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BURHANİYE TURİZM RAPORU (2022) 
1. Burhaniye’nin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri 
Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan Burhaniye, Ege Denizi kıyılarında ve Kuzey Ege 

Bölgesi’ndeki Edremit Körfezi içinde yer almaktadır. Batısında Ege Denizi, kuzeyinde yer alan 
Kaz Dağları (mitolojik adı İda) ile doğu ve güney doğusunda yer alan Madra Dağları (mitolojik 
adı Pindasos) arasındaki verimli ve bereketli bir ovaya sahiptir. Ovanın bir kısmı ve dağların 
etekleri zeytin ağaçlarıyla, ovanın doğusu ise meşe ve çam ormanlarıyla kaplıdır. Ormanların 
arasında her mevsim rengarenk çiçeklerin süslediği yaylalar mevcuttur. 

Burhaniye Ege ve Akdeniz bölgesine ait sıcak ve ılıman bir iklim özelliğine sahiptir ve 
ilçede Kaz Dağları ve Madra Dağları’nın oluşturduğu jeolojik konum nedeniyle meltem, imbat 
ve poyraz rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların yarattığı sürekli hava sirkülâsyonu sayesinde 
hava kalitesi çok iyi olup, sağlık ve sağlıklı yaşam için ciddi bir olanak sunmaktadır. 615 km² 
yüzölçümü ile E-87 nolu Karayolu güzergâhı üzerinde bulunan ilçenin, doğu sınırını en yüksek 
noktası olan Madra Dağı ve batı sınırını ise, denizden ortalama yüksekliği (rakım) 10 m olan 
ve 21 km kıyı bandına sahip Ege Denizi oluşturmaktadır. 

İlçe; coğrafi konumu, iklim koşulları, ulaşım olanakları, doğal kaynak değerleri, demografik 
özelliği, tarihi ve kültürel dokusu, tarımsal gücü ve turistik yapısı ile sosyo-ekonomik anlamda 
önemli bir potansiyele sahip olduğu gibi üretim yapısı, tarım, turizm ve ticarettir. Tarımsal 
faaliyetler topraktan gıda sanayiine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve tarım ürünlerinin 
çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bu tarımsal ürün çeşitliliği arasında zeytin ve zeytin ürünleri ilk 
sıralarda gelmektedir. Tarımsal üretimin ve bu ürünlerin ticaretindeki gelişiminin yanı sıra 
turizm sektörü, sürdürülebilir kalkınmanın iti gücüdür. 

Görsel 1. Burhaniye’nin Deniz Havası, Zeytin, Yer altı Suları ve Düdüklü Suyu 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

Ege denizine paralel 21 km uzunluğundaki kıyı şeridinde ince/temiz kumlu doğal plajları 
ve deniz altı/deniz üstü faaliyetleriyle turistlere deniz keyfini doyasıya yaşatmaktadır. Aynı 
zamanda ilçe, dağlık-tepelik olan iç bölgelerinde kalan yeşil köyleri yaşama, nehir ve patikalar 
boyunca yürüme, ormanda dolaşma, doğanın renklerini görme, kır peyzajını seyretme, taze ve 
doğal ürünleri tatma olanağı sunmaktadır. Doğal varlıkları ile birlikte tarihi binaları, arkeolojik 
kalıntıları, kaya anıtları, anıtsal mezar taşları, halk kültürüne ait geleneksel ve folklorik öğeleri, 
festival ve şenlikleri ile tarih ve kültür turizmi açısından dikkat çeken bir ilçedir. 

 
1.1. Burhaniye’nin Doğal Zenginlikleri 
 Burhaniye’nin Doğal Bitki Örtüsü 
Burhaniye’nin doğal bitki örtüsü olarak ağaç, çalı ve ot bitkileri mevcut olup, en yaygın 

ağaç türleri; kızılçam, karaçam, fıstık çamı ve zeytin ağaçlarıdır. İlçenin ovaları baştanbaşa 



zeytinlikler ile kaplıdır ve ormanları kızılçam, karaçam ve meşe ile doludur. Bunların yanı sıra 
çiçekli bitkiler, otsu türler, tıbbi ve aromatik bitkiler ve soğanlı türler de görülmektedir. Ayrıca 
Ören’de bulunan Palamut meşeleri, Damlarca vadisindeki kestane toplulukları ve dere 
boylarındaki çınarlar, Burhaniye’nin doğal bitki topluluklarıdır. Ayrıca sadece Burhaniye’de 
bulunan ve ilçenin bitki örtüsü bakımından bir ilginçlik oluşturan boylu ve kokar ardıçlar ile bir 
endemik akçaağaç türü olan İran akçaağacı Balıkesir’de sadece Burhaniye’de bulunmaktadır. 
Pelitköy beldesinde ise, Bağlar burnu mevkiinde Türkiye’nin ülke dışına çıkarılması yasak olan 
ve nesli tükenen kum zambağı yetişmektedir. Yine Türkiye’de özel bir önem taşıyan Sarı 
Çiçekli Ormangülü, Dutluca köyü yakınlarındaki vadide varlığını sürdürmektedir. Bölge bitki 
türleri bakımından Akağaç türü ile dikkat çekmektedir. Dolayısıyla çeşitli özellikler taşıyan bu 
bitki ve bitki toplulukları, botanik turizmi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

 
 

Görsel 2. Burhaniye’nin Doğal Çiçekleri, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Şabla, Yaylacık ve Madra Dağları sisteminin içerisinde yer alan ilçe yüzölçümünün 
yaklaşık 1/3’i dağlıktır. Su kaynakları bakımından zengin Madra Dağı ve eteklerinde yer alan 
ilçenin 16 yaylası ortalama 800-900 m rakımlıdır. 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 

 

 Burhaniye’nin Anıtsal Ağaçları 
Çam ormanları, zeytin ağaçları, zengin bitki örtüsü, yeşil doğası, asırlık kızılçam ağaçları 

ve doğal anıtları ile Burhaniye, doğal çekiciliklere sahiptir. İçenin dağlık alanlarında doğal 
değerlere sahip meşe, kestane, kızılçam, karaçam, 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. 

Kızıklı Köyü’ndeki Sinan Dede Türbesi’nin çok yakınında bulunan ve yüzlerce yıllık dört 
Servi (Selvi) ağacı, boyutu, görsel çekiciliği ve çevre estetiği nedeniyle koruma altına alınarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Anıt Ağaç” olarak tescillenmiştir. Tescillenen 4 
serviden; 1 numaralı servi yaklaşık 500 yaşında, 2 numaralı servi yaklaşık 335 yaşında, 3 numaralı 
servi yaklaşık 450 yaşında ve 4 numaralı servi yaklaşık 600 yaşındadır (Efe, Soykan, Cürebal ve 
Sönmez, 2012). Bu 4 Tescilli Servi ağacı ve Sinan Dede mevkiindeki 350 yıllık Çınar ağacı 
ekoturizm açısından önemli bir potansiyeldir. 

 

Görsel 3. Tescilli Serviler ve Çınar Ağacı, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ören, doğal bitki örtüsü (palamut meşesi topluluğu) ve tek katlı 
evleri ile saklı bir cennettir. Bir safiye yeri olan ve yerli turizmin gözdesi Ören, Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tarihi Adramytteion Kenti nedeniyle “Antik Sit” ve 150 
yaşını aşan 1620 adet palamut meşesi ağaçları nedeni ile de “Doğal Sit” alanı olarak koruma 
altına alınmıştır. Bu asırlık palamut ağaçlarının tek tek numaralandırılarak korumaya alınması 
ile ‘Yeşil Ören’ kimliğini kazanır. Denizini, kumsalını, doğal anıtlarını, yeşil doğasını, zengin 
bitki örtüsü içindeki yaban hayvanlarını, tarihi dokusunu, kültür ve sanat etkinliklerini itina ile 
yaşatan ve koruyan Ören, sakin bir gezi rotasıdır. 

 
 

Görsel 4. Doğal Sit Alanı Ören, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 



 Burhaniye’nin Doğal Kaynak Suları (Yeraltı Suları) 
Burhaniye, tatlı su varlığı ve sağlığa yararlı şifalı sular bakımından büyük bir zenginlik 

sunmaktadır. İlçenin kaynak suları (yeraltı suları) antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Çok 
sayıda olan bu doğal su kaynakları kendiliğinden çıkan pınarlar, mineralli sular ve insan eliyle 
düzenlenen kuyular, çeşmeler olup, yöre halkının ihtiyaçlarını gidermektedir. Karadere /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. İlçedeki 
Pelitköy Ilıca ve İçmesi, Dutluca İçmelerinin 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. 

 
 

Görsel 5. Burhaniye’nin Doğal Kaynak Suları, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Kaynaklar (Pınarlar): Yığmataştepe pınarları, Almalı pınarı, Yaylalalan pınarı, 
Dikmeçınar pınarı, Delimehmedin pınarı, Çınarçukuru pınarı, Ayaklı kaynağı, Düdüklü 
kaynağı. 

Termomineral Özellikli Sular: Pelitköy Termomineral Kaynakları, Pelitköy 
(Zeytinpınarı) İçmeleri, Pelitköy Ilıcası, Dutluca İçmeleri, Ilıcak Çeşme, Akçeşme, Ilıcadere 
Çeşmesi, Damlarca Çeşmesi, Damlarca Kaynağı 

 

Tablo 1. Burhaniye’nin Doğal 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. 



 Burhaniye’nin Kıyıları 
Burhaniye’nin Ege Denizi’ne 21 km kıyı bandı ve sahillerinden Asya’nın en batısı olan 

Baba Burnu, Kaz Dağı, Ayvalık Adaları ve Midilli Adası görünürken; plajlar, gün batımıyla 
turistlerin ilgi odağı olmakla birlikte rüzgâr sörfü ve yelken gibi su sporları için de elverişlidir. 
Bu plajlar; Pelitköy, İskele, Ören ve Öğretmenler Mahallesi ile Denetko ve Orjansiteleri içinde 
yer alan donanımlı ve büyük plajlardır. Ören, Öğretmenler ve Pelitköy Mahallesi plajları, temiz 
suları ve bozulmamış doğası ile öne çıkmakta ve dünyada “denize girilebilirlik ölçütü” olan 
Mavi Bayrak ile ödüllendirilmektedir. 2022 yılı itibariyle Balıkesir’de bulunan 36 Mavi 
Bayraklı plajın 5 tanesi Burhaniye’de bulunmaktadır. Bu plajlara ait bilgiler Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

 
 

Görsel 6. Burhaniye’nin Kıyı Şeridi, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Tablo 2. Balıkesir ve Burhaniye’de Mavi Bayrak Sayıları (2022) 
 

Yer Plaj Sayısı Plaj Adları 

Balıkesir 36  

 
 
 

Burhaniye 

 
 
 

5 

-Pelitköy Gadana Plajı 
-Pelitköy Bağlarburnu Halk Plajı 

-Club Orient 
-Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı 

-Burhaniye Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk 
Plajı 

Kaynak: Mavi Bayrak Türkiye, http://www.mavibayrak.org.tr. 

http://www.mavibayrak.org.tr/


 
Görsel 7. Pelitköy Gadana Plajı, Bağlarburnu Halk Plajı, Club Orient Sahili 

Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi ve Club Orient-Ören Tatil Köyü Web Sitesi 

 
Görsel 8. Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı ve Ören Mahallesi Halk Plajı 

Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 
 

1.2. Burhaniye’nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri 
Burhaniye, doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginlikleri de dikkat çekici bir yerleşim 

yeridir. İlçenin antik kenti Adramytteion ve limanı, kale yerleşim alanları, antik taş ocakları, 
tarihi yapıları arasındaki cami, türbe, müze ve hamamların yanı sıra Taylıeli Su Kemeri, 
Şahinler, Şarköy ve Çoruk köprüleri, 18 adet zeytinyağı fabrikası, sabunhaneler ve tarihi 
konutlar kültürel çekiciliği artıran kültürel miras varlıklarıdır. Bu kültürel mirasın korunması 
amacıyla bazı eski endüstriyel yapıların bakım ve onarımları tamamlanarak 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. İlçenin sahip 
olduğu tarihi ve kültürel değerler aşağıda anlatılmaktadır 

 Adramytteion Antik Kenti ve Limanı 
Kuzey Ege’de Troas, Mysia ve Aeolis bölgelerinin kesişim noktasında konumlanan Edremit 

Körfezi’ne (Adramyttenos Sinus) adını veren Adramytteion Antik Kenti (Ören), 8 bin yıllık 
geçmişin kalıntılarını sunar. İlçenin en önemli kültürel miraslarından olan antik kentin merkezi 
Ören Mahallesidir ve Ören, yerli turizmin ilgi odağıdır. Adramytteion, taşıdığı kültür birikimini 
MS 14. yy’daki terkinin ardından 1950’lerde iskan edilen günümüz Ören yerleşkesinin altında 
muhafaza etmektedir. Adramytteion kazı heyetinin 2012 yılından bu yana Ören’de 
gerçekleştirmiş olduğu arkeolojik çalışmalar sonucunda birçok kültürün arkeolojik kalıntıları, 
tespit edilmiştir. Bunlar; Ortaçağ şehir surları kalıntıları, kilise yapıları, 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) gibi eserlerdir ve dikkat çekici kültürel miras değerleridir. 

 

Görsel 9. Kuzey Kilisesi, Mozaik Tabanlı Roma Yapısı ve Antik Liman 
Fotoğraflar: Adramytteion Kazı Arşivi 

Bir liman kenti olarak bilinen Adramytteion Antik Kenti, iki limanıyla Doğu Akdeniz 
havzasının ticari uğrak noktalarındandır. Yüzyıllar boyu varlığını devam ettiren ve deniz ticareti 
faaliyetlerini yürüten antik kent, karadaki yerleşimi ve denizdeki faal oluşu kültürel zenginliğini 
ortaya koyar. Strabon’da (XIII 1, 51) bahsi geçen kentin iki limanından biri olarak günümüze 
kadar korunagelmiş olan Adramytteion Antik Limanı ve liman kalıntıları, günümüzde su 
altındaki sığlık alanda bulunmaktadır ve ilçenin en gözde arkeolojik buluntularındandır. 

 Adramytteion ve Etki Alanı 
Adramyttein Antik Kenti ve çevresinin egemenlik alanı içindeki kırsal alanlarda var olan 

kültürel miras ise, Neolitik Dönem’e dek uzanan izleri taşır. Adramytteion kazı heyetinin 2015 
yılından itibaren yürüttüğü yüzey araştırmaları ile birçok önemli bulgu ve buluntular kültürel 
mirasın zenginliğini ortaya koymaktadır. Başta Ören Mahallesi olmak üzere, Bergaz Tepe, 
Yılanlı Tepe Adramytteion Limanı, Kızıklı Mahallesi-Sülüklüçeşme Neolitik Yerleşimi, 
Şahinler Mahallesi-Prehistorik Dönem Boyalık Alan, Bahadınlı-Mahallesi Dedekaya, Kırtık 
Mahallesi-Ballıktaş, Hisarköy-Hisar Tepe Kalesi, Kuyumcu Mahallesi- Çamgedik Tepe ve 
Kaplan Sivrisi, Börezli Mahallesi-Kocafuğlu Tepe, Karadere Mahallesi- İnkaya Magarası ve 
Asarkaya, Pelitköy-Boşnaktepe, Kuyucak-Yazılıtaş Tepe, Dutluca Mahallesi-Deliktaş ve 
Merdivenli Kaya, Taylıeli Mahallesi-Duakaya diğer bu bulgulardan en önemlileridir. Var olan 
bu kaya ve tepeler, kale ve karakol yerleşimleri, gözetleme kulesi, antik taş ocağı ve kaya oygu 
mezar yapıları olarak kullanıldığı ve ilçenin korunmuş kültür varlıkları olduğu bilinmektedir. 

 

Görsel 10. Ballıktaş, Dedekaya ve Boşnak Tepe II, Fotoğraflar: Adramytteion Kazı Arşivi 



 Anıtlar, Müzeler ve Kültür Merkezleri 
Burhaniye’nin tarih açısından çok büyük önem verdiği bir değer ise, bölgede Kuva-yi 

Milliye’nin örgütlenmesini gerçekleştirmesi ve Ulusal Kurtuluş Savaşına destek vermesidir. 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 kültürü canlı tutmaktadır. Anadolu kültür ve yaşantısının canlandırıldığı ve 
Türkiye’nin ilk sesli ve hareketli etnografya galerisi olan Bizimköy Müzesi de turistlerin ilgi 
odağıdır. İlçenin bir diğer ilgi odağı ise kentin ortak hafızasını ve kimliğini oluşturan Burhaniye 
Belediyesi Kent Arşivi’dir. Aynı zamanda Burhaniye’nin başlıca kültürel ve sanatsal 
etkinliklerine ait gösterimlerin yapıldığı 6 adet kültür merkezi (Hüsnü Pazarbaşı Kültür 
Merkezi/Eski Sabunhane, Reha Yurdakul Salonu, Şarköy Mahallesi Kültür Merkezi, Ahmet 
Akın Kültür Merkezi, Ören Açık Hava Tiyatrosu, Taylıeli Amfi Tiyatro) ilçenin kültür ve sanat 
yaşamını canlı tutmaktadır. 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 
açısından orijinal bir potansiyele sahiptir. 

 
 

Görsel 11. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi, Burhaniye Kuva-İ Milliye Şehitler Anıtı 
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

 Camiler, Türbeler ve Mezarlıklar 
Burhaniye merkezinde tarihi eser niteliğine sahip ve dönemlerinin mimari özelliğini 

koruyan Hamidi 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 Türbesi (Kocacami Mahallesi) Hacı Ahmet Cami (Hacı Ahmet 
Mahallesi), Hasan Ağa Cami (Yunus Mahallesi) camileri ve türbesidir. İlçe merkezi dışında yer 
alan camilerden ilginç olanı Şahinler Camii (Şahinler Köyü) ve Ağacık Camii (Şahinler 
Köyü)’dir. Geç Osmanlı Dönemi yörenin mimarisini yansıtmakta bu iki cami, mimari 
özelliklerinin yanı sıra zengin iç mekân süslemeleri ve manzara resimleri ile dikkat çekicidir. 
İlçede kutsal alanlar olarak Taylıeli’ndeki Taylı Baba, Pelitköy’deki Çamlık Tepe ve Dede Tepe 
ve Kızıklı’daki Sinan Dede Türbesi, kendine özgü değerleriyle ilçenin kültürel varlıklarıdır. Bu 
kutsal mekanlardan Şahinler Camii ve Sinan Dede Türbesi, en çok ziyaret edilen alanlardır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Sinan Dede Türbesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı, 
Çevresindeki Dört Adet Servi Ağacı da Korunması Gerekli Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir. 



Kültür turizmi ve ekoturizm açısından bu tesciller önemli olup, turistik çekicilik olarak ilçenin 
imajına katkı sağlamaktadır. İlçenin bir başka kültürel değeri ise mezarlıklardır. İlçede eski 
çağlardan kalan mezarlıklar Çoruk, Kızıklı, Kuyucak, Bahadınlı, Karadere ve Taylıeli 
köylerinde iken Osmanlı dönemine ait mezar taşları ise Çoruk, Taylıeli, Börezli, Pelitköy, 
Kızıklı mahallelerinin mezarlıklarında yer almakta ve bir açık hava müzesi niteliği taşımaktadır 

 Hamamlar 
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 Pazarbaşı Hamamı, 
Memiş Mahallesi’ndeki isimsiz Küçük Hamam ve Necdet Tosun sokağındaki isimsiz 
Cumhuriyet dönemi hamamı, tarihi-kültürel ve turistik potansiyeli bakımından birer cevher 
durumundadır. 

 
 

Görsel 12. Şahinler Cami, Hanay Cami, Şarköy Mezarlığı, Kilise Hamamı 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 
 Tarihi Fabrikalar/Yağhaneler/Sabunhaneler 
Kültürel miras 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, yağhane, 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 Yağhanesi (Hacıahmet 
Mahallesi); Müdüroğlu Yağhanesi (Geriş Mahallesi); Aziz Doğrular 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 Değirmencioğlu Yağhanesi ve Raşit Urut 
Yağhanesi (Bahadınlı Mahallesi); Fahri Bal Yağhanesi ve Köy Kooperatifi Yağhanesi (Kızıklı 
Mahallesi); Mustafa Bozkurt Yağhanesi ve Reşitköy (Baloğlu) Yağhanesi (Sübeylidere 
Mahallesi); Ferit Tuna Mengenesi (Mahkeme Mahallesi); Adil Boldan Yağhanesi (Sanayi 
Mahallesi); Vedat Deveci Yağhanesi (Şarköy Mahallesi), endüstriyel anıtlar olarak endüstriyel 
miras turizmine ciddi bir katkı sağlamaktadır. 



 
Görsel 13. Aziz Doğrular Pirina Fabrikası, Ethem Tolon Yağhanesi ve Sabunhanesi, 

Raşit Urut Yağhanesi, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

 Sosyo-Kültürel Etkinlikler (Festival ve Şenlikler) 
Burhaniye, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok festival ve şenliğe ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu festival ve şenlikler ilçenin turizmine önemli katkılar sağlamakla birlikte, 
sosyo-kültürel yaşamı da renklendirmektedir. Bölgede gerçekleştirilen festivaller/şenlikler 
şunlardır; Pelitköy Deve Güreşleri, Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, 
Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali, Geleneksel Pelitköy Deve 
Güreşleri, Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat Şenliği, Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri 
Şenlikleri, Burhaniye Bisiklet Festivali, Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali ve 
Adramytteion Festivali 

Görsel 14. Burhaniye’nin Kültür, Sanat ve Spor Festivalleri 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 
 Seyir Terasları ve Panoramik Manzara Noktaları 

İlçenin kırsal alanlarında doğal ana kaya kütlesi olup, kale ve karakol yerleşimleri, 
gözetleme kulesi, antik taş ocağı olarak kullanılan kültürel miras alanları mevcuttur. Bu 
doğal ve kültürel noktalarda doğa yürüyüşü (hiking-trekking) yapmak, bisiklet sürmek, bitki 
incelemek, doğa fotoğrafçılığı gibi turistik faaliyetleri yapmak isteyen doğa tutkunlarının 



ve eko turistlerin, bölgenin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini izleyebilmeleri 
için panoramik manzaralar sunan seyir noktaları Tablo 3’te sunulmuştur. 

 
 

Görsel 15. Hisar Kale ve Deliktaş, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
Tablo 3. Burhaniye’de Seyir Terasları ve Panoromik Manzara Noktaları 

 

Bölgenin Adı Konumu Açıklama 
Ballıktaş/Kale Yerleşimi 

(Helenistik, Roma 
Dönemleri) 

 
Kırtık’ın 2 km 
güneybatısında 

Oldukça dar ve derin bir vadi tabanında yükselen, dik 
ve sarp bir kayalığın zirvesinde yer alan Ballıktaş, 
kızılçam ormanları manzarası sunar. 

 
 

Kocafuğlu Tepe/Karakol 
Yerleşimi (Helenistik, 

Bizans Dönemleri) 

 
 

Börezli’nin 2,5 km 
güneydoğusunda 

Kocafuğlu Tepe’den 346 m rakımda kuzey ve 
kuzeybatı yönde Edremit Düzlüğü’ne (Thebe 
Ovası’na) hâkim bir panoramik manzara sunar. 
Körfezin, deniz, dağ, ova, zeytinlik, köylerini 
seyretmenin yanı sıra Kaz Dağları, doğudaki Şabla 
Dağı’na ait yükseltileri ve zirveleri seyretmek 
mümkündür. 

Asarkaya (Kocaardıç 
Tepe) Kale Yerleşimi 

(Klasik-Helenistik 
Dönemler) 

 
Karadere/ Böyren 

Yaylası’nın 
güneybatısında 

 
700 m yükseklikteki Böyren Yaylasındaki 
Asarkaya’dan vadileri, yemyeşil çam ormanlarıyla 
örtülü dağları seyretmek mümkündür. 

Dedekaya/Gözetleme 
Kulesi ve Karakol Yapısı 
(Geç Klasik-Hellenistik - 

Bizans Dönemleri) 

 
Bahadınlı’nun 1,5 km 

doğusunda 

 
Dedekaya, tipik bir gözetleme kulesi ve karakol yapısı 
olarak Karadere vadisinin manzarası seyrini sağlar. 

Kaplan Sivrisi/Kale 
Yerleşimi (Arkaik, 
Helenistik Dönemler) 

 
Kuyumcu’nun 3,5 km 

güneydoğusunda 

Kaplan Sivrisi, Altınova Sahili’nden Bababurnu’na 
kadar geniş bir görüş açısına hâkim olup harika bir 
panoramik manzara keyfi sunar. 

 
Hisar Kale Tepe/ Kale 

Yerleşimi (Helenistik ve 
Bizans Dönemleri) 

 
Hisarköy’ün kuzey 

kenarında 

Hisar Kale yerleşimi önemli bir kültür noktası ve seyir 
terası konumunda olup Kaz Dağları, Edremit Körfezi, 
Burhaniye ve Edremit Ovalarına hâkim panoramik bir 
manzara keyfi sunar. 

Boşnak Tepe/Antik Taş 
Ocağı 

 
Pelitköy’de Denize paralel olarak yürüyüş ile Kaz Dağları ve 

Körfez manzara keyfi inanılmazdır. 



Çallı Köyü/Yamaç Evler 
ve Doğal Seyir Terası 

 
Çallı’da 

Çallı köyünün yamaç evlerini izledikten sonra Körfez 
ve Kaz Dağları panoramik manzara seyri 

 
 

Deliktaş (Deliklitaş 
Tepe)/ Doğal Seyir Terası 

 
 

Dutluca’nın kuzey 
kenarında 

Doğal ana kaya kütlesi olan Deliktaş’tan Edremit 
Körfezi, Kaz Dağları ve ovanın manzarası panoramik 
olarak seyredilmekte ve fotoğraf çekimi 
yapılmaktadır. Deliktaş’ın hemen yanındaki Belediye 
tesisi turistik bir hizmet sunmaktadır. 

Çamlık Tepe ve Dede 
Tepe/Doğal Seyir Terası 

 
Pelitköy’de Madra Dağları, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’ni 

seyrine doymak mümkündür. 

Taylıeli Doğal Seyir 
Terası 

 
Taylıeli’nde Kaz Dağları, Burhaniye ovası ve Edremit Körfezi 

seyri sunar. 
 

2. Burhaniye’nin Tesis Altyapısı ve Turist Verileri 
2.1. Burhaniye’nin Tesis Altyapısı 
Burhaniye, turistlerin seyahat için tercih etmelerinde etkili olan doğal, tarihi ve kültürel 

özellikler gösteren turizm varlıklarına sahip olmasının yanı sıra, turist memnuniyeti için gerekli 
olan ulaşım, konaklama, beslenme, rehberlik, eğlence, hediyelik eşya gibi hizmetleri sunan 
turizm işletmelerine sahip olmasıyla da turizm açısından büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Tablo 4. Burhaniye’de Bulunan Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri (2022) 
 

Tesis Adı/Türü Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 
Artemis Ören Tatil Köyü 4 yıldız 116 232 
Club Orient Tatil Köyü 4 yıldız 60 136 
Tez Madra Otel 4 yıldız 100 197 
Teo Mida Otel 3 yıldız 8 24 
İdahan Otel 3 yıldız 26 60 
Karakaş Otel 3 yıldız 22 50 
Grand Rimedya 3 yıldız 76 100 
Altın Kamp/Motel 2 yıldız ve Yeşil alan 17 50 
Genel Toplam 8 425 849 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burhaniye Turizm Danışma Bürosu 
Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri verilerine göre, 2022 yılı itibariyle 

Burhaniye’de toplamda 8 adet turizm işletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu 
tesislerin 5’i otel olup, 2’si tatil köyü, 1’i kamp alanıdır. Tüm tesislerin toplam yatak kapasitesi 
ise 849’dür (Bkz. Tablo 4). 

Tablo 5. Burhaniye’de Bulunan Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri (2022) 
 

Tesis Türü Tesis Sayısı Yatak Sayısı 
Otel/Motel 21 2500 
Tatil Köyü 1 250 
Tatil Evleri 3 250 
Kamping 2 67 

Pansiyon/Apart 43 893 
Diğer Oteller 5 110 

Genel Toplam 75 4070 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burhaniye Turizm Danışma Bürosu 



Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri verilerine göre, 2022 yılı itibariyle Burhaniye’de 
toplamda 75 adet belediye belgeli konaklama tesisi ve bu tesislerde ise 4070 yatak 
bulunmaktadır. Konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bölgede 
pansiyon/apart ve otellerin çoğunlukta olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 5). 

Tablo 6. Burhaniye’de Bulunan Diğer Turizm İşletmeleri 
 

Tesis Türü Tesis Sayısı 

Belediye Belgeli Yiyecek-İçecek İşletmeleri (2017) 107 

Belediye Belgeli Eğlence İşletmeleri (2017) 8 

İşletme Belgeli Seyahat Acentası (2020) 8 (A GRUBU) 

Yat Limanı (2022) 1 

Havalimanı (2022) 1 

İkinci Konut Sayısı (2017) 10.800 
 

Kaynak: Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
 

Tablo 6’ya göre; ilçe, 107 adet restoran, lokanta, kafe-bar ve kafe gibi yeme-içme işletmesi 
ve 8 adet eğlence mekânı ile turistleri ağırlayabilecek bir donanıma sahiptir. Bunların yanı sıra 
ilçede 2020 yılı itibariyle 8 adet işletme belgeli seyahat acentası bulunmaktadır. Ayrıca bölgede 
turizm hareketlerinin kolaylaşmasını sağlayan 1 adet hava ve deniz yolu işletmesi 
bulunmaktadır. 1994 yılında temelleri atılan ve 1996 yılından beri kısmi olarak hizmet sunan 
yat limanı, denizyolu ulaşımına ve deniz turizminin çeşitlenmesine imkân sunmaktadır. Turizm 
Yatırım Belgeli olan Burhaniye İskele Yat Limanı (Marina), karada 100, denizde 80 adet yat 
bağlama kapasitesine sahiptir. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ise, 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 
bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Burhaniye’ye ve Körfez’deki diğer ilçelere yakınlığı 
nedeniyle ilçe ve bölge turizmine büyük katkıda bulunmaktadır. 

2.2. Burhaniye’nin Turist Verileri 
2020 yılında Burhaniye’ye gelen toplam turist sayısı 86.617’dir. Bu turistlerin 572’si 

yabancı uyruklu olup 86.045’i yerlidir. Burhaniye’de konaklayan yerli turistlerin çoğunlukta 
olduğu ve yabancı turistlerin oranının ise çok düşük olduğu dikkat çekmektedir. 2015-2020 
yılları arasında ilçede konaklama sayılarında ciddi bir artış söz konusu olup, 2020 yılında ise 
Covid-19 pandemisinin etkisiyle birlikte düşüşler yaşandığı görülmektedir (Bkz. Tablo 7 ve 8). 

Tablo 7. Burhaniye’deki Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre 
Tesislere Geliş, Geceleme ve Doluluk Oranları (2015-2020) 

 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME DOLULUK ORANI (%) 

Yıllar Yabancı Yerli Toplam Yıllar Yaban
cı 

Yerli Toplam Yıllar Yabancı 

2015 2.951 10.156 13.107 2015 2.951 10.156 13.107 2015 2.951 

2016 1.098 11.745 12.843 2016 1.098 11.745 12.843 2016 1.098 

2017 848 23.981 24.829 2017 848 23.981 24.829 2017 848 
2018 1.389 24.408 25.806 2018 1.389 24.408 25.806 2018 1.389 



2019 1.487 26.150 27.637 3.022 56.167 59.189 3,01 55,90 58,91 

2020 239 18.173 18.412 1.091 33.047 34.138 1,06 32,14 33,20 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

Tablo 8. Burhaniye’deki Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre Tesislere 
Geliş, Geceleme ve Doluluk Oranları (2015-2020) 

 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME DOLULUK ORANI (%) 

Yıllar Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2015 1.496 14.960 16.456 10.945 52.271 63.216 7,71 36,84 44,55 

2016 588 29.971 30.559 1.895 64.749 66.644 1,34 45,63 46,97 

2017 1.427 54.120 55.547 3.790 145.418 149.208 0,91 34,92 35,83 

2018 2.168 55.868 58.036 6.060 166.387 172.447 1,31 35,97 37,28 

2019 1.299 85.946 87.245 4.699 268.179 272.878 0,62 35,31 35,93 

2020 333 67.872 68.205 1.185 214.304 215.489 0,11 20,34 20,45 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

Tablo 9. Burhaniye’nin Yıllara Göre Turizm Talebindeki Değişim Oranları (2015-2020) 
 

 

Yıllar 

 
Toplam Tesise 

Giriş Sayısı 

 
Toplam Geceleme 

Sayısı 

Toplam Ortalama 
Kalış 

Süreleri 

2015 29.563  
 
 

Değişim 
%193 

115.365  
 
 

Değişim 
%116,4 

3,9  
 
 

Değişim 
% -36 

2016 43.402 98.811 2,3 

2017 80.376 202.579 2,4 

2018 83.842 227.543 2,5 

2019 114.882 332.067 2,6 

2020 86.617 249.627 2,5 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 
Tablo 9’a göre, 2015-2020 yılları arasında toplam turist sayısında %193 oranında bir 

artış, geceleme sayısında % 116,4 oranlı bir artış ve ortalama kalış sürelerinde ise % -36’lık bir 
azalış gerçekleşmiştir. Burhaniye’ye yönelik turizm talebindeki ortalama kalış sürelerinin 
düşük olması ve yıllar itibariyle bu oranın gittikçe azalması, ilçenin bir geçiş noktası olduğunu 
göstermektedir. Ortalama kalış sürelerinin düşük olmasının temel nedenleri arasında; Covid-19 
pandemisi, turizm tanıtımındaki eksiklikler, alternatif turizm türlerinin bölgede henüz 
yaygınlaşmaması, nitelikli turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin yetersizliği vb. etkenler yer 
almaktadır. 

3. Burhaniye’nin Mevcut Turizm Çeşitleri ve Potansiyeli 
Burhaniye sahip olduğu coğrafya, konum, iklim, kıyıları, biyolojik çeşitliliği, kültürel 

zenginliği ve gastronomi kültür ile eşsiz bir doğa ve kültür temelli turizm faaliyetlerine ev 
sahipliği yapmaktadır. Özellikle bölgede bulunan Madra Dağları, dağlara yakın kayalıklar, 
tepeler, düzlükler, yeşil vadiler, yaylak alanları, Antik kent kalıntıları, mimari yapısı ve 



etkinlikleri ile doğa ve kültür temelli turizm türlerinin uygulanabilirliğini sağlayan mekânlara 
sahiptir. Dolayısıyla bölge açık hava aktivitelerini deneyimlemek isteyen doğa ve kültür 
tutkunlarına; kır, yayla ve kent gezilerine çıkma, manzara seyretme, doğada, kıyıda ve 
kültürlerle vakit geçirme, dinlenme ve rahatlama, kamp yapma, bitki inceleme, yaban hayatı 
gözlemleme, yöresel ürünlerin tadına bakma ve köy kültürünü görme gibi birçok alternatifler 
sunmaktadır. İlçe doğayı ve kültürü önemseyen, çevreyi koruyan ve de sürdürülebilir turizm 
ilkelerine uygun birçok turizm türü/aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur. 

 

3.1. Kıyı ve Deniz Turizmi 
* Kıyı Turizmi: Burhaniye, kıyı turizmi için gerekli olan uzun kumsallar, berrak sular, 

ince kumlu plajların yanı sıra, bol oksijenli havası ve uygun iklim şartları ile kıyı turizmine çok 
elverişlidir. Burhaniye’nin Ege denizine 17 kilometre uzunluğunda kıyısı bulunmaktadır ve 
Mavi Bayraklı plajlara sahiptir. Bunlar; Pelitköy Gadana Plajı, Pelitköy Bağlarburnu Halk Plajı, 
Club Orient, Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı ve Burhaniye Belediyesi 
Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı’dır. Temiz, bakımlı, donanımlı ve güvenli ve modern bir 
çevre sembolü olan bu ödüllü plajlar, kıyı turizminin gözde mekânlarıdır. İlçe aktif ve pasif 
olmak üzere yüzme, dalma, yatçılık, balık tutma, manzara seyretme ve plaj aktiviteleri gibi 
birçok rekreasyon faaliyetlerine uygundur. 1.5 km uzunluğa sahip olan Ören plajı, 2015 yılında 
Uluslararası Plaj Voleybolu Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır. Etrafında birçok turizm 
işletmesinin bulunduğu ve bir sayfiye yeri olan Öğretmenler Mahallesi plajı, balıkçı kasabası 
görümündeki İskele Mahallesi ve muhteşem seyir alanlarına sahip olan Pelitköy Mahallesi 
manzara seyretmek ya da sahil turu yapmak isteyen turistlerin ilgi odağıdır. Bunların yanı sıra 
ilçe rüzgâr sörfü ve yelken sporları için de uygun koylara ve rüzgâra sahiptir. İskele 
Mahallesi’nde yer alan ve Türkiye Yelken Federasyonu’na üye olan Burhaniye Yelken Kulübü 
ile yelken sporunun gelişmesi için çeşitlik etkinlikler ve çalışmalar yürütülmektedir. 

 
 

Görsel 16. Ören ve Öğretmenler Mahallesi Plajları, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* Yat Turizmi: İlçenin en önemli turizm potansiyellerinden bir tanesi olan Burhaniye 
İskele Yat Limanı, yat turizmi için son derece elverişli koşullara sahiptir ve bu turizm türüne 
de kıyı turizmi kadar önem verilmelidir. Bölge turizmi için bir hazine niteliği taşıyan liman, 
gelecekte tam kapasite ile faaliyete geçerek daha aktif olacak ve bu sayede bölge turizminin 
gelişimi sağlanacaktır. Bu kapsamda limandan Kuzey Ege’de bulunan Asos-Truva, Altınoluk- 
Antandros, Güre-Astyra, Akçay, Ayvalık adaları-Cunda, Midilli Adası, Dikili-Atarneus, 
Çandarlı-Pitane, Foça-Phokaia,  Karaburun  gibi doğal  ve tarihi  yerler arasında yat  turları 



yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu limandan Edremit Körfezi içinde bulunan ve 
birbirine yakın mesafedeki alanlarda düzenlenen gezi tekneleri ile günübirlik turlar turizm 
faaliyetlerinde alternatif yaratmaktadır. 

 

Görsel 17. Burhaniye Yat Limanı (Marina), Fotoğraf: Burhaniye Belediyesi Arşivi 
 

* Dalış Turizmi: Burhaniye’nin önemli potansiyellerinden biri de dalış turizmidir. 
Burhaniye Ticaret Odası tarafından proje dahilinde yapılan incelemeler sonucunda bölgenin yıl 
boyu sualtı görüşünün çok iyi olması, doğal kayalık resif alanlarının bol olması ve yüksek 
biyoçeşitlilik barındırması gibi etmenlerden dolayı dalış turizmi için önemli avantajlar sağladığı 
ortaya konulmuştur. Dalış turizminin geliştirilmesi kapsamında bölgede Burhaniye Ticaret 
Odası öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle önemli projeler yürütülmektedir. 
Biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak 
kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı 
desteklemek amacıyla başlatılan “Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde Yapay Resif” projesinin 1. 
Etap çalışmaları tamamlanmış olup, 2. Etap çalışmaları halen devam etmektedir. Yine dalış 
turizmini geliştirmek ve bölge turizmini 12 aya yayarak turizm gelirlerinde artış sağlamak 
amacıyla “Burhaniye ve Gömeç İlçeleri Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması” devam eden 
projeler arasında yer almaktadır. Bölgede dalış turizmine büyük avantaj sağlayacak bir diğer 
önemli çalışma da “Sualtı Mermer Heykel Galerisi” kazandırılması amacıyla imzalanan 
protokoldür. Bu protokole ilaveten Burhaniye ve çevresinde dalış turizminin geliştirilmesine 
yönelik imzalanan işbirliği protokolü (ikinci aşama) çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Bunların haricinde bölgenin dalış turizmi çekiciliğini arttıracak bir diğer önemli kültür 
varlığı ise Ören plajında bulunan Adramytteion Antik Limanı’dır. Kazı ekibi tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Adramytteion Ören Antik Limanı'nın MÖ 4. yüzyıldan 
itibaren kullanım gördüğü düşünülmektedir. Günümüzde belirli dönemlerde suda yaşanan 
gelgit olayları nedeniyle liman kalıntıları gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmakta ve birçok 
turistin ilgi odağı olmaktadır. Dolaysıyla Adramytteion Antik Limanı içerdiği zengin sualtı 
kültürel mirası ile turistlere tarihi kalıntıları seyretme, şnorkel ile yüzme ve dalış yapmak gibi 
önemli alternatifler sunmaktadır. Bu nedenle Adramytteion Antik Limanı dalış turizmi ile ilgili 
yapılan/yapılacak çalışmalarda mutlaka değerlendirilmelidir. 



 

Görsel 18. Adramytteion Antik Limanı, Fotoğraf: Adramytteion Kazı Arşivi 
 

3.2. Sağlık Turizmi ve Sağlıklı Yaşam Turizmi 
Burhaniye’de Kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Madra Dağları’nın oluşturduğu jeolojik 

konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların yarattığı sürekli 
hava sirkülâsyonu sayesinde ilçenin havası çok temiz ve sağlıklıdır. Aynı zamanda ilçenin 
sıcak ve ılıman bir iklime sahip olması ve 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. Bu 
özelliklerin yanı sıra yer altı suları bakımından da çok zengin olan ilçede sağlığa yararlı şifalı 
sular bulunmaktadır. İçme suyu açısından Düdüklü kaynak suyu, termal turizm açısından ise 
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 ilçenin 
önemli kaynaklarındandır. Burhaniye Kaymakamlığı tarafından Taylıeli Mahallesi içinde 0 ada 
ve 4477 parsel üzerine tasarlanan termal turizm tesisi projesi ile termal turizmin bölgeye 
kazandırılması 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; deniz, kaplıca, içme suyu, iklim ve bitki/zeytin/zeytinyağı gibi doğal 
kaynaklara sahip olarak kür yapmak, tedavi olmak, sağlıklı yaşamak, iyi beslenmek ve zinde 
kalmak amacıyla sağlıklı yaşam (wellness) ve özelikle ekoloji temelli sağlıklı yaşam turizmine 
(ecowellness) de elverişli bir bölgedir. Ecowellness turizmi; ekoturizm, doğa turizmi, macera 
turizmi, sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, kırsal turizm, bütünsel turizm, vahşi doğa turizmi 
ve sorumlu turizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkan trend bir turizm çeşididir. Ecowellness, 
beden, zihin ve ruhu rahatlatmak (bütünsel turizm) amacıyla doğaya erişimi artıran, çevresel 
kimliği teşvik eden ve doğaya aşkınlığı ortaya çıkaran deneyimlerden oluşmaktadır. Burhaniye 
de bu turizm türü potansiyeline sahip olup, Ecowellness kapsamında gerçekleştirilen doğa, eko, 
macera, meditasyon, yoga ve sanat terapi/aktiviteleri içeren birçok yeni ve alternatif 
uygulamalar yapılması planlanmaktadır. 



 

Görsel 19. Madra Dağı /Dutluca, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Burhaniye eko-turistlere, ekoloji temelli sağlıklı yaşam turizmi kapsamında 
gerçekleştirilecek çeşitli alternatifler sunmaktadır. İskele, Ören ve Öğretmenler mevkilerinde 
sahil inzivasını yaşayıp, bölgedeki küçük ölçekli bir balıkçı işletmesinde akşam yemeği 
yiyerek, sahilde Kaz Dağları’na karşı eşsiz bir gün batımı izlemek mümkündür. Yine ilçenin 
Madra Dağları zihinsel rahatlamaya ulaşmak için ormanlık alanlarda yürüyüş yapmak, orman 
havasını içine çekmek ya da ormanın renklerini seyretmek için son derece elverişlidir. Ayrıca 
mavi ve yeşil alanlarda uyum ve stres azaltmayı, yenilenmeyi artırıcı, ruhsal sağlığı geliştirici 
doğa deneyimleri/aktiviteleri (egzersiz, sosyal içeren yoga, meditasyon, aromaterapi ve masaj 
gibi terapiler) gerçekleştirilebilmektedir. İlçenin birçok bölgesinde; her mevsim mavi ve yeşilin 
renklerini doyasıya yaşama, birbirinden güzel seyir teraslarında manzaranın tadını çıkarma, 
organik/bitki bazlı gıdalarla beslenme, doğa harikası bir kır evi/çiftlik/köy ya da organik 
bahçelerde konaklama hizmetleri alma, vahşi doğa terapili kamplara katılma, zeytin/zeytinyağı 
tadımı yapma, aromatik bitkiler ve çay seremonilerini deneyimleme, eko-inziva yerlerinde yoga 
ve pilates dersleri, ekolojik atölyeler, sanat terapileri ve kamplara katılmak, yayla/yamaçlarda 
gezinti yapma, bitkisel masaj, aromatik açık hava banyosu hizmeti alma gibi açık hava içerikli 
deneyimler yaşama imkanı sunmaktadır. Bu deneyimlerin gerçekleştirilmesinde BAÇEM’in 
rolü yadsınamazdır. BAÇEM Türkiye’nin ilk ve tek aromaterapi festivalleriyle aromaterapide 
kullanılan bitkilerin üretiminin ve doğru kullanımının yaygınlaşmasına, kişilerin çeşitli açık 
hava terapilerine katılmalarına ve buna bağlı olarak bölgede sağlıklı yaşam turizminin 
gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. 

 
 

Görsel 20. Burhaniye’de Müzik Terapi ve Yoğa Etkinliği, 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 



3.3. Yayla Turizmi 
Burhaniye iklimi, bitki örtüsü, su kaynakları ve toprak yapısı bakımından yaylacılık 

faaliyetlerine oldukça uygundur. Burhaniye’de yaylaların en sık olduğu kesim Madra Dağı’nın 
kuzeybatıya bakan yamaçlarıdır. İlçe sınırları içerisinde 15 yayla vardır. Bunlar; Karadere 
(Ayaklıören, Böyren, Tilkicik, Burunören yaylaları ve Karadere Güzlesi), Yaylacık (Yaylacık 
Yaylası), Sübeylidere (Ömercik ve Omarcık yaylaları), Kurucaoluk (Kurucaoluk ve Kozalan 
yaylaları), Avunduk (Avunduk Yaylası), Kırtık (Kırtık Güzlesi, Sinekli ve Güzle yaylaları), 
Kuyumcu (Gölcük Yaylası) ve Çamtepe’de (Çamtepe Yaylası)’dır. Bu yaylalardan sadece 8 
köyde yaylacılık faaliyetleri yürütülmektedir. 

Tablo 10’da Burhaniye’de yaylacılık faaliyetleri gösterilmekte ve bu yaylaların doğal, 
arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin önemi ekoturizm açısından ortaya 
konulmaktadır. 

Tablo 10. Burhaniye’de Yaylacılık Faaliyetleri 
 

Kaynak: Efe, Soykan, Cürebal, ve Sönmez (2012 ve 2014). 
Bu yaylalarda insanı büyüleyen doğa manzaralarını, seyir teraslarını, dar ve derin 

vadileri, mağaraları, sağlığa uygun iklim özelliklerini, biyolojik zenginliğin ve anıt ağaçlarının 
getirdiği floristik cazibesini, şelaleleri, arkeolojik ve kültürel miras değerlerini görmek 
mümkündür. Bunların yanı sıra bu alanlar özellikle zeytin ve zeytinyağına dair eşsiz kültürel 
öğeleri keşfetme, haritalandırılmış trekking güzergahlarında yaya-atlı-develi yürüyüşleri 
yapılabilme, Akdeniz mutfağı ve konukseverliğiyle tanınan yöre insanını yakından tanıma 
fırsatı sunmaktadır. Ancak Burhaniye’ deki yaylalarda, “rekreasyon amaçlı yaylacılık” faaliyeti 
yapılmamakta ve bunun bir sonucu olarak da turizm geliri söz konusu olmamaktadır. 



Dolayısıyla yaylalarda herhangi bir turizm işletmesi mevcut olmamakla birlikte sadece bölgede 
yaşayan yerel halk tarafından çeşitli turistik faaliyetler yapılmaktadır (Bkz. Görsel 21). 

 
 

Görsel 21. Karadere/ Güzlesi Yaylası, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
Burhaniye yaylalarını turizme kazandırmak için Buğday Derneği’nin destek ve 

danışmanlığında ilk metropol dışı ilçe ekolojik pazar Burhaniye’de açılması, eko-turizm 
güzergâhlarının belirlenmesi ve Yayla Turizm Rehberliği sertifika programı ile yerel 
rehberlerin yetiştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Sonuç olarak 
bölgede büyük potansiyele sahip olan yaylalar, bu tür çalışmaların arttırılmasıyla turizme 
kazandırılmalı ve yayla turizmi kapsamında gerçekleştirilen diğer turizm aktiviteleri 
(meditasyon, kamp, hiking, trekking, bisiklet turizmi, astro turizm, botanik turizm, sağlıklı 
yaşam turizmi vb.) ile entegre edilmesi sağlanarak bölgede alternatifler yaratılmalıdır. 

3.4. Agro Turizm ve Eko Turizm Birlikteliği: Eko Agro Turizm 
Agro turizm, bir diğer adıyla tarım turizmi zevk, eğitim veya belirli faaliyetlere aktif 

katılım için bir çiftliği veya herhangi bir tarım, bahçecilik veya tarım işletmesini ziyaret etme 
eylemi” olarak tanımlanır. Burhaniye’nin doğal, ekolojik ve organik nitelikteki ürünleri ve 
üretim yapısı ile tarım ve turizm birlikteliği için büyük bir potansiyeldir. 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 kaynağı zeytin ve sebze/meyve 
üretimidir. Burhaniye’nin en önemli geçim kaynağı olan zeytin, tarım ve turizmi bir arada 
buluşturan agro turizm, bölgenin en önemli alternatif turizm türlerinden bir tanesidir. İlçenin 
köy yaşantısının bir parçası olan zeytin ve meyve-sebze toplamak, bu ürünlerin hasadını 
yapmak ve işlenme sürecini öğrenerek dinlenmek ve de bu hasadı şenliğe dönüştürmek ilçenin 
agro turizmdeki avantajlarıdır. Bu avantajı ilerleyen yıllarda turizme dönüştürecek olan bazı 
işletmeler şunlardır: AdalıEfe Zeytinyağı Fabrikası ve Adalı Defne Aromatik Bitkiler Bahçesi, 
Laleli Zeytinyağı Fabrikası, Börezli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kızıklı Kadın 
Kalkınma Kooperatifi, Kırtık Organik Tarım Kooperatifi, Yaprak Çiftliği, Nihat Baba Çiftliği, 
Sühan’ın Çiftliği, Börezli/Dutland, Kırtık/ EkoMadra ve Zeytin Kız Organik. 

İlçedeki işletmeler gibi çeşitli kamu, özel kurumlar ve kuruluşlar tarafından eko turizm 
ve agro turizmini teşvik edici çalışmalar da yapılmaktadır. Kızıklı Aromatik Köy Projesi ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), eko, agro ve gastronomi 
turizmi konusunda birçok çalışma yürütmektedirler. Ayrıca Kırtık/Sinekli Yaylası’nda 
Kaymakamlık, Belediye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ve Kırtık Köyü 
Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği’nin işbirliği ile 49 üretici organik tarım yapmaya 
başlamıştır. Burhaniye, organik tarım üretimi ile Edremit Körfezi’nde bir ilke adım atıp, 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 kurulmuştur. Burhaniye Ticaret Odası, sertifikalı organik tarım 
uygulayan Kırtık köyü haricinde diğer köylerde de sertifikalı organik tarım uygulanabilirliği ve 
yol haritası oluşturulması amacıyla paydaşları ile hareket ederek organik tarım projesi 
çalışmalarına devam etmektedir. Projede alınan kararlar kapsamında organik tarımsal üretimin 
yapıldığı çiftliklerde eko-turizm uygulamaları sayesinde doğa ile baş başa kalma imkânının 
sağlanması da değerlendirilmektedir. 

Burhaniye ve çevresinde agro turizmin gelişmesine önemli katkılar sunan bir diğer 
kurum ise BAÇEM’dir. Kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi için mevcut ve 
alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında 
çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik tarımsal eğitim ve yayım 
çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla hizmet etmektedir. BAÇEM birçok etkinlik ve 
organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri 2018 ve 2019 yıllarında 
gerçekleştirilen “Tarladan Hasada Aromaterapi” ve “II. Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim 
Festivali”dir. Bu festivaller ile bölgenin tarım ve turizm ilişkisi bir kez daha ortaya konulmuş 
olup, bu tür organizasyonların arttırılmasıyla agro turizmin gelişimine katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. 

 
 

Görsel 22. Agro Turizm Faaliyetleri, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

Burhaniye’de sürdürülebilir yaşam alanı özelliği (permakültür) ile çiftlik ve köyler 
(yeşil/eko), agro turizm özelliği göstermesinin yanı sıra önemli bir eko-turizm potansiyeli 
taşımaktadır. Bu noktada Burhaniye’de gerek sunduğu körfez manzarası seyri, gerekse 
sokaklarında ve turizm işletmelerinde doğa ile uyumlu ve ekolojik mimarisi ile Taylıeli Köyü; 
hobi bahçeleri, tarım kooperatifleri ve ekolojik/agro çiftlikleri, doğa terapileri ve çeşitli kırsal 
turizm faaliyetleriyle ön plana çıkan Kızıklı, Börezli ve Kırtık Köyleri; doğa ile iç içe, ekolojik 
dengeyi koruyan ve köy mimarisi ile dikkat çeken Çallı ve Kuyucak Köyleri, eko-köy 



kapsamında değerlendirilmesi gereken potansiyel yerleşim alanlarıdır. Konu ile ilgili olarak 
Çelik Uğuz, Karaçelik ve Ataman’ın (2021) yapmış oldukları çalışmada ciddi bir turizm 
potansiyeline sahip olan Çallı köyünün kısal turizme kazandırılması amacıyla Türkiye’de henüz 
örneği olmayan AD modeli (Albergo Diffuso) ile canlandırılabilmesinin mümkün olduğu 
ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında, terkedilmiş bir köy olan ve sadece 21 kişinin ikamet 
ettiği Çallı’da; geleneksel taş ev mimarisine uygun restorasyon çalışmaları, bazı binalarda 
çeşitli turistik faaliyetin (atölyeler, sergiler, eğitimler, terapiler vb.) getirilmesi, küçük yöresel 
turizm işletmeleri ve çevre dostu ulaşım araçlarının varlığı ile bölgenin kırsal turizm 
potansiyelinin zenginleştirileceği önerilmektedir. Bununla birlikte Çallı köyünün doğa turizmi, 
ekoturizm, tarım turizmi, kültür turizmi, sağlıklı yaşam turizmi, trekking, hiking, kamping, 
yaban hayatın gözlemlenmesi, ekoterapi, yeşil terapiler, bitki ve yaban hayatın gözlemlenmesi 
gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kaynaklara sahip olduğu düşünülmektedir. 
Dolayısıyla Çallı köyü eko-köy konseptinin taşıdığı tüm özelliklere sahiptir ve yapılacak 
çalışmalarla bölgenin eko-turizmine kazandırılması gerekmektedir. Sonuç olarak bu ve benzeri 
saha çalışmaları ile ilçede yer alan köyler tespit edilerek, eko-turizm potansiyelleri ortaya 
konulmalı ve böylece eko-turizmin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Görsel 23. Çallı Köyü Yamaç Evler, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz, 
 

3.5. Gastronomi Turizmi 
Burhaniye yöresel yemekleri, şifalı bitkileri ve tarımsal ürünleri ile zengin bir mutfak 

kültürüne sahiptir. Başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere, çeşitli otlardan ve deniz 
ürünlerinden yapılan yemekleri, zeytinyağlı mezeleri, nohut böreği, kabak çiçeği dolması, 
tavuk yahnisi, buğulama yemeği, sura yemeği, keşkek ve kuru mantı Burhaniye’nin en önemli 
lezzetleri arasında yer almaktadır. Burhaniye’nin yemek kültürü kendine özgü bir çeşitlilik 
göstermektedir. Düğünlerde; yağlı mantı, fırında karnıyarık, etli patates, fırın kebabı, irmik 
helvası, şehriyeli tavuk suyu çorbası, zeytinyağlı sarma, keşkek pilavı, taze/kuru fasulye, ekşi 
mayalı ev ekmeği ve cevizli baklava yapılmaktadır (Bkz. Görsel 40). Bayramlarda ise 
çoğunlukla, sura (kaburga dolması), zeytinyağlı sarma (Kurban Bayramı) ve cevizli baklava 
(Ramazan Bayramı) tercih edilmektedir. Burhaniye’nin bu eşsiz yöresel lezzetleri Burhaniye 
Belediyesi işbirliğiyle Dünyaca ünlü olan ve Türkiye’nin ilk yemek kültürü dergisi Metro 
Gastro’nun sayfalarında yayınlanmıştır (Burhaniye Belediyesi, 2022). Burhaniye kültürüne ait 



17 yemek tarifinin lezzet hikâyeleriyle birlikte tanıtılması, ilçenin gastronomi turizmi imajına 
da olumlu katkılar sağlamıştır. Burhaniye mutfağının bir diğer vazgeçilmezi şifalı bitkileri ve 
ot yemekleridir. Bölgenin sahip olduğu iklim ve toprak yapısı ile ot kültürü oldukça gelişmiştir. 
Bu yüzden ilçede hemen hemen her evin mutfağında kırlardan toplanmış ve zeytinyağı ile 
harmanlanmış lezzetli ot yemeklerini görmek mümkündür. Şifalı ot ve bitkilerin en önemli 
kaynağı olan Madra Dağları yöredeki birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Aynı 
zamanda bölgede 2015 yılından itibaren faaliyet gösteren BAÇEM, her türlü tarım ürünü, ot, 
tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine olanak sağlamakla birlikte, gastronomi turizmi için 
de büyük potansiyel sunmaktadır. Dolayısıyla gastronomi turizmine katkı sağlamak amacı ile 
bunlara ilaveten ilçede “Sıcak Ot Festivali” gibi gastronomik ürünlerin ön plana çıkarıldığı 
etkinliklerin sayısının arttırılması önerilmektedir. 

 

Görsel 24. Geleneksel Zeytinyağlı Sarma, Keşkek ve Sura Yemeği 
Fotoğraflar: Burhaniye Belediyesi Arşivi 

Bölgede yüzyıllardır var olan zeytin hem tarımsal hem de turistik bir ürün olma özelliği 
göstermektedir. Zeytin ve zeytinyağı, gıda olarak kullanımının yanı sıra sabun, kolonya, tıbbi 
bitki, çay ve hediyelik eşya (el sanatları) alternatifleriyle de turistler için vazgeçilmez bir turizm 
ürünü hâline gelmiştir. Burhaniye doğal ve kültürel güzellikleri, coğrafi konumu, iklimi ve 
zeytin varlığı ile zeytin ve zeytinyağı turizmi açısından önem arz etmektedir. Zeytin/zeytinyağı 
üretiminin arkasındaki süreci merak ederek bilgi toplamak, tadım aktivitelerine, gastronomik 
etkinliklere ve hasat turlarına katılmak ya da zeytinyağı üretim atölyelerini ziyaret ederek bu 
süreci bizzat deneyimlemek isteyen kişilerin varlığı, bölgenin zeytinyağı turizmi potansiyelini 
ortaya koymaktadır. Zeytin ve zeytinyağının Burhaniye turizmine katkı sağlaması ve zeytin 
kültürünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bölgede çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirilmiş olup bazıları hâlen devam etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi 
Burhaniye Ticaret Odası’nın 2019 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvurusuyla 11.08.2020 
tarihinde tescil edilen “Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti”dir. Bununla birlikte Burhaniye 
Ticaret Odası tarafından uygulanan sertifikalı organik tarım üretimi ve zeytinyağı tadım 
laboratuvarının kurulması bölgenin zeytin turizmi imajı açısından bir diğer önemli projesidir. 

Sonuç olarak gastronomi turizminin bir unsuru olan zeytin/zeytinyağı turizmi birçok 
turizm türü (gastronomi turizmi, agro turizm, ekoturizm, kültür turizmi, kırsal turizm) ile 
entegre edilebilmekte ve çeşitli alternatif turizm türlerinin bölgeye kazandırılmasını 
sağlamaktadır. Bölgede gastronomi turizmi kapsamında zeytin turizminin geliştirilmesi 
amacıyla şunlar önerilmektedir; ilçede faaliyet gösteren zeytin işletmelerinin turizme teşviki 
sağlanmalı, zeytin tadım, yapım ve koklama atölyeleri, zeytin/zeytinyağı yemek yarışmaları, 
zeytin rotaları, zeytin ile ilgili hasat şenlikleri, sergiler, festivaller, fuarlar gibi organizasyonlar, 
eğitimler, zeytinlikler arasında trekking, kamp, yoga yapma gibi sağlıklı yaşam faaliyetleri 
arttırılmalıdır. Ayrıca tarihi zeytinyağı fabrikaları restore edilerek zeytin müzesine 
dönüştürülmeli ve eko-köyler oluşturularak zeytin turistlerinin otantik yapılarda konaklamaları 
ve buradaki çeşitli gastronomik faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır. 



3.6. Kültür Turizmi 
Geçmişin izlerini taşıyan tarihi kalıntılar, arkeolojik alanlar, eski ve yeni uygarlıklara 

ait eserler, yöreye özgü geleneksel mimari, geleneksel özel eğlenceleri, şenlik ve festivalleri, 
yaşam tarzları, müzeleri, el sanatları ve mutfağı ile Burhaniye, tarih ve kültür turizmine uygun 
bir bölgedir. Kuşaktan kuşağa aktarılan tüm bu kültürel varlıklar, kültür turizminde temel 
ürünlerini oluşturmakta ve bu kültürel çekicilikler, ilçenin tercih edilmesinde temel etken olarak 
yer almaktadır. Adramytteion Antik Kenti ve çevresinde bulunan arkeolojik kalıntılar, 
buluntular birer arkeolojik merkezler olup, arkeoloji turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Tablo 
11’da Adramytteion Kenti ve çevresinin Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan somut 
kültürel miras değerleri verilmiştir. 

Tablo 11. Adramytteion Antik Kenti ve Çevresinin Somut Kültürel Miras Listesi 
 

Burhaniye İlçesi 
*Ören /Adramytteion Antik Kenti ve Limanı 

*Hisarköy Hisarkale (Hellenistik Dönem ve Bizans Dönemi Kale Yerleşimi) 
*Bahadınlı Dedekaya (Hellenistik Dönem Kale) 
*Kırtık Köyü Ballıktaş (Hellenistik Dönem Kale) 

*Börezli Kocafuğlu Tepe (Hellenistik Dönem Kale) 
*Pelitköy Boşnak Tepe (Antik Dönem Taş Ocağı) 

*Asarkaya (Hellenistik Dönem Kale) 
*Kaplan Sivrisi (Hellenistik Dönem Kale) 
*Dutluca Deliktaş (Doğal Seyir Terası), 

*Şahinler ve Ağacık Camileri (Geç Osmanlı Dönemi Yörenin Mimarisini 
Yansıtmakta) 

Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi 
 

Ören için, sahada kazı ekibi ve uzman öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirilmekte olan çeşitli 
projeler vardır. Ören’e bir değer yaratmak ve ülkemiz dahilindeki benzer antik – yaşayan doku 
kapsamındaki yerleşimler için sürdürülebilir bir model teşkil etmek olan bu projelerin başlıcası 
Ören (Adramytteion) Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmasıdır. Bununla birlikte “Adramytteion 
Arkeopark” projesi, 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 vermeden her yaş 
grubuna ait çeşitli dinlenme, eğlence, etkinlik, eğitim ve oyun alanları gibi arkeolojik mirasa 
yönelik mekânlar tasarlanmıştır. Çelik Uğuz, Aykanat ve Öztürk (2019) çalışmalarında somut 
kültürel miras için Adramytteion ve etki alanının, mevcut turizm potansiyelinin geliştirilerek 
bölge turizminin güçlendirmesi amacıyla 3 kültür rotası oluşturmuşlardır (Bkz. Görsel 25, 26, 
27). 



 
Görsel 25. Adramytteion Kültür Rotası (Burhaniye) 

 

Görsel 26. Adramytteion Kültür Rotası (Burhaniye-Gömeç-Ayvalık) 
 

Görsel 27. Adramytteion Kültür Rotası (Ayvalık ve Ayvalık Adaları) 
 

Bu arkeolojik değerlerle birlikte tarihi camiler, mezarlıklar, türbeler, hamamlar, 
zeytinyağı fabrikaları ve sabunhaneleri ilçenin kültürel çekiciliğini arttıran tarihi yapıları 
arasında yer almaktadır. Yöreye özgü geleneksel mimari, Memiş Camii Karşısındaki Ev 
(Memiş Mahallesi), Atatürk İlkokulu (Mahkeme Mahallesi), "Pembe Köşk" (Mahkeme 
Mahallesi), "Altın Köşk" (Mahkeme Mahallesi), Askeri Mahfil ve Burhaniye Kuva-yi Milliye 
Müzesi (Kocacami Mahallesi), İlk Belediye Binası (Kocacami Mahallesi), Eski Sabunhane ve 



Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi (Kocacami Mahallesi), Fabrika Sokak'taki İkiz 
Bina (Hacı Ahmet Mahallesi) ve Çoruk mahallesindeki Çoruk Köprüsü mimari miras açısından 
büyük öneme sahip kültürel değerlerdir. Bu yapılar, mimari turizm ve endüstriyel miras turizmi 
adı altında turistik ürüne ve rotaya dönüştürülmelidir. Yine Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi 
ve Anıtı, Ören Açık Hava Müzesi, Bizimköy Etnografya Galerisi de ilçenin görülmesi gereken 
kültür varlıklarıdır. Ayrıca ilçede gerçekleştirilen; şenlik ve etkinlikler, bölgenin kültür 
turizminin bir diğer unsurlarıdır. 

Görsel 28. Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi, Burhaniye Evleri, 
Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 
3.7. Kamp ve Karavan Turizmi 

 
Burhaniye’nin sahip olduğu zengin bitki örtüsü, coğrafi konum, iklim, temiz kıyı ve 

plajlar gibi özellikler kamp ve karavan turizmini bölgede cazip hâle getirmektedir. 
Burhaniye’de toplam 3 adet kamping işletmesi mevcuttur. Özellikle Burhaniye-Ören bölgesi 
kamp ve karavan turizminin yoğunlaştığı bölge olarak ön plana çıkmaktadır (Bkz. Tablo 12). 
Bunun yanı sıra Seklik Çamlığı, Ayaklı Korusu (Mesire Alanı), Ören Plajı ve Madra 
Dağları’ndaki Karadere/Güzle Yaylası, Kuyumcu/ Gölcük Yaylası ve dağın eteklerindeki 
Şarköy mevkii gibi çeşitli alanlar, kamp yapmak için elverişlidir. 

 
 

Görsel 29. Ören- Ayaklı Kamp Alanı, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 



Ören’de bulunan ve 1963’te hizmet vermeye başlayan Altın Kamp, Türkiye’nin 99 nolu 
ilk turizm bakanlık belgeli kampingi olma statüsünde yer almaktadır. Ayrıca Altın Kamp 
yerleşkesi üzerindeki bütün yapılar, modernizm örneklerini dokümante edip korumak üzere 
kurulmuş uluslararası DOCOMOMO teşkilatının Türkiye temsilciliği tarafından mimari eserler 
listesine alınmıştır. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bir işletmenin varlığı, bölgeyi kamp turizmi 
açısından daha çekici hâle getirmektedir. Çelik Uğuz ve Karakaş’ın (2021) yapmış oldukları 
bölgesel tespit çalışmasında Burhaniye ilçesi sınırları içinde 3 adet kamping işletmesi 
bulunmuştur. Bu işletmelere ait detaylar Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Burhaniye’de Bulunan Kamp ve Karavan Alanları (2022) 
 

Kamp ve Karavan 
Alanları 

 
Açıklama 

 
 
Altın Kamp/Ören 

-Türkiye’nin ilk kamping/motel tesisi olarak bilinmektedir. 

-Tesis otel ve kamping imkânları ile hizmet vermektedir. 

-Sürdürülebilir/eko turizm felsefesiyle işletilmektedir. 
-Çadır ve karavan konaklaması yapılmaktadır. 

Ela Kamping/Ören Tesis içerisinde bungalov konaklaması ve çadır kampı yapılabilir. 
 
Cennet Kamp/Ören 

Denize 200 metre mesafede yer alan işletme içerisinde; bungalov konaklaması ve 
çadır kampı yapılabilir. 

Kaynak: Çelik Uğuz ve Karakaş (2021). 
 

3.8. Festival Turizmi 
Burhaniye, yerli ve yabancı turist akışını sağlayacak ve ilçe ekonomisine gelir kazandıracak 

özelliği olan festivalleri ile turizme alternatif sunmaktadır. Geleneksel eğlenceleri, şenlik ve 
festivallerin yapıldığı Burhaniye’deki kültür ve sanat etkinlikleri, bölgenin sembolü olacak 
niteliktedir. Tarihi, kültürel, sanatsal ve gastronomik içerikli bu festival ve şenlikler, ilçe ve 
bölgenin sosya-kültürel yaşamına renk katmakla birlikte, festival turizmi açısından alternatif 
yaratmakta potansiyeline sahiptir. Ulusal ve uluslararası olmak üzere 8 festival, yerli ve yabancı 
turistlerin bölgede kalış sürelerini arttıracak önemli turistik çekiciliklerdendir. 
 Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali 
 Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali 
 Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri 
 Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat Şenliği/Köyümüzde Şenlik Var 
 Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenlikleri 
 Burhaniye Bisiklet Festivali 
 Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali 
 Adramytteion Festivali 



 

Görsel 30. Adramytteion Festivali, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

3.9. Burhaniye’de Doğa ve Kültür İçerikli Rotalar 
Madra Dağı ve eteklerinde doğa harikası yaylaları, otantik köylerinde ve mavi ile yeşil 

ile buluşan kıyı yerleşimlerinde; doğayı ve doğalı keşfetmek, farklı kültürleri tanımak, yayla ve 
köylerde yetişen meyve ve sebze toplamak, çeşmelerden doğal kaynak suyunun tadına bakmak, 
ormanda dolaşmak, bitki incelemek ve gözlemlemek (bilim/eğitim, botanik turizmi), 
Adramytteion Antik Kenti ve çevresini ziyaret etmek, doğa fotoğrafçılığı, doğal anıt ağaçları 
eşliğinde doğa manzarasını seyretmek ve kültürel mirası deneyimlemek mümkündür. Bunlarla 
birlikte ilçenin yeşil ve mavi alanlarında kamp yapmak, eko-wellness kapsamında yeşil/eko- 
terapiler (meditasyon, yoga vb.) yapmak, bisiklet sürmek, zirve tırmanışları yapmak, trekking 
ve hiking (doğa yürüyüşü), biking (dağ bisikletiyle gezi), dalış yapmak, olta balıkçılığı, 
arkeolojik gezintiler eşliğinde tarihe dokunmak, festivallerde sanatla buluşmak bir diğer 
alternatiflerdendir. Burhaniye ve çevresini doğa ve kültür içerikli deneyimlemek üzere rotalar 
belirlenmiştir. Bu rotalardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

 

3.9.1. Doğa Yürüyüşü Rotaları 
* 1- Burhaniye/Kızıklı-Dutluca Rotası (Mesafe: 13 km, Teknik zorluk seviyesi: Çok 

Kolay, Rota Türü: Döngü) 

Burhaniye merkezinden başlayan ve Kızıklı köy meydanındaki ilk moladan sonra 
Sülüklüçeşme Neolitik Yerleşim Alanı, Tarihi Köy Mezarlığı, Çavuşoğlu Sanat Atölyesi ve Sanat 
Sokağı ziyaretinden sonra Dutluca’ya ulaşılan bir rotadır. Dik bir yamaç üzerinde kurulu olan 
Dutluca köyü ve bulunduğu yüksek konum itibari ile doğal bir seyir terası olan Deliktaş Tepesi 
(yerelde Deliklitaş olarak isimlendirilen), körfezin sahip olduğu doğal güzelliklerin seyri için 
vazgeçilmezdir. Dutluca ve Deliktaş görülerek manzara keyfinden sonra orman içinden Börezli 
Köyü’ne ve Burhaniye’ye dönüş yapılmaktadır. 



 
Görsel 31. Kızıklı-Dutluca Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 
 

* 2- Burhaniye/Börezli-Dutluca-Kızıklı Rotası (Mesafe: 19 km, Teknik zorluk seviyesi: 
Kolay, Rota Türü: Döngü) 

Burhaniye merkezinden başlayıp Börezli (Kocafuğlu Tepe), Dutluca (Deliklitaş Tepe), 
Kızıklı köyleri ve çevresinden devam eden doğa ile iç içe olunan bir kültür rotasıdır. Bu rotadaki 
Kocafuğlu Tepe’den Edremit Düzlüğü’ne (Thebe Ovası’na) hâkim bir panoramik manzara 
izlemek, Edremit Körfezi’nin deniz, dağ, ova, zeytinlik ve köylerini fotoğraflamak, Kaz Dağları 
ve Şabla Dağı’nın zirvelerini seyretmek inanılmaz anlardandır. Dutluca-Deliktaş (Doğal Teras) 
körfez seyri bir diğer manzara noktasıdır. Kızıklı Köyü’ndeki uzun bir mola, duvar resimleriyle 
dolu sanat ve köy kadınlarının zengin içerikli tatlarıyla gastronomi rotasına dönüşür. Ardından 
ilçe merkezine dönüş, anılardaki deneyimlerin başladığı son noktadır. 

Görsel 32. Börezli-Dutluca-Kızıklı Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 3- Burhaniye/Kızıklı-Havran/Kocadağ Rotası (Mesafe: 32 km, Teknik zorluk 
seviyesi: Zor, Rota Türü: Döngü ve Gidiş-Dönüş) 

Burhaniye merkezinden hareketle Kızıklı köy meydanında ilk mola sonrasında Sinan 
Dede Türbesi, Tescilli Serviler (4 Anıt Ağaç) ve Çınar Ağacı ziyaret edilmektedir. Kutsal alan 
ve anıtsal ağaç ziyaretinden sonra Havran/ Büyükdere Köyü ve orman içinden Kocadağ Köyü 
ve çiftliğine ulaşılmaktadır. Ekoköy özelliği taşıyan Kocadağ köyü ve At çiftliği görüldükten 



sonra manzara eşliğinde Küçükdere ve Kızıklı Köylerinden sonra Burhaniye’ye dönüş 
yapılmaktadır. 

Görsel 33. Kızıklı-Kocadağ Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 4- Burhaniye/Dutluca-Deliktaş Rotası (Mesafe: 6,69 km, Teknik zorluk seviyesi: 
Orta, Rota Türü: Döngü) 

Doğal bir seyir terası olan Deliktaş Tepesi, Dutluca’nın ve bölgenin en çekici turistik 
yapısıdır. Körfezin sahip olduğu doğal güzelliklerin seyri mükemmeldir. Alternatif olarak 
bisiklet ile Dutluca köyü ve Deliktaş ziyaret edildikten sonra körfezin panoramik manzarası 
seyredilmekte ve ardından belediyeye ait olan tesiste yeme-içme-dinlenme molası verildikten 
sonra bisikletler bırakılarak doğa yürüyüşü yapılmaktadır. Madra Dağı’nın görsel 
zenginliklerini sunan rotada, mevsime uygun olarak dağ çileği tatmak ve toplamak güzel bir 
deneyimdir. 

 

Görsel 34. Dutluca Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 5- Burhaniye/Çallı Rotası (Mesafe: 24 km, Teknik zorluk seviyesi: Orta, Rota Türü: 
Döngü) 

Burhaniye merkezden başlayıp, Kızıklı ve Börezli köylerinden sonra, Çallı Köyü’ne 
ulaşılır. Çallı, Madra dağının eteklerine kurulmuş, ıssız ve terk edilmiş ancak doğası, taş ev 
mimarisi, temiz havası, manzarası ile dikkat çeken, ekoturizm ve sanat turizmi bakımından 



önemli bir potansiyele sahip olan eşsiz bir yerleşimdir. Çallı köyünün komşularından olan 
Kuyucak köyünde, körfezdeki ilk Türk izlerinin tespit edildiği Yazılıtaş Tepe ziyaret 
edilmektedir. Kuyucak, Çamtepe köyleri arasında bulunan toprak yolda doğa ile iç içe eşsiz 
doğa yürüyüşü devam etmektedir. Çamtepe bir seyir terası olarak güzel bir manzara keyfi ile 
Bahadınlı köyüne ulaşılmaktadır. Bu keyifli deneyim, zeytinlikler içinden AdalıEfe Zeytinyağı 
Fabrikası’ndaki zeytin-zeytinyağı tadımına ve AdalıDefne Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Bahçesi’ndeki koku ile şifalanmaya kadar zenginleşerek devam eder. Yeşil, eko ve doğa 
terapiden sonra Şarköy ve Burhaniye merkeze dönüş yapılmaktadır. 

Görsel 35. Çallı Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 6- Karadere Köyü-Tilkicik ve Böyren Yaylaları: (Mesafe: 16,5 km- Teknik zorluk 
seviyesi: Zor, Rota türü: Döngü) 

Karadere köyünden başlayarak Tilkicik ve Böyren Yaylalarına uzanan bu rotada, yörük 
kültürünü deneyimlemek mümkündür. Böyren Yaylası, Asarkaya şifalı suyu ile zengin bir alan 
olup, anıt badem ve kestane ağaçlarıyla zengin bir bitki örtüsü sunmaktadır. Asarkaya, Klasik 
Helenistik döneme kadar uzanan bir kale yerleşimidir. Asarkaya’dan vadileri, yemyeşil çam 
ormanlarıyla örtülü dağları seyretmek, fotoğraf çekmek, zihni rahatlatıp görsel bir terapi 
yaşamak mümkündür. 

Görsel 36: Tilkicik ve Böyren Yaylaları Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 



* 7- Burhaniye/ Karadere (Güzle) ve Kurucaoluk Yaylaları Rotası (Mesafe: 14 km, 
Teknik zorluk seviyesi: Zor, Rota Türü: Tek yön) 

Karadere/Güzle Yaylası, karaçam ormanları ile çevrili olup korumaya değer ağaç 
kategorisinde bulunan Çatak Kızılçamı ve anıt ağaç özelliği taşıyan Ekizpınar Kestanesi 
bulunmaktadır. Kaliteli bir kaynak suyu olan Düdüklü suyunun kaynağını görme, tadına bakma 
şansı vermektedir. Aynı zamanda anıt meşe ve kızılçam ağaçları görülmesi gereken diğer bir 
doğal varlıklardır. Rotanın son durağı ve Burhaniye’nin en büyük yaylalarından birisi olan 
Kurucaoluk Yaylası da konum itibari ile su kaynaklarına oldukça yakındır. Her iki yaylada 
sahip olduğu verimli topraklar sayesinde birçok meyve ve sebzeyi bulmak ve dalından 
kopararak dolaşmak imkanı sunmaktadır. Gelecekte bu yaylalar, “Eko-Yayla Şenlikleri”ne 
ev sahipliği yapmalıdır 

 

Görsel 37. Güzle-Kurucaoluk Yaylaları Rota Haritası, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 8- Burhaniye/ Sübeylidere-Avunduk Yaylaları (Mesafe: 14 km- Teknik zorluk 
seviyesi: Zor, Rota türü: Döngü) 

Burhaniye’ye 28 km uzaklıkta olan Sübeylidere yaylasında, yaşlı ve ulu üç ceviz ağacı 
görülmeye değerdir. Bunun yanında bulunduğu konum itibari ile Edremit Körfezini seyretme 
imkanı veren, deniz manzaralı nadir yaylalardan biridir. Avunduk yaylası ise, Sübeylidere 
yaylasına benzer şekilde yörük kültürüne sahiptir ve su kaynakları bakımından zengin, verimli 
topraklardır. Yaylada yaşayan insanlar birçok sebze meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra yaylada 
bulunan çok sayıdaki ceviz ağacından ceviz yetiştirmektedirler. Yaylanın orta bölümlerinde 
bulunan Avunduk Çınarı anıt niteliğinde olan çınar ağaçlarındandır. 



 
Görsel 38. Sübeylidere-Avunduk Yaylaları Rota Haritası, 

Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 9- Burhaniye/ Sinekli ve Gölcük Yaylaları (Mesafe: 6,98 km, Teknik zorluk seviyesi: 
Orta, Rota türü: Döngü) 

Burhaniye’ye 20km uzaklıkta bulunan Kırtık köyü yaylalarından biri Sinekli yaylasıdır. 
Kırtık köyü, fıstık çamları ve yaylaları ile ön plana çıkan doğa ile iç içe olan bir bölgededir 
Sinekli yaylası, granitlerin bulunduğu bir arazide karaçam ormanları içerisinde yer alır ve 
Yörük kültürü yaşatılmaktadır. Sinekli Yaylası’ndan sonra yaylaların en seçkini ve en güzeli 
Kuyumcu Mahallesi’nin muhteşem manzaralı Gölcük Yaylası’na ulaşılmaktadır. Burhaniye’ye 
29 km uzaklıkta bulunan Gölcük yaylası, sahip olduğu 1060-1100 metre yükseklik ile 
Burhaniye’nin deniz seviyesine göre en yüksek yaylasıdır. Çevresi Karaçam ormanları ile 
çevrili olan yayla, doğallığını koruyan yayla, doğaseverlere muhteşem deneyimler sunmaktadır. 
Gölcük Yaylası, doğa yürüyüşüne uygun olmakla birlikte alternatif turizm faaliyetlerinden 
çadır kamp yapmaya, atlı gezintilerine, bolder tırmanışına, Endro, Cross ve Arazi sürüş gibi 
motosiklet turlarına uygun bir parkurdur. Gelecekte de bu yayla “Gölcük Tırmanış Bahçesi” 
dönüştürülmeli ve “Doğa Festivali” ana mekanına ev sahipliği yapmalıdır. 

 

Görsel 39. Sinekli ve Gölcük Yaylaları Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 



* 10- Burhaniye/Kuyumcu Köyü-Kaplan Sivrisi Rotası (Mesafe: 12,7 km, Teknik 
zorluk seviyesi: Orta, Rota türü: Döngü) 

Burhaniye’nin güneyindeki yüksek kesimlerde yer kalan ve Kuyumcu Köyü içerisinde 
bulunan Kaplan Sivrisi, doğası ile doğa yürüyüşüne keyifli anlar katmaktadır. Aynı zamanda 
doğa yürüyüşüne heyecan katarak yapılan kaya tırmanışı sonucunda Kaplan Sivrisi zirvesi, bir 
kale yerleşimi olup, Edremit Körfezi’ni panoramik izlemek için harika bir seyir terasıdır. Doğa 
yürüyüşü ile Kaplan Sivrisi olan kaya kütlesine ulaşmak, kaya tırmanışı ile tepeye ulaşmak, 
tepe noktasında görsel bir şölen yaşamak ve sırt hattından iniş yapmak mümkündür. Bu 
potansiyeli ile Kaplan Sivrisi, “Doğa Yürüyüşü/Kaya Tırmanışı/ Manzara/İniş” rotasıdır. 
Gelecekte “İniş İstasyonu” kurularak kolay bir iniş sağlanmalıdır. 

 

Görsel 40. Kaplan Sivrisi Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

3.9.2. Bisiklet Rotaları 
* 1- Madra Bisiklet Rotası (MadraBis 1) – 69,07 km, orta zorlukta, yol ve tur bisikleti 
Rota Bilgisi: Burhaniye/Ören-Şarköy-Şahinler-Ağacık-Yabancılar-Damlalı- 

Kumgedik-Hacıhüseyinler-Gömeç-Karaağaç-PelitköySahil-İskele-Öğretmenler-Ören 
Adramytteion Antik Kenti’nin bulunduğu Yeşil Ören’den başlayıp Şarköy 

Mahallesinden devam ederek zeytinlikler arasında huzur verici bir yolculuk, Şarköy taş evleri 
ve kültür merkezini ziyaret etme imkanı sunan bu rota, Şahinler mahallesinin girişinde bulunan 
çiçek serasında ve süslemeleri kök boya ve yumurta akı ile boyandığı için hala canlılığını ve 
parlaklığını koruyan 150 yıllık Şahinler Camiyi görme fırsatı sunmaktadır. Ağacık 
mahallesinde bulunan 113 yıllık Ağacık Caminin yanından geçerek Yabancılar mahallesine 
doğru devam ederken Damlalı (eski adı Sarılar) köyüne tırmanma harika bir ovada 
gerçekleşmektedir. Adeta bir seyir terası konumunda olan bu bölgede Damlalılı köylüler Nisan 
ayında Melki mantarı, Haziran ayında kekik toplayıp ezerek kekikyağı üretirler. Kumgedik 
mahallesindeki toprak yoldan geçerek Hacıhüseyinler, Gömeç ve Pelitköy sahilinden devam 
ederek denizin kokusu eşliğinde Ören’e geri dönülmüş olunur. 



 

Görsel 41: MadraBis 1 Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 2- Madra Bisiklet Rotası (MadraBis 2) – 43,59 km, orta zorlukta, yol ve tur bisikleti 
Rota Bilgisi: Burhaniye/Ören-Şarköy-Hisarköy-Tahtacılar-Yabancılar-Ağacık- 

Şahinler-Taylıeli-İskele-Öğretmenler-Ören 
Adramytteion Antik Kenti’nin bulunduğu Yeşil Ören’den başlayıp Burhaniye 

güzergahında devam eden rotada Burhaniye Belediyesi’ne ait mesire alanı, bisiklet turistleri 
için uygun bir alandır ancak bu tesisin geliştirilmesi de gerekmektedir. Hisarköy doğal 
güzelliklerinin yanı sıra Hellenistik Dönem ve Bizans Dönemi ait bir kale yerleşimi olan 
Hisarkale görülmesi gereken yerlerden olup, Edremit Körfezi’ni izlemek için de harika bir seyir 
terasıdır. Tahtacı mahallesi Türkmen gelenekleri ile ön plana çıkarken Şahinler mahallesinde 
bulunan 150 yıllık tarihi cami ilgi çekicidir. Taylıeli mahallesinde bulunan su kemeri 
zeytinlikler içinde olup bilgilendirici tabelalar ile turistlerin yönlendirilmesi sağlanabilir. 
Bunun yanında bölgede bulunan Amfi tiyatro, Laleli restoran, Laleli Zeytin ve Zeytinyağı Satış 
Noktaları, Laleli Yoga bisiklet turistlerinin ilgi gösterebilecekleri yerlerdir. 

Görsel 42: MadraBis 2 Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 3- Madra Bisiklet Rotası (MadraBis 3) - 99,68 km, orta zorlukta, yol ve tur bisikleti 
Rota Bilgisi: Ören-Şarköy-Şahinler-Ağacık-Yabancılar-Damlalı-Hacıbozlar-Bağyüzü- 

Hacıveliler-Tıfıllar-Çamoba-Akçapınar-Yeniköy- Keremköy-Cunda-Ayvalık: 
Rota boyunca bisikletleri ile seyahat eden turistler için Damlalı-Hacıbozlar bölgesinde 

bulunan üzüm bağları ve Çam fıstığı öne çıkmaktadır. Bağyüzü üzüm bağları, okul, anaokulu, 
kütüphane ve organik büfe rotayı çekici hale getiren diğer unsurlardır. Çamoba mahallesinde 



klasik Helenistik kale yerleşimi kalıntıları ve Ayvalık’ta bulunan Cunda Adası’nda panaromik 
bir seyir yapma imkanı bulunmaktadır. 

 

Görsel 43: MadraBis 3 Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 4- Madra MTB Rotası (MadraBis 4) – 71,49 km, zor, gravel ve dağ bisikleti 
Rota Bilgisi: Ören-Şarköy-Şahinler-Ağacık-Damlalı-Ma’adraŞarapevi-Kobaşlar- 

Atatürk Kayalıkları-Koçaçınar Anıt Ağacı-Hacı Hüseyinler-Hacıoğlu-Kuyualan-Pelitköy- 
İskele-Öğretmenler-Ören: 

Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Ören’den başlayan bisikletli yolculuk, Madra’Adra 
üzüm bağları ve şarapevi ile devam ederken Atatürk Kayalıklarının olduğu bölgede hiking 
yapma imkanı da sunmaktadır. Sarıkaya bölgesinde bulunan kale kalıntılarını ziyaret ettikten 
sonra Kocaçınar Anıt Ağacını da görme imkanına erişen bisiklet turistleri, Pelitköy, İskele ve 
Öğretmenler mahallelerinden geçerek Ören’e geri dönüş yapmaktadırlar. 

Görsel 44: MadraBis 4 Rota Haritası ve Atatürk Kayalıkları Fotoğrafı 
 

* 5- Madra Bisiklet Rotası (MadraBis-5) Kocadağ-Karalar Ekoturizm Rotası -36,47 
km, kolay, yol ve tur bisikleti 

Rota Bilgisi: Burhaniye/Ören-Börezli-Kızıklı-Dutluca-Havran/Büyükdere-Küçükdere- 
Havran-Kocadağ-Karalar: 

Ören’den yola çıkıp Kızıklı’da bulunan Sinan Dede Türbesi ve etrafında bulunan anıt 
ağaçlara selam veren turistler, Dutluca mahallesinde körfeze hakim seyir terasında eşsiz 
manzaranın tadını çıkarma fırsatı yakalamaktadır. Dutluca tırmanışında antik taş ocaklarından 



kalma izler ve köyün arkasındaki Deliklitaş yapısı, ilgi çekicidir. Büyükdere köy kahvesinde 
mola verdikten sonra Kocadağ At Çiftliği ve Kocadağ Mahallesi ziyaret edilebilmektedir. 
Hemen akabinde mimari yapısı ile Osmanlı mirasına ev sahipliği yapan Karalar Mahallesi’ne 
pedallamak, doğayı ve kültürü birlikte yaşatmaktadır. Mevsimine uygun dalından taze 
meyveleri yemek, bu rotanın sundukları arasındadır. 

Görsel 45: MadraBis 5 Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 6- Koca Seyit Tarihi Bisiklet Rotası- 31,10 km, kolay, yol ve tur bisikleti 
Rota Bilgisi: Burhaniye/Ören-Börezli-Kızıklı-Havran/Büyükdere-Küçükdere-İnönü- 

Kocaseyit-Kocaseyit Anıtı: 
Ören’de Adramytteion Antik Kenti kalıntılarını inceleyen bisiklet turistleri, antik kentin 

çevresinde bulunan Sülüklüçeşme’de bulunan körfezin en eski yerleşim bölgesi Neolitik alanı 
ziyaret edebilirler. Havran İnönü mahallesi mesire alanına kadar uzanan rota, tarihimizin büyük 
kahramanlarından olan Koca Seyit’in doğduğu köye ulaşarak misafirperver köy halkı ile 
beraber oturup sohbet edebilme, dinlenebilme imkanına sahip olurlar. Rotanın son durağı olan 
Koca Seyit’in anıtını ziyaret ederek tarihimizin büyük kahramanını anma fırsatına ulaşabilirler. 

Görsel 46: KocaSeyit Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 7- Hanlar-Çınarlıhan Bisiklet Rotası -61,27 km, orta zorlukta, yol ve tur bisikleti 
Rota Bilgisi: Burhaniye/Ören-Börezli-Kızıklı-Havran/Büyükdere-Küçükdere-Fazlıca- 

Kalabak-Hanlar-Çınarlıhan: 



Ören’den başlayıp Havran’da devam eden ve Çınarhan’da sonlanan rota, Kaz Dağları 
Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde dinlenme fırsatı sunmaktadır. Ulu çınar ve çam ağaçlarının 
gölgesi altında sıcak yaz aylarında rahatlatıcı bir serinlik yaşattıran Hanlar bölgesi, bisiklet 
turistlerinin konaklama ve dinlenme yapabilecekleri bungalov ve kamp alanlarına sahip olup, 
turistik hizmet sunulmaktadır 

Görsel 47: Hanlar-Çınarlıhan Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 8- Kırtık/Organik Tarım Rotası- 57,65 km, orta zorlukta, gravel ve dağ bisikleti 
Rota Bilgisi: Ören-Şarköy-Tahtacı-Yabancılar-Kuyumcu (altyol) –Kırtık-Sübeylidere- 

Avunduk-Yaylacık Bahadınlı: 
Yabancı-Kuyumcu mahalleleri arasında bulunan taş ocağı iki mahalle arasındaki geçiş 

yolunu kötü bir duruma getirmiştir. Bu nedenle iyileştirme yapılmalıdır. Kuyumcu mahallesinin 
zirvesinden tüm ovayı seyretme imkanı bulunmaktadır. Kuyumcu’dan Kırtık’a geçerken yol 
boyunca elma, armut, ayva, ceviz ağaçları bulunmaktadır. Kırtık mahallesi organik tarım ile ön 
plana çıkarken köy meydanında Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği tarafından 
tarımsal ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir. Sübeylidere mahallesinde bulunan atıl 
durumdaki köy okulu ve köy çeşmesinin bulunduğu yerler mola ve dinlenme noktası olabilir. 
Daha sonra Avunduk, Yaylacık ve Bahadınlı mahalleleri ziyaretinden sonra AdalıEfe 
Zeytinyağı Fabrikası gezilip, zeytinyağı tadımı yapılıp alışveriş yapılabilir. 

Görsel 48: Kırtık Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 9- Çallı/Yamaç Evler Rotası – 48,50 km, zor, gravel ve dağ bisikleti 
Rota Bilgisi: Ören-Çoruk-Burhaniye-Börezli- Çallı-Kuyucak-Çamtepe-Bahadınlı- 

Burhaniye-Ören: 



Çoruk mahallesinde bulunan mezarlığın yakınlarındaki üç kemerli Çoruk Köprüsü, 
Roma dönemine kadar uzanan tarihi ile oldukça sağlam şekilde ayakta durarak Edremit 
Körfezi’nin en önemli tarihi kalıntıları arasında yer almaktadır. Çallı ve Kuyucak mahalleleri, 
taş evleri ile cazip bir destinasyondur. Kuyucak mahallesinin yukarı bölgelerinde Körfezdeki 
ilk Türk izleri olan ‘kaya oygu çepni tamgaları’ bulunmaktadır. Bisiklet turistlerinin bu 
çekicilikleri ziyaret edebilmesi için bilgilendirici tabelalandırmalar yapılabilir. Kuyucak- 
Çamtepe ve Bahadınlı köyleri arasındaki rota, doğal manzarasının keyfini yaşatmaktadır. 

 

Görsel 49: Çallı Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
 

* 10- Karadere ve Güzle Yaylası Bisiklet Rotası – 30,81 km, orta zorlukta, gravel ve 
dağ bisikleti 

Rota Bilgisi: Ören-Burhaniye-Bahadınlı-Karadere-Güzle Yaylası Yolu, 
Burhaniye-Ören: Rota üzerinde bulunan Dedekaya önemli bir kültür noktası olarak ön 

plana çıkmaktadır. Karadere mahallesindeki Güzle yaylası ise bir doğal ve kültürel çekiciliğe 
sahiptir. Taze meyve ve sebze yemek, temiz havayı tatmak ayrıcalıklı anlardandır. Bunun 
yanında Güzle yaylasında konaklama ve/veya kamp yapılabilir. Son olarak Burhaniye’de Hacı 
Ahmet Camii, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi-Sabunhane ziyareti önerilmektedir. 

Görsel 50: Karadere/Güzle Yaylası Rota Haritası, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 
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