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BALIKESİR NÜFUSU (2021 yıl sonu itibariyle) 
 
TÜRKİYE TOPLAM NÜFUSU 84.680.273 
BALIKESİR TOPLAM NÜFUSU 1 250 610 

Kaynak: TÜİK 

 
BALIKESİR TARİHİ 

Ege ve Marmara 

bölgesi arasında önemli 

bir geçiş noktası 

konumunda olan 

Balıkesir; tarihi, turistik, 

doğal ve folklorik 

değerler bakımından 

çok zengin bir şehirdir. 

Bu konumu ile Balıkesir, Anadolu’daki medeniyetlerin pek çoğunun izlerini 

barındırmaktadır. Hitit döneminde bilinen ilk ismi “Assuva” olmuş, 

Balkanlardan gelen göçler sonrası bölge “Mysia” (Misya) olarak anılmıştır. 

Yöredeki kalıntılar, Balıkesir’in antik çağdan bu yana, Kyzikos, Daskyleion, 

Adramytteion ve Antandros gibi önemli yerleşimlere ev sahipliği yaptığını 

göstermektedir. Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar döneminde 

bölge; Truva, Hitit, Frig, Pers (İranlılar), Büyük İskender ve Bergama Krallığı 

ve Romalıların egemenliği altında kalmıştır. 1300 yılında Türk 

beyliklerinden Kara İsa Bey’in kurduğu Karesi Beyliği egemenliğine geçen 

Balıkesir, 1345 yılından itibaren ise Osmanlı egemenliği altına girmiştir. 

Cumhuriyet döneminde ise 1923 yılı itibariyle bütün sancakların il 

olmasıyla Karesi olarak kurulan ilin adı 1926 yılında Balıkesir olmuştur. 



 

Balıkesir’deki Seyahat Acentaları ve Rehber Sayıları  
Balıkesir’de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı olarak 

faaliyet yürüten 62’si merkez, 37’si de şube olmak üzere toplam 99 seyahat 

acentası hizmet vermektedir. Ayrıca, Balıkesir bölgesindeki rehberlerin de 

bağlı olduğu Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası’nda (ÇARO) 

hizmet veren toplam rehber sayısı 232’dir. 

 

Balıkesir Ziyaretçi Sayıları  

Balıkesir, özellikle yurt içi turizminde çok tercih edilen destinasyonlar 

arasında yer almaktadır. Yabancı ziyaretçi sayısında da son yıllarda yukarı 

yönlü bir grafik gerçekleşmiştir. Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında ise 

Balıkesir genelinde tesislere giriş sayısında yüzde 37’ye yakın bir düşüş 

olmuştur. Bu dönemde pek çok destinasyonda yüzde 50’lerin üzerinde 

düşüş yaşanırken Balıkesir’deki düşüşün yüzde 40’ın altında seyretmesi ise 

yurt içi pazardaki konumundan kaynaklanmaktadır. Özellikle yaz aylarında 

iç pazardaki canlanmanın bunda etkisi olduğu gözlenmektedir.  

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

 

BALIKESİR TESİSE GİRİŞ SAYILARI (OCAK-ARALIK) 

YIL  YABANCI YERLİ  TOPLAM 
2020 35.652 883.313 918.965 
2021 36.633 1.221.699 1.258.332 
2020/2021 Değişim, % 2,75 38,31 36,93 

 

BALIKESİR TURİZM VERİLERİ 

 
Balıkesir’deki Konaklama Tesis Altyapısı   

T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı verilerine 

göre, Balıkesir 

genelinde Bakanlık 

İşletme ve Belediye 

Belgeli olarak 668 

tesis, 44 bin 943 yatak 

kapasitesi 

bulunmaktadır. Bakanlıktan yatırım belgesi alan 13 tesis hizmete 

girdiğinde 1.448 yatak daha mevcut kapasiteye eklenmiş olacak ve toplam 

tesis sayısı 681’e, yatak kapasitesi ise 46 bin 391’e ulaşacaktır. 

Balıkesir ilinde; 

5 adet 5 yıldızlı, 
12 adet 4 yıldızlı,  
29 adet 3 yıldızlı konaklama tesisi hizmet vermektedir.  
 
Balıkesir’deki Turizm Tesisleri 

 
 
 
 
 
 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı – 13.05.2022 itibariyle 
 
 
 

İşletmeler Otel Sayısı Yatak Sayısı 
Turizm İşletme Belgeli   102 11.806 
Turizm Yatırım Belgeli   13 1.448 
Belediye Belgeli Tesisleri   566 33.137 
Toplam   681  46.391 
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BALIKESİR’İN TURİZM DEĞERLERİ 

Zengin tarihsel, doğal ve 

folklorik değerleri 

bünyesinde barındıran 

Balıkesir, turizm 

bakımından çok önemli 

bir potansiyeline 

sahiptir. Erdek, Akçay, 

Altınoluk, Sarımsaklı, 

Ören gibi sahilleri ve Alibey (Cunda) ve Avşa gibi adalarıyla kıyı turizminde 

önemli bir yere sahip olan Balıkesir; cami ve kiliseleri, müze ve ören yerleri, 

Balıkesir Kuş Cenneti Milli Parkı (Manyas) başta olmak üzere doğal 

güzellikleri ve mesire alanları ile de kültür ve doğa turizminde ağırlığı olan 

bir destinasyondur. Kazdağı Milli Parkı ise fauna ve flora açısından önemli 

zenginlikleri bölgeye özgü endemik bitki türleri ve şifalı otları ile bölgenin 

önemli değerleri arasındadır.  

Bölgede ayrıca; Ayı Deresi, Sutüven Şelalesi, Şahinderesi Kanyonu, Sarıkız, 

Tozluyurt, Manastır Mevkii, Pınarbaşı, Hasan Boğuldu gibi tanınan 

bölgelerde trekking, dağcılık ve jeep safari yapabilme imkanları mevcuttur. 

Bunların yanı sıra planör uçuşu, yamaç paraşütü, rafting, kaya tırmanışı gibi 

spor dallarında da değerlendirilmeyi bekleyen bir potansiyel 

bulunmaktadır. Kapıdağ Yarımadası ve Alaçam Dağları av turizmi ile eko 

turizm branşlarının yapılabileceği önemli kaynakların bulunduğu 

Balıkesir’deki Bandırma Kuş cenneti Milli Parkı da 260’ın üzerinde kuş 

türünü barındırmaktadır. 

 

2022 Ocak-Mart Dönemi 

Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan ilk çeyrekte Balıkesir’deki işletme ve 

belediye belgeli konaklama tesislerine giriş yapan yerli ve yabancı toplam 

ziyaretçi sayısı ise 171 bin 42 kişi olmuştur. 

Balıkesir’deki Konaklama Tesislerine Giriş Sayısı 
(Ocak-Mart 2022) 

 Yabancı Yerli Toplam 
2022 5.569 165.473 171.042 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

 

Milliyetlerine Göre Balıkesir’deki Tesislere Giriş Sayıları  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından açıklanan verilere göre, 

2021 yılında Balıkesir’deki turizm 

tesislerine en çok giriş yapan 

yabancı ziyaretçiler sırasıyla; 

Almanya, Kuzey Makedonya, 

Bulgaristan, Sırbistan, Kırgızistan, 

Kazakistan, Romanya, Rusya, 

Fransa, Hollanda’dan gelen 

misafirler olmuştur.     

 

 

 

MİLLİYETLERİNE GÖRE TESİSLERE 
GİRİŞ SAYISI (2021) 
ÜLKE SAYI 

Almanya 8.956 
K. Makedonya 5.260 
Bulgaristan 3.080 
Sırbistan 2.743 
Kırgızistan 2.064 
Kazakistan 1.576 
Romanya 1.101 
Rusya Fed. 1.058 
Fransa 856 
Hollanda 694 
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Antandros Antik Kenti’nin adı, MÖ I. yüzyılda Vergillus tarafından yazılmış 

olan ve Roma’nın kuruluş hikayesini anlatan ‘Aeneas’ adlı eserde 

geçmektedir. Eserde, Antandros’tan; Akhalar ile Truvalılar arasında MÖ 

1200 yıllarında çıkan savaş sonrası Troia kentinden babası, eşi ve 

çocuklarıyla kaçan Aeneas’ın yerleştiği yer olarak bahsedilmektedir. Yine 

efsaneye göre, Roma şehrinin kurucuları olan Romus ve Romulus’un 

soylarının Aeneas’a dayandığı rivayet edilmektedir.  

Kyzikos Antik Kenti 

(Erdek): Marmara 

Denizi’nin güneyinde 

bulunan Kapıdağ’ın 

eteklerinde Bandırma- 

Erdek karayolunun geçtiği 

noktada yer alan Kyzikos 

Antik Kenti’nin tarihi, Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) 

Dönem’e kadar uzanmaktadır. Günümüzde "Belkıs" ve "Balkız" olarak 

anılan Kyzikos, Antik Çağ yazarlarına göre Marmara kıyılarında kurulan ilk 

koloni kentidir. Kyzikos Antik Kenti; binaları, limanları, tapınağı, tiyatrosu, 

şarabı, zeytinyağı, mermeri, sikkeleri ve parfümleri ile tanınmaktadır.  

Daskyleion Antik Kenti (Bandırma/Ergili): Bandırma’nın 30 kilometre 

güneyinde Kuş Cenneti'ne çok yakın Ergili Köyü'nün 2 kilometre 

doğusunda bulunan Daskyleion Antik Kenti, dünyada kazı çalışmaları 

yürütülen tek Pers satraplık (valilik) merkezine ve bilinen en eski Zerdüşt 

tapınağına ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzden yaklaşık 5 bin yıl 

 

Kültür Turizmi  

Sahip olduğu kültürel mirası, tarihi eserleri, müzeleri, ören yerleri ile 

Balıkesir, kültür turizminde öne çıkan bir ildir. Antandros (Edremit-

Altınoluk), Daskyleion (Bandırma/Ergili), Kyzikos (Erdek) antik kentleri 

bölgenin kültür turizmi açısından önemli tarihi mirasları arasında yer 

almaktadır. Kuva-yı Milliye Müzesi ve Bandırma-Arkeoloji Müzesi gibi 

müzeleriyle de bölgenin yakın tarihi kapsayan önemli eserleri 

sergilenmektedir. 

Antandros Antik Kenti 

(Edremit-Altınoluk):  

Edremit İlçesi Altınoluk 

Beldesi’nin 4 kilometre 

doğusunda, İda Dağı 

(Kazdağı) eteklerinde, 

kurulmuş olan Antandros 

Antik Kenti’ne tarih boyunca birçok farklı uygarlık hakim olmuştur.  

M.Ö. 10’uncu yüzyılda Pelasglar tarafından kurulmuş olan kentte; Persler, 

Yunanlar, Spartalılar ve Büyük Makedonya Krallığı tarafından hakimiyet 

kurulmuştur. Kentte MS 325 – MS 541 yılları arasında Roma İmparatorluğu 

döneminde dahi aktif yaşamın devam ettiğine dair izlere rastlanmıştır. 

Kendi sikkesini basan ve gemi yapımı (kereste kullanımı) konusunda 

oldukça maharetli olan kent, zamanının önemli kentlerinden biri olarak 

görülmektedir.  
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Ayışığı Manastırı (Ayvalık): Alibey (Cunda) Adası'nın kuzeye doğru 

uzantısında yer almaktadır. Yakın dönemde restore edilen Ayışığı 

Manastırı, Müze-Ev olarak kullanılmaktadır. 

Yıldırım Camisi (Eski Cami) 

ve Külliyesi (Merkez): 

Balıkesir’in merkezinde 

Yıldırım Mahallesi’nde yer 

alan Yıldırım Camii, şehrin en 

eski Osmanlı yapıtı olarak 

dikkat çekmektedir. Cami’nin 

yapım kitabesi bulunmamakla birlikte çeşitli kaynaklardan ve 

vakfiyesinden IV. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt tarafından 1388 yılında 

yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Büyük bir avlu içerisinde medrese ve imaret ile 

birlikte külliye durumunda inşa edilen Yıldırım Camisi 1818’de ve 1897 

yıllarında gerçekleşen depremlerden sonra onarım görmüştür.  

Zağnos Paşa Camisi (Paşa 

Camisi) ve Külliyesi (Merkez): 

Kentin merkezinde yer alan 

Balıkesir’in en büyük camisi 

konumundaki Zağnos Paşa 

Camisi, Mustafa Fakıh 

Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer 

almaktadır. Külliye halindeki cami, 

türbe ve hamamdan 

oluşmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa 

 

öncesine ait Prehistorik Çağ'larda bu bölgedeki yerleşimi kanıtlayan taş 

baltalar ve çakmak taşından dilgiler bulunmuştur.  

MÖ 7'nci yüzyılda Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın, Sardis’ten 

hanedan kavgaları nedeniyle bölgeye gelmesiyle kent Daskyleion adını 

alan kent, antik çağın en önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur.   

En parlak çağını Perslerin satraplık merkezi olduğu dönemde yaşayan 

Daskyleion, sırayla Frig, Lydia, Akhaemenid, Makedonya ve Bizans 

döneminde güçlü bir kale olarak varlığını sürdürmüştür.  

Ayazma Kilisesi (Ayvalık): Faneromeni Kilisesi adıyla da tanınan Ayvalık 

Ayazma Kilisesi, Ayvalık merkezinde Kemal Paşa Mahallesi’nde yer 

almaktadır. Yunanca kutsal yer anlamına gelen “Hagiasma” (Ayazma) 

olarak anılmasının nedeni içerisinde yer alan suyun kutsal kabul 

edilmesinden gelmektedir.  

Taksiyarhis Kilisesi (Aya 

Nikola Kilisesi) (Ayvalık): 

Ayvalık ilçesinin en eski 

yerleşim merkezlerinden 

olan ve Alibey olarak da 

bilinen Cunda Adası’ndaki 

tarihi Kilise Cunda'nın en 

önemli yapılarındandır. Kilise restorasyondan sonra müze olarak ziyarete 

açılmıştır. 
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Bandırma-Arkeoloji Müzesi: 

Balıkesir’de sınırları içerisinde 

bulunan Kyzikos antik kenti ve 

Daskyleion ören yeri 

buluntularının sergilendiği 

Bandırma Müzesi, 2003 

yılında hizmete açılmıştır. İki 

teşhir salonu ile hizmet veren Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde ayrıca bahçe 

teşhiri de bulunmaktadır. Müzede; MÖ 3.yüzyıldan başlayarak MS 11’inci 

yüzyıla kadar olan döneme dair buluntular sergilenmektedir.  

Kıyı Turizmi 

Balıkesir hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunan bir şehirdir. 

Marmara ve Ege Denizi’ndeki adaları ve farklı ilçelerinde çok sayıdaki 

plajları ile Balıkesir, kıyı turizminde özellikle iç pazar ağırlıklı bir 

destinasyon konumundadır. Balıkesir İli sınırları içerisinde 31 Mavi Bayraklı 

plaj bulunmaktadır. 

Alibey Adası (Cunda):  

Ayvalık ilçe merkezine 

karayoluyla bağlantısı 

bulunan Alibey (Cuda) 

Adası’nın  çevresi doğal 

plajdır.  

Bölgenin en çok ilgi 

gören destinasyonlarından Cunda Adası, balık restoranlarıyla da ünlüdür.  

 

tarafından 1461 yılında inşa ettirilmiştir. Külliyeden sadece hamam orijinal 

durumuyla günümüze gelebilirken 1897 yılındaki depremde yıkılan cami 

ve türbe, 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden 

yaptırılmıştır. 

Kuvayi Milliye Müzesi: 

Milli Mücadele 

çalışmalarına karargâhlık 

etmiş eski belediye 

binasıdır. Binanın müze 

olması için Belediye 1985 

ve 1986 yılında iki meclis 

kararı çıkarmıştır. 

Ardından binanın süresiz kullanım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski 

Eserler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 1987 yılında Müze 

Müdürlüğü'nün kurulmasından sonra, restorasyon çalışmalarına hız 

verilmiş ve eser toplama çalışmaları bitirildikten sonra, müze 6 Eylül 1996 

tarihinde hizmete açılmıştır. Kuvayi Milliye Müzesi’nde 4.573 adet 

envanterlik, 20 bin adet etütlük eser yer almaktadır. 

Ayvalık Taksiyarhis Anıt Müzesi: Ayvalık’ın ilk kilisesi olan Taksiyarhis 

Kilisesi, ilk olarak 15’inci yüzyılda küçük bir kilise olarak inşa edilmiştir. 

Ayvalık'ın gelişimi ile birlikte 1753 yılında büyütülen Taksiyarhis Kilisesi, 

1844 yılında ise yeniden inşa edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından tekel 

deposu olarak kullanılan binanın restorasyonu 2012 yılında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanmış ve 2013 yılında Balıkesir Kuvayi 

Milliye Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı Anıt Müze olarak hizmete açılmıştır. 
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her biri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 

numaralandırılarak koruma altına alınmıştır.  

 

Avşa Adası: Balıkesir’in kuzeyinde Marmara Denizi’nde bulunan Avşa 

Adası, altın rengi kumsallarıyla önemli iç turizm destinasyonlarından biri 

konumundadır.  

 

Altınoluk: Edremit’e yaklaşık 28 km mesafede konumlanan Altınoluk, 

Kazdağları’nın sağladığı temiz hava nedeniyle oksijen deposu ölarak 

nitelendirilen bir destinasyondur. Berrak suları ile tanınan Altınoluk’ta çok 

sayıda turizm tesisi hizmet vermektedir. 

 

Sarımsaklı: Ayvalık 

bölgesinde Küçükköy 

Belediyesi’ne bağlı bir 

yerleşim yeri olan 

Sarımsaklı, 7 kilometre 

uzunluğundaki kumsalı 

ile dikkat çekmektedir.  

Sığ ve ince kumdan oluşan plajı ile özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği 

bir bölgedir. Beş yıldızlı otellerden butik tesislere kadar birçok farklı 

sınıftan konaklama tesisinin bulunduğu Sarımsaklı, Ayvalık’ın en çok talep 

gören turistik yöresidir. 

 

 

Akçay: Edremit 

Körfezi’nin tam ortasına 

bağlı olarak konumlanan 

Akçay beldesi, Edremit 

ilçe merkezine de 10 km. 

mesafede yer 

almaktadır. Tatlı, soğuk 

suları ve artezyenleri ile 

ünlü olan Akçay, iç pazarda oldukça öne çıkan destinasyonlar arasında yer 

almaktadır. 
 

Erdek: Balıkesir’in Marmara Denizi’nde yer alan kıyı turizmi 

destinasyonlarından biri olan Erdek, uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Çakılsız, 

altın rengi doğal plajlara sahiptir. 
 

Ören: Balıkesir’in 

Burhaniye İlçesi’ne 

bağlı olan Ören, temiz 

suyu ve ince kumu ile 

tanınmaktadır. 1.5 

kilometreyi bulan ve 

yay gibi kıvrılan geniş 

plajı ve altın rengine 

sahip kumuyla Türkiye’nin en dikkat çekici plajlarından birine sahiptir. 

Önemli tarihi değerlere ev sahipliği yapan Ören, aynı zamanda Doğal Sit 

Alanı olarak tescil edilmiştir. Bölgedeki bulunan asırlık palamut ağaçlarının 
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Göl suları, söğüt korusu 

ve sazlıkların sağladığı 

beslenme, güvenlik ve 

barınma olanakları ile 

elverişli iklim şartları, 

Avrupa-Asya kıtaları 

arasında büyük kuş 

göçlerini bu küçük (64 

Hektar) yurt köşesine yönelterek, yörenin uluslararası ün kazanmasına 

neden olmaktadır. 

Kaşıkçıdan balıkçıllara, çeltikçiden karabataklara, saz bülbülünden 

pelikanlara, kuğudan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve 

göç sırasında uğrayan 239 kuş türünden 2-3 milyon kuş her yıl buraya 

uğramaktadır. Kuş cennetinde kuş yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme 

imkanı, Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasındadır.  

Termal Turizmi  

Termal turizm potansiyeli  

yüksek olan Balıkesir’de 

geçmişten günümüze 

yaygın ve bir termal 

kültürü ve alışkanlığı 

bulunmaktadır. Balıkesir, 

termal kaynakları 

bakımından Türkiye’nin ilk 5 şehri arasında yer almaktadır. Otel, 

balneoterapi, kür merkezi, kür parkı hizmetlerinin sunulduğu ve modern 

 

Doğa Turizmi  

Kazdağı (İda Dağı) Milli 

Parkı: Türkiye’nin oksijen 

deposu olarak nitelendirilen 

Kaz Dağları, Edremit 

Körfezi’nin kuzeyinde 21 bin 

300 hektarlık alana 

yayılmaktadır. Zengin fauna 

ve florası, doğal güzelliği ile dikkat çeken Kaz Dağları, tarihi ve kültürel  

olarak da çok önemli bir değere sahiptir. 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren birçok farklı medeniyete ev sahipliği 

yapmış olan Kaz Dağları bölgesinde çok sayıda kent, kasaba kurulmuş ve 

yıkılmıştır. Bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlayan bölgede bu tarihlerde 

Thebe şehri, Lyrnessos şehri, Khrysa şehri, Killa Şehri, Anderia şehri, 

Antandros şehri, Adramytteion şehri, Astrya şehri, Gargara şehri gibi 

şehirler kurulmuş ve bu şehirlerin önemli kısmı Truva savaşları tahrip 

edilmiştir. 

Kazdağı aynı zamanda Milli Park hüviyetine de sahiptir. Milli Park içerisinde 

izin yetkilerinin göstereceği kontrollü noktalarda çadır ve karavan kampı 

yapabilmek mümkündür    

Balıkesir-Kuşcenneti Milli Parkı: Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırları 

içinde Kuş Gölü (Manyas Gölü)'nün kuzeydoğusunda yer alan Milli Park, 

doğa turizmi açısından önemli bir olanak sunmaktadır.  
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termal turizm tesisi anlayışı ile işletilen Gönen Kaplıcaları, bölgede önemli 

bir termal kapasitesi oluşturmaktadır. Tarihsel ve çağdaş nitelikleri Gönen 

Kaplıcalarını ilginç kılmış ve bugün modern tesisleri, tıbbı donanımı ve 

cihazları, rekreaktif amaçlı alanlarıyla ‘kaplıca-kür merkezi’ niteliğine 

kavuşmuştur.  

Balıkesir’i, termal turizm merkezi haline getirecek Pamukçu-Balpaş, 

Ekşidere Kaplıcaları, Güre Kaplıcaları ve Edremit-Entur kaplıcaları gibi 

tesisler de gelişme potansiyeli barındırmaktadır.  

Gastronomi Turizmi  

Gastronomi turizmi; deniz-

kum-güneş, kültür, termal, 

eko turizm gibi birçok turizm 

çeşidinin yanında Balıkesir’in 

rekabet gücünü 

arttırmaktadır. Balıkesir, doğal ve organik ürün çeşitliliği ile günümüz 

insanının aradığı doğal ve sağlıklı beslenme beklentilerinin tümünü 

karşılayacak kapasiteye sahiptir. 

Tarihsel, sosyal, kültürel ve tabiat zenginliklerinin yanında doğal gıda 

ürünleriyle de önemli bir merkez özelliği taşıyan Balıkesir’in 1 milyon 452 

bin 814 hektarlık yüzölçümü alanının 515 bin 589 hektarı ekilebilir arazidir.  

Balıkesir, Sındırgı, Bigadiç, Gönen ve Edremit en verimli başlıca gıda üretim 

alanlarıdır. Balıkesir, bu yönüyle kendine yetebilen ve çevresini 

besleyebilen, tarımın etkili olduğu ekonomiye sahip bir ildir. Ayrıca coğrafi 

konumundan dolayı, bir gıda toplama ve dağıtım merkezi durumundadır.  

 

Zeytin Riviera'sı olarak 

görülen Balıkesir’in 

önemli bir zeytin ağacı 

kapasitesi vardır. Balıkesir 

gerek zeytin gerekse 

zeytinyağı üretiminde 

ülkemizin önde gelen 

illerindendir. 81.291 hektar alanda yaklaşık 11 milyon zeytin ağacı 

bulunmaktadır ve bu alanda yıllık ortalama 100-125 bin ton zeytin üretimi 

gerçekleşmektedir. 
 

Kırmızı ve beyaz et üretiminde de önde gelen illerden biri olan Balıkesir, 

tarımsal üretim anlamında da geniş bir yelpazeye sahiptir. Balıkesir ayrıca 

bal üretiminde de önemli bir konumdadır.  

Kültürel birikimin de etkisiyle yöre mutfağı 

oldukça zengin bir özellik taşımaktadır. 

Özellikle ilin kuzeyinde ve doğusunda tahıl 

üretiminin bol olması, 'Keşkek' gibi 

temelini tahılın oluşturduğu yemeklerin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Düğün Çorbası, Tirit, Höşmerim, Kazanda 

Keşkek Dövme, Kabak Çiçeği Dolması, 

Yöresel Balıkesir Böreği yörenin önemli 

tatlarını oluşturmaktadır.  
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Balıkesir’in Coğrafi İşaretli Ürünleri  

Balıkesir’in Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 15 

coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Şehrin 6 menşe adı ve 9 mahreç 

işareti bulunmaktadır. Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünleri ise şunlardır: 

Ayvalık Zeytinyağı, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Balıkesir 

Pullusu, Burhaniye Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Edremit 

Zeytinyağı, Gönen İğne Oyası, Kapıdağ Mor Soğanı, Manyas Kelle Peyniri, 

Marmara Adası Mermeri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Yağcıbedir El 

Halısı ve İvrindi Kelle Peyniri. 

Festival Turizmi 

Festivaller ve festival 

turizmi Balıkesir’in turizm 

potansiyelini oluşturan 

değerleri arasındadır. 

Özellikle tarımsal 

ürünlerin hasatları ile 

ilişkilendirilmiş Zeytinli 

Rock Festivali benzeri festivaller bölge turizminde önemli bir yere sahiptir. 

Kazdağı Ekofest, Balıkesir Turizm Festivali, Edremit Kitap Fuarı, Ayvalık 

Doğa Festivali, Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, Marmara Adası Kamplı Bisiklet 

Festivali, Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali, Edremit Kitap Fuarı gibi 

pek çok festivale ev sahipliği yapan Balıkesir, festival bakımından zengin 

bir il konumundadır.   
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