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ÖZ
Ülkemizde turizm talebi, sosyo-ekonomik değişimlerin de etkisiyle önemli
bir artış içerisindedir. Bu talebe cevap verebilmek ve turizmden daha fazla
fayda sağlayabilmek için alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi
oldukça önemlidir. Bu turizm çeşitlerinden biri de kırsal kalkınmaya
doğrudan etki sağlayan kırsal turizmdir.
Bu çalışmada, Türkiye’de kırsal turizm açısından önemli olan Balıkesir
ilinin, Bigadiç ilçesi ele alınmıştır. Dünyanın en önemli bor yataklarına
sahip olmanın yanı sıra, tarım, hayvancılık ve sanayileşmede de son
yıllarda ivmeyi arttıran Bigadiç, termal turizm açısından önemli bir
potansiyele sahiptir. Bigadiç’in kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi
amacıyla; SWOT analizi tekniğinden faydalanılarak, Bigadiç ilçesinin
kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmiştir.
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Tourism demand in our country is in a significant increase due to the
effects of socio- economic changes. It is very important to develope
alternative tourism varieties in order to be able to respond this demand and
to provide more benefits than tourism. One of these varieties of tourism is
rural tourisim which provides direct effect to the rural development.
In this studying, Bigadiç district of Balıkesir province, which is important
in terms of rural tourism in Turkey, was tackled. In adition to having the
world’s most important boron deposits, Bigadiç has also increased its
momentum in agriculture, animal husbandry and industrialization in recent
years and has an important potential in terms of thermal tourism. In order
to determine the rural tourism potential of the Bigadiç district was
evaluated.

