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Güney Marmara destinasyonu

Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti¤i,

dünyan›n eflsiz do¤a parças› ve klimas›

Marmara Bölgesi

‹stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl›kta, dünyan›n en zengin turizm destinasyonu.
Tarih, do¤a, deniz, kum, günefl ve sa¤l›k turizmi...

Türkiye’nin en önemli metropolü ‹stanbul’a, sanayi ve k›fl turizminin bölgedeki en
önemli flehri Bursa’ya, Ege ve Akdeniz’e geçit veren bo¤az› ve tarihi dokusuyla
Çanakkale’ye yak›nl›¤› ile Band›rma, Erdek ve Gönen; Güney Marmara’da çok önemli
bir konuma sahiptir.



Güney Marmara birçok medeniyetin
buluflma noktas› olmas› nedeniyle çok
zengin bir kültüre sahiptir. Truva'dan
Bizans'a, Kyzikos'tan Daskyleion'a kadar
5000 y›ll›k tarihi miras›yla kültürel bir
mozai¤in en güzel örneklerinden birini
oluflturuyor.



Band›rma
Band›rma önemli bir liman kentidir.

‹stanbul, Bursa ve ‹zmir illerinin
ortas›nda Güney Marmara'n›n en göze

çarpan kentlerinden biridir.

Band›rma ve çevresi turizm aç›s›ndan
zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca

ünlü Kuflcenneti, antik ça¤lar›n iki
önemli dönemine ait Kyzikos ve

Daskyleion kaz›lar›, Kap›da¤'da do¤a
turizmi, Erdek ve Avfla'da deniz turizmi,

Gönen ve Manyas'da termal turizm
bölgemizin önemli zenginlikleri

aras›nda yer almaktad›r.





Band›rma, sahip oldu¤u kara, deniz, hava ve demiryolu ulafl›m olanaklar› ile, ulafl›m› oldukça kolay bir
yerleflim birimidir. Karayolu ile; Bal›kesir üzerinden Ege'ye ve güneye, Bursa üzerinden tüm Anadolu'ya
ve ‹stanbul'a, Çanakkale üzerinden de Trakya'ya, k›saca yurdumuzun her yan›na rahat ulafl›m olana¤› olan
bir kenttir.

Denizyolu ulafl›m›nda da Band›rma, son derece rahat bir konumda bulunmaktad›r. Geliflmifl ve donan›ml›
liman› ile Marmara Bölgesi'nin girifl kap›s› özelli¤ini tafl›maktad›r. 1998 y›l›nda bafllat›lan ‹stanbul-Band›rma
aras›ndaki h›zl› feribot (araç+yolcu) ve deniz otobüsü (yolcu) seferleri, Band›rma ‹stanbul ulafl›m›na büyük
kolayl›k getirmifltir. Yaz aylar›nda karfl›l›kl› alt› seferin üzerine ç›kan yo¤un tafl›ma program› ile iki saat
gibi k›sa bir zamanda, üstelik rahat bir yolculukla ‹stanbul'a ulaflmak mümkün.

Demiryolunu tercih edenler içinse her gün yap›lan Band›rma-Bal›kesir-‹zmir aras›ndaki düzenli tren seferleri,
farkl› bir ulafl›m alternatifi sunmaktad›r.

6. Ana Jet Üs Komutanl›¤›'na ait hava meydan› gerekti¤inde her türlü uça¤›n kalk›p inmesine imkan
sa¤lamaktad›r.



Ülkemizin do¤al güzellikleri aras›nda ayr› bir yeri olan Band›rma Kuflcenneti Milli Park›, Kuflgölü'nün kuzeydo¤u
k›y›lar›nda yer al›r. Band›rma-Bal›kesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla
Kuflcenneti'ne ulafl›l›r.

Kuflcenneti'nin “Milli Park” olarak ayr›lmas›n›n tek nedeni, bar›nd›rd›¤› kufl topluluklar›d›r. Kuflcenneti
Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olan›d›r. Küçüklü¤üne ra¤men, Kuflcenneti en çok ziyaretçi çeken
milli parklardan birisidir.

Kuflcenneti'nde 1975 Haziran›na kadar 138 kufl türünün varl›¤› tespit edilmifltir. Daha sonra çeflitli zamanlarda
yap›lan say›mlar sonucunda bu rakam 255'e ç›km›flt›r. Kufl türlerinden 66 tanesi milli parkta düzenli olarak
her y›l kuluçka toplulu¤una kat›lmaktad›r. Geri kalanlar ise göçler s›ras›nda Kuflcenneti'ne u¤ramaktad›r.

“Band›rma Uluslararas› Kuflcenneti Kültür ve Turizm Festivali” ülkemizde do¤a ve çevre korumac›l›¤›n› konu
alan tek festivaldir. Avrupa Konseyi taraf›ndan verilen A diplomal› Kuflcenneti Kültür ve Turizm Festivali
her y›l haziran ay› içinde gerçekleflir. Bu festivalin amac› ülkemizin hatta dünyan›n çevresel sorunlar›n›n
çözümlenmesi, bu konuda kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerinin çekilmesidir. Ayr›ca, festival bünyesinde
gerçeklefltirilecek etkinliklerle halk›n sosyal yaflam›na canl›l›k getirip Band›rma'n›n tan›t›m›na katk›da bulunmas›
aç›s›ndan önemlidir.



Band›rma'ya 10 km, Erdek'e de 15 km uzakl›kta bulunan Edincik, zeytin ve üzüm ba¤lar› aras›nda
yer alan bir ilçedir.

Edincik'in tarihi ise çok eskilere dayanmaktad›r. 1966 y›l›nda Gönen yolu üzerinde yap›lan kaz›da
ilk yerleflimin izlerine rastlanm›flt›r. Kaz›da M.Ö. 4. yüzy›ldan kalma mermerden yap›lm›fl iki adet
mermer an›t mezar tafl› bulunmufltur. Edincik önceleri Kap›da¤ yöresinde egemenlik kurmufl olan
Kyzikos kentinin yönetiminde kalm›flt›r. Edincik Kyzikos flehrinin sayfiyesi idi. Bergama ve Truva’ya
ba¤layan yollar›n üzerindeydi. Narl›k ve Bardakl› bölgelerinde bulunan höyüklerde Truva II
dönemine denk gelen seramikler bulundu.

Edincik halk›n›n geçim kayna¤›n›n büyük ço¤unlu¤u zeytincili¤e ve yumurtac›l›¤a dayanmaktad›r.

Band›rma çeflitli iklim özellikleri gösterse de hakim olan Marmara iklimidir. Ancak Akdeniz, Ege
ve Karadeniz iklimlerinin etki alan› içindedir.



Band›rma'n›n içinde bulundu¤u bölgede yap›lan kaz›larda M.Ö. 6 bin y›l›na ait kal›nt›lar tespit edilmifltir.
M.Ö. 2 bin sonlar›nda bölgenin Osmanl› egemenli¤ine girinceye kadarki dönemde bölgede büyük bir
kültür moza¤inin yafland›¤›; Frig, Lidya, Mysial›, Trak, Pers, Makedon, Roma ve Bizans kültürlerinin
etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Farkl› uygarl›klar sonras› ayn› bölgede kurulan Band›rma, çok zengin bir
mirasa sahiptir.

Band›rma Arkeoloji Müzesi devlet - vatandafl iflbirli¤i ile yap›lm›fl, teflhir ve tanzim iflleri tamamlanarak
Haziran 2003 tarihinde ziyarete aç›lm›flt›r.

Bahçesi ile birlikte 4500 m2'lik bir alana sahip olan müze binas› 750 m2 olup, bodrum ve zemin kat
olarak bal pete¤i plan›nda yap›lm›fl, çat›s›ndaki fenerleriyle Osmanl› Dönemi mimarisini and›rmaktad›r.
Bahçe en altta otopark alan› olmak üzere sekiler fleklinde düzenlenmifl ve çeflitli dönemlere ait eserlerle
donat›lm›flt›r.

Müzede Eski Tunç Ça¤›ndan bafllay›p, 20. yüzy›l bafllar›na kadarki sürede bölgede hüküm süren tarihi
dönemlere ait eserler titizlikle sergilenmektedir. 1149 adet envanterli eseri bulunan müzenin teflhir
salonlar›nda sergilenen eserlerin büyük ço¤unlu¤u Daskyleion Ören Yeri ve Kyzikos Antik Kenti’nde
yap›lan bilimsel kaz›lardan ç›kart›lan eserlerdir. Eserlerde a¤›rl›k Pers ve Roma dönemine ait olup, M.Ö.
5-4 yüzy›la ait mühür bask›lar› (bulla), ayn› döneme ait mezar steli, attis karyatid'i, kharitleri (ilham
perileri) simgeleyen rölyef, Kyzikos sikkeleri ve Pers sikkeleri öne ç›kan tarihi eserlerdir.



Erdek

Erdek, Asya ve Avrupa aras›nda ekonomik, kültürel bir köprü olan
Anadolu'nun en zengin ve en kalabal›k nüfusunun yaflad›¤› Marmara
Bölgesi'ndeki ilk turizm merkezidir.

M.Ö. 361 y›l›ndan önce bütün Kap›da¤ ile birlikte Kyzikos'un
egemenli¤ine girmifltir. Helenistik ça¤ boyunca sürekli olarak yükselip
parlayan Kyzikos'un yan›nda gittikçe önemini yitiren Artake, Roma
döneminde de bu sitenin bir d›fl mahallesi durumuna düflmüfltür.
Bizans ça¤›yla beraber limanlar› ihmal edilen ve depremlerle y›k›lan,
binalar›n›n tafllar› ya¤ma edilen Kyzikos'un gerilemesiyle giderek
geliflmeye bafllam›fl ise de Kyzikos'un ününe yetiflememifltir.



‹stanbul'a 2,5 saatlik ulafl›m mesafesinde  bulunan tarih, do¤a, deniz,
kum, günefl ve sa¤l›k turizmi imkan ve çeflitlili¤i ile dünyan›n en zengin
turizm destirasyonlar›ndan biridir.

Erdek; tarih kokan dokusu, mavi bayrakl› temiz denizi ve uzun sahil
fleridi ile Türkiye'nin ilk turizm merkezidir. 34,75 km uzunlu¤undaki
k›y› fleridi ile Bal›kesir ilçeleri aras›nda dördüncü, 14,5 km plaj uzunlu¤u
ile de üçüncü s›radad›r. Erdek'in görülmeye de¤er yerleri aras›nda;
Zeytinliada, Apostol Mesiresi, Kyzikos Harabeleri, Seyitgazi Tepesi,
çevre köyleri, yar›mada çevresine da¤›lm›fl Marmara Adas›, Paflaliman›
Adas› ve Avfla Adas› yer al›r. Erdek'ten Marmara ve Avfla adalar›na
her gün feribot seferleri vard›r.

1248 oda, 3001 yatak kapasiteli 27 otel, 250 oda 1170 yatak
kapasiteli 15 motel ve birçok pansiyon ile Erdek'te farkl› konaklama
seçenekleri bulunmaktad›r.







3 bin y›ll›k tarihi geçmifle sahip olan ilçede kal›nt›lar› bulunan 40 bin kiflilik
Kyzikos Arenas›, içinde su savafllar› yap›lan tek örnektir. Ayn› dönemde infla
edilen Hadrianus Tap›na¤› ise kay›tl› dünyan›n en büyük tap›na¤›d›r. Ayr›ca 20
bin kiflilik anfi tiyatroya sahip Arteka kültürel geliflimini tamamlam›fl antik bir
kenttir. Tarihçi Heredot'un iktisadi durumunu da ele alarak üzümünü, flarab›n›,
zeytin ve zeytinya¤›n› methetti¤i Arteka, bat›-do¤u olmak üzere iki ticaret
liman›na bir de askeri limana sahipti. ‹flte bu büyük kültürel mirasa sahip Erdek
hem do¤al güzelli¤i hem de tarihi ile Güney Marmara'n›n en önemli turistik
merkezlerinden biridir.



Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçifl noktas›nda bulunan Erdek'in %78'i orman %15'i de zeytinlik
alandan olufluyor. Do¤al bir klima olan iklimiyle ve bitki örtüsü ile Erdek dünyan›n oksijen oran› en
yüksek yerleflim yerlerinden biridir. Kap›da¤ Yar›madas› çok çeflitli bitki örtüsüyle dünyan›n en zengin
yer floras›na sahip yörelerden biridir.

Ekonomisi tar›m, bal›kç›l›k ve turizme dayal› olan Erdek, kestane ve zeytin a¤açlar› göze çarpmaktad›r.
Marmara'n›n incisi Erdek, mavi bayrakl› denizi ve oksijen deposu olarak an›lan ormanlar› ile mavi ve
yeflilin her tonunu bulabilece¤iniz do¤a harikas› bir turizm cennetidir.



Gönen

Gönen; Marmara Bölgesi’nin güneyinde, Bal›kesir ilinin kuzeybat›s›nda  yer alan, Bal›kesir iline ba¤l›
bir ilçedir.

Antik ça¤lardaki isimleri Asepsus ve Artemea olan ilçe; tarih boyunca çeflitli medeniyetlere de ev
sahipli¤i yapm›flt›r. Bu nedenle Gönen, oldukça zengin bir kültürel ve  tarihi mirasa sahiptir.

Gönen; do¤usunda Band›rma ve Manyas, kuzeybat›s›nda Çanakkale, Yenice ve Biga, güneybat›s›nda
da Balya ile s›n›r komflusudur. Kuzeyde Marmara Denizi, güneyde Ege Denizi ile s›n›rd›r. Her iki deniz
sahiline de kolayca ulafl›labilmektedir.

‹lçenin ekonomisi  tar›m ve hayvanc›l›k, kapl›ca turizmi, tar›ma dayal› sanayi ve oyac›l›¤a dayanmaktad›r.
Çelti¤in en iyi yetifltirildi¤i bölgelerden biridir. Gönen'de kendi ad›yla an›lan Gönen Baldosu, pirinç
kalitesi ve irili¤i kadar lezzetiyle de ad›ndan söz ettiriyor. Marmara ve Ege iklim kufla¤›nda yer almas›
itibariyle her türlü ürün, bitki ve meyve kolayca yetiflebilmektedir.





Eflsiz do¤al güzelli¤iyle dünyaca ünlü Gönen fiehir Park›,
içinde bulunan 4 adet aile çay bahçesi ile her mevsim yerli
yabanc› binlerce turistlere ve ilçe halk›na hizmet vermektedir.

Büyük sanayi kurulufllar› ve iflletmelerine uygun bir bölgedir
ve yeterli altyap›ya sahiptir. Gönen - Band›rma Organize
Sanayi Bölgesi de ilçe ve ülke için büyük ekonomik potansiyel
oluflturmaktad›r.

Gönen, flifa diyar› olarak da an›lmaktad›r. Bu ismin
kullan›lmas›n›n sebebi,  kapl›calar flehri olmas›, de¤iflik
türlerdeki flifal› sular›, her türlü derde deva olan flifal› otlar›,
oksijen deposunu and›ran ormanlar›, ovalar›, akarsu ve
barajlar›, mesire alanlar›d›r.

Gönen; ünlü hikaye ve roman yazar› Ömer Seyfettin, din alimi
mütefekkir Gönenli Mehmet Efendi, Gönen ‹¤ne Oyas› ve
Gönen Baldosu ile ünlenmifl bir ilçedir.



Gönen, 3 bin y›ll›k geçmifle sahip ve günümüzde Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca birçok hastal›¤a
iyi geldi¤i kan›tlanm›fl flifa merkezlerinin bafl›nda yer almaktad›r. Öylesine etkili suyu
var ki ünü tüm dünyaya yay›lm›fl durumdad›r. Kapl›ca sular›n›n iyi geldi¤i rahats›zl›klar›n
bafl›nda; romatizmal ve eklem a¤r›lar›, bel ve boyun f›t›¤›, ameliyat sonras› iyileflme,
ortopedik ve nörolojik rahats›zl›klar gelmektedir. Kapl›ca suyunun nas›l olufltu¤una
bakacak olursak dünyam›z›n ortas›ndan gelen, atmosferi ilk olarak gören su gerçek
kapl›ca suyudur. Hastal›klar› iyi eden, flifa sa¤layan sulard›r. Bilindi¤i gibi dünyan›n
yan çap›, kutuplar aras›nda 6357 kilometre, ekvatorda 6378 kilometredir. Yani
dünyam›z elma gibi hafifçe bas›k bir küredir. Dünyan›n kabu¤u ise yar›çap›n›n yüzde
biri yani 60 km’dir. Dünyan›n büyüklü¤ü oransal olarak düflünüldü¤ünde demek ki
yumurta kabu¤undan daha ince durumdad›r. Topra¤› kazarsak, ortalama 33 metre
derinlikte ›s›n›n bir derece art›¤›n› görürüz. O halde 60 kilometre derinlikte 2000
derece s›cakl›k var demektir. Hâlbuki granit 1200 derecede erir. Yap›lan çeflitli
bilimsel incelemelerle 40 kilometrelik bir kabuktan sonra dünyam›z›n içinin 5-8 bin
derece s›cakl›kta dört milyon atmosfer bas›nçta, çok yo¤un ve kat› ile s›v› aras›
plastik özellikte bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.

Modern atom fizik bilimi, bize böyle bir ortamda cisimlerin, yeryüzünde görülenden
baflka durumda oldu¤unu bildirilir. Bu yüksek ›s›da bütün atomlar iyon halindedir.
Atom çekirdekleri reaksiyonlar›ndan alfa, beta, gama nötron ›fl›nlar› gibi bildi¤imiz
veya daha bilemedi¤imiz bütün radyoaktif ›fl›nlar do¤ar. Dünyan›n içinden gelen bu
müthifl enerjiler dünya kabu¤unu etkiler ve burada (yeryüzünde görülmeyen)bütün
flekiller, bütün izotop cisimler meydana gelir. Bu arada hidrojen de kabuktaki oksijenle
birleflir, su olur ve bu çok yüksek ›s›daki su buhar›n›n içinde maddelerin evrendeki
bütün çeflitleri de¤iflik oranda erimifl olarak bulunur. ‹flte “gerçek kapl›ca” suyunun
hastal›klara iyi gelmesinin s›rr› buradad›r. ‹lçemizde Kapl›calar A.fi olarak hizmet
veren iflletme, 70.000 m2 lik park› ile yeflillikler içinledir. fiehre 300 metre
mesafededir. ‹flletme bünyesinde Y›ld›z Kapl›ca Oteli 207 oda 400 yatak,
Yeflil-Derman Oteli 116 oda 239 yatak, Günefl Oteli 57 oda 114 yatak Toplam 380
oda 753 yatak bulunmaktad›r. Banyo kabinleri, 160 oda, Osmanl› ve Bizans dönemine
ait tarihi hamam, aç›k yüzme havuzlar›, 600 kiflilik restoran, 250 kiflilik kahvalt›
salonu, 200 kiflilik özel amaçl› salon, Türk hamam›-aslanl› havuz, tedavi havuzlar›,
sauna, Amerikan bar, disko, bahçe bar, 400 kiflilik lobi, oyun salonu, toplant› salonu,
okuma salonu, futbol sahas›, voleybol sahas›, basketbol sahas›, tenis kortlar›
bulunmaktad›r. Ayr›ca belediye tarifeli 7 otelde yatak kapasitesi 266’d›r. Bunlara
ilave olarak pansiyonculuk da oldukça yayg›n olup mevcut 16 pansiyonun yatak
kapasitesi de 550 civar›ndad›r ve birçok aile evlerini yaz aylar›nda pansiyon olarak
kiraya vermektedir. Ekflidere Köyü Da¤ Il›cas›’nda bulunan tesislerin de yatak
kapasitesi 200’dür. fiehir içinde 2370 aboneden oluflan konut ve iflyerleri Jeotermal
Enerji ile ›s›t›lmaklad›r.





Gönen'de i¤ne oyas› genç k›zlar›n çeyizlerini haz›rlamas› d›fl›nda bir dönem ticari bir faaliyet alan›
haline gelmifltir. De¤iflik kapasite ve büyüklükteki ticari iflletmelerde ürünlerin büyük çapta pazarlamas›
elden ve yüzyüze pazarlama diyebilece¤imiz tarzda yap›lm›flt›r.

Gönen Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen festival ve fuar türü organizasyonlarla i¤ne
oyac›l›¤›n› ulusal düzeyde tan›t›m› yap›lmaktad›r. Yeni pazar aray›fllar›, ticari boyutta sat›fl tekniklerinin
gündeme getirildi¤i, beraberinde tek sermayesi göz nuru ve el becerisi olan i¤ne oyas› sanat›
konusunda Gönen, yöre yerleflim birimleri aras›nda hakl› ve üstün bir konuma sahiptir.

Her y›l 16  - 19  Haziran tarihleri aras›nda  gerçekleflen Gönen Panay›r›,  her sal› düzenlenen Gönen
Pazar›, oya pazar›, yörük pazar›, hayvan pazar›, her y›l 4 - 8 Eylül tarihleri aras›nda düzenlenen
Kurtulufl fienlikleri ile Ulusal Oya ve Çeyiz Fuar›, bahar aylar›nda tertiplenen Köy Cemiyetleri Gönen'in
önemli etkinlikleri ve ayr›cal›klar› aras›nda yer almaktad›r.

Hikâyelerinde sö¤üdünü, deresini, deresinin kurba¤as›n› anlatt›¤› Ömer Seyfettin'in memleketi, ünü
tüm dünyaya yay›lm›fl flifa kayna¤› kapl›calar›n diyar› Gönen…
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