeleri takip etmekte-
dir. Elde edilen bulgulardan hareketle Burhaniye turizmi açısından kolay ulaşılabi-
lirliğin önemli bir avantaj teşkil ettiği görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi’nden gelen 
turist oranı da ilgi çekicidir. Özellikle yaz mevsiminde bunalan İç Anadolu Bölgesi 
insanlarının nispeten daha sakin, serin ve doğal çekiciliği yüksek yerleri tercih ettiği 
anlaşılmaktadır. Geliş amaçlarına göre dağılım incelendiğinde Burhaniye’nin turistik 
tanıtımında “sakinlik” ve “doğal güzellikler” in ön plana çıkarılması ve özellikle de İç 
Anadolu Bölgesi’ne yoğunlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. Aynı doğal orta-
ma ve çekiciliklere sahip bölgelerden Burhaniye’ye turist gelişi oldukça dikkat çeki-
cidir. Buradan hareketle Burhaniye’nin eşdeğer destinasyonlar arasında tercih edilen 
bir bölge olduğunu söylemek mümkündür.

Grafik 26. Turistlerin Geldikleri Bölgelere Göre Dağılımı
Grafik 26. Turistlerin Geldikleri Bölgelere Göre Dağılımı 
 

 

 

 

Grafik 27. Turistlerin Beraberindeki Kişi Sayıları 
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Turistlerin beraberindeki kişi sayılarına bakıldığında Burhaniye’nin büyük oranda 
kalabalık ailelerin tercihi olan bir bölge olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, mevcut 
konaklama işletmelerinin çoğunluğunun pansiyon olmasından ve kalabalık aileler 
için oldukça ucuz tatil imkanı sağlaması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. 3-4 kişi ve 
üzerinde konaklama gerçekleştirenlerin oranı toplam olarak %31,50,465’ya ulaşmak-
tadır.

Grafik 27. Turistlerin Beraberindeki Kişi Sayıları
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Grafik 27. Turistlerin Beraberindeki Kişi Sayıları 
 

 

 

 

Konaklama işletmelerindeki geceleme sayılarına bakıldığında Burhaniye’nin kısa 
tatiller (hafta sonu gibi) için cazip bir yer olduğu anlaşılmaktadır. 3 gece ve altın-
daki konaklama oranlarının toplamı %61’dir. %18,91 bir grup ise 4 gece ve üzerinde 
konaklama yapmaktadır. Burhaniye’de turizmin geliştirilmesi ve hak edilen gelirlerin 
elde edilebilmesi için özellikle 3 gecenin üzerinde konaklama gerçekleştiren grupların 
Burhaniye’yi tercih nedenleri belirlenmeli ve tercihte etkili olan unsurlar ön plana çıka-
rılarak niş pazarlara yönelik aktif tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.

Grafik 28. Turistlerin Geceleme Süreleri

Grafik 28. Turistlerin Geceleme Süreleri 
 

 

 

 

 

Grafik 29. Turistlerin Burhaniye’ye Ulaşmada Kullandıkları Ulaşım Araçları 
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İşletmecilere göre turistlerin %74,33’ü özel araçlarıyla seyahat etmektedir. Özel araç-
ları %12,98 uçak ile ulaşım ve %6,35 ile otobüsle seyahat edenler takip etmektedir. 
Bölgede acentalar aracılığı ile pazarlama yapan ve turist ağırlayan az sayıda konak-
lama işletmesi bulunmaktadır. Burhaniye bölgesi Ege turları içerisinde bir uğrak ye-
ridir. Burhaniye’yi içine alan konaklamalı tur programlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Burhaniye’de kurulacak seyahat acentalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi fay-
dalı olacaktır.

Grafik 29. Turistlerin Burhaniye’ye Ulaşmada Kullandıkları Ulaşım Araçları

Grafik 28. Turistlerin Geceleme Süreleri 
 

 

 

 

 

Grafik 29. Turistlerin Burhaniye’ye Ulaşmada Kullandıkları Ulaşım Araçları 
 

 

 
 

Tablo 11’de konaklama işletmesi sahip veya yöneticilerinin sektöre yönelik değerlen-
dirmelerinin ortalamaları ve standart sapmalar yer almaktadır. Tablodan da görüle-
ceği üzere ifadelere katılım düzeyi olumluya yakın orta seviyededir. Turistik ortam 
açısından olumlu bir atmosferin bulunması ve lojistik avantajlar, işletmecilerin Bur-
haniye için öne çıkardığı en önemli unsurlardır. En olumsuz görüş bildirilen ifade 
ise devlet teşviklerinin yetersizliği konusunda olmuştur. İşletme sahiplerinin şikâyet 
ettiği en önemli sorunlardan bir diğeri de arazi fiyatlarının yüksekliği ve tamamlayıcı 
hizmet işletmelerinin yetersizliğidir. Kıyı bölgelerinde özellikle bankamatik, eczane, 
sağlık ocakları ve nitelikli yeme-içme tesisleri konusunda bir yetersizlik söz konusu-
dur. 
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Tablo 11. Yönetici Görüşlerine Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalar

İFADELER

O
rt

al
am

a

S.
 S

ap
m

a

Burhaniye’deki ulaşım alt yapısı, hizmetlerimiz için uygundur. 3,87 0,94
Burhaniye iç ve dış pazardaki turistlerin ulaşımı açısından lojistik avantajlara 
sahiptir. 3,75 0,98

Bu sektörde üretim için Burhaniye’deki hammadde maliyetleri uygundur. 3,15 1,17

Hizmetlerimiz için Burhaniye’de yeterli iş gücü bulunmaktadır. 3,15 1,21

Burhaniye’de sektörümüze yönelik olumlu bir atmosfer bulunmaktadır. 3,15 1,23
Burhaniye, üretimimiz için gerekli hammadde açısından yeterli kapasiteye 
sahiptir. 3,13 1,18

Burhaniye’den tedarik ettiğimiz hammadde, kalite açısından yeterlidir. 3,11 1,13

Üretimimiz için gerekli hammaddeyi Burhaniye’de kolaylıkla bulabilmekteyiz. 3,02 1,20

Burhaniye’deki enerji alt yapısı, hizmetlerimiz için yeterlidir. 3,00 1,25

Burhaniye’deki işçilik kalitesi, işletmemiz için avantajdır. 2,96 1,19

Burhaniye’deki işçilik bilgi düzeyi, hizmetlerimiz için yeterlidir. 2,85 1,14

Turizm sektörü ile ilgili tedarikçiler açısından Burhaniye’de bir uzmanlaşma 
bulunmaktadır. 2,76 0,96

Burhaniye’de hizmetlerimizi destekleyecek yeterli tamamlayıcı hizmet işletmesi 
bulunmaktadır. 2,73 1,07

Bu sektörde yatırım yapmak için Burhaniye’deki arazi fiyatları uygundur. 2,73 1,20
İşletmemizin Burhaniye’de faaliyet göstermesi, devlet teşvikleri açısından 
önemli Avantajlar getirmektedir. 2,25 0,92

Not: 1 Kesinlikle katılmıyorum………….5 Kesinlikle katılıyorum

1.4.2. BURHANİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN YİYECEK-İÇECEK 
İŞLETMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Burhaniye Belediye Başkanlığından alınan ve kıyı bölgelerinde bulunan yiyecek-içe-
cek işletmesinin 68’i ile görüşme yapılmış ve anket formu yardımıyla veriler toplan-
mıştır. Saha çalışmaları sırasında bazı işletmelerin sadece büfe olarak faaliyet göster-
dikleri bazılarının ise faaliyetlerine son verdikleri anlaşılmıştır. Hali hazırda Aralık 
ayı içerisinde faaliyete devam eden 68 işletme ile görüşme yapılabilmiştir. Görüşme 
yapılan 68 yiyecek-içecek işletmesinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Saha 
çalışmaları kapsamında 6 Ala Carte 20 TL altı, 19 Ala Carte 20 TL ve üstü, 9 Sınırlı 
Servis (Fast Food), 3 Sınırlı Servis (Table d’hote), 3 Pide Fırını, 7 Bar, 11 Kafeter-
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ya, 4 Çay Bahçesi ve 6 diğer işletme ile görüşmeler yapılmış ve veriler toplanmıştır. 
Araştırmaya katılan yiyecek içecek işletmelerinin türlerine ilişkin veriler aşağıdaki 
grafikte yer almaktadır. 

Grafik 30. Araştırmaya Katılan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Türleri
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Grafik 31. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kapasiteleri 
 

 
 
 

 

Araştırmaya katılan yiyecek içecek işletmelerinin dağılımı incelendiğinde en fazla 
yüzdeye sahip grubun % 27,9 ile alacarte restoran olduğu görülmektedir. En az yüz-
desel dağılıma sahip yiyecek içecek işletmeleri ise % 4,4’lük yüzdeye sahip olan Table 
d’hote ve pide fırınlarıdır. 

Grafik 31. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kapasiteleri
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Grafik 31. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kapasiteleri 
 

 
 
 

 

Yiyecek-içecek işletmelerinin oturma yeri kapasitesine göre dağılımına bakıldığın-
da 33 işletmenin oturma kapasitesi 50’nin altında bulunmaktadır. Oturma kapasitesi 
150’nin üstünde olan 5 işletme bulunmaktadır. Oturma kapasitesi 201 ve üstünde 
bulunan 6 işletme bulunmaktadır. 51-100 arasında oturma kapasitesine sahip olan 20 
işletme ve 101-150 arasında kapasiteye sahip 4 işletme belirlenmiştir. 
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Grafik 32. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Aylık Doluluk Oranları
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Grafik 33. Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ortalama Müşteri Harcamaları 
 

 
 
 

 

Grafik 32’de yiyecek-içecek işletmelerinin doluluk oranları görülmektedir. Grafikten 
de anlaşılacağı üzere yaz aylarında işletmelerde doluluk oranları diğer aylara göre 
gözle görülür bir artış içerisindedir. Doluluk oranı hesabında işletmelerin oturma 
yeri ve günlük ağırladıkları müşteri sayıları dikkate alınmıştır. Bu çerçevede yaz ayla-
rında işletmeler mevcut oturma kapasitesine yaklaşık sayıda müşteri ağırlamışlardır. 
3 öğün servis veren işletmelerde bu tür kapasite üstü durumlar görüldüğü dönemler 
görülürken anketlerde içkili restoranlarda doluluk en fazla % 100 olabilmektedir. 

Grafik 33. Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ortalama Müşteri Harcamaları
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Grafik 33’te yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet alan turistlerin ortalama harca-
maları görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere ortalama müşteri harcamala-
rı oldukça düşük seviyelerdedir. İşletmelerin %44,1’ine tekabül eden 30 işletmede 
müşteri başına harcama 10TL ve altındadır. 30TL’nin üstünde ortalama müşteri har-
caması bulunan işletme sayısı sadece 20’dir ve %29,4 bir dilimi kapsamaktadır. Di-
ğer verilere bakıldığı zaman 10-20 TL arasında harcama yapılan işletme sayısı 11’dir. 
Son olarak 20-30 TL arasında harcama yapılan işletme sayısı 7’dir ve bu işletmeler 
%16,2’lik bir paya sahiptir.
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Grafik 34. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Kadrolu Personel Sayıları
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Grafik 35. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları 
 

 
 
 

 

1-5 kişi arasında çalışanı bulunan 55, 6-10 kişi arasında çalışanı bulunan 7, 11-15 
çalışanı bulunan 3, 16-20 kişi arasında çalışanı bulunan ise 3 işletme bulunmaktadır. 
Çalışan sayıları açısından bakıldığında işletmelerde önemli bir istihdam oranının bu-
lunduğunu söylemek zordur. Birçok işletmenin aile üyelerinin katkısıyla sürdürüldü-
ğü anlaşılmaktadır. 

Grafik 35. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları
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Grafik 35. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Geçici Personel Sayıları 
 

 
 
 

 

İşletmelerin geçici personel sayılarında da benzer bir durum söz konusudur. 5 işlet-
mede geçici personelin bulunmadığı belirlenmiştir. Geçici personele sahip 63 işlet-
menin 45’inde 1-5, 11’inde 6-10, 4’ünde 11-15, 2’sinde 16-20 ve 1’inde 21 ve üstünde 
kişi sayışana sahip geçici personelin bulunduğu görülmüştür.
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Grafik 36. Yiyecek İşletmelerinin Web Sitesi Kullanma Durumları
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Grafik 37. Yiyecek İşletmelerinin Web Sitesi Kullanma Süreleri 
 

 
  
 

 
 
Grafik 38. Yiyecek İşletmelerinin Gelirlerinin Mevsimsel Dağılımları 
 

 
 
 

İşletmelerin web sitesi kullanma durumlarına bakıldığında 28 işletme web sitesi kul-
lanırken 40 işletme buna gerek duymamıştır. İşletmelerin web sitesi üzerinden dijital 
pazarlamaya gerek duymadığı saptanmıştır.

Grafik 37. Yiyecek İşletmelerinin Web Sitesi Kullanma Süreleri
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İşletmelerin web sitesini kullanmaya başladıkları aralıklara bakıldığı zaman 40 işlet-
me web sitesi kullanmıyorken 1-6 ay arasında kullanan işletme sayısı 6, 6-12 aylık bir 
süreçte kullanan işletme sayısı 2, 12-18 ay arasında kullanan işletme sayısı 4, 18 ay ve 
üzerinde bir süredir kullanan işletme sayısının 16 olduğu görülmüştür.

Grafik 38. Yiyecek İşletmelerinin Gelirlerinin Mevsimsel Dağılımları
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Grafik 37. Yiyecek İşletmelerinin Web Sitesi Kullanma Süreleri 
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İşletmelerin elde ettikleri gelirin mevsimsel dağılımına bakıldığında gelirin % 
60,69’unun yaz mevsiminde elde edildiği görülmektedir. Gelir açısından yaz mevsimi, 
konaklama işletmelerine benzer bir şekilde yiyecek içecek işletmelerinin de en yoğun 
olduğu mevsimdir. Yaz mevsiminden sonra % 13,72 ile ilkbahar mevsiminin sıralan-
dığı ve ardından % 13,09 oranla sonbahar ve son olarak % 12,50 değerindeki oranla 
kış mevsiminin geldiği görülmektedir. Kış aylarında açık olan işletme sayısının artı-
rılması ile yiyecek-içecek açısından bir çekicilik oluşturulabileceği düşünülmektedir.

Grafik 39. Yiyecek İşletmelerinin Gelirlerinin Ürünlere Göre Dağılımları
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Grafik 40. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Açık Tutulduğu Öğünler 
 

 
 
 

 

 
Grafik 41. Yiyecek İşletmelerinin Ağırladıkları Misafir Sayılarına Göre Dağılımları 
 

 
 
 

İşletmelerin elde ettikleri gelirin hangi ürün grubunda ağırlıklı olduğuna bakıldığı 
zaman; % 46,03’lük dilimle yiyecek satışı daha ağır basmaktadır. İçecek satış oranı 
yiyecek satış oranına yaklaşık bir durumda olup % 39,78’lik dilime denk geldiği gö-
rülmüştür ve kalan diğer satışların % 14,19’luk dilimi diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Grafik 40. Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Açık Tutulduğu Öğünler
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İşletmelerin hangi öğünlerde servis verdiği grafik 40’ta görülmektedir. Araştırmaya 
katılan 68 işletmenin % 44,1’inde akşam yemeği verilmektedir. Öğlen servis verilen 
işletme durumu  % 63,2 iken kahvaltı servisi yapılan işletme oranı ise % 36,8’dir. 24 
saat hizmet gösteren işletme oranı ise % 11,3’tür. Elde edilen bulgulardan hareketle 
işletmelerin öğlen ve akşam yemeklerine biraz daha yoğunlaştığı söylenebilir. 
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Grafik 41. Yiyecek İşletmelerinin Ağırladıkları Misafir Sayılarına Göre Dağılımları
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İşletmelerin ağırladıkları misafir sayısı oranlarına bakıldığı zaman yoğunluğun % 
40,88 ile 3-4 kişi üzerinden olduğu görülmektedir. Bu sıralama daha sonra % 22,86’lık 
oran dilimiyle 2 kişi, % 15,74’lük oranıyla 5-8 kişi, % 15,15’lik oranla 1 kişi ve en son 
% 5,37’lik oranla 9 kişi ve daha fazla olarak sıralanmaktadır.

Grafik 42. Yiyecek-İçecek İşletmesi Müşterilerinin Kullandıkları Ulaşım Araçları
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Grafik 43. Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 
 

 
 

  

Grafik 44. Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
 

 

Grafikte işletmelerin ağırladıkları müşterilerin kullandıkları ulaşım araçlarına göre 
dağılımı görülmektedir. Burhaniye’de yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet alan 
müşterilerin % 71,25’i bu bölgelere ulaşımda özel araçlarını kullanmaktadır. Minibüs 
ile ulaşım oranı % 10,07 otobüs ile ulaşım % 4,56’dır. Karavan tarzı araç ile gelenle-
rin oranı % 1,91 olarak belirlenirken diğer araçlarla gelenlerin oranı % 12,21 olarak 
görülmektedir.



47

Tablo 12. Yönetici Görüşlerine Dayalı Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalar

 

O
rt

al
am

a

S.
 S

ap
m

a

Bu sektörde yatırım yapmak için Burhaniye’deki arazi fiyatları uygundur. 2,50 1,440

Bu sektörde üretim için Burhaniye’deki hammadde maliyetleri uygundur. 3,12 1,240
İşletmemizin Burhaniye’de faaliyet göstermesi, devlet teşvikleri açısından 
önemli avantajlar getirmektedir. 2,54 1,321

Üretimimiz için gerekli hammaddeyi Burhaniye’de kolaylıkla 
bulabilmekteyiz. 3,46 1,112

 Burhaniye’den tedarik ettiğimiz hammadde, kalite açısından yeterlidir. 3,46 1,177
Burhaniye, üretimimiz için gerekli hammadde açısından yeterli kapasiteye 
sahiptir. 3,24 1,198

Burhaniye’de işçilik kalitesi, işletmemiz için bir avantajdır. 2,82 1,392

Burhaniye’de işçilik bilgi düzeyi, hizmetlerimiz için yeterlidir. 2,88 1,377

Hizmetlerimiz için Burhaniye’de yeterli iş gücü bulunmaktadır. 2,71 1,259

Burhaniye’deki enerji altyapısı, hizmetlerimiz için yeterlidir. 3,03 1,414

Burhaniye’deki ulaşım altyapısı, hizmetlerimiz için uygundur. 3,25 1,274
Burhaniye, iç ve dış pazardaki turistlerin ulaşımı açısından lojistik 
avantajlara sahiptir. 2,79 1,241

Turizm sektörü ile ilgili tedarikçiler açısından Burhaniye’de bir uzmanlaşma 
bulunmaktadır. 2,38 1,107

Burhaniye’de hizmetlerimizi destekleyecek yeterli tamamlayıcı hizmet 
işletmesi bulunmaktadır. 2,46 1,251

Burhaniye’de sektörümüze yönelik olumlu bir atmosfer bulunmaktadır. 3,13 4,738

Tablo 12’de yiyecek-içecek işletme sahip veya yöneticilerinin sektöre yönelik değer-
lendirmelerinin aritmatik ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır. Tablo-
dan da anlaşılacağı üzere katılım düzeyi olumluya yakın orta düzeydedir. Burhani-
ye’de hammadde bulmanın kolay olduğu ve bulunan hammaddenin kaliteli olduğu 
işletmelerin Burhaniye için öne çıkardığı en önemli unsurlardır. İşletme sahip ve yö-
neticilerinin şikayetçi olduğu önemli sorunlardan birinin yeterli tamamlayıcı hizme-
tin bulunmaması, bir diğerinin ise devlet teşviklerinin yetersiz olduğudur.
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1.5. BURHANİYETURİZMİNİN MEVCUT DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmanın bu bölümünde Burhaniye Turizminin mevcut durumunun değerlen-
dirilmesi yapılmaktadır. Mevcut durumun değerlendirilmesinde turistler ve kanaat 
önderleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

1.5.1. KANAAT ÖNDERLERİNE GÖRE BURHANİYE TURİZMİNİN 
MEVCUT DURUMU

1.5.1.1. KANAAT ÖNDERLERİNE GÖRE BURHANİYE TURİZM 
FAALİYETLERİ VE GELECEK VAAT EDENLER

Bilgi almak ve görüşlerine başvurmak amacıyla görüşme yapılacak kişilerin seçimi 
Burhaniye Ticaret Odası ile birlikte yapılmıştır. Bu çerçevede yerel kamu temsilcileri 
(belediye, kaymakamlık vb.), turizm ile ilgili dernekler, eski belediye başkanları, iş 
adamları ve STK temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler-
de standart bilgiler elde edilebilmesi için bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüş-
me formu ile Burhaniye’de ki doğal, gastronomik, sportif, yapay çekicilikler, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler, alışveriş ve eğlence olanaklarının mevcut durumu ve geliştirile 
bilirliği üzerinde çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler çerçevesinde Burhaniye turizm fa-
aliyetleri anlamında olumlu olarak değerlendirilebilecek hususlar şunlardır:  

• Doğal Çekicilikler; Adramytteion Antik kenti, Dutluca köyü Kaya Sunakları, 
Delikli Taş, Madra dağı, Ören bölgesi,

• Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler; Kültür ve turizm festivali, Deve güreşleri, Kuva-
yı-ı Milliye müzesi, Zeytin festivali,

• Gastronomik Çekicilikler; Keşkek, sura, zeytin ve zeytinyağı, çeşitli otlar,
• Yapay Çekicilikler; Beş bin seyirci kapasiteli amfi tiyatro, Ayaklı Mesire alanı

Yapılan görüşmeler sonucunda Burhaniye turizm faaliyetleri anlamında olumsuz 
olarak değerlendirilebilecek hususlar şunlardır:  

• Eğlence ve alışveriş olanaklarının yetersizliği, 
• Sportif faaliyetlerin eksikliği, 
• Gelecek vaat eden planların henüz projelendirilmemesi 

1.5.1.2. KANAAT ÖNDERLERİNE GÖRE BURHANİYE TURİZMİNİN 
MEVCUT DURUMU

Bu bölümde Burhaniye’de hangi bölgelerde hangi turizm türlerinin geliştirilebileceği, 
turizm ile ilgili altyapı ve üstyapı durumunun ne olduğu, tesis yeterliliği, turistlere 
karşı tutum ve davranışlar ve işgücünün mevcut durumu ortaya konulmaya çalışıl-
mıştır. Yapılan görüşmeler çerçevesinde Burhaniye’de turizm anlamında olumlu ola-
rak değerlendirilebilecek hususlar şunlardır:
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• İklim, hava kalitesi, doğal çevre, temiz su kaynakları, bitki ve hayvan çeşitliliği 
ve arkeolojik alanlar açısından Burhaniye yeterli bir destinasyondur. 

• Burhaniye’deki ulaşım imkânları, güvenlik, sağlık imkanları, destek işletme sa-
yısı, turistlere karşı tutum ve davranışlar olumlu ve yeterlidir. 

Kanaat önderleri ile yapılan görüşmeler sonucunda Burhaniye turizminin mevcut 
durumu ile ilgili olumsuz olarak değerlendirilebilecek hususlar şunlardır:  

• Tanıtım eksikliği, marka, turizme yönelik planlama ve politikaların yetersizliği,
• Eğitimli personel sayısı, 
• Tesis yetersizliği, tesislerin genel temizliği,
• Aktivite olanaklarındaki yetersizlik öncelikle vurgulanan, en olumsuz olarak 

belirtilen konulardır. 

Kanaat önderlerinin düşüncelerine dayalı aritmetik ortalama ve standart sapmalar 
Tablo 13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. Kanaat Önderlerinin Düşüncelerine Dayalı Aritmetik Ortalama ve 
Standart Sapmalar

İFADELER

O
rt

al
am

a

S.
 S

ap
m

a

Konaklama tesislerindeki aktivite olanakları yeterlidir. 4,92 ,277

Burhaniye’de turizm faaliyetleri için doğal çevre uygundur. 4,69 ,480

Burhaniye’deki turizm faaliyetleri için bitki ve hayvan çeşitliliği yeterlidir. 4,62 ,650

Burhaniye‘de turistik çekiciliğe sahip arkeolojik alanlar bulunmaktadır. 4,54 ,519

Burhaniye’deki hava kalitesi yeterlidir. 4,46 ,519

Burhaniye’de turistlere yönelik güvenli bir ortam bulunmaktadır 4,38 ,650
Burhaniye’de turistlere yönelik destek işletmelerinin sayısı yeterlidir 
(banka, bankamatik vb) 4,31 ,751

Burhaniye’de turistlere yönelik yeterli sağlık imkanları (eczane, sağlık ocağı 
vb.) bulunmaktadır. 4,23 1,166

Yerli halkın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. 4,15 ,801

Burhaniye’de doğal yaşamın korunmasına dikkat edilmektedir. 4,08 ,760
Turizm işletmesi çalışanlarının turistlere yönelik tutum ve davranışları 
iyidir. 4,00 ,816

Burhaniye’de ki turistik alanlara ulaşım imkânları yeterlidir. 4,00 1,00



50

Tablo 13. Kanaat Önderlerinin Düşüncelerine Dayalı Aritmetik Ortalama ve Standart 
Sapmalar (Devamı)

İFADELER

O
rt

al
am

a

S.
 S

ap
m

a

Burhaniye turistik faaliyetler için uygun bir iklime sahiptir. 3,92 ,954

Turizme yönelik planlama ve politikalar oluşturulmaktadır. 3,85 ,987
Turizm çeşitliliği açısından yeterli bir destinasyondur(kültür, av, eko-
turizm vb.) 3,69 ,947

Turistik bir destinasyon olarak Burhaniye’nin tanıtımı yeterlidir. 3,31 ,947
Burhaniye’deki turizm işletmelerinde temizlik ve hijyen standartları 
yeterlidir. 3,31 1,316

Burhaniye’deki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir. 3,23 1,363

Yerel halkın turizm bilinci yeterli düzeydedir. 3,23 1,166

Turizm işletmelerinde farklı gruplara yönelik fiyat çeşitliliği bulunmaktadır. 3,15 1,214

Burhaniye’deki konaklama tesislerinin genel temizliği yeterlidir. 3,00 1,528

Burhaniye’deki turistik alanlarda katı ve sıvı atık sistemi yeterlidir. 2,85 1,144

Burhaniye turizm açısından önemli bir markadır. 2,85 1,281

Turizm işletmelerinde yeterli eğitimli personel çalışmaktadır. 2,85 ,987

Burhaniye’de ki konaklama tesisi ve restoranların sayısı yeterlidir. 2,85 1,405
Burhaniye’nin turistik ve genel alt yapısı (su, drenaj, enerji, iletişim, yollar, 
otoparklar vb.) yeterlidir. 2,69 ,947

Burhaniye’de yeterli derecede alışveriş olanakları bulunmaktadır.  2,62 1,193

Burhaniye’de turistik çekicilik sağlayan yapıların durumu iyidir. 2,54 1,050

Burhaniye’de korunmuş yerel kültürel özellikler bulunmaktadır. 2,46 1,266

Burhaniye’de yeterli temiz su kaynakları bulunmaktadır. 2,31 1,032
Burhaniye’de turistik çekicilik sağlayan önemli festival ve şenlikler 
yapılmaktadır. 2,15 ,987

Not: 1 Kesinlikle katılmıyorum…5 Kesinlikle katılıyorum

1.5.2. TURİSTLERE GÖRE BURHANİYE TURİZMİNİN MEVCUT 
DURUMU

Araştırmanın bu bölümünde Burhaniye’deki mevcut turizm talebi değerlendirilecek-
tir. Mevcut turizm talebinin değerlendirilmesi yapılırken literatür taraması ve mevcut 
istatistiklerden faydalanılmış, aynı zamanda saha araştırmaları yapılarak turistlerin 
Burhaniye hakkındaki değerlendirmeleri ve profilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Burhaniye’nin ağırlamış olduğu turist sayılarına yönelik ulaşılabilen en son istatistiki 
veriler 2016 yılına aittir. Bu verilere göre Burhaniye 2016 yılında 1686 yabancı turist 
ağırlamıştır. Yerli turist sayısı ise 41.720 kişidir. Toplamda 43.402 turist ağırlanmış-
tır. Geceleme sayılarına bakıldığında yabancıların geceleme sayısı 11.237 iken yerli 
turistlerin geceleme sayılarının 87.574 olduğu görülmektedir. Yerli ve yabancı turist 
açısından ortalama kalış süreleri dikkate alındığında ise yabancıların Burhaniye’de 
ortalama olarak 5.9 gece, yerli turistlerin ise 2,1 gece konakladıkları anlaşılmaktadır. 
Yabancı geceleme ortalamaları yerliden oldukça fazladır. Balıkesir ilindeki ortalama-
lara bakıldığında ise Burhaniye ortalamasının (2,4), Balıkesir ortalamasından (1,9) 
yüksek olduğu görülmektedir. Burhaniye yerli turist geceleme ortalaması (2.1), Balı-
kesir ortalamasından (1,9) düşüktür. 

Tablo 14. Burhaniye Turist Verileri

Burhaniye Balıkesir
Tesise Gelen Yabancı Turist Sayısı 1.686 64.384
Tesise Gelen Yerli Turist Sayısı 41.720 1.477,825
Tesise Gelen Toplam Turist Sayısı 43.402 1.542,209

Geceleme Sayısı (Yabancı) 11.237 145.288

Geceleme Sayısı (Yerli) 87.574 2.970,093    
Geceleme Sayısı (Toplam) 98.811 2.970,973

Burhaniye kıyı bölgesindeki konaklama işletmelerinde geceleyen turistlere yönelik 
yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre araştırmaya katılanların %43’ü ka-
dın, %57’si erkektir. Veriler, Ören, Öğretmenler ve İskele de konaklayan turistlerden 
elde edilmiştir. Araştırmaya Ören’den 150 turist, Öğretmenler ve İskele ’den 100 tu-
rist, Pelitköy ve İçmelerden 46 turist katılmıştır.

Grafik 43. Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grafik 42. Yiyecek-İçecek İşletmesi Müşterilerinin Kullandıkları Ulaşım Araçları 
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Grafik 44. Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
 

 

Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun (%35) 
31-45 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. 16-30 yaş arasında bulunanların ora-
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nı ise %24’dür. Turistlerin yaş dağılımı incelendiğinde Burhaniye’nin genç ve orta yaş 
ile çalışma hayatının içerisinde bulunan kesim tarafından tercih edilen bir turizm 
bölgesi olduğu değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki grafikte araştırmaya katılan turistlerin medeni durumlarına göre dağılımı 
görülmektedir. Grafikten de görüleceği üzere evli olanların oranı %57’dir. Burhaniye, 
evli ailelerin öncelikli tercihi olan bir bölge olarak değerlendirilmektedir. Bekâr olan 
turistlerin oranı ise %37 olarak belirlenmiştir. 

Grafik 44. Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Grafik 42. Yiyecek-İçecek İşletmesi Müşterilerinin Kullandıkları Ulaşım Araçları 
 

 
 
 

 

 
 

Grafik 43. Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 
 

 
 

  

Grafik 44. Turistlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
 

 
Araştırmaya katılan turistlerin %38’i 2.500 TL ve üzerinde aylık gelire sahiptir. 2.000-
2.499 TL arasında gelire sahip olanların oranı %28 olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
veriler, Burhaniye’de konaklama gerçekleştiren turistlerin önemli bir çoğunluğunun 
(%66) 2 bin TL’nin üzerinde bir gelire sahip olduğu görülmektedir. Günübirlik ziya-
retçilerin aksine, konaklama gerçekleştiren turistlerin gelir durumlarının nispeten 
daha iyi olduğu değerlendirilmektedir. 

Gelen turistlerin yaşadıkları yer itibari ile dağılımına bakıldığında yakınlığın Burha-
niye için önemli bir tercih unsuru olduğu anlaşılmaktadır. Burhaniye’ye gelen turist-
lerin %26’sı İstanbul’dan gelmektedir. İstanbul’u Balıkesir takip etmektedir. Doğal or-
tamın güzelliği ve iklimi turistleri Burhaniye’ye çeken önemli faktörler olduğu değer-
lendirilmektedir.  Burhaniye turizminin gelişimi ve elde ettiği geliri artırması adına 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bu hususun dikkate alınmasında fayda olacağı 
düşünülmektedir. Diğer oranının %22 çıkmasının sebebi Burhaniye’ye Türkiye’nin 
çoğu yerinden ziyaretçi geldiği şeklinde düşünülmektedir, doğal çekicilikler ve iklim 
unsurları ön plana çıkarılarak özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nden daha fazla 
sayıda turist çekilebileceği düşünülmektedir. İlçenin İzmir’e yakınlığı turizm talebi 
olarak önemli bir avantaj olarak görülmektedir.
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Grafik 45. Turistlerin Geldikleri Bölgelere Göre Dağılımı
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Grafik 46. Turistlerin Konakladıkları Yerlerin Dağılımı 

 

 
 

 

 

İlçeye ziyaret eden turistler büyük oranda (%65) kendi özel araçlarıyla seyahat et-
tiklerini belirtmişlerdir. Seyahat acentesi aracılığı ile Burhaniye’yi ziyaret eden turist 
oranı yok denecek kadar azdır. Özel aracın dışındaki diğer ulaşım kanallarının ise 
eşit oranlarda kullanıldığı görülmektedir. İlçede havalimanı bulunmasına rağmen 
uçak ile seyahat edenler oldukça düşüktür. Gerek uçuş sayıları gerek uçulacak bölge 
çeşitliği arttırılmalıdır. 

Araştırmaya katılan turistlerin %30’u otellerde konaklarken %26’sı pansiyonlarda 
%44’ü ise diğer tesislerde konaklama gerçekleştirmektedir. Elde edilen veriler kış ay-
larında oluşturulduğundan dolayı otel ve pansiyonda konaklama yapan turist sayısı 
düşük çıkmıştır.

Grafik 46. Turistlerin Konakladıkları Yerlerin Dağılımı
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Grafik 46. Turistlerin Konakladıkları Yerlerin Dağılımı 

 

 
 

 

 

Araştırmanın bu bölümünde turistlere Burhaniye’nin çevresini tanıyıp tanımadıkları 
sorulmuştur. Turistlerin %58’i Burhaniye’nin çevresi hakkında genel bilgiye sahiptir. 
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Burhaniye’nin çevresini iyi tanıyanların oranı ise %30 olarak görülmektedir. Turist-
lerin tatil için gittiği rotaları iyi bilmesi seyahat için oldukça önemlidir. Hiç tanıma-
yanlar ise %12 olarak kaydedilmiştir.

Grafik 47. Burhaniye’nin Çevresi Hakkında Bilgisi
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Grafik 48. Tatile Birlikte Çıkılan Gruplar 

 
 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan turistlerin %53’ü Burhaniye’yi aileleriyle ziyaret ettiklerini be-
lirtmişlerdir. Burhaniye turizmine yön verenlerin Burhaniye tanıtımında aileye uy-
gun destinasyon imajını destekleyecek mesajlara yer vermelerinin başarılı sonuçlar 
ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. 

Grafik 48. Tatile Birlikte Çıkılan Gruplar
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Grafik 48. Tatile Birlikte Çıkılan Gruplar 

 
 

 

 

 

 

Turistlerin Burhaniye tercihlerinde ön plana çıkan unsurlara bakıldığında doğal or-
tamın güzelliği (%39), yakınlık (%15), tavsiye (%12) ilk üç sırada yer almaktadır. 
Turistler için öncelikli tercih unsuru doğal ortamın güzelliğidir. Şehirleşmenin ve 
iş yaşamında yaşanan stresin insanlar üzerinde oluşturduğu baskı kısa süreli tatil ve 
dinlenme ihtiyacını üst seviyeye çıkarmaktadır. Bu açıdan Burhaniye, İstanbul için 
önemli bir destinasyondur. Tatil rotalarını belirlerken yakınlık önemli bir unsurdur, 
bu açıdan İzmir gibi büyük şehre yakınlığı önemli bir rekabet üstünlüğüdür. Burha-
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niye’nin turizmdeki şöhreti rakiplerine göre oldukça düşüktür. İlçe’nin tanıtıma ve 
reklama ihtiyacı vardır.

Grafik 49. Turistlerin Burhaniye’yi Tercih Nedenleri
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Grafik 50. Burhaniye’ye tekrardan gelme konusundaki düşünceler 

 

 
 
 

 

Çalışmanın bu bölümünde turistlerin Burhaniye’ye tekrardan gelip gelmeyecekleri 
sorulmuştur. Burhaniye’den memnun ayrılıp tekrardan gelmek isteyenler %75 olarak 
kaydedilmiştir. Kararsız ve hayır olanlar ise %25 olarak kaydedilmiştir. Turistlerin ta-
til süreleri boyunca mutlu ve huzurlu olmaları oldukça önemlidir. Burhaniye’ye gelen 
gerek yerli gerekse yabancı turistlerin tekrardan gelmeleri adına daha fazla çalışılma 
ve çaba gösterilmelidir.

Grafik 50. Burhaniye’ye Tekrardan Gelme Konusundaki Düşünceler
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Grafik 50. Burhaniye’ye tekrardan gelme konusundaki düşünceler 

 

 
 
 

 

Araştırmaya katılan turistlerin çoğunluğu (%43) Burhaniye’de tatil maliyetlerinin 
alternatiflerine göre aynı olduğunu düşünmektedir. Turistlerin düşüncelerine göre 
Burhaniye’de tatil maliyeti alternatiflerine göre %35 daha düşüktür.  Tatil maliyeti-
nin yüksek olduğunu düşünen turistlerin sayısı ise %18 olarak gözlemlenmektedir. 
Özellikle ‘’Aynı’’ diyen ve ‘’Çok Yüksek’’ cevabını veren turistlerin bu düşüncelerine 
etki eden faktörlerin belirlenmesi ve varsa sorunların giderilmesi gerekmektedir. Tu-
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ristlerin aldıkları hizmetin kalitesi ile ilgili değerlendirmeleri ödedikleri ücrete göre 
şekillenmektedir. Tatil maliyetleri turistleri çeken önemli faktörlerden biridir, bu açı-
dan yüksek ve çok yüksek tatil maliyetleri alternatiflerine göre düzenlenmelidir.

Grafik 51. Turistlerin Burhaniye’deki Tatil Maliyetinin Uygunluğuna Yönelik 
Düşünceleri

Grafik 51. Turistlerin Burhaniye 'deki Tatil Maliyetinin Uygunluğuna Yönelik 
Düşünceleri 
 

 
 

 

 
Grafik 52. Yiyecek-İçecek Maliyetine Yönelik Turist Düşünceleri 

 

 
 

 

Burhaniye’deki yiyecek-içecek maliyeti alternatifleriyle kıyaslandığında tatil mali-
yetine benzer bir şekilde aynı olarak değerlendirilmektedir. Araştırmaya katılanla-
rın %64’ü Burhaniye’deki yiyecek-içecek maliyetini alternatiflerle aynı bulmuştur. 
%13’lük bir turist grubu ise yiyecek-içecek maliyetini düşük ve çok düşük olarak 
değerlendirmiştir. Turistlerden elde edilen verilere göre Burhaniye’nin tatil maliyeti 
alternatifleriyle kıyasla aynı olarak algılandığını söylemek mümkündür.

Grafik 52. Yiyecek-İçecek Maliyetine Yönelik Turist Düşünceleri
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Grafik 52. Yiyecek-İçecek Maliyetine Yönelik Turist Düşünceleri 

 

 
 

 

Turistik bölgelerdeki önemli göstergelerden ve tamamlayıcı işletmelerden biri de he-
diyelik eşya işletmeleridir. Bu işletmelerin sundukları ürünlerin maliyetinin turistler 
tarafından nasıl değerlendirildiği öğrenilmek istenmiştir. Ancak elde edilen veriler, 
bu konudaki mevcut işletme sayısının yetersizliğini ortaya koymuştur. Turistlerin 
%29’u hediyelik eşya işletmesinin hiç bulunmadığını ifade etmişlerdir. Burhaniye’de 
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hediyelik eşya işletmesi bakımından önemli bir yetersizliğin söz konusu olduğunu 
ve potansiyel yatırımcılar için bu konuda önemli fırsatların bulunduğunu söylemek 
mümkündür. 

Grafik 53. Turistlerin Burhaniye ‘deki Hediyelik Eşya Maliyetlerinin Uygunluğuna 
Yönelik Düşünceleri
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Harita 2. Burhaniye İlçesinin Konum ve Doğal/Kültürel Varlıkları Haritası 
 

 
 

 

Araştırmaya katılan turistler anket formundaki mevcut sorular dışındaki düşünce-
lerini yazarak da araştırmaya katkı vermişlerdir. Mevcut anket sorularının dışında 
turistlerin yazılı olarak belirttiği ve sorun yaşadıkları konular aşağıdaki gibi ifade 
edilmiştir:

• Alt yapının ilçenin yoğun olduğu zamanlarda oldukça yetersiz kalması,
• Denizin temiz kullanılmadığı ve atıkların denize karıştığı,
• Yaz aylarında otopark sorunu yaşandığı,
• Yiyecek-içecek işletmelerinin sayısı ve niteliği yetersizdir, 
• Burhaniye’nin yerli ve yabancı pazarda tanıtımının yetersiz olması.

Tablo 15‘de turistlerin Burhaniye turizmi ile ilgili ifadelere vermiş oldukları cevap-
ların aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri görülmektedir. Tablodan da 
görüleceği üzere turistler Burhaniye’de olumlu bir atmosfer bulunduğunu düşün-
mektedirler. Katılımcılar Burhaniye’de güvenlik sorunu olduğunu düşünmemektedir. 
Turistlerin güvenlik kaygısı olmadan tatillerini gerçekleştirmeleri oldukça önemlidir. 
Konaklama tesislerindeki personelin tutumu ve davranışları iyidir. Turistlerin olum-
suz olarak değerlendirdikleri hususlar da bulunmaktadır. İlçeye ailesiyle gelenlerin 
oranı bir hayli yüksek olmasına rağmen (%53) çocukları yönelik aktiviteler yetersiz 
bulunmaktadır. 

Plajlardaki duş, tuvalet ve kabin ihtiyacı mevcut talebi karşılamada yetersiz olduğu 
gözlemlenmektedir. Tatil yerlerinde önemli olan hususlardan biride alışveriştir, an-
cak Burhaniye turistlerin alışveriş ihtiyacını karşılama konusunda yetersiz kaldığı 
görülmektedir.
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Tablo 15. Turist Düşüncelerine Yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalar

İFADELER

O
rt

al
am

a

S.
 S

ap
m

a

Genel olarak Burhaniye’de olumlu bir atmosfer bulunmaktadır. 3,87 1,09

Burhaniye’de güvenlik sorunu bulunmamaktadır. 3,65 1,32
Burhaniye’de konaklama tesislerindeki personelin tutum ve davranışları 
iyidir. 3,63 1,06

Burhaniye ve konaklama tesislerindeki aktivite imkânları yetersizdir. 3,55 1,24
Konaklama tesisindeki veya restoranlardaki yiyecek-içecek hizmetleri 
kalitelidir. 3,35 0,99

Burhaniye’de eğlence ve spor imkânları yetersizdir. 3,30 1,33

Burhaniye’de yerli halkın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. 3,27 1,33

Konaklama tesislerinin genel temizliği yeterlidir. 3,23 1,11

Konaklama tesislerindeki hizmet kalitesi yeterlidir. 3,17 1,19

Burhaniye’de esnafın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. 3,13 1,34
Konaklama tesisi ve restoranlarda yiyecek-içecek hizmet çeşitliliği 
yeterlidir. 3,11 1,16

Burhaniye turizmde önde gelen merkezlerden biridir. 2,55 1,13

Plajlardaki duş, tuvaletvb. alanların temizliği yeterlidir. 2,42 1,22

Burhaniye’de alışveriş imkânları yeterlidir. 2,38 1,28

Plajlardaki duş, tuvalet vb. alanların sayısı ve kapasitesi yeterlidir. 2,32 1,15

Burhaniye’de çocuklara yönelik aktivite imkânları zengindir. 2,23 1,08
Not: 1 Kesinlikle katılmıyorum, 2 Çok az katılıyorum, 3 Kısmen katılıyorum, 4 Çoğunlukla katılıyorum, 

5 Tamamen katılıyorum 
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İKİNCİ BÖLÜM
BURHANİYE TURİZMİ İÇİN

GELİŞME EĞİLİMLERİ

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN
Öğr. Gör. Kaya Nihat PEKBAY

2.1. GİRİŞ
Dünyada turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile birlikte turizm sektörü hem turist sayı-
sı bakımından hem de turizm geliri bakımından önemli bir sektör haline gelmiştir. 
Sektörün gelişimi ile birlikte turizm faaliyetlerinin tanıtımı ve tanıtım araçları da de-
ğişime uğramıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tanıtım faaliyetleri dijitalleşme-
ye başlamış ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılan araçlarda teknolojiden yararlanıla-
rak değişime uğramıştır. Turizm sektörünün gelişimi ile birlikte sektördeki rekabet 
giderek artmış ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin önemi de çok daha fazla önem 
kazanmaya başlamıştır.

Burhaniye ilçesi ülkemizin en eski turizm destinasyonlarından biri olmasına rağmen 
turist sayısı ve turizm geliri bakımından yeterli payı alamamaktadır. Bu sorunun en 
büyük nedeni ise yeterli turizm pazarlaması ve tanıtımın yapılmamış olmasıdır. Denizi 
ve doğasıyla turizm için çok elverişli bir bölge olan Burhaniye’nin yerel ve uluslararası 
alanda tanıtım faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Bunun için yabancı tur ope-
ratörleriyle iletişime geçilmeli; Burhaniye elektronik rezervasyon sitelerinde ve sosyal 
medya sitelerinde tanıtımı yapılmalıdır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara daha 
fazla katılım sağlanarak destinasyon bilinirliğinin arttırılması sağlanmalıdır. Burha-
niye ilçesi turizm faaliyetleri için bir web sitesi hazırlanıp bölgede yapılan faaliyetler 
hem web sitesinde hem de kurulacak olan sosyal medya hesaplarında paylaşılmalıdır.

Burhaniye turizminin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkacak altyapı ve üstyapı ihtiyaç-
larının iyi belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar karşılanırken doğaya ve çevreye zarar verme-
yen yapılar tercih edilmelidir. Doğal çekicilik bakımından önemli bir değere sahip 
olan Burhaniye ilçemizde gelen turistlerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla 
yapabilecekleri faaliyetlerde arttırılmalıdır. Turistlerin yiyecek içecek ve eğlence ih-
tiyaçlarını karşılayacak faaliyetler hem nicelik hem de nitelik olarak arttırılmalıdır.

Turizm potansiyeli bakımından Burhaniye ilçesi çok iyi şekilde değerlendirilerek do-
ğal çekicilikleri kullanılarak deniz turizmi dışında termal ve doğa turizmi gibi turizm 
çeşitlerinin de geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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Çalışmamızın bu bölümünde Burhaniye turizminin pazarlama ve tanıtım faaliyet-
leri; Burhaniye turizmi ile ilgili gelecek öngörüleri ve ilçedeki turizm sınırlılıkları 
hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

2.2. TURİZM PAZARLAMASI KAPSAMINDAKİ 
DEĞERLENDİRMELER

Burhaniye’nin hali hazırdaki mevcut turizm arz kaynakları, tıpkı Türkiye gibi ucuz 
ülke ve destinasyon olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Hali hazırdaki 
konaklama işletmelerinin sayısı, kapasitesi ve nitelikleri bu algıya uygun yapıdadır. 
Mevcut tesislerin önemli bir kısmının pansiyonlardan oluşması da ucuz destinasyon 
imajını güçlendirmektedir. İlçenin turizm anlamındaki tanıtımında turistik gelirin 
arttırılması ana hedefine odaklanılmadığı görülmektedir. Her yıl düzenli olmasa da 
EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) ve Travel Turkey İzmir 
gibi turizm profesyonellerinin buluştuğu fuarlara Burhaniye adına katılım sağlansa 
da bu katılım düzeyi ve şartları yetersiz görülmektedir. Katılım sağlanan fuarlarda 
Burhaniye, deniz turizmi, mavi bayraklı plajları ve zeytin ve türevleriyle ile tanıtılmış 
ve ziyaretçilere Burhaniye ile ilgili tanıtım materyalleri dağıtılmıştır. Yapılan çalışma-
ların Burhaniye’nin bilinirliği ve tanıtımına katkı sunduğu çok açıktır. Ancak Burha-
niye açısından hedef kitle sayılacak ve konaklama gerçekleştirecek gruplara yönelik 
yeterli bir çalışma olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Burhaniye Turizm Master Planı saha çalışmaları sırasında Burhaniye’nin tanıtım öğe-
leri olarak sunulan değerlerinin bir turistik ürün haline dönüşemediği tespit edilmiş-
tir. Ön plana çıkarılan her ürün için Burhaniye’de müze, örnek zeytin bahçeleri, örnek 
atölye, yerel ürünler sunan restoranlar vb. gereklidir. Ancak Burhaniye’de bu konuda 
sınırlı sayıda tesisin bulunduğu belirlenmiştir. Tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılmış 
ürünler için Burhaniye’de mutlaka destekleyici işletmelerin kurulması gerekmektedir. 
Gastronomik çekiciliklerin tescilleri yaptırılmalı ve bu ürünler mutlaka nitelikli res-
toranların menülerinde yer almalıdır. Özellikle Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı ile 
ilgili üretim ve satış ünitelerinin sayısı arttırılarak bu işletmeler desteklenmelidir.

Bölgesel olarak turizm değerlerinin ve işletmelerin tanıtıldığı görsel çekiciliği ve iş-
levselliği yüksek bir web sitesi, facebook ve twitter hesabı oluşturulmalıdır. Bu web 
sitesi üzerinden bölgedeki turizm işletmelerinin tanıtımı yapılmalı ve turistlerin re-
zervasyon yapabilmesi sağlanmalıdır. Burhaniye’deki kamu kurumlarının tüm antetli 
kağıtlarında ve yazışmalarında bu web sitesine yer verilmeli ve görünürlüğü sağlanma-
lıdır. Hazırlanacak olan bu web sitesinin özellikle İngilizce, Almanca ve Arapça dilinde 
de hizmet vermesi sağlanmalıdır. Web sitesinin yürütülmesi yerel yönetimler aracılığı 
ile yapılmalı ve tüm turizm işletmelerinin bu sisteme dahil olması sağlanmalıdır. Bu 
site işletmeler açısından aynı zamanda bir sanal seyahat acentası gibi işlev görmelidir.

Burhaniye merkezde ve kıyı bölgelerinde dışarıdan gelen turistlerin kolay ulaşabileceği 
yerlerde turizm bilgilendirme merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezler aracılığı ile tu-
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ristlere Burhaniye ile ilgili ilk elden ve sağlıklı bilgiler aktarılmalı ve turistlerin yaşadık-
ları sorunların çözümüne yardımcı olunmalıdır. Bu merkezler aynı zamanda Burha-
niye’yi ziyaret eden turistlerle ilgili istatistiki verilerin tutulmasına yardımcı olmalıdır.

Burhaniye açısından turizm pazarlaması anlamındaki en önemli eksikliklerden biri 
turistlerin katılabilecekleri aktivitelerin yetersizliğidir. Hali hazırdaki durumuyla 
Burhaniye’nin en önemli çekiciliği sahiller ve denizdir. Bunlara alternatif olarak mi-
safirler için köy ziyaretleri, gastronomi turları gibi organizasyonlar düzenlenebilir. 

Pazarlamanın önemli ayaklarından biri dağıtım kanallarıdır. Toptancı tur operatörle-
ri ve perakendeci seyahat acentalarına yönelik tanıtım ve pazarlama organizasyonları 
yapılmalı ve yerel seyahat acentalarının kurulması ve gelişimi sağlanmalıdır. Yurtiçi 
ve yurtdışındaki tur operatörleri ve seyahat acentaları Burhaniye’ye davet edilerek 
Burhaniye ile ilgili tanıtım programları yapılmalı ve bölgenin potansiyeli ilgili işlet-
melere aktarılmalıdır. Yapılacak bu faaliyetler neticesinde Burhaniye’nin acentaların 
konaklamalı tur programlarına girmesi sağlanmalıdır. Böylelikle Burhaniye’deki ko-
naklama sürelerinin uzatılması ve elde edilen gelirlerin artırılması mümkün olacaktır.

2.3. BURHANİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ GELECEK 
ÖNGÖRÜLERİ

Burhaniye Turizmini etkileyen doğal çekicilikler önemli bir faktördür. Metropol şe-
hirlere yakın ancak bozulmamış doğal çevre imkanları sunan Burhaniye, alternatif 
ve doğayla iç içe bir tatil yaşamak isteyen kişilerin tercih mekanı olacaktır. Doğal 
temalı konaklama tesislerinin oluşturulması gerekmektedir. Burhaniye’de zeytincilik 
faaliyetleri ana gelir kaynaklarından biridir. Turizm faaliyetlerinin gelişmesine para-
lel olarak zeytincilik faaliyetlerinin de turizme entegre olacağı ve kırsal turizm faali-
yetlerinin gelişeceği düşünülmektedir. 

Gelecek yıllarda ulaşım imkanlarının gelişmesi, yeni plajların kullanıma açılması ve 
altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle bölgeye yönelecek günübirlikçilerin sayısında 
çok daha hızlı bir artış olacağı değerlendirilmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı 
elbette çok önemlidir. Ancak var olan doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması ancak kısıtlamalar ile mümkün olabilecektir. Bu çerçevede özellikle kıyı bölgele-
rine yönelik araç trafiğinin sınırlandırılması ve kıyı bölgeleri dışında büyük otopark 
alanlarının yapılması gerekecektir. Bu otopark alanlarından kıyı bölgelerine ulaşım 
için ise belediyelerin planlama yapması ve çözümler üretmesi gerekmektedir. 

2.4. BURHANİYE TURİZMİ İÇİN SINIRLILIKLAR
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Bölge Planı’nda Burhani-
ye’nin Zeytin-Zeytinyağı, Modern Seracılık ve Sağlık Turizmi konularında tüm pay-
daşların desteğiyle yapılabilecek işler ele alınmıştır. Turizm faaliyetlerinin Burhaniye 
için temel sektör haline gelmesi hedeflenmektedir. Burhaniye’de turizmin gelişmesi 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede Burhaniye’nin;
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• Plajlar ve art alanlarında çevre eğitimi ve bilgilendirme, 
• Yönlendirme, 
• Yüzme suyu kalitesi, 
• Çevre yönetimi, 
• Can güvenliği ve hizmetler bakımından iyileştirilmesi,
• Yabancı ziyaretçilere yönelik tanıtım ve altyapı düzenleme çalışmalarının sür-

dürülmesi,
• Butik oteller, apart ve pansiyonların özgün dokuya uygun ve çevreyle barışık 

olmak koşuluyla yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Bu planlar çerçevesinde gelecekte Burhaniye Bölgesinde yukarıda sayılan başlıklar 
çerçevesinde hibe desteklerinin verileceği değerlendirilmektedir. Verilecek bu des-
teklerle Burhaniye’de turizmin öncelikli sektör haline getirilmesine katkıda bulunul-
muş olacaktır. Verilecek desteklerin tek başına bölgedeki turizm faaliyetlerini dönüş-
türme kapasitesi sınırlı olsa da önemli bir ivme kazandıracağı düşünülmektedir. 

Burhaniye’nin sahip olduğu turistik ürünler ve bileşenleri, Ege Bölgesi’ndeki birçok 
il veya ilçenin sahip olduklarıyla benzerlikler göstermektedir. Bu çerçevede Burha-
niye’nin gelecek yıllarda turizm pastasından elde edeceği pay, rakiplerine karşı sa-
hip olduğu rekabet üstünlüklerinin etkin kullanılmasına bağlı olarak şekillenecektir. 
Hedeflenen noktalara ulaşılması çoğu zaman rakiplerin stratejileri ile doğru orantılı 
olarak şekillenecektir. Rekabetin gücü, Burhaniye Turizmini planlayanların dinamik 
stratejiler geliştirmesine ve hızlı hareket etmelerine neden olacak ve turizm açısından 
elde edilecek başarı bunlara bağlı olarak şekillenecektir.
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3.1. GİRİŞ
Türkiye turizm sektörü yıllar itibariyle çok hızlı bir gelişim göstermiştir. 2002 yılın-
da 13,2 milyon turist ile dünyada 17. sırada yer alırken, 2014 yılında 39,8 milyon 
turist sayısı ile 6. Sıraya kadar yükselmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Ör-
gütü (UNWTO) verilerine göre Türkiye 2017 yılında 37,6 milyon yabancı ziyaretçi 
ile dünyanın en çok yabancı turist çeken 8’inci ülkesi konumundadır (e-unwto.org). 

Turizm sektörünün Dünya ve Türkiye’deki gelişme ve büyüme performansı hızla ar-
tarak gelecekte de yeni yüzyılın yükselen sektörlerinin başında yer alacağı Dünya Tu-
rizm Örgütü raporlarında yer almaktadır. Turizmin gelişimi sürecinde mikro düzey-
de kapasiteye sahip yeni ve büyümekte olan destinasyonların büyüyen pazarda söz 
sahibi olabilmeleri için değişen koşullara ayak uydurabilmeleri gerekir. Rekabetin 
yoğunlaştığı turizm pazarında stratejik yönetim, destinasyonların mevcut koşulların 
değişimine kendilerini adapte edebilmeleri için anahtar faktörlerden birisidir. 

Strateji ve stratejik yönetim, modern yönetim yaklaşımının temel konularından bi-
ridir. Mikro yaklaşımda işletme yönetimi düzeyinde ele alınan stratejik yönetim, 
makro olarak destinasyonların yönetilmesinde de kullanılması gereken bir uygula-
madır. Destinasyon içerisindeki örgütler ve paydaşlar tarafından destinasyonların 
mevcut kaynaklarının kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, pazarlanması gibi sü-
reçler stratejik yönetim kapsamında ele alınmalıdır (Güripek, 2013:2).

2017 yılı itibariyle Burhaniye’de 3 adet turizm yatırım belgeli tesiste 314 yatak, 6 adet 
turizm işletme belgeli tesiste 531 yatak ve 93 adet belediye belgeli tesiste ise 3.555 
yatak bulunmaktadır. Burhaniye, toplam 102 konaklama tesisinde 4.400 yatak ile hiz-
met sunarken, Belediye Belgeli konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu görülmek-
tedir. Coğrafi olarak yakın ve kendisine benzer çekiciliklere sahip diğer destinasyon-
lara nazaran oldukça düşük konaklama kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde Burhaniye destinasyonu, stratejik destinasyon yönetimi-
ne ihtiyaç duyan destinasyonlardan birisidir. Buradan hareketle, bu bölümde, Bur-
haniye destinasyonu için stratejiler ve eylem planları oluşturularak destinasyonun 
stratejik yönetimi için gerekli olan adımlar ortaya konmuştur. Bu kapsamda, Bur-
haniye turizm destinasyonu için belirlenen vizyon ve hedeflere, stratejik önceliklere, 
stratejilere ve bu stratejiler çerçevesinde oluşturulan eylem planlarına yer verilmiştir. 
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3.2. BURHANİYE TURİZMİ SWOT ANALİZİ
Çalışmanın bu bölümünde Burhaniye Turizmine yönelik SWOT analizine yer veril-
mektedir. Yapılan SWOT Analizi ile Burhaniye’nin turizm alanındaki güçlü ve zayıf 
yönleri ortaya konulmakta gelecekte Burhaniye lehine oluşabilecek fırsatlar ve Bur-
haniye’nin turizm alanında karşılaşabileceği tehditler belirlenmektedir. Literatür ta-
raması, paydaş görüşmeleri ve odak grup toplantısı sonucunda Burhaniye’nin SWOT 
Analizinin aşağıdaki gibi belirlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Tablo 16. Burhaniye Turizmine Yönelik SWOT Analizi
SWOT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
• Cografi özelliklere sahip olması

-Burhaniye ovasının, verimli bir coğrafya olma-
sı ve verimliliği sağlayan akarsularının olması

-Turizm için uygun bir iklime sahip olması 
-Uzun bir kıyı şeridine sahip olması (21 km) 
- Ulaşım alt yapısının güçlü olması (E-87, 
Balıkesir Kocaseyit Havalimanı’na ve Ay-
valık Limanı’na yakın olması)

• Doğal varlıklar açısından zengin olması
-Madra Dağı’nın eteklerinde ortalama 800-

900m rakımlı toplam 16 yaylasının olması 
-Madra Dağı’nın barındırdığı yer altı ve yer 

üstü su kaynakları, ovaları, yaylaları ve va-
dileri ile büyük bir ekosisteme sahip olması 

-Flora ve fauna çeşitliliğinin zengin olması
-Tatlı su ve sağlığa yararlı şifalı suların bol olması
-Güzel bir balıkçı kasabası olan İskele Ma-

hallesi’nin varlığı
-Doğal Köy Ortamlarının ve Körfez Manza-

rasının bol olması
-Mavi Bayraklı plajlara sahip olması (4 Adet)

• Tarihi ve kültürel değerlere sahip olması
-Tarihi evleri, arkeolojik kalıntıları, anıtsal 

mezar taşları ve ağaçları, zengin folklorik 
değerlerinden deve güreşleri, köy düğün-
leri, mutfak kültüründen eşsiz lezzetleri,  
geleneksel hale gelmiş festival ve şenlikleri 
ile zengin bir kültüre sahip olması

-Adramytteion Antik Kenti’nin var olması
-Korunmuş kültür varlıklarının olması 
-Kuva-yi Milliye Örgütlenmesi ve Ruhu
-Kaleler, Gözetleme Kuleleri, Karakol, Antik 

Taş Ocakları
-İlçe Merkezinin Fiziksel Dokusu İçerisinde 

3 Hamam Yapısı 
-Yöreye özgü mutfak kültürü

• Güvenlik sorununun bulunmaması

• Turizm işletmelerinde kalifiye eleman 
yetersizliği, 

• Bölgede tamamlayıcı turizm işletmele-
rinin eksikliği, 

• Ören’de yapılan kazı çalışmalarının 
hızlı ilerleyememesi,

• Burhaniye ve kıyı (Ören- Öğret-
menler-İskele-Pelitköy) bölgesinde 
kamu-özel sektör işbirliğinde Turizm 
Birliği’nin oluşturulamamasından kay-
naklı temsil ve tanıtım eksikliği, 

• İskele ’de bulunan limanın deniz 
ulaşımına açılmamış olması, deniz 
trafiği açısından değerlendirilememesi, 

• Destinasyon markalaşması açısından 
çevre ilçelerden geri kalması, 

• Turizm işletme belgeli tesislerin azlığı, 
• Arazi fiyatlarının yüksek olması.
• Kaliteli turizm animasyonu ve eğlence 

faaliyetlerinin yetersiz olması, 
• Otopark alanlarının ve mevcut yolların 

yüksek sezonda yetersiz kalması,
• Turizmin tüm yıla yayılamamasından kay-

naklı mevsimsellik sorununun bulunması,
• Turistik ürün çeşitlendirmesinin yete-

rince yapılamamış olması, 
• Spor tesislerinin nitelik ve nicelik açı-

sından yetersizliği,  
• Bölgede turizm ile ilgili bir ortaöğre-

tim okulunun bulunmaması, 
• Alışveriş imkanlarının yetersizliği, 
• Reklam, pazarlama ve tanıtım eksikliği, 
• Konaklama işletmelerinde hizmet kali-

tesinin düşüklüğü.
• İkincil konutların artması,
• Orjan sahilinden denize dökülen fos-

septik atıklar.
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Tablo 16. Burhaniye Turizmine Yönelik SWOT Analizi (Devamı)

SWOT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)
Fırsatlar Tehditler
• Komşu ilçelerin turizmde güçlü bir imaja sahip 

olması,
• Akçaya kadar uzanan sahil şeridinde bulunan 

turizm imarlı arazilerin yoğunluğu,
• Sağlık hizmetlerinin yeterli olması, 
• Yerel halkın turizmin gelişimine destek verme-

si, 
• Burhaniye’nin altyapısının yeterli olması, 
• 5000 kişilik bölgenin en büyük Amfi tiyatrosu-

na sahip olması, 
• Bölgede çok sayıda kültürel festivalin yapılma-

sı, 
• Bölgede zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı sabu-

nu üretilmesi,
• Burhaniye Ekoloji Pazarı’nın olması, 
• Yat Limanına sahip olması, 
• Doğa, kültür ve eğitim temelli turizm çeşit-

lerinin uygulanabilirliği açısından zengin bir 
potansiyele sahip olması.

• Hava limanına sahip olması,
• Yapımı devam eden İzmir-İstanbul otobanına 

yakınlık,
• Kaz Dağlarına yakın olması,
• Türkiye’de çok örneği bulunmayan Deve güreşi 

festivalinin olması,
• Turistik ürün çeşitlendirmesine uygun bir 

coğrafi yapının bulunması,
• Edremit ile Ayvalık turizm bölgelerinin taşıma 

kapasitesinin dolması sebebiyle Burhaniye’ye 
yönelik talebin artması,

• Çevre destinasyonlara göre bakir ve yatırıma 
açık bir destinasyon olması,

• Termal turizm kaynaklarının bulunması (Pelit-
köy-Dutluca),

• Yörük ve Türkmen kültürlerinin varlığı,
• İzmir, İstanbul ve Bursa gibi turist gönderen 

büyük şehirlere yakın olması,
• Görece olarak ucuz bir destinasyon olması,
•  Ören mahallesinin sahip olduğu doğal çevre,
• Adramytteion antik kentinde yapılan kazı ça-

lışmaları,
• İklim özellikleri nedeniyle bölgenin sağlık 

turizmine uygun olması,
• BUBYO, BMYO ve Yeni Üniversite çalışmaları.

• Yaz sezonunda Ören’de taşıma kapasite-
sinin aşılmasından dolayı ortaya çıkan 
sorunlar ( elektrik ve su kesintisi, kanali-
zasyon sorunu),

• Bakanlık belgeli konaklama tesis sayısı-
nın az olması,

• Zeytin fabrikalarında oluşan sıvı ve katı 
atıkların çevreyi kirletmesi,

• Kültürel ve tarihi yapılarda restorasyon 
yetersizliği,

• Adramytteion Antik Kenti’ne ve Antik 
Limana yeterli ilginin gösterilmemesi,

• Plansız imara açılan arsalar,
• Destinasyonun markalaşma sorunları,
• Turizm çeşitlendirmesi konusundaki 

eksiklikler,
• Dışarıdan göç alması,
• Genç nüfus azlığı,
• Körfezde bulunan diğer destinasyonla-

rın ( Ayvalık ve Edremit) Burhaniye’den 
daha güçlü imaja sahip olması,

• Turizm bölgesi ilan edilmemesi.
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Burhaniye turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;

Kısa Vadeli Stratejik Kararlar
• Burhaniye Turizm Birliği’nin kurulması ve ilçesinin tanınırlığını arttırıcı çalış-

maların yapılması (sosyal medya, TV programları, fuarlara katılım vb.),
• Hava limanı ve karayolu güzergahları bölgesel reklam açısından billboard ve 

tanıtıcı tabelalarla donatılarak, kişilerde merak algısı yaratılmalı, 
• Adramytteion Antik Kentinin kazı çalışmalarının yoğunlaştırılması, 
• Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatro’da çeşitli organizasyonlar yapılarak, bölge tanı-

nırlığının arttırılması, 
• Slogan Yarışması düzenlenerek, seçilen sloganlar ile ilçe afişlerinin hazırlanma-

sı,
• İkili anlaşmalar ile yurtdışından turizm öğrencilerinin stajyer olarak Burhani-

ye’deki turizm işletmelerinde istihdam edilmesi,
• Yelken, sörf ve dalış gibi ulusal ve uluslararası yarışlar için federasyonlarla bağ-

lantıya geçilmesi,
• Ören, İskele ve Pelitköy mahallelerinde yoğunlaşan ikincil konutların sayısının 

arttırılmaması, 
• Deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için arıtma tesisi bulunan büyük sitelerin de-

netiminin arttırılması ve kontrol altına alınması,
• Fabrika atıklarının çevreye verdiği zararın minimize edilmesi,
• Yüksek sezonda yaşanan alt yapı sorunlarının giderilmesi,
• Ören turizm bürosunun görünürlüğünün/etkinliğinin artırılması ve kıyılarda 

turizm bilgilendirme merkezinin kurulması.
• Yiyecek-İçecek işletmelerinde yöresel yemeklerin menülerde sunumunu ger-

çekleştirmek.

Uzun Vadeli Stratejik Kararlar
• Burhaniye’nin somut ve somut olmayan kültürel miras envanterinin çıkarılması,
• Burhaniye Tanıtım Portalının oluşturulması,
• Burhaniye Uluslararası Zeytinyağı Tadım Günleri ve Sıcak Ot Festivali’nin dü-

zenlenmesi,
• “Adramytteion Antik Kenti” ve çevresinin koruma amaçlı imar planının sonuç-

lanması ve “Adramytteion Arkeo Park” projesinin hayata geçirilmesi, Bergaz Te-
pe’nin kazı için kamulaştırılması ve Antik Limanı’nın turizme kazandırılması,

• Turizme yönelik altyapı sorunlarının giderilmesi, 
• Unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile ilgili rapor hazırlanarak, söz konusu mes-

leklere yönelik atölye çalışmalarının yapılması,
• Nitelikli turizm tesisi sayısının arttırılması,
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• Bölgede sağlık turizmi /sağlıklı yaşam turizmi için çalışmaların yapılması,
• Kültür Rotalarının oluşturulması (Antik Kent ve Antik Yol Rotaları, Tarihi Kent 

Rotaları, Köy Rotaları, Ekolojik pazarlar ve Ekolojik ürünler için satış noktala-
rı), Doğa Rotaları (Trekking, Hiking, Bisiklet vb.),

• Burhaniye Bisiklet Festivali’nin uluslararası olarak düzenlenmesi,
• Burhaniye’deki tarım arazilerinin tarım turizmi kapsamında değerlendirilmesi, 

eko, çiftlik, yayla, api turizmi kırsal turizmi adı altında bütüncül olarak yapıl-
malı ve gönüllü turizm ile birlikte yürütülmeli,

• Mimari mirası oluşturan tarihi yapıların yapısal, konumsal, ekonomik ve çev-
resel yenilenme aşamalarından geçirilerek kullanılması (Burhaniye Pazarbaşı 
Hamamı’nın “Burhaniye Zeytin Müzesi ”ne dönüştürülmesi),

• Turizm temalı “Körfez Üniversitesi’nin kurulması, 
• Edremit Körfezi’nin akıllı destinasyonolarak marka haline getirilmesi,
• “Edremit Körfezi Sürekli Eğitim ve İstihdam Merkezi’nin kurulması ve bölgede 

eğitimli/nitelikli işgücünün artırılması,
• E-87 yolu üzerinde bulunan bölgelerde, ticari imar çalışmalarının yapılarak, yol 

üzerindeki işletme sayısının arttırılması,
• Edremit Körfezi’ndeki tüm ilçelerin antik kaynaklar eşliğinde turistik imgeleri-

nin oluşturulması,
• Bölge ile ilgili TV Dizi, belgesel ve sinema film çekimlerinin arttırılması.

3.3. BURHANİYE TURİZM VİZYONU VE HEDEFLER
Vizyon ifadeleri en yalın ifadesiyle firmaların, şehirlerin veya kurumların gelecek-
te kendilerini görmek istedikleri yeri ifade eden ve bu çerçevede ulaşılmak istenen 
üst hedefi belirten strateji belgelerinden biridir. Burhaniye’deki paydaş görüşmeleri 
ve odak grup toplantısında görüş birliğine varılan hususlar çerçevesinde şekillenen 
Burhaniye Turizm vizyonu öğelerinin aşağıdaki şekilde ifade edilmesi mümkündür.

• Dijital yeniliklerle akıllı bir destinasyona dönüşmüş,
• Özgün dokuya uygun, çevreyle barışık tesislerle donanmış, 
• Eşsiz doğal mirasına sahip çıkan,
• Sürdürülebilirliği temel alan,
• Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamış,
• Yerel kültürel özellikleri korumuş ve turizme kazandırmış,
• Hizmet kalitesi ve memnuniyeti öncelikli hedef olarak kabul etmiş bir Burhaniye.

Belirlenen vizyon çerçevesinde ulaşılmak istenen hedefleri ise aşağıdaki gibi ifade 
etmek mümkündür. 

• Turizm İşletme Belgesine sahip konaklama işletmesi sayısını 20’ye çıkarmak
• Turizm İşletme Belgesine sahip yiyecek-içecek işletmesi sayısını 10’a çıkarmak
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• Turizm temalı Körfez üniversitesini kurmak
• Kıyı bölgelerinde yeşil alan miktarını arttırmak 
• Turizm alanındaki altyapı eksikliklerini gidermiş olmak
• Burhaniye’de hizmet veren seyahat acentesi sayısını arttırmak 
• 5 yıl içerisinde bölgeyi tanıtıcı 10 ulusal ve uluslararası yarışma düzenlemek
• Bölgeyle ilgili her yıl en az 1 belgesel film çekimi sağlamak
• Her yıl en az 1 yurtiçi ve 1 yurt dışı fuara katılmak
• Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren seyahat acentalarını bölgeye davet ede-

rek tanıtım gerçekleştirmek
• Gelen turistlerin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde yer alan yiyecek-içecek 

işletmelerinde yöresel yemeklerin menülerde sunumunu gerçekleştirmek
• Turizm faaliyetlerinin koordinasyonu ve sağlıklı veriler için Burhaniye merkez-

de ve kıyı bölgelerinde 4 adet turizm bilgilendirme merkezi kurmak
• Kıyı bölgelerindeki etkin bir çevre yönetim sistemi kurmak 
• Bölgede faaliyet gösteren turizm işletme çalışanlarına eğitimler düzenlemek
• Burhaniye’de alternatif olarak değerlendirilebilecek turizm türleri için 5 adet fi-

zibilite raporu hazırlanmasını sağlamak

3.4. BURHANİYE TURİZMİ İÇİN STRATEJİLER
Burhaniye Turizminin gelişimi, Dünya ve Türkiye turizm pastasından hak ettiği payı 
alabilmesi için uygulanması planlanan stratejik öncelikler ve bu öncelikler kapsa-
mında uygulanacak stratejileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Strateji 1: Tanıtım, pazarlama, markalaşma ve dijitalleşme

Kanaat önderleri, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ve turistler ile gerçekleş-
tirilen görüşmeler neticesinde Burhaniye’de turizm alanında etkin ve koordineli bir 
tanıtımının yapılamadığı görülmektedir. Yalnızca Burhaniye ismiyle özdeşleşmiş ta-
nıtım faaliyetlerine odaklanılmakta ve bu çerçeveden tanıtım faaliyetleri yapılmak-
tadır. Yurt dışı ve yurtiçi olmak üzere tanıtım faaliyetlerinin satış odaklı olarak ya-
pılmasına gereksinim duyulmaktadır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 
bölgesel bir web sitesinin kurulması, dijital pazarlamaya ağırlık verilmesi, yurt içi ve 
yurtdışı fuarlara katılım sağlanması, Burhaniye’de bir turizm sloganının geliştirilme-
si ve pazar bölümlendirmenin yapılarak konumlandırma ile birlikte hedef pazarlara 
yönelik pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada diji-
tal turizm konusuna odaklanılmalıdır. Turizmde akıllı destinasyon stratejisi, dijital 
cadde ve sokaklar, akıllı kiosklar ve mobil uygulamalar ile dijital turizme geçiş ya-
pılmalıdır. Ayrıca yerli ve yabancı tur operatörleri, seyahat acentaları, gazeteciler ve 
televizyoncuların ilçeye sık sık davet edilerek ağırlanması ve Burhaniye’nin turizm 
çekiciliklerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. 
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Strateji 2: Turizm alanlarındaki altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi

Burhaniye’de özellikle yaz aylarında taşıma kapasitesi sorunu yaşanmaktadır. Mevcut 
nüfusun onlarca katı ziyaretçi ağırlayan Burhaniye kıyı bölgeleri talebi karşılayama-
makta, içme suyu, tesis vb. konularda sorunlar yaşanmaktadır. Burhaniye merkezden 
Ören’e doğru olan karayolunda, Öğretmenler mahallesi merkez ve İskele mahallesi 
merkezde trafik problemleri yaşanmaktadır. Kıyı bölgelerinde araç park yeri kalma-
makta ve yerleşik ikamet edenlerin dahi evlerine ulaşmasında zorluklar yaşanmakta-
dır. Bu çerçevede bölgenin otopark, ulaşım vb. altyapı sorunlarının çözümüne yöne-
lik çalışmalar yapılmalıdır. 

2017 yılı itibariyle Burhaniye’de 3 adet turizm yatırım belgeli tesiste 314 yatak, 6 adet 
turizm işletme belgeli tesiste 531 yatak ve 93 adet belediye belgeli tesiste ise 3.555 
yatak bulunmaktadır. Burhaniye, toplam 102 konaklama tesisinde 4.400 yatak ile hiz-
met sunarken, Belediye Belgeli konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu görülmek-
tedir. Bu konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, otel ve pan-
siyonlar ön plana çıkmaktadır. Tüm bu turizm işletmelerinin varlığı ve sunduğu hiz-
met sayesinde turizmin geliştirilmesinde bir engel söz konusu değildir. Ancak burada 
dikkate alınması gereken nokta turizm işletme belgeli tesis sayısının azlığıdır. İlçede 
turizm işletme belgeli konaklama tesisinin sayısı arttırılmalıdır. Bu sayede Burhaniye 
turizminde sürdürülebilir büyüme sağlanarak hizmet kalitesi arttırılmış olacaktır. 

İlçe yiyecek içecek işletmeleri açısından 107 adet lokanta, lokanta, kafe-bar ve kafe 
gibi yeme-içme işletmesi ve 8 adet eğlence mekanı ile turistleri ağırlayabilecek bir do-
nanıma sahiptir. Yiyecek-içecek işletmelerinin nicelik olarak yeterli olduğu görülse 
de nitelik olarak yeterli olduğunu söylemek yapılan saha çalışmaları sonucunda olası 
değildir. Bu kapsamda yiyecek içecek işletmelerinin sayısının arttırılmasından ziyade 
hizmet kalitesinin arttırılmasına odaklanılmalıdır. 

Burhaniye kıyı bölgesinde konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ile birlikte turist-
lerin ihtiyaç duyacağı hizmetleri sağlayacak tesislerde hizmet kalitesinin arttırılması 
gerekmektedir. Turizm işletmelerinin birçoğunda hizmet kalitesi ile ilgili sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu işletmelerdeki en önemli sorunlardan biri nitelikli eleman yeter-
sizliğidir.  Acilen bu sorunun çözümünün sağlanmasına yönelik önlemler alınmalı-
dır. Mevcut turizm işletmelerindeki çalışanların ise eğitimlerden geçirilerek nitelik-
lerinin artırılması gerekmektedir. BUBYO ve BMYO Turizm bölümü öğrencilerini 
bölgedeki tesislerde staj ve istihdamına yönelik teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. 

Ayrıca yapılan saha çalışmalarında işletmecilerin şikayet ettikleri konuların en başın-
da imar konusunda yaşanan sorunlar gelmektedir. Ören bölgesinin Sit alanı olmasın-
dan dolayı devlet ve bakanlık denetimin de gerekli hassasiyet gösterilerek tarihi ve 
doğal doku bozulmadan düzenlemeler yapılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

Aynı zamanda, Burhaniye’de 10.800 civarında ikinci konut olduğu düşünülmektedir. 
Bu sayı konaklama tesislerinin yatak kapasitesi ile karşılaştırıldığında orantısız bir 
ikinci konut büyümesine işaret etmektedir. Hem bölgenin doğal ve kültürel yapısının 



70

bozulmaması hem de işletme belgeli tesis eksikliği dikkate alındığında yeni ikinci 
konut alanlarının oluşturulmaması, bu bölgelerde yeni imar planlarının yapılmaması 
uygun olacaktır. 

İlçede turizm altyapısının güçlendirilmesinde dikkate alınması gereken bir diğer hu-
sus yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımının sağlanmasıdır. Yerel halkın turizme 
katılımı zeytincilik faaliyetlerinin turizme entegre edilmesi, turizmden elde edilen 
katma değerin artırılması ve yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesi için oldukça önem-
lidir. Özellikle turistik sezonun arttırılması ve turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılabil-
mesi için yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımı gerekmektedir. Doğal çekicilikleri 
açısından Burhaniye ilçesi, kırsal turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için avantajlı bir 
bölgedir. Girişimci çiftçi sayısının arttırılması ile kırsal kesimde kendi yaşam koşul-
larını koruyarak turizm faaliyetine katılanların sayısının artırılması mümkün olacak 
ve özellikle eko-turizm alanlarının sürdürülebilirliği arttırılmış olacaktır. 

Strateji 3: Alternatif turistik ürünlerin değerlendirilmesinin sağlanması

Burhaniye bölgesinde yapılabileceği düşünülen birçok turizm aktivitesi bulunmak-
tadır. Ancak bu aktivitelerin yapılabilirlik durumlarının, çevreyi etkileme özellikleri-
nin karlı ve rasyonel olup olmadıklarının değerlendirilmesi için fizibilite etütlerinin 
yapılması gerekmektedir. Su altı dalışı, bisiklet turizmi, trekking, tekne turları, yayla 
turizmi, sağlık turizmi ve tarım turizmi gibi faaliyetlerin yapılabilirlik durumlarının 
ortaya konulması ve yapılabilir bulunanların tur programlarının ve güzergah hari-
talama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun yanında Burhaniye’nin sahip 
olduğu önemli gastronomik çekicilikler bulunmaktadır. Bu çekiciliklerin de turizm 
faaliyetlerinde değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması sağlanmalıdır.

3.5. BURHANİYE TURİZMİ İÇİN STRATEJİK ÖNCELİK-
LER VE EYLEMLER

Bu bölümde Burhaniye turizminin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişimi için 
her bir strateji çerçevesinde öncelikli olarak uygulanması gereken eylemlere, sorum-
lu kişi ve kuruluşlar ile performans göstergelerine yer verilmektedir. 

Burhaniye turizmi için geliştirilen 3 ana stratejiye ait toplam 23 eylem planı oluştu-
rulmaktadır. 1. strateji için 6, 2. strateji için 9 ve 3. strateji için 8 eylem planı oluştu-
rularak tablolar halinde sunulmuştur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEKÂNSAL PLANLAMA

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ

4.1. GİRİŞ
Turizm yapısı gereği değişime ve gelişime açık olup, tüm doğal, tarihi ve kültürel kay-
nakları ülke/bölge/şehir ve yörenin toplumsal ve ekonomik zenginliklerine dönüş-
türmektedir. Ancak sürekli gelişen bir sektör olarak turizm, farklı ve alternatif turizm 
çeşitliliği sunduğu sürece gelişimini devam ettirmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere 
paralel olarak Türkiye’de olduğu gibi Burhaniye’de de mevcut turizm faaliyetleri ile 
birlikte birçok alternatif turizm çeşitlerini birlikte sunmaktadır. İlçe doğa ile uyum-
lu, kültürü önemseyen, bütün bir yıla yayılabilen, sürdürülebilir turizm yaklaşımını 
benimseyen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek farklı turizm çeşitliliği potansiyeline 
sahiptir. Burhaniye’de zengin turizm potansiyelinin varlığı, ilçenin sosyo-ekonomik 
gelişiminde ve uluslararası turizm talebine uyum sağlamada etkin bir faktör olacağı 
ve ilçe turizminin gelişmesini hızlandıracağı öngörülmektedir. İlçe alternatif turizm 
potansiyeli ile doğal ve sosyal çevrenin koruması, turizm faaliyetlerinin tüm yıla ya-
yılması ve özellikle yerel halka öncelik vererek turizm gelirlerinin geniş kitlelere ya-
yılmasını sağlayacaktır.

Bu amaçtan yola çıkarak beşinci bölümde, çeşitli turizm kaynaklarına sahip olan 
Burhaniye’nin mevcut turizm türleri ve turizm potansiyeli incelenerek farklı turizm 
türlerinin varlığı ortaya konulmaktadır. Eş zamanlı olarak çevreye zarar vermeyen, 
ekolojik dengeyi koruyan ve sürdürülebilir rekabet gücü olan turizm çeşitleri belir-
lenmektedir. Bu bölümde, sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile Burhaniye’de turizmin 
geliştirilmesi ve bu gelişimin avantajlarından ilçenin daha fazla yararlanabilmesi için 
turizm çeşitliliğinin arttırılması gerçeği mevcuttur. Turizm faaliyetinin gerçekleştiği 
mekansal çevreyi dikkate alarak Burhaniye’deki mevcut turizm durumu ve gelecekte 
hangi mekanlarda hangi turizm türlerinin geliştirilebileceğine yönelik değerlendir-
meler yer almaktadır. Burhaniye Haritası üzerinde numaralandırılarak yapılabilecek 
turizm faaliyetleri belirtilmektedir.
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4.2. BURHANİYE’NİN TURİZM ÇEŞİTLERİNİN DEĞER-
LENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

4.2.1. DOĞA TURİZMİ / DOĞA TEMELLİ TURİZM
Burhaniye doğa veya doğa temelli turizm açısından ciddi bir önem arz etmektedir. 
Madra Dağı, kendine özgü doğal değerleri ile geliştirilen doğa ve doğa temelli turizm 
başlığı altında trekking (doğa yürüyüşü), hiking (kırda gezinti), biking (dağ bisik-
letiyle gezi), zirve tırmanışları (dağ turizmi),yayla gezintileri (yayla turizmi), kamp 
etkinlikleri, bitki gözlemciliği (botanik turizmi), araştırma gezileri (bilim turizmi/
eğitim ve koruma amaçlı ziyaretler) vedoğa fotoğrafçılığı gibi aktivitelerin yürütül-
mesine ve yerel halkın turizm faaliyetlerinden yararlanmasına olanak sunmaktadır. 
Burhaniye’nin doğa turizmine yönelik hazırlanan harita aşağıdaki gibidir.

Harita 2. Burhaniye İlçesinin Konum ve Doğal/Kültürel Varlıkları Haritası

Grafik 53. Turistlerin Burhaniye 'deki Hediyelik Eşya Maliyetlerinin Uygunluğuna 
Yönelik Düşünceleri 

 

 

 

 

 

 

Harita 2. Burhaniye İlçesinin Konum ve Doğal/Kültürel Varlıkları Haritası 
 

 
 

 
Burhaniye’nin Madra Dağı içinde kalan dağlık-tepelik alanları; yeşil köyleri/tarihi me-
kanları yaşama, nehir ve patikalar boyunca yürüme, ormanda dolaşma, doğanın renk-
lerini görme, kır peyzajını seyretme, taze ve doğal ürünleri tatma olanağı sunmaktadır.

 

Resim 2. Madra Dağı’nda Her Mevsim Doğayı Yaşamak /DutlucaMahallesi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

Şekil 1. Burhaniye’nin Dağ ve Doğa Yürüyüşü Parkurları 
 

 
 

 

Resim 2. Madra Dağı’nda Her Mevsim Doğayı Yaşamak /Dutluca Mahallesi
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz
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Bu doğal bitki örtüsü ve kültürel zenginlik ile birlikte trekking, hiking, yön bulma, 
kaya tırmanışı ve yaban hayatı gözlemleme gibi aktivitelerin yapılması için 8 doğa 
parkuru seçeneği bulunmaktadır. Bunlar, Şekil 1’de görülmektedir. 

1. Burhaniye-Kızıklı- Dutluca Parkuru (8 km), 
2. Dutluca-Karadere Parkuru (10,9 km), 
3. Çallı-Kuyucak-Çamtepe Parkuru (4,5 km),  
4. Bahadınlı-Karadere Parkuru (7 km), 
5. Bahadınlı-Yaylacık-Avunduk-Kırtık Parkuru (15 km), 
6. Yaylacık-Avunduk-Sübeylidere Parkuru (4 km), 
7. Kırtık-Çatalköprü Parkuru (4,8 km) 
8. Şarköy-Hisarköy-Şahinler-Taylıeli Parkuru (16 km).

Şekil 1. Burhaniye’nin Dağ ve Doğa Yürüyüşü Parkurları

 

Resim 2. Madra Dağı’nda Her Mevsim Doğayı Yaşamak /DutlucaMahallesi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

Şekil 1. Burhaniye’nin Dağ ve Doğa Yürüyüşü Parkurları 
 

 
 

 

Burhaniye ve özellikle Madra Dağı’nda doğal manzarayı görmek ve doğa ile iç içe 
olmak amacıyla yapılan öncelikli bir başka turizm faaliyeti ise bisiklet turizmidir. 
İlçenin kırsal alanlarındaki doğal ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak 
tespit edilen bisiklet rotaları,  bisiklet turistlerinin ilgisini çekmektedir. Doğada pedal 
çevirmenin keyfini dolu dolu yaşamak için bisiklet rotaları şunlardır (Şekil 2):

1. Burhaniye-Börezli-Çallı-Kuyucak-Bahadınlı-Burhaniye,
2. Ören-Burhaniye-Şarköy-Hisar-Tahtacı-Yabancılar-Yunuslar-Ağacık-Şahinler- 

Taylıeli-İskele-Ören,
3. Ören-Burhaniye-Şarköy-Şahinler-Pelitköy-İçmeler-İskele-Ören.
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Şekil 2. Burhaniye’nin Bisiklet RotalarıŞekil 2. Burhaniye’nin Bisiklet Rotaları 
 

 
 

 

 

Resim 3. Burhaniye Bisiklet Festivali ve Adramytteion’danTroas’a Kamplı Bisiklet 
Turu 

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 4. KaradereGüzlesi’nde Turistik Faaliyetler 

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖM-
ÇED) tarafından 2015-2018 yılları arasında üst üste dört kez düzenlenen “Burhaniye 
Bisiklet Festivali” ile Burhaniye ve çevresinin tanıtımı yapılmaktadır.2018 Troya Yılı 
nedeniyle Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği öncü-
lüğünde organize edilen “Adramytteion’dan Troas’a Kamplı Bisiklet Turu”sayesinde 
Adramytteion Antik Kenti ön plana çıkarılarak, Burhaniye’nin kültür mirasına yö-
nelik ilginin arttırılması sağlanmış ve dolayısıyla kültür turizmine katkı sağlanmıştır. 
Eğlenceli ve bol pedallı bu festival ve turlar, doğa dostu bisiklet sporu ile turizmi bir 
araya getirerek, ilçenin turizm çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır. Bisiklet festivali 
ve bisiklet turu ile Burhaniye, bisikletle anılan bir destinasyon olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. 

Şekil 2. Burhaniye’nin Bisiklet Rotaları 
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Resim 4. KaradereGüzlesi’nde Turistik Faaliyetler 

Resim 3. Burhaniye Bisiklet Festivali ve Adramytteion’dan Troas’a Kamplı Bisiklet 
Turu

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz
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Madra Dağı’nın eteklerinde yer alan 16 yaylada yayla turizmi yapmak Burhaniye’nin 
dikkate değer bir başka turizm potansiyelidir. Madra Dağı’ndaki bu yaylalarda ya-
zın bunaltıcı sıcağında serinlemek ve ormanlarla kaplı şirin dağ köylerindeki yay-
laların doğal ortamında yetişen sebze ve meyveyi kaynağında tatmak mümkündür. 
Burhaniye’nin yaylacılık faaliyetleri şu mahallelerde gerçekleşmektedir. Ayaklıören, 
Böyren, Tilkicik, Burunören yaylaları ve Karadere Güzlesi (Karadere), Yaylacık Yay-
lası (Yaylacık), Ömercik ve Omarcık yaylaları (Sübeylidere), Kurucaoluk ve Kozalan 
yaylaları (Kurucaoluk), Avunduk Yaylası (Avunduk), Kırtık Güzlesi, Sinekli ve Güz-
le yaylaları (Kırtık), Gölcük Yaylası (Kuyumcu) ve Çamtepe Yaylası’nda (Çamtepe)
yapılmaktadır. İlçe yaylalarında özellikle Kuyumcu köyü Gölcük Yaylası’nda çadırlı 
kamp alanları mevcuttur ve bu yayla atlı gezintiler yapmaya uygundur. Ancak bu po-
tansiyel henüz turistik bir faaliyete dönüşmemiştir. Bu yaylalar, Yörük kültürü, şifalı 
suları, anıtsal ağaçları, çeşmeleri, eşsiz doğal manzarası ile eko-turizm çekiciliklerini 
barındırmaktadır. 

Şekil 2. Burhaniye’nin Bisiklet Rotaları 
 

 
 

 

 

Resim 3. Burhaniye Bisiklet Festivali ve Adramytteion’danTroas’a Kamplı Bisiklet 
Turu 

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 4. KaradereGüzlesi’nde Turistik Faaliyetler Resim 4. Karadere Güzlesi’nde Turistik Faaliyetler
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Burhaniye, doğal bitki örtüsü olan maki türleri, zeytinlikleri, endemik bitki çeşitliliği 
ve çam ormanları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Botanik turizmi için Madra 
Dağı önemli bir floristik cazibe merkezidir. Madra Dağı’nın kuzey ve kuzeydoğuya 
bakan yamaçlarında zengin karaçam (Pinusnigra) ve kestane ormanları, kuzey yama-
cında küçük bir porsuk birliği yer almaktadır. Fıstık çamı ormanlarına da sahip olan 
Burhaniye’nin Kuyumcu ve Hacıbozlar köyleri bu ürünü ekonomik olarak işlemekte-
dir. Kuzey Ege bölgesinde sadece Burhaniye’de bulunan ve ilçenin bitki örtüsü bakı-
mından bir ilginçlik oluşturan boylu ve kokar ardıçlar (Juniperusexcelsa - Juniperus-
foetidissima) bulunur. İlçenin jeomorfolojik özelliğinin doğurduğu özel lokal klima 
şartlarının bir sonucu olarak, Karadere havzasının yukarı kesiminde boylu ve kokar 
ardıç topluluğu zenginlik sunmaktadır(Sönmez, 1998: 54). Bitki türleri bakımından 
çok zengin olan ilçe, akçaağaç (Acer) türleriyle de dikkat çekmektedir. Bir endemik 
akçaağaç türü olan İran akçaağacı Balıkesir’de sadece Burhaniye’de bulunmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’de özel bir önem taşıyan Sarı Çiçekli Ormangülü, Dutluca mahallesi 
yakınlarındaki vadide varlığını sürdürmektedir. (Sönmez, 2006: 410-411). Pelitköy 
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Mahallesi’nde ise, Bağlarburnu mevkiinde ülke dışına çıkarılması yasak olan ve nesli 
tükenme noktasına gelen kum zambağı yetişmektedir. Çeşitli özellikler taşıyan bu 
bitki ve bitki toplulukları, botanik turizmi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

 

 

Resim 5. Burhaniye’nin Doğal Çiçekleri 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 6. Özgün ve Saklı Bir Turizm Cenneti Ören Mahallesi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

  

 

Resim 5. Burhaniye’nin Doğal Çiçekleri
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Macera seven turistlerin çoğunun tercih ettiği faaliyetlerden birisi olan av turizmi 
de Burhaniye’nin coğrafi yapısı ve niteliğine uygun bir turizm türüdür. Kınalı keklik, 
bıldırcın, tavşan, yaban ördeği, çulluk gibi av hayvanları kara avcılığına ve başta sar-
dalye olmak üzere her türlü balık avı ise deniz avcılığına imkân sunmaktadır. Aynı 
zamanda yaban kedisi, sansar, porsuk, tilki, sincap, yılan, tarla kuşu (kıpırdak), bül-
bül, çulluk, sığırcık, tepeli, papağan gibi yaban hayvanların bulunduğu doğal yaşam 
alanları, turistik bir faaliyet olarak yaban hayatı gözlemleme etkinliğine olanak sun-
maktadır (http://www.burhaniye.bel.tr).

Burhaniye’nin dağlık alanlarında doğal değerlere sahip meşe, kestane, kızılçam, kara-
çam, badem, akçaağaç ve ceviz türlerinden anıt ve anıtsal ağaçlar turizm potansiyeli 
açısından ciddi bir önem taşımaktadır. Alçak kesimlerdeki palamut meşesi ve çınar 
gibi ağaç türleri de ilçenin zengin bitki örtüsünün göstergesidir. Özellikle mavi ile 
yeşilin buluştuğu Ören Mahallesi, doğal bitki örtüsü (palamut meşesi topluluğu) ve 
tek katlı evleri ile saklı bir cennet olarak bilinmektedir. Bölge, Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Koruma Kurulu tarafından, tarihi Adramytteion Kenti nedeniyle antik sit ve 
150 yaşını aşan1620 adet palamut meşesi ağaçları nedeni ile de doğal sit alanı olarak 
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koruma altına alınmıştır. Bu asırlık palamut ağaçlarının tek tek numaralandırılarak 
korumaya alınması ile ‘Yeşil Ören’ kimliği güçlendirilmiştir. Denizini, kumsalını, do-
ğal anıtlarını, yeşil doğasını, zengin bitki örtüsü içindeki yaban hayvanlarını, tarihi 
dokusunu, kültür ve sanat etkinliklerini itina ile yaşatan ve koruyan Ören, özgün bir 
turizm cennetidir.
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Resim 6. Özgün ve Saklı Bir Turizm Cenneti Ören Mahallesi 
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Resim 6. Özgün ve Saklı Bir Turizm Cenneti Ören Mahallesi
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

İlçenin yüksek kesimlerindeki doğal ortamlarda geziler yapmak ve özellikle Kırtık 
Mahallesi’nde bulunan Ballıktaş kayalık alanından ve Sinekli Yaylası’ndaki Kaplan 
Sivrisi olan kayaç tepeden, Börezli Mahallesi’ndeki Kocafuğlu Tepe (Fuğla Tepe)ve 
Hisar Mahallesi’nde bulunan Hisar Kale Tepesi’nin zirvesine çıkarak denize kadar 
Burhaniye Ovası, Edremit Körfezi ve Kaz Dağları gibi geniş bir alanı seyretmek bir 
tutkuya dönüşmektedir. Asarkaya/ Kocaardıç Tepe (Böyren Yaylası), Dedekaya (Ba-
hadınlı Mahallesi) ve Dualıkaya’dan (Taylıeli Mahallesi) vadileri, yemyeşil doğayı iz-
lemek için seyir noktaları bulunmaktadır. Edremit Körfezi’ni panoramik olarak izle-
mek ve fotoğraf çekmek için Dutluca mahallesindeki Deliktaş ve Taylıeli Mahallesi, 
Pelitköy Mahallesi’ndeki Çamlık Tepe ve Dede Tepe en çok kullanılan mekânlardır. 
Bu seyir terasları, turistler tarafından yoğun bir ilgi görmektedir. 
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Resim 7. Hisar Kale Tepe ve Deliktaş 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

Resim 8. Ören Mahallesi Ayaklı Mesire Yeri’nde Kamp Alanı 
Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 9. Burhaniye’nin Kıyı Şeridi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

Resim 7. Hisar Kale Tepe ve Deliktaş
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Bu doğa temelli aktivitelerle birlikte, turistler ve özellikle genç turistler için zeytinlik 
içinde Kamp Avunduk, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı Seklik Tepe Çamlığı, yeşillerle 
kaplı Altınkamp, Cennetkamp ve Ayaklı Mesire Yeri alanlarında kamp yapmak alter-
natif oluşturmaktadır.

 

Resim 7. Hisar Kale Tepe ve Deliktaş 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

Resim 8. Ören Mahallesi Ayaklı Mesire Yeri’nde Kamp Alanı 
Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 9. Burhaniye’nin Kıyı Şeridi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

Resim 8. Ören Mahallesi Ayaklı Mesire Yeri’nde Kamp Alanı
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz
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4.2.2. DENİZ VE KIYI TURİZMİ
Burhaniye, Ege Denizi’nde Edremit Körfezi’ne 21 km uzunluğunda kıyısı vardır ve bu 
kıyı bandında temiz denizi, ince kumlu doğal plajlarına sahip olması nedeniyle deniz 
turizmine çok elverişlidir. Edremit ve Çoruk derelerinin oluşturduğu sahil bataklık-
larının güney kenarından başlayan ilçenin kıyıları, Ören ve Öğretmenler mahalle-
sini içine alarak önce güneye doğru uzanır (8 km), İskele Mahallesi’nde bir dirsek 
yaparak batıya doğru Kum Burnu’na kadar devam eder (7 km). Kum Burnu’ndan 
itibaren keskin bir dirsek yaparak Pelitköy İçmeleri güneyindeki Kadana düzünde 
son bulur (6 km). Havran Çayı ağzı ile Kum Burnu hattının doğusunda kalan kesim 
Kemer Koyu olarak adlandırılır. Dibi kum ve doğal bir liman olan Kemer Koyu’ndaki 
Murat Çeşme, Akyer Burnu, Bağlar Burnu gibi kesimlerde falezler görülmektedir. 
Güneybatı (lodos), kuzeydoğu (poyraz) ve kuzey (yıldız) rüzgârlarından etkilenmez. 
Yaz mevsiminde her gün denizden karaya esen imbat, ferahlatıcı hafif bir esinti sağ-
lamaktadır. Kum Burnu ile Bozburun hattının doğusundaki Gemiyatağı koyu, dibi 
kum ve sığ olup kuzeybatı (karayel) rüzgârlarına açık olan ikinci önemli deniz alanı-
dır. Kum Burnu, Kargacık Burnu, Karantılı Koyu, Pelit İçmeler Koyu genelde falezli ve 
yüksek bir kıyı karakterine sahiptir (Efe, Soykan, Cürebal ve Sönmez, 2011: 283-284).

 

Resim 7. Hisar Kale Tepe ve Deliktaş 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

Resim 8. Ören Mahallesi Ayaklı Mesire Yeri’nde Kamp Alanı 
Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 9. Burhaniye’nin Kıyı Şeridi 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

Resim 9. Burhaniye’nin Kıyı Şeridi
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Burhaniye’nin sahip olduğu kumsalın ışıl ışıl parlamasından dolayı kıyı şeridi, mi-
tolojide ‘Işık Sahili’ olarak anılmakta ve hatta Tanrıça Hera’nın, İda Dağları’ndan 
gelip, bu ışıl ışıl kumsalda güzelliğine güzellik kattığı rivayet edilmektedir (http://
www.balikesir.com.tr/tr/ilceler/burhaniye). İlçenin sahillerinden Asya’nın en batısı 
olan Baba Burnu, Kaz Dağları, Ayvalık Adaları ve Midilli Adası görünürken; plaj-
lar, gün batımıyla turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bu plajlar; Pelitköy, İskele, Ören 
ve Öğretmenler Mahallesi ile Denetko ve Orjansiteleri içinde yer alan donanımlı ve 
büyük plajlardır. Ören ve Öğretmenler Mahallesi plajı, temiz suları ve bozulmamış 
doğası ile öne çıkmaktadır. Burhaniye’nin 2007 yılından beri aralıksız olarak “denize 
girilebilirlik ölçütü” olan Mavi Bayrak ödülüne sahip 4 plajı bulunmaktadır. Bunlar; 
Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı, Club Orient, Artemis Tatil Köyü ve 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı’dır. Temiz, bakım-
lı, donanımlı ve güvenli ve modern bir çevre sembolü olan bu ödüllü plajlar, deniz 
turizminin gözde mekanlarıdır.

Kıyı bandı, ilçe turizmine katkı sağlayan deniz ve kıyı turizmi kapsamında yüzme, 
dalma, yatçılık, balık tutma, su sporları, manzara seyretme ve kumsal aktiviteleri gibi 
aktif ve pasif rekreasyon faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. İlçede 21 km’lik pla-
jın 1,5 km’sini oluşturan Ören Plajı, ulusal ve uluslararası plaj voleybolu için idealdir. 
2015 yılında Uluslararası Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın yapıldığı Ören plajı, iki gün 
boyunca büyük bir ilgi çekmiştir. Yelken ve windsurf gibi su üstü sporları, ilçenin 
simgesi haline gelmiş rüzgârların etkisiyle turizm için önemli bir fırsat sunmaktadır. 
İskele Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye Yelken Federasyonu’na üye olan Burhaniye 
Yelken Kulübü ile yelken sporu da özendirilmektedir. Bu sporun yaygınlaşması için 
eğitim çalışmaları ve turnuva, yarışma gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Burhani-
ye’de yelken sporuna olan ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. 

 

  

 

Resim 10. Ören ve Öğretmenler Mahallesi Plajları 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 11. Burhaniye Yat Limanı (Marina) 
Kaynak: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

 
 

 

Resim 10. Ören ve Öğretmenler Mahallesi Plajları
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Karınca Çayı’nın denize döküldüğü altın kumlu Ören Plajı, turistik yatırımlarla bir 
sayfiye yeri olan Öğretmenler Plajı, güzel bir balıkçı sahili görünümündeki İskele 
Mahallesi ve zeytin ağaçlarının yeşile boyadığı cennet Pelitköy Mahallesi’nden sey-
redilen körfez manzarası görsel bir şölendir. Jeomorfolojik yapısıyla dikkat çekici 
Murat Çeşme, Bağlar Burnu, Kum Burnu ve Karantılı Burun (Çamlı Burun), deniz 
ufuklarına hâkim bir seyir terasıdır. Aslında ilçenin sahip olduğu kıyı şeridi turistlere 
deniz manzarasını doyasıya yaşatmaktadır. 

1994 yılında temelleri atılan ve 1996 yılından beri kısmi olarak hizmet sunan Bur-
haniye İskele Yat Limanı (Marina), deniz turizminin çeşitlenmesine imkân sunmak-
tadır. Turizm Yatırım Belgeli olan liman; karada 100, denizde 80 adet yat bağlama 
kapasitesine sahip olup gelecekte tam kapasiteli olarak faaliyete geçerek yat turizmi-
nin gelişmesini sağlayacaktır. Bu yat limanı, ilçenin ve bölgenin yat turizmi için bir 
hazine niteliğindedir.
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Resim 11. Burhaniye Yat Limanı (Marina) 
Kaynak: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

 
 

 

Resim 11. Burhaniye Yat Limanı (Marina)
Kaynak: Burhaniye Belediyesi Arşivi

Liman içerisinde faaliyet gösterecek olan Feribot İskelesi ise, başta Burhaniye olmak 
üzere bölge turizminin gelişimini hızlandıracaktır. Limandan Kuzey Ege’de bulunan 
Asos-Truva, Altınoluk-Antandros, Güre-Astyra, Akçay, Ayvalık adaları-Cunda, Mi-
dilli Adası, Dikili-Atarneus, Çandarlı-Pitane, Foça-Phokaia, Karaburun gibi doğal ve 
tarihi yerler arasında yat turları yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu liman-
dan Edremit Körfezi içinde bulunan ve birbirine yakın mesafedeki alanlarda düzenle-
nen gezi tekneleri ile günübirlik turlar turizm faaliyetlerinde alternatif yaratmaktadır.

Burhaniye’de alternatif turizm türlerinin ortaya konulması ve bölgeye katkısının art-
tırılması amacıyla geliştirilmesi planlanan dalış turizmi, yörenin turizmi için ciddi 
önem arz etmektedir. Burhaniye ve çevresinde dalış turizminin kaynak ve potansiyel 
olarak daha doğru analiz etmek ve değerlendirmek üzere Burhaniye Ticaret Odası 
tarafından “Burhaniye ve Gömeç İlçeleri Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması” yürütül-
mektedir.  Proje sonucunda kaya dalışı, kıyı dalışı ve tekne dalışı gibi dalış alanlarının 
tespiti, doğal ve yapay resif yerlerinin belirlenmesi ile dalış turizminin geliştirilmesi 
sağlanarak, yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerinden birisi olması planlan-
maktadır.

4.2.3. SAĞLIK TURİZMİ
Burhaniye’de Kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Madra Dağları’nın oluşturduğu jeo-
lojik konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların 
yarattığı sürekli hava sirkülâsyonu sayesinde ilçenin havası çok temiz ve sağlıklıdır. 
Burhaniye’nin iklimde deniz faktörü, kış aylarının ılıman geçmesinde ve yaz ayları-
nın aşırı sıcak geçmemesinde etkili olurken aynı zamanda rüzgârların oluşumunda 
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ve havanın nem oranında belirleyicidir. Köppen-Geiger’nin iklim sınıflandırmasına 
göre, ilçenin yıllık ortalama sıcaklığı 16,0,yıllık ortalama yağış miktarı ise 673 mm’dir 
(https://tr.climate-data.org/location/57333/).Burhaniye sıcak ve ılıman bir iklime sa-
hip olup kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcaktır. Havasında nisbi nem oranının düşük 
olması bir başka özelliğidir. Tüm bu özellikleri ile sağlıklı iklim koşullarında yaşamak 
ve solunum güçlüğü çekenleri tedavi etmek için Burhaniye, önemli bir sağlık turizmi 
potansiyeli taşımaktadır.

Burhaniye yeraltı suları bakımından çok zengindir. Tatlı su zenginliği, sağlığa ya-
rarlı şifalı sular sunmaktadır. Karadere Mahallesi’nin Güzle Yaylası’ndaki Düdüklü 
kaynak suyu, Türkiye’nin en nitelikli kaynaklarından biri olup, şehir merkezinde bu-
lunan çeşmelerde kullanıma sunulan sağlıklı ve leziz bir kaynak suyudur. İçme suyu 
ile birlikte kaplıcalar ve şifalı sular bakımından da zengindir ve çeşitli hastalıkların 
tedavisinde kullanılmaktadır. İlçede termal turizm açısından Pelitköy (Zeytinpınarı) 
İçmeleri (karaciğer, safra yolu ve bağırsak rahatsızlıkları), Pelitköy Ilıcası, Dutluca 
İçmeleri (idrar yolları ve böbrek rahatsızlıkları), Ilıcak Çeşme, Ak Çeşmesi, Ilıcadere 
Çeşmesi, Damlarca Çeşmesi (cilt hastalıkları) ve Damlarca Kaynak Suyu ciddi bir 
önem arz etmektedir (Efe, Soykan, Cürebal ve Sönmez, 2011: 96-98). Aynı zamanda 
ilçeye çok yakın olan Karaağaç-Uyuz kaplıcaları, Bostancı ve Güre Termal kaplıcaları 
sağlıklı yaşama katkı sağlamakta ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Burhaniye Kaymakamlığı tarafından Taylıeli Mahallesi içinde 0 ada ve 4477 parsel 
üzerine tasarlanan termal turizm tesisi projesi, hayata geçirildiğinde termal turizm 
canlandırılarak yöre ve bölge ekonomisine katkı sağlanması beklenmektedir. Yeni 
açılan 100 yataklı Burhaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi, acil servisi ve 
donanımlı sağlık personeline sahip olup, Edremit Körfezi’ne yönelik sağlık turizmin 
ve özellikle medikal turizmin yapılandırılmasında önemli bir görevi üstelenecek ilk 
hastane statüsündedir. 

Burhaniye Belediyesi tarafından Burhaniye’de yaşayan engelli vatandaşlara ve bölge-
ye tatil amaçlı gelen engelli vatandaşlara yönelik olarak hazırlanan “Burhaniye Engel-
leri Aşıyor” projesi kapsamında yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu ve basketbol sahası 
yapılmıştır. Bununla birlikte Burhaniye Merkezi Ören Mahallesine bağlayan merkez 
yolda; engelliler için yürüyüş yolu, trafik lambalarında görme ve işitme engelliler 
için yeniden düzenlemeler yapılarak “engelsiz rota” adı altında engelli turizmi ilçede 
özendirilmektedir. Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yer alan Yılmaz 
Akpınar Bulvarı ve Obus Caddesi üzerinde 2 km’lik bisiklet yolu, bisiklet sporu ve 
sağlıklı yaşama özendirilmektedir. Bu bisiklet yolunun Öğretmenler ve Ören mahal-
lelerini de içine alan bir ring ile 20 km’ye çıkartılması planlanmaktadır. Ayrıca Burha-
niye; deniz, kaplıca, içme suyu, iklim ve bitki/zeytin/zeytinyağı gibi doğal kaynaklara 
sahip olarak kür yapmak, tedavi olmak, sağlıklı yaşamak ve zinde kalmak amacıyla 
seyahatlere ev sahipliği yapmaktadır.
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Resim 12. Deniz Havası, Zeytin, Yer altı Suları ve Düdüklü Suyu 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

  

 

 

Resim 13. Kuzey Kilisesi, Mozaik Tabanlı Roma Yapısı ve Antik Liman 
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 

 

 

 

 

Resim 14. Ballıktaş, Dedekaya ve Boşnak Tepe II 
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 
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Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Sağlık turizmi içinde gittikçe önemi artan ileri yaş turizmi olarak bilinen geriatri tu-
rizmi açısından da ilçe, hem temiz havası ve mikroklimatik özellikleriyle hem de yaşlı 
bakımı hizmetleri, engelliler için özel bakım ve rehabilitasyon yerleri, tedavi merkez-
lerive alternatif gezi turlarıyla ideal merkezlerden biri olma potansiyeli taşımaktadır.

4.2.4. KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ: ARKEOLOJİ, MİMARİ, 
ENDÜSTRİYEL MİRAS, TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlere sahip Burhaniye’nin doğa, deniz ve kıyı 
turizmi ile birlikte alternatif turizm çeşitlerinde de ön plana çıkması süreci başlamış-
tır. Geçmişten günümüze kadar ulaşmış eski uygarlıklara ait anıtsal ve sivil yapılar, 
Türk-İslam mimarisi özelliğindeki yapılar, inanç alanları, yaşam biçimi, el sanatları 
ve müzeleri ile ilçe, arkeoloji-mimari-endüstriyel miras- tarih ve kültür turizmi için 
yüksek değerlere ve potansiyele sahiptir.

Adını verdiği Edremit Körfezi’nin doğu kıyısında yer alan ve Ören Mahallesi’nde ko-
numlanan Adramytteion Antik Kenti; deniz kıyısında olması, Antik Çağ’da adalar ve 
Ege Havzası’na açık deniz ticaretine elverişliliği sebebiyle birçok kültürün kalıntıla-
rını barındıran önemli bir arkeoloji geçmişine sahiptir. Kalkolitik Dönem ’den başla-
yarak Geç Bizans Dönemi’ne kadar farklı kültür tabakalarına ve kent öğelerine sahip 
olan antik kente ait buluntu grupları tespit edilmiştir. Bulgular ışığında Adramytte-
ion’daki yerleşimin 7 bin yıl öncesine kadar kesintisiz olarak sürdüğü bilinmektedir. 
Ören; Antik Liman, bu limana ait Bizans - Ceneviz depolama alanları, mozaik tabanlı 
Roma yapısı (Liman Hamamı), mozaikli avlu, Bizans konut alanı, kilise ve mezar şa-
pel, keramik fırını, Roma dönemi fresk portre ve Konstantinapolis Patriklik mührü 
gibi somut kültürel miras değerlerine sahiptir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkarılan bu bulgu ve buluntuların yanı sıra “Adramytteion Arkeopark” pro-
jesi,  Ören’in arkeolojik kimliğine uygun olarak arkeoloji ve tarih temalı bir yeşil bir 
alan tasarlanarak Türkiye’deki öncü uygulamalardan biri olmaya adaydır. Arkeoloji 
Parkı ile Ören’in yaya dostu niteliğinin korunmasına ve yeşil doğasına zarar verme-
den her yaş grubuna ait çeşitli dinlenme, eğlence, etkinlik, eğitim ve oyun alanları 
gibi arkeolojik mirasa yönelik mekanlar tasarlanmıştır (Özgen, 2014; Özgen 2015; 
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Özgen 2016; Özgen 2017). Adramytteion Kenti Arkeolojik Kazı Alanları ve Kazı Evi 
ile arkeolojik eserlerin sergilendiği Ören Açık Hava Müzesi ve Burhaniye Kuva-i Mil-
liye Müzesi en önemli arkeolojik merkezlerdendir. 

 

Resim 12. Deniz Havası, Zeytin, Yer altı Suları ve Düdüklü Suyu 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

  

 

 

Resim 13. Kuzey Kilisesi, Mozaik Tabanlı Roma Yapısı ve Antik Liman 
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 

 

 

 

 

Resim 14. Ballıktaş, Dedekaya ve Boşnak Tepe II 
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 

 

 

Resim 13. Kuzey Kilisesi, Mozaik Tabanlı Roma Yapısı ve Antik Liman
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi

Ören Mahallesi ile birlikte ilçenin Madra Dağı eteklerinde arkeolojik öneme sahip ve 
korunmuş kültür varlıkları şunlardır. Doğal ana kaya kütlesi olarak Deliktaş (Dut-
luca) ve doğal olduğu gibi insan eliyle şekillendirilmiş sarnıç, kaya oyuğu mezar ve 
geometrik şekilleri ile anakaya kütlesi olarak Dualı Kaya (Taylıeli), Yazılıtaş Tepe 
Mevki (Kuyucak), Reşitharman Yeri Mevkii (Hisarköy), İnkaya Mağarası (Bahadın-
lı), Dedecik Tepe Mevkii (Pelitköy); antik yerleşim olarak Boyalık Höyüğü (Şahinler), 
Yıkıklar (Tahtacı), Kocataşlar Mevkii (Hisarköy), Alekirse Mevkii (Yunuslar), Koca-
fuğlu Tepe (Börezli), Sülüklüçeşme (Kızıklı),  Hüyücek Tepe (Zeytin Tepe Mevkii/
Merkez), Bergaz Tepe (Ören); su kemeri olarak Halitin Tepe Mevkii (Taylıeli); kale, 
gözetleme kulesi ve karakol olarak Hisar Kale (Hisarköy), Dedekaya (Bahadınlı), Bal-
lıktaş (Kırtık), Kocafuğlu Tepe /Fuğla Tepe (Börezli), Asarkaya (Karadere), Kaplan 
Sivrisi (Hacıbozlar); antik taş ocağı olarak Kocataş (Hisarköy), Yıkıklar/Kızılcabayır 
Sırtı (Tahtacı), Merdivenkaya (Dutluca), Taylıeli, Yılanlı Tepe (Ören), Boşnaktepe 
(Pelitköy)’dir (Özgen, 2016; Özgen, 2017). Adramytteion Antik Kenti ve bu arkeolo-
jik değerler,  arkeoloji turizmi için çok önemli olup, ilçenin ve bölgenin sürdürülebilir 
kalkınmasına büyük bir katkı sağlamaktadır.
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Resim 14. Ballıktaş, Dedekaya ve Boşnak Tepe II 
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 

 

 

Resim 14. Ballıktaş, Dedekaya ve Boşnak Tepe II
Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi

İlçede kutsal alanlar olarak Türklerin gelmesiyle oluşan Taylıeli’ndeki Taylı Baba, Pe-
litköy’deki Çamlık Tepe ve Dede Tepe; inanç merkezi olarak tarihi eser niteliğine sa-
hip ve dönemlerinin mimari özelliğini koruyan Hamdi Cami Minaresi ve Geriş Cami 
(Geriş Mahallesi), Memiş Cami Haziresi ve 4 mezar (Memiş Mahallesi), Hanay Cami 
(Mahkeme Mahallesi), Koca Cami (Kocacami Mahallesi), Muhyiddin-i Rumi Tür-
besi (Kocacami Mahallesi) Hacı Ahmet Cami(Hacı Ahmet Mahallesi), Hasan Ağa 
Cami(Yunus Mahallesi) Şahinler Cami (Şahinler Mahallesi) ve Ağacık Cami (Ağa-
cık Mahallesi) camileri ve türbesidir. Aynı zamanda asırlık mezar taşlarını sergile-
yen Eski Çağ ve Osmanlı Dönemi’ne ait Çoruk, Kızıklı, Bahadınlı, Karadere, Börezli, 
Pelitköy ve Taylıeli mahallerinin mezarlıkları; Kilise Hamamı (Mahkeme Mahallesi), 
Pazarbaşı Hamamı (Hacı Ahmet Mahallesi), Küçük Hamam (Memiş Mahallesi) ve 
Cumhuriyet Dönemi Hamamı (Kocacami Mahallesi) 4 hamamı ve yöreye özgü ge-
leneksel mimari, Memiş Camii Karşısındaki Ev (Memiş Mahallesi),Atatürk İlkokulu 
(Mahkeme Mahallesi), “Pembe Köşk” (Mahkeme Mahallesi), “Altın Köşk” (Mahke-
me Mahallesi), Askeri Mahfil ve Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi (Kocacami Ma-
hallesi), İlk Belediye Binası (Kocacami Mahallesi), Sabunhane ve Hüsnü Pazarbaşı 
Gençlik ve Kültür Merkezi (Kocacami Mahallesi), Fabrika Sokak’taki İkiz Bina (Hacı 
Ahmet Mahallesi)(Sağlam, 2012) ve Çoruk mahallesindeki Okuf Köprüsü mimari 
miras açısından büyük öneme sahip kültürel değerlerdir. Sürdürülebilir turizmin 
“korumak-kullanmak-yaşamak” ilkesi doğrultusunda bu mimari yapı ve eserlerin 
turizme kazandırılması ile mimari turizmin gelişmesi sağlanacaktır.
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Resim 15. Şahinler Cami, Hanay Cami, Şarköy Mezarlığı, Kilise Hamamı 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 16. Aziz Doğrular Pirina Fabrikası, Ethem Tolon Yağhanesi ve Sabunhanesi, 
Raşit Urut Yağhanesi 

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

 

 

Resim 17. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi, Burhaniye Kuva-i Milliye Şehitler Anıtı 
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

 

 

 

Resim 15. Şahinler Cami, Hanay Cami, Şarköy Mezarlığı, Kilise Hamamı
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Kültürel mirası anlayışının genişlemesi sonucunda toplumun günlük faaliyetlerini 
ortaya koyan endüstriyel miras önem kazanırken, Burhaniye’de de endüstriyel miras 
kapsamında zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı diğer üretimin yapıldığı fabrika, yağha-
ne, sabunhane, depolama gibi yapılar üretim yaşamına devam etmekte ve bir kısmı 
da kültür, sanat faaliyetlerinin düzenlendiği kültür merkezlerine dönüşmüştür. Ethem 
Tolon Yağhanesi ve sabunhanesi, Bağcılar Yağhanesi (Yunus Mahallesi); Pazarbaşı Yağ-
hanesi (Hacıahmet Mahallesi); Müdüroğlu Yağhanesi (Geriş Mahallesi); Aziz Doğru-
lar Pirina Fabrikası ve İdris Yağcı Yağhanesi/Yağcı Kültür Merkezi (İskele Mahallesi); 
Halil İbrahim Selçuk Yağhanesi, Recai Kökten Yağhanesi, Güneri Güven Yağhanesi, 
Naci Söyler Yağhanesi (Pelitköy Mahallesi); Mustafa Sami Yağcı Yağhanesi, Hasan De-
ğirmencioğlu Yağhanesi ve Raşit Urut Yağhanesi (Bahadınlı Mahallesi); Fahri Bal Yağ-
hanesi ve Köy Kooperatifi Yağhanesi (Kızıklı Mahallesi); Mustafa Bozkurt Yağhanesi 
ve Reşitköy (Baloğlu) Yağhanesi (Sübeylidere Mahallesi); Ferit Tuna Mengenesi (Mah-
keme Mahallesi); Adil Boldan Yağhanesi (Sanayi Mahallesi); Vedat Deveci Yağhanesi 
(Şarköy Mahallesi) (Efe, Soykan, Cürebal ve Sönmez, 2013: 77-99),endüstriyel anıtlar 
olarak endüstriyel miras turizmine ciddi bir katkı sağlamaktadır.
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Burhaniye’nin tarih açısından çok büyük önem verdiği bir değer ise, bölgede Kuva-yi 
Milliye’nin örgütlenmesini gerçekleştirmesi ve Ulusal Kurtuluş Savaşına destek ver-
mesidir. Bu onurlu geçmişin anısına yapılan anıtlar, heykeller ve büstler  (Burhaniye 
Kuva-yi Milliye Anıtı, Burhaniye Kuva-yi Milliye Şehitler Anıtı) tarihi canlı tutan 
simgeler olup, ilçenin tarih turizmini oluşturan önemli tarihi çekiciliklerindendir. 
Bunlarla birlikte tarihi ve kültürel özelliğe sahip heykeller ve sanatçılar için yapılan 
parklar, ilçenin dikkat çekici görsel anıtlarıdır. İlçenin görülmeye değer en önemli 
eserlerinden biri olan Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi, Balıkesir’in ilk özel müzesi 
olup antik kente ait arkeolojik bulguları ve halk kültürüne ait eserleriyle tarihi ve kül-
türü canlı tutmaktadır. Anadolu kültür ve yaşantısının canlandırıldığı ve Türkiye’nin 
ilk sesli ve hareketli etnografya galerisi olan Bizim Köy Müzesi de turistlerin ilgi oda-
ğıdır. İlçenin bir diğer ilgi odağı ise kentin ortak hafızasını ve kimliğini oluşturan 
Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi’dir.
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Aynı zamanda Burhaniye’nin başlıca kültürel ve sanatsal etkinliklerine ait gösterim-
lerin yapıldığı 6 adet kültür merkezi (Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi, Reha Yur-
dakul Salonu, Şarköy Mahallesi Kültür Merkezi, Ahmet Akın Kültür Merkezi, Ören 
Açık Hava Tiyatrosu, Taylıeli Amfi Tiyatro) ilçenin kültür ve sanat yaşamını canlı tut-
maktadır. 1998 yılında kurulan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu da bölgenin ilk 
kurumsal tiyatrosu olma özelliği ile sanat yaşamını ilçede ve bölgede yaşatmaktadır. 
Tarih-kültür-sanat bilincini bünyesinde barındıran Burhaniye, kültür turizmi açısın-
dan orijinal bir potansiyele sahiptir. Burhaniye’nin kültür turizmine yönelik haritası 
aşağıda sunulmaktadır.
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Resim 18. Geleneksel Elsanatı, Düğün ve Deve Güreşi 
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

  

 

 
Resim 19. Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekler 

Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 
 

 

Burhaniye halk kültürüne ait folklorik öğeleri, yaşam tarzları, el sanatları, gelenek-
sel eğlenceleri olan deve güreşleri ve düğünleri ile kültür turizmine yönelik varlığını 
sürdürmektedir.
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Resim 18. Geleneksel Elsanatı, Düğün ve Deve Güreşi
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi

4.2.5. GASTRONOMİ TURİZMİ
Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan bu ilçe; tarımsal ürünleri, yöresel yemek 
çeşitleri, şifalı bitkileri ile gastronomi turizmine imkan sunmaktadır. Kültürel rota-
larla birlikte gastronomik rotaların birlikte yürütülmesi ilçenin gastronomi turizmini 
geliştirmektedir.

Zeytin kenti olarak Burhaniye, yüzyıllardır zeytin kültürünü yaşatmakta ve gastro-
nomi mirası olarak gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı Burhaniye 
için bir yaşam tarzı olduğu gibi, turistler için de vazgeçilmez bir turistik üründür. 
Zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytinden üretilen sabun, çay, kolonya ve şeklin-
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den esinlenen hediyelik eşya tarzı ürünler, Burhaniye’nin turistik ürün imajına katkı 
sağlamaktadır. Bahçelerde yetiştirilen veya dere ve yol kenarlarında yabani olarak ye-
tişen çeşitli otlarla yapılan zeytinyağlı mezeler, ilçe mutfağının temelini oluşturmak-
tadır. Burhaniye, ilkbahar ve sonbaharda toplanan sarı, mor, ak melki; kuzugöbeği, 
kulak ve evlek gibi mantar türleri açısından da zengin bir bölgedir. 
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Resim 19. Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekler
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi

Alternatif turizmin gelişiminde gastronomi turizmine büyük katkı sağlayan yöreye 
özgü mutfak kültürü, ilçede yetiştirilen sebze ve meyvelerin bolluğuyla zenginleş-
mektedir. 2008 yılından beri ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi’nde bu-
lunan Sinekli Yaylası’nda Kaymakamlık, Belediye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı İlçe Müdürlüğü ve Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği’nin 
işbirliği ile 49 üretici organik tarım yapmaya başlamıştır (http://www.burhaniye.gov.
tr/kultur-ve-turizm). Burhaniye, organik tarım üretimi ile Körfezde bir ilke daha 
adım atmıştır. Bu önemli adımı desteklemek üzere Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye 
Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesi işbirliğinde bir proje yürütülmektedir.  Bu 
proje kapsamında 2012 yılında Uluslararası Ecocert sertifikalı yerel ve organik tarım 
ürünlerini satmak için ilçe merkezinde her hafta açılan Pazartesi pazarının (Halk 
dilinde Yörük Festivali) içinde 2012 yılında %100 ekolojik tarım ürünleri pazarı ku-
rulmuştur (http://www.burhaniye.bel.tr).

4.2.6. FESTİVAL TURİZMİ
Burhaniye’de ulusal, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen festivaller, çok sayıda turist 
çekmektedir.  İlçeye yerli ve yabancı turist akışını sağlayan ve ilçe ekonomisine gelir 
kazandırıcı özelliği ile festivaller, önemli bir etkinlik çeşididir. Geleneksel eğlenceleri, 
şenlik ve festivallerin yapıldığı Burhaniye’deki kültür ve sanat etkinlikleri, bölgenin 
sembolü olacak özelliklere sahiptir.

Burhaniye’nin kültür turizmini geliştiren Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat 
Festivali, Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali, Geleneksel Pe-
litköy Deve Güreşleri, Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat Şenliği, Kızıklı Yağlı 
Pehlivan Güreşleri Şenlikleri, Burhaniye Bisiklet Festivali ve Tarladan Hasada Aro-
materapi Eğitim Festivali gibi etkinlikler her yıl düzenlenmektedir. Kültürel, sanatsal 
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ve gastronomik özelliğe sahip bu festival ve şenlikler, ilçe ve bölgenin sosyal ve kültü-
rel yaşamına renk katmakla birlikte, festival turizmi açısından alternatif yaratmakta-
dır. Ulusal ve uluslararası olmak üzere ilçe turizmine katkı sağlayan 7 festival, yerli ve 
yabancı turistlerin bölgede kalış sürelerini arttıracak önemli çekiciliklerdendir.

 
Resim 20. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, Taylıeli Köyü Uluslararası 

Kültür Sanat Şenliği Burhaniye Bisiklet Festivali 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 21. Kırsal Turizm Faaliyetleri 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 20. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, Taylıeli Köyü 
Uluslararası Kültür Sanat Şenliği Burhaniye Bisiklet Festivali

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Ege Bölgesi’nin geleneksel değeri olan zeytin kültürü ve folklorik değeri olan deve 
güreşleri Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali ve Gelenek-
sel Pelitköy Deve Güreşleri’nde; pehlivan geleneği Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri 
Şenlikleri’nde; kültür ve sanat etkinlikleri Burhaniye Ören Turizm  Kültür ve Sanat 
Festivali ile Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat Şenliği’nde, bisiklet kültürü Bur-
haniye Bisiklet Festivali’nde ve bitki kültürü ise Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim 
Festivali’nde yaşatılmaktadır. Çeşitli gelenek ve kültürel etkinliklerin sergilendiği ve 
büyük bir coşkunun yaşandığı bu festival ve şenlikler, Burhaniye’nin turistik imajını 
arttırmaktadır. Ancak bu festivaller, yerel ve bölgesel olmaktan çıkarılıp ulusal ve 
uluslararası anlamda tanıtılarak yoğun katılımlı etkinliklere dönüştürülmelidir. Böy-
lelikle, Burhaniye’nin uluslararası turistik imajı güçlendirilmiş olacaktır. 

4.2.7. KIRSAL TURİZM
Burhaniye doğal köy ortamı, yöresel mutfağı ile birlikte en önemli tarımsal ürünleri 
olan zeytin, üzüm, çam fıstığı ve her tür sebze ve meyve yetiştiriciliği açısından Köy, 
Tarım, Çiftlik ve Kırsal turizm merkezi olmaya hazırdır. Zeytin ve çam fıstığı hasadı 
ve bağbozumunu yaşamak ve geleneksel yaşama özgü pratikleri deneyimlemek için 
ilçe, kırsal turizmde ayrıcalıklı bir konumdadır. Ayrıca Burhaniye, dağlık-tepelik iç 
bölgelerinde kalan yeşil köyleri ile temiz su içme, nehir ve patikalar boyunca yürü-
me, ormanda dolaşma, doğanın renklerini görme ve koklama, kır peyzajını seyretme, 
taze ve doğal ürünleri tatma, kır kültürünü yaşama olanağı sunmaktadır. 

Burhaniye, yürüyerek ve bisikletle günübirlik gezip görülecek, misafirperverliğiyle 
ön plana çıkan otantik alanlara sahiptir. Köylerde kilim ve heybe dokumacılığı folk-



99

lorik değerleri taşımaktadır. Aynı zamanda Balkan muhacirleri ile Yörük ve manav 
yerleşik kültürlerini harmanlamış bir ilçe olarak, köylerinde geleneksel yaşamı gör-
mek mümkündür ve Anadolu köy kültürünü yaşatmaktadır. 

İlçe topraklarının %53’ü tarım arazisi, %28’i ormanlık, %17’si dağlık, %2’si ise çayır ve 
meradır. Tüm arazinin %75’i zeytinliklerle kaplı olan Burhaniye’nin temel geçim kay-
nağı zeytin ve sebze/meyve üretimidir. Organik tarım özelliği taşıyan sebze ve meyve 
bahçelerinde kendi isteğiyle bu ürünleri tatmak ve toplamak kırsal mekanların en 
önemli faaliyetleri arasındadır. Aynı zamanda zeytin ağacından zeytin çekirdeğine 
kadar bölgenin ve ilçenin en verimli üretimi zeytinciliktir. İlçenin köy yaşantısının 
bir parçası olan zeytinin toplanma, işlenme sürecini öğrenerek dinlenmek ve zeytin 
hasadının şenliğe dönüşen havasında bulunmak kırsal turizmin zengin yapısını gös-
termektedir. İlçede zeytin hasadı turları, kırsal kampingler, yaya-atlı-develi kır gezi-
leri, doğa yürüyüşleri, yayla gezintileri ve yerel şenlikleri ile kırsal turizm faaliyetleri 
çoğaltılarak yerel halka ekonomik katkı sağlanmalıdır.

 
Resim 20. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, Taylıeli Köyü Uluslararası 

Kültür Sanat Şenliği Burhaniye Bisiklet Festivali 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

 

 

Resim 21. Kırsal Turizm Faaliyetleri 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

Resim 21. Kırsal Turizm Faaliyetleri
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim 
Ve Üretim Şube Müdürlüğü, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), 2015 yılın-
da kurulmuştur. Burhaniye Börezli kırsalında 114 dekarlık alanda kırsal kalkınma 
amacı ile tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması için çiftçilerin bilgi ve bilinç düzey-
lerinin artırılmasına yönelik tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmektedir. 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Üretim Seraları, Eğitim 
ve Konferans Salonu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Kütüphane, Doğal Gübre, 
Toprak Hazırlama ve Kompost Sahası, Doğal Ürünler Satış Yeri gibi bölümler ile ta-
rımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması, tasniflenmesi, yerel tohumların 
saklanması, bakımı, eğitimi, üretimi ve satışı yapılmaktadır. İlgili konularda ciddi bir 
alan çalışmaları yapan BAÇEM, Burhaniye ve çevresinin kırsal turizmde ilerlemesini 
sağlayacak altyapıyı oluşturmaktadır. BAÇEM, 2017 yılında Hasat Şenliği veya Tarla 
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Günü; BAÇEM’de Kozmetik Bitkileri Tanıma ve Kaz Dağları’nda Kozmetik Bitkileri 
Tanıma Yürüşü; Kaz Dağları Yaban Mantarları Eğitim Festivali, 2018 yılında Tıbbi ve 
Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu; Tarladan Hasada Aromaterapi Günleri gibi kırsal 
faaliyetlerle de kırsal turizmi, festival turizmi ve eğitim turizmini desteklemektedir. 

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu ve Burhaniye Belediyesi’nin 
birlikte yürüttüğü “Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı”, 2015 yılından beri devam et-
mekte olup, ortaöğretim öğrencilerinin doğal yaşamla bütünleşmelerini sağlayarak,  
tarımsal faaliyetler ve güvenli gıda üretimi ile ilgili farkındalık düzeylerini arttırarak 
kırsal faaliyetlerin çoğalmasına katkı sağlamaktadır.

İlçenin Çoruk Mahallesi’nde bulunan Ağa Karaca Harası ve Çiftliği, çeşitli tür atların 
yetiştiriciliğini yapmakla birlikte günübirlik olarak atları izlemek ve fotoğraflamak 
konusunda bir alternatif sunmaktadır. Bu at yetiştiriciliği, gelecekteki at çiftliği işlet-
meciliğini özendirip at çiftliklerinin çoğalmasını ve at biniciliği etkinliklerinin art-
masını sağlayacaktır. 

4.2.8. GENÇLİK TURİZMİ
Burhaniye kıyı, orman ve yayla olanaklarıyla gençlik turizmine uygun ve gruplar ha-
linde kamp yapmaya müsait bir ilçedir. Bilim, eğitim, doğa, sanat, spor ve yaz kamp-
ları ile yaygınlık kazanan gençlik turizmi, eğitim seminerleri, kamp eğitim faaliyetleri 
ve doğayı tanıma, el becerisini geliştirme yöntemleri sunarak gençlerin gelişimini 
hızlandırmaktadır.

Eğitim kurumları, kalıcı spor tesisleri, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, kamp alan-
ları, denizde su üstü sporları ve dağ-doğa sporları ile Burhaniye, gençlik turizmini ge-
liştirmektedir. Ayrıca Burhaniye ve çevresinde bulunan kısa mesafedeki Assos, Tru-
va, Antandros, Adramytteion, Kaz Dağları, Madra Dağları, Kozak Yaylası, Bergama, 
Ayvalık adaları-Cunda gibi doğa ve tarihi zenginlikteki alanlara kültür-tarih-doğa 
turları organizasyonu ile gençlerde tarih bilincinin oluşturulması sağlanmaktadır.
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Resim 22. Gençlik Aktiviteleri 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 22. Gençlik Aktiviteleri
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Y.O. (BUBYO), Burhaniye 
Meslek Y.O, BAÇEM ve Burhaniye Yelken Kulübü gibi kamu-özel kurumları ile bir-
likte eğitim seminerleri, gençlik kongreleri, gençlik projeleri, spor ve kampları dü-
zenleyen Burhaniye, öğrenci ve gençlik turizmini geliştirmektedir. Gençlerin bilgi ve 
becerilerini geliştiren, deneyimlerini paylaşacak ortamı yaratan ve dinlenme, gezme, 
eğlenme ihtiyaçlarını karşılayan gençlik faaliyetleri sayesinde ilçe, uluslararası nite-
likte gençlik turizmine ev sahipliği yapacak potansiyeli taşımaktadır. 1999 yılından 
beri çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, gençlere bilgi ve 
beceri kazandıran Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi, Hüsnü Pazarbaşı Gençlik 
ve Kültür Merkezi ile Burhaniye, kültür turizmine hizmet ederken gençlik turizmini 
de yaygınlaştırmakta ve tanınırlığını arttırmaktadır.
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