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Dünden bugüne AR-TUR
Sirküler 2013





SUNUŞ

3

“Bir şahsın, yaşadıkça 
memnun ve mutlu olabilmesi 
için lazım gelen şey; kendisi 
için değil, kendisinden sonra 
gelecekler için çalışmasıdır.”



4

SİRKÜLER AĞUSTOS 2013

4

Saygıyla anıyoruz.
Özer TÜRK

AR-TUR Turizm 
Endüstri A.Ş.
Kurucusu ve 
İlk Başkanı

TARİHÇE

Ar-Kent Tatil Sitesi rahmetli Sayın Özer TÜRK önderliğinde Ar-Tur Turizm End. A.Ş. 

adıyla 19 Haziran 1968 yılında kurulmuştur.

Ar-Kent Tatil Sitesi Kuzey Egenin eşsiz koylarında, 2.165.000 m2 lik bir alana 

kurulmuş, Balıkesir’e 2 saat, İzmir’e 2,5 saat, Ayvalık’a 20 dakika mesafede 

Avrupa’nın ikinci büyük tatil sitesidir.

Jandarma Karakolu, kendine ait özel itfaiye aracı, eğitimli personeli ve her koyda 

bulunan cankurtaranları ile site sakinlerine tam kapsamlı bir güvenlik sunarken 

sadece sakinlerin beğeni ve takdirlerini toplamakla kalmayıp, dışarıdan gelen 

misafirlerimizin de beğeni ve takdirlerini toplamaktadır. Bünyesinde, 150 yataklı 

dinlenme tesisi, süper marketleri, restoranları, açık hava sineması, tam gün hizmet 

veren doktor ve hemşiresi, eczanesi, açık hava diskosu ve diğer eğlence-dinlence 

mekânları ile tam teşekküllü bir yaşam alanıdır.

Toplamda 1738 müstakil villanın bulunduğu Ar-Kent Tatil Sitesi, kurulduğu günden 

bu yana sürekli gelişen, sürekli hareket halinde, yaşanan, yaşatan, mutlu eden, 

huzur veren bir cennet mekânıdır.
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ONDÖRT 
YILIN 
ARDINDAN

Sait OCAKTAN

AR-TUR Turizm 
Endüstri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sizleri şahsım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarım adına selamlıyor, geçmiş 

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi huzurlu ve 

güven içinde bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum.

Değerli ortaklarımız, göreve geldiğim 1999 yılından bugüne kadar, dönem dönem beraber çalıştığım 

yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla ve tabiki sizlerle, Ar-Tur’u yenilemek, gençleştirmek ve bizden 

sonraki nesillere sağlam temeller üzerinde duran bir tatil sitesi haline getirmek için var gücümüzle 

çalıştık. Ar-Tur’un yaptığımız yatırımlarla değerine değer katması ve her geçen gün kazancını artıran 

bir şirket olması için sizlerden aldığımız ilham, destek ve güçle çalışmaya devam ediyoruz. 

Göreve geldiğimiz günden bugüne sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz ve Ar-Tur için yaptığımız 

yatırımlarımız sizlerce de bilinmektedir. Daha önce sizler için yayımlamış olduğumuz renkli 

sirkülerimizde son dönemdekilerini paylaştığımız hizmetlerimizi bu kere de geçmişten bugüne 

kronolojik sıralamayla sizlerle paylaşmak istedik.

Ar-Tur’u diğer tatil sitelerinden ayıran ve fark yaratan sadece coğrafi ve fiziki özellikleri değil, sosyal 

tesisleri, işletmeleri, mavi bayraklı plajları, biyolojik arıtma tesisi, diğer yaşam alanlarıdır. Bu bakımdan 

Ar-Tur, dünyada eşine az rastlanır bir tatil cenneti olma statüsünü her zaman korumaktadır. 

Bugüne kadar sergilediğimiz tüm gayret ve hizmet aşkı, siz değerli ortaklarımıza olan vefa 

borcundan olduğu kadar, aynı zamanda bizden sonraki kuşakların bizim yaptıklarımızı çok daha 

ileriye taşıyacağı umudu ve inancından doğmaktadır.

Sizlere sunduğumuz hizmetleri var eden değerli katkılarınızı, fikir ve görüşlerinizi bundan sonra da 

bizlerle paylaşmanızı bekliyor, 31.08.2013 günü yapılacak olan 45. Olağan Genel Kurulu’muzun 

Ar-Tur’a hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle bir kez daha en derin saygılarımla sizleri selamlıyorum.
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Yönetim ve Denetim Kurulu

İdari Kadro

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan - Murahhas Üye : Sait Ocaktan - İş Adamı

Başkan Vekili - Murahhas Üye : M. Zeki Özkan - Yer Bilimci

Murahhas Üye : Nadim Köse - İnşaat Mühendisi

Üye : Şevki Numanoğlu - Yüksek Mimar

Üye : İlhan Erdinç - Makine Mühendisi

Üye : M. Kemal Gürçay - Eurest Bölge Direktörü

Üye : C. Nevres Erbaşı - Avukat

Denetim Kurulu Üyeleri

Ramazan Kardeş  : Mali Müşavir

Erdal Ünal : Doktor

Erkan Dağıstanlı : Emekli Havacı Albay

Emine Kılınç : Muhasebe Müdürü – Genel Müdür Vekili

Afize Mutlu : İşletme Amiri

Enver Eti : İşletme Şefi

Turan Armutçu : İşletme Şefi  Yardımcısı

Nuriye Övüç : Tahsildar – Veznedar

Zuhal Güngör : Halkla İlişkiler

Meltem Özatanlar : Muhasebe Memuru

Sunay Başaran : Muhasebe Memuru ve Mutemet

Özlem Başaran : Sekreter

Dilek Dalgaç : Çay Ocağı Görevlisi
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Sağlık Ocağı (2000 yılı)
Sağlık hizmeti önceki yıllarda, günde sadece 2 
saat görev yapan bir doktor tarafından 
verilmekteydi. 1999 yılının Ağustos ayında göreve 
geldiğimizde yapılan görüşmeler neticesinde 
Artur’a tam gün çalışan bir doktor ve bir hemşire 
tayini yaptırılmış ve hemen akabinde tam 

teşekküllü bir sağlık ocağı yapılarak ortaklarımızın 
hizmetine sunulmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
tam gün olacak şekilde bir doktor ve bir hemşire 
tayini Yönetim Kurulumuz tarafından yaptırılarak 
15 Haziran 2013 tarihinden itibaren yeni doktor ve 
hemşiremiz görevlerine başlamışlardır. 

Biyolojik arıtma tesisi (2000 yılı)
Göreve geldiğimiz 1999 yılında siz değerli 
ortaklarımıza Yönetim Kurulu olarak yapmayı 
vaat ettiğimiz işlerin başında Biyolojik Arıtma 
Tesisi gelmekte idi. Bu tesisin kurulması için 
çeşitli firmalardan alınan teklif ve projeler 
titizlikle TÜBİTAK uzmanlarına incelettirilmiş; bu 
inceleme ve araştırma neticesinde Gezer 
Group-Geoma firmasının plan ve projeleri 

uygun görülmüştür. Buna istinaden ISO 9001 
kalite belgesine sahip Gezer Group-Geoma 
şirketine bağlı Gesu şirketine ihale edilmiştir. 
Biyolojik arıtma tesisimiz 2000 yılında bitirilmiş 
olup, o tarihten bu yana problemsiz bir şekilde 
çalışmaktadır. Bu tesis 10 bin kişi ve üzeri 
kapasitede olup, Edremit Körfezi ve civarında 
örnek teşkil etmektedir.



8

SİRKÜLER AĞUSTOS 2013

Geçtiğimiz yıllarda Artur tatil sitesinin en önemli 
sorunlarından birisi yolların aşırı derecede 
bozuk olmasıydı. Bu yolların bakımı ve ıslahı 
gerekmekteydi. Yönetim Kurulumuz tarafından 
yapılan araştırmalar sonucunda parke taşının 
dayanıklı ve ekonomik olduğu tespit edilerek 
2000 yılında tam otomatik parke taş basımı 
makinesi satın alınmış ve hizmete sokulmuştur. 
2013 yılına kadar toplamda 160.000 m2 taş 
basımı gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre; 2013 
yılında 23.466 m2, 2012 yılında 18.520 m2, 
2011 yılında 15.000 m2 olmak üzere toplam 
56.986 m2 kilit parke taş basılmıştır. Yine 

ayrıca, 2010-2011 yılları arasında yüksek 
dozajlı hazır beton kullanılarak 58.502 m2 ara 
yol ve 5.420 m2 de iz yolu yapılmıştır. 

Tesisimizin faaliyete geçtiği 2000 yılından bu 
yana Artur’da toplam 220.000 m2 (takribi 27 
futbol sahası) civarında yol parke taşı 
döşenerek ortaklarımızın hizmetine 
sunulmuştur. Böylece, Artur’un yol sorunu 
kendi imkanlarımızla büyük ölçüde 
halledilmiştir. Bu yılda da eksik kalan ara 
yolların ve otoparkların yapımına devam 
edilecektir.

İtfaiye aracının alınması (2001 yılı)
Yangında anında ve ilk müdahale, meydana 
gelebilecek olası felaketlerin önüne geçmeyi 
sağlayan en önemli faktördür. Bu bilinçle hareket 
eden şirketimiz, sitemizde meydana gelebilecek 
her türlü yangın tehlikesine anında müdahale 
edilebilmesi için Ar-Tur’un ihtiyacına cevap 
verebilecek güç ve kapasitede bir adet itfaiye 
aracını 2001 yılında alarak hizmete sunmuştur. 
İtfaiye aracımız, su tankı dolu halde 24 saat 
vardiyalı olarak görev yapan iki şoförüyle birlikte  
hazır olarak Ar-Tur giriş kapısında beklemektedir.

Kilitparke taş tesisi kurulumu (2000 yılı)
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İsale hattı (2004 yılı)
Sık sık arıza yaparak Artur’un günlerce susuz 
kalmasına neden olan eski isale hattının 
yenilenmesi için 1 Mart 2004 tarihinde yeni 
isale hattı yapımına başlanmış ve 15 Haziran 
2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Yeni isale 
hattının plan-projeleri ve kontrolleri bu konunun 

uzmanı İller Bankası mimar ve mühendislerine 
yaptırılmıştır. Yaklaşık 7 km uzunluğundaki yeni 
isale hattı, Artur’un önümüzdeki yıllarda da su 
taşıma ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, 
yapıldığı günden bugüne kadar problemsiz 
olarak hizmet vermektedir.

Mavi bayrakların alınması (2002 yılı)
Dünyada gelişen çevreyi koruma bilincine paralel 
olarak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından 
plajlar için belirlenen 27 kriter, 2013 yılı itibariyle 
33’e çıkarılmıştır. Bu kriterlerin bir kısmı zorunlu (z), 
bir kısmı klavuz (k) kriterlerdir. Bu kriterleri 
sağlayan plajlar, 1 yıl süre ile, Mavi Bayrak 
verilerek ödüllendirilmektedir. Uluslararası Çevre 
Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen denetimler 
sonucu, her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz suyu 
temiz çıkmış olup, her üç koyumuzda da 2002 

yılından bu yana dalgalanan Mavi Bayraklar bu yıl 
da dalgalanmaya devam etmektedir. 
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Üç bloktan oluşan 3344 m2 inşaat alanına 
sahip, PTT’ye ait eski binalar alınarak yapılan 
tadilatlar neticesinde Ar-Tur A.Ş. Dinlenme 
Tesisleri adıyla 32 adet apart daire, 16 adet 
otel odası ve 8 adet müştemilat faaliyete 
sokulmuştur.
- 1. Blokta 10 daire
- 2. Blokta 12 daire
- 3. Blokta 2 daire
- 3. Blokta 16 adet iki yataklı otel odası
- 3. Blokta 2 adet büyük salon
- Bodrum katta 1 adet soğuk hava odası
- Bodrum katta 2 adet büyük depo
- Bodrum katta 2 adet mutfak 

- Bodrum katta 1 adet yemek salonu 
- Müdürlük binası üstünde 8 adet apart

PTT binalarının alınarak dinlenme tesisi olarak kullanıma 
açılması (2006 yılı)
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Eczane (2007 yılı)
Ar-Tur’un merkezinde bulunan Sağlık Ocağı’nın 
hemen yanına 2007 yılında eczane yapılarak 
ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur. Eczanemiz 
yaklaşık 6 yıldır hizmet vermektedir. Eczanemizin 
kiracısı bu yıl değişmiştir. Eczanemiz, yeni kiracısı 
tarafından yenilenerek hizmet vermeye başlamıştır. 
Kış aylarında da Artur’da ikamet eden ortaklarımız 
düşünülerek eczanemizle 12 ay boyunca hizmet 
verecek şekilde sözleşme imzalanmıştır. 

Kanalizasyon inşaası (2008 yılı)
Bilindiği üzere Ar-Tur Tatil Sitesi’nin kanalizasyon 
şebekesi 1970’lerde o yılların teknolojisiyle, BÜZ 
denilen borular kullanılarak yapılmış ve ekonomik 
ömrünü tamamlamıştır.

BÜZ’ler kanal sularının asitik ortamında 
eridiğinden, pis sular yeraltına ve denize sızmakta, 
çevre kirliliğine neden olmaktaydı. 2008 yılında 
kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başlanmış 
olup, 3 yıl içinde kısmen tamamlanmıştır. Aynı 
zamanda sahil kollektörleri yenileme çalışmalarına 
başlanmış ve 3 yıl içinde bütün sahil kollektörleri 
tamamlanmıştır. Kanalizasyon çalışmalarında tuzlu 
su ve kanalizasyon sularından etkilenmeyen 
POLİETİLEN korige borular kullanılmıştır. Beton 
bacalar ve diğer beton imalatlarda asitik ortama 
dayanıklı SULFATLI çimento kullanılarak imalatlar 
yapılmıştır. Kanalizasyon yenileme çalışmaları 
tamamen maaşlı işçilerimiz ve iş makinelerimiz 
kullanılarak en ekonomik bir biçimde yapılmıştır.

Şu anda ortaklarımıza hizmet vermekte olan 
Genel Müdürlük binasının içinde ve dışında 
ciddi anlamda tadilat yapılmış ve binanın 
çehresi tamamen değiştirilmiştir. Salon kısmı 
genişletilerek ortaklarımız için dinlenme ve 
bekleme salonu oluşturulmuş, ortaklarımızın 
işlerini daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde 
yapabilmeleri için gerekli tüm koşullar 
sağlanmıştır.

Genel Müdürlük binasının yenilenmesi (2007 yılı)
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2010 yılında Şirketimiz tarafından satın alınan 
51.700 m2 arazi ve zeytinlik Artur’un en güzel 
yerindedir. Bu arazinin bizim dışımızdaki kişi 
veya kuruluşlara satılması durumunda, 
Artur’daki huzurlu yaşamın büyük ölçüde zarar 
göreceğini düşünen Yönetim Kurulumuz, 25 
Kasım 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 
kararıyla, yine çok zorlu bir süreçten geçerek 
bu araziyi şirketimize ve siz değerli 
ortaklarımıza kazandırmıştır. Bu bakımdan 
ileriki nesillere bırakacağımız bu miras için çok 
gururluyuz.

Dubaların faaliyete geçirilmesi 
(2012 yılı)
2012 yılında Büyük Güvercin Koyuna 1 adet, 
Küçük Güvercin Koyuna 1 adet, Martı Koyuna  
1 adet, Gemiyatağı ve Tilki Koylarına birer adet 
olmak üzere toplam 5 adet yüzer platform alınmış, 
ortaklarımızın ve gençlerimizin eğlenmesi için 
hizmete sunulmuştur.

Cankurtaran kuleleri (2012 yılı)
Güvercin, Martı, Gemiyatağı ve Tilki Koylarına 
2012 yılında cankurtaran kuleleri yapılmış, bu 
konuda da cankurtaran ekibi kurulmuştur. Bu 
arkadaşlar kurslara gönderilmiş, eğitimlerini 
tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. Eğitimli ve 
diplomalı, çok iyi yüzme bilen arkadaşlarımızdan 
oluşan cankurtaran ekibimiz, deniz mevsiminin 
gelmesi ile ortaya çıkabilecek boğulma 
tehlikelerinin yaşanmaması için geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da görevlerini başarıyla devam 
ettirmektedirler.

51.700 m2 arazinin alımı (2010 yılı)
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Bildiğiniz gibi Artur genelinde tuvaletler artık 
kullanılamaz haldeydi. Bu yıl, Güvercin, Martı 
ve Gemiyatağı koylarında bulunan tuvaletleri 
özürlü kabinleri de dâhil olmak üzere 
yenileyerek sizlere daha iyi hizmet verecek 
şekilde yeni sezona hazır hale getirdik. 
Tuvaletler değerli ortak ve misafirlerimizin 
hizmetine sunulmuştur.

Umumi tuvaletlerin yenilenmesi (2013 yılı)

Burhaniye merkez bina tadilatı 
(2013 yılı)
Uzun zamandır kullanılmayan ve Burhaniye’nin en 
gözde yerinde bulunan Genel Müdürlük Merkez 
Binası içinde yapılan tadilatla, her katta 2 adet ofis 
olmak üzere toplamda 8 adet ofis oluşturulmuş ve 
5.(teras) kat da kafeteryaya dönüştürülmüştür. 
Binanın tadilat işleri devam etmekte olup, bu yılın 
güz dönemine yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 
Tadilatın bitimiyle birlikte yeni kiracılarıyla 
Şirketimize gelir getirecektir. 
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Güvenlik kamerası (2013 yılı)
Değerli Ortaklarımızın huzuru ve güvenliği için 
2010 yılında Ar-Tur giriş kapısına güvenlik 
kamerası kurularak hizmete sokulmuştur. Bu sene 
de giriş kapısındaki mevcut güvenlik kameraları 
son teknolojiye uygun olarak yenilenmiştir. 24 saat 
esasına uygun olarak çalışmakta olan güvenlik 
kameraları ile Ar-Tur giriş kapısı sürekli 
denetlenmektedir. 

Şok Marketler A.Ş. ile Yönetim Kurulumuzun 
yapmış olduğu görüşmeler sonucu, günlük 
alışverişlerinizde sizlere alternatif yaratmak için, 
Şirketimizin depo olarak kullandığı alan, Şok 

Marketler A.Ş. tarafından restore edilmek suretiyle 
kiraya verilmiştir. Şok Marketler A.Ş. ile sözleşme 
imzalanmış olup, elde edilecek kira geliri Şirketimizin 
önemli gelir kaynakları arasında yerini almıştır.

Yeni su kuyuları (2013 yılı)
Gömeç ovasında bulunan 3 adet su kuyusu 17 
sene önce faaliyete girmiş ve bu yıla kadar 
faaliyetlerini aksatmadan sürdürmüştür. Ancak, 
bu kuyuların her an göçebilecekleri endişesini 
taşıdığımızı daha önceleri de sizlerle 
paylaşmıştık. Maalesef bu yıl bu kuyular 
ekonomik ömürlerini tamamlamış ve 
göçmüştür. Göçen kuyuların yerine 3 adet yeni 
kuyu açtırılmış ve hizmete girmiştir. Su kuyular 
bugünkü yeni teknolojiye göre yapılmış olup, şu 
an itibariyle Ar-Tur’un yaklaşık 20 senelik su 
problemi halledilmiştir.

Ar-Tur Şok Market’in açılması (2013 yılı)
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Restoranların tadilatı (2013 yılı)
Güvercin Koyu Cafe-Bar (Taverna) yeni kiracısı 
tarafından tadilatla yeni görünümüne 
kavuşturularak sizlerin hizmetine sunulmuştur. 
Tavernanın arkasında bulunan alanda da 
yenileme yapılarak tavernanın arka duvarının 
yağmur sularından zarar görmesi engellenmiş, 
aynı zamanda diğer balık restoranına ve 
mendireğe bağlı kayık ve teknelere erzak ve 
malzeme götürmek isteyen ortaklarımızın 
ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

Sosyal tesislere internet erişimi 
(2013 yılı)
Sosyal tesislerden istifade eden misafirlerimizden 
gelen talepler doğrultusunda, internet erişimi 
konusunda çalışmalar bitirilmiştir. Bu hizmet, 
sezon boyunca Sosyal Tesislerden istifade eden/
edecek olan ortaklarımızın ve misafirlerimizin 
kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur.
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Plajlarımızın bakımı (2013 yılı)
Deniz kıyılarındaki plajların ve işletmelerin 
önlerinde bulunan gölgeliklerin, uzun yıllardan 
beri deniz suyu ve doğa şartlarının etkisinden 
dolayı eskimiş olduğu ve bu nedenle de 
ortaklarımızın yararlanmaları için plajlara ve 
işletmelere toplam 677 adet yeni kamış 
gölgelik yaptırıldığını daha önce sizlere 
duyurmuştuk. Bu yıl bu kamış gölgeliklerin de 
yeterli gelmediğini gördük. Yeni yılla birlikte 
plajlarımızın kullanılabilecek alanlarına ve 
işletmelerin ihtiyaçlarına göre yeni kamış 
gölgelikler yaptırılarak ortaklarımızın hizmetine 
sunulacaktır. 

Ayrıca, plajlarda bulunan 27 adet soyunma 
kabininin kasa ve kapıları ile içlerindeki oturma 
bankları çok fazla eskimiş olduğu için, uzun 
zamandan beri değiştirilemeyen bu kasa ve 
kapılar ile oturma bankları değiştirilerek 
yenilenmiş olup, siz ortaklarımızın kullanımına 
sunulmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış 
aylarında denizlerdeki kabarma ve çekilme 
olaylarından ve aşırı yağışlardan dolayı, 
plajlardaki kumlar azalmıştır. Bu yıl sezona 
başlamadan toplam 40 kamyon ince deniz 
kumu Güvercin, Martı, Gemiyatağı ve Tilki 
Koyu plajlarına serilerek takviye yapılmıştır.
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İşletmeler
Aşağıda 1999-2013 yılları arasında Ar-Tur Tatil 
Sitesi’nin ihtiyacı olan, aynı zamanda ortaklarımıza 
hizmet ve şirketimize gelir getirmek amacıyla 
yaptırılan işletmelerin listesi bilginize sunulmuştur.
1- Küçük Koy Balık Restoran
2- Büyük Güvercin Koy Balık Restoran
3- Tilki Koyu Restoran ve Tesisleri
4- Spor Kompleksi Kafeterya
5- Ar-Tur Migros
6- Güvercin Koyu Restoran
7- Martı Koyu Lokal
8- Güvercin-Martı Koyu Dondurma Büfeleri
9- Zeytinyağı ve Peynir Satış Yeri

10- Ar-Tur Eczane
11- Güvercin Koyu Yeni Market
12- Martı Koyu Yeni Market
13- Tilki Koyu Yeni Cafe-Bar ve Tesisleri
14- Martı Koyu Pastane
15- Havuz Bar ve Gazino
16- 8 adet Ofis (Burhaniye Merkez Binasında)
17- Telekom Binası
18- Ar-Tur Şok Market
19- Güvercin Koyu Lokal
20- Telekom Binasının Yapımı
21- Güvercin Koyu Market üstünde 6 adet dükkân
22 Burhaniye Şok Market
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

Bilinmeyen Numaralar 11811

Telefon Arıza 121

Arkent Giriş Kapısı 0266 358 11 77

Arkent Jandarma Karakolu 0266 358 27 57

Arkent Sağlık Ocağı 0266 358 11 86

Arkent Şirket Danışma 0266 358 11 85

Arkent Dinlenme Tesisleri 0266 358 16 02

Arkent Aygaz Tüp Bayii 0266 358 13 87

Arkent Sinema 0266 358 30 01

Arkent Arıtma Tesisi 0266 358 35 50

Arkent Şirket Faks 0266 358 16 03

Arkent Şirket İtfaiye 0538 248 86 30

Arkent İçme Suyu (Erikli) 0266 358 30 01 

Arkent İçme Suyu (Düdüklü) 0266 358 16 00

Arkent Ekmek Fırını 0266 358 31 84

Arkent Postane 0266 358 11 11

Arkent Kamil Koç Otobüs İşl. 0266 358 23 33

Arkent Eczane 0266 312 22 73

Arkent Migros 0850 310 23 30

Arkent Şok 0533 166 05 51

Arkent Gençlik ve Spor Kulübü 0266 358 32 49

Burhaniye Devlet Hastanesi 0266 412 69 99

Karaağaç Bel. Başk. 0266 367 70 12

Burhaniye Şubesi Akbank 0266 422 13 66

Burhaniye Şubesi İş Bankası 0266 412 50 11

Burhaniye Şubesi Halk Bankası 0266 412 82 11

Burhaniye Şubesi Ziraat Bankası 0266 412 90 20

Gömeç Şubesi Ziraat Bankası 0266 357 10 24

Burhaniye Şubesi Denizbank 0266 412 16 22

Burhaniye Şubesi Yapı Kredi Bankası 0266 422 21 00

Burhaniye Şubesi Garanti Bankası 0266 422 16 06

Martı Koyu

Martı Market 0266 358 17 62

Kaymakam Çamı Cafe 0266 358 15 63

Martı Lokanta – Lokal 0266 358 31 10

Çay Bahçesi 0266 358 26 43

Pide Fırını 0266 358 14 84

Kırçiçeği Cafeterya 0266 358 25 30

Gemi Yatağı Koyu

Çay Bahçesi 0266 358 21 56

Pide ve Kebap Salonu 0266 358 30 00

Market 0266 358 16 00

Tilki Koyu

Tilki Koyu Bar – Restaurant 0266 358 33 20

BANKA HESAP NUMARALARI

Banka Adı Banka Şubesi Şube Kodu Hesap No Iban Numarası

İşbank Burhaniye 2122 2975 TR 8800 0640 0000 1212 2000 2975

Denizbank Edremit 2550 1234159 TR 3900 1340 0000 1234 1590 0001

Akbank Burhaniye 224 198 TR 3200 0460 0224 8880 0000 0198

Halkbank Burhaniye 246 10000001 TR 9500 0120 0924 6000 1000 0001

Ziraatbank Gömeç 782 9011207 TR 1500 0100 0782 0901 1207 5001

Posta Çeki Gömeç 298778

Güvercin Koyu

Çay Bahçesi 0266 358 18 98

Market 0266 358 24 83

Sini Pide Salonu 0266 358 12 37

Ayışığı Balık Restaurant 0266 358 27 00

Denizatı Balık Restaurant 0266 358 28 12

Zeytin Restaurant 0266 358 31 50

Göl Gazinosu 0266 358 34 44

Taverna 0266 358 30 26

Disco 0266 358 20 30

Güvercin Havuz Bar 0266 358 30 26

Kuaför Dükkan 0266 358 17 80

Küçükkoy Dondurma Satış Yeri 0266 358 35 45

Küçükkoy Büfe 0266 358 23 98





TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
GÖMEÇ

Artur Turizm Endüstrisi A.Ş. 
Arkent Tatil Sitesi Gömeç, Balıkesir

Tel: 0266 358 11 85 – 358 11 81
Faks: 0266 358 16 03 

www.arturarkent.com | www.arturtatilsitesi.com
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