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BALIKESİR INFO PROGRAMI 
13-16 OCAK 2022 

 

13.01.2022-1.Gün PERŞEMBE 

HAVA DURUMU: BANDIRMA 5°/-1° yağmurlu, BALIKESİR 3°/-5° 
karla karışık yağmurlu. * Kıyafet önerileri: Ayakkabı: Yürüyüş-bot 
Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, casual  * Rota: 120 km 

⮚ 11.00 ve 14.00 Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bandırma’ya 
transferler 

⮚ 11.30 Balıkesir’den Bandırma’ya transferler. Özel araçlarıyla İzmir 
istikametinden gelenlerin Balıkesir’de araç park durumu ile ilgili 
Zeki Bey’e (0549 830 22 23) bilgi vermeleri gerekmektedir. Otel 
otoparkları müsaittir. 

⮚ 13.30 Bandırma EtUsta öğle yemeği 
⮚ Bandırma Gezisi; 
⮚ Kyzikos Antik Kenti, Arkeoloji Müzesi, İskele Yürüyüş, Manyas Kuş 

Cenneti 
⮚ 19.00 Balıkesir Ramada Residences by Wyndham ve Onhann 

Otellere giriş 
⮚ 20.30 Avlu EtUsta’da akşam yemeği 
⮚ 21.30 Avlu Toplantı Salonu B2B görüşmeler, kartvizit değişimi, 

bölge tedarikçileri ile görüşmeler 
⮚ 22.30 Program bitimi ve otellere transferler 

 

14.01.2022-2.Gün CUMA 

HAVA DURUMU: BALIKESİR 3°/-5° Parçalı Bulutlu SINDIRGI 2°/-4° 
Hafif kar yağışı. Edremit 9°/-1° güneşli  *  Kıyafet önerileri: 
Ayakkabı: Yürüyüş-bot, Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, casual * 
Rota: 227 km 

⮚ 08.30 Otellerden hareket 
⮚ Zağnos Paşa Camii, Kuva-i Milliye Müzesi  
⮚ Bigadiç gezisi, öğle yemeği, Sındırgı gezisi 



 

 

BALIKESİR INFO PROGRAMI 
13-16 OCAK 2022 

 

13.01.2022-1.Gün PERŞEMBE 

HAVA DURUMU: BANDIRMA 5°/-1° yağmurlu, BALIKESİR 3°/-5° 
karla karışık yağmurlu. * Kıyafet önerileri: Ayakkabı: Yürüyüş-bot 
Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, casual  * Rota: 120 km 

⮚ 11.00 ve 14.00 Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bandırma’ya 
transferler 

⮚ 11.30 Balıkesir’den Bandırma’ya transferler. Özel araçlarıyla İzmir 
istikametinden gelenlerin Balıkesir’de araç park durumu ile ilgili 
Zeki Bey’e (0549 830 22 23) bilgi vermeleri gerekmektedir. Otel 
otoparkları müsaittir. 

⮚ 13.30 Bandırma EtUsta öğle yemeği 
⮚ Bandırma Gezisi; 
⮚ Kyzikos Antik Kenti, Arkeoloji Müzesi, İskele Yürüyüş, Manyas Kuş 

Cenneti 
⮚ 19.00 Balıkesir Ramada Residences by Wyndham ve Onhann 

Otellere giriş 
⮚ 20.30 Avlu EtUsta’da akşam yemeği 
⮚ 21.30 Avlu Toplantı Salonu B2B görüşmeler, kartvizit değişimi, 

bölge tedarikçileri ile görüşmeler 
⮚ 22.30 Program bitimi ve otellere transferler 

 

14.01.2022-2.Gün CUMA 

HAVA DURUMU: BALIKESİR 3°/-5° Parçalı Bulutlu SINDIRGI 2°/-4° 
Hafif kar yağışı. Edremit 9°/-1° güneşli  *  Kıyafet önerileri: 
Ayakkabı: Yürüyüş-bot, Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, casual * 
Rota: 227 km 

⮚ 08.30 Otellerden hareket 
⮚ Zağnos Paşa Camii, Kuva-i Milliye Müzesi  
⮚ Bigadiç gezisi, öğle yemeği, Sındırgı gezisi 



 

⮚ 19.30 Edremit Adrina Otel’e giriş ve otelde akşam yemeği 
⮚ 20.30 Adrina Otel Toplantı Salonu B2B görüşmeler, kartvizit 

değişimi, bölge tedarikçileri ile görüşmeler 
 
 

15.01.2022-3.Gün CUMARTESİ 

HAVA DURUMU: EDREMİT 10°/1° Çoğunlukla Güneşli AYVALIK 
11°/0° çoğunlukla güneşli * Kıyafet önerileri: Ayakkabı: Yürüyüş-bot 
* Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, casual * Rota: 100 km 

⮚ 08.45 Jeep safari turu, Hasan Boğuldu gezisi, Zeytinyağı fabrikası 
ziyareti ve Güre Kazdağı Müzesi ziyareti 

⮚ 13.00 Havran Nermin Hanımın Çiftliği Balıkesir kahvaltısı lansmanı  
⮚ Burhaniye İskele yürüyüşü ve Baçem ziyareti  
⮚ Günbatımı seyri için Ayvalık Şeytan Sofrası’na hareket 
⮚ 19.00 Ayvalık Musho Hotel giriş 
⮚ 20.00 Birlik Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve protokolün katılımlarıyla 

Musho Otel’de gala gecesi yemeği * Resmi kıyafet ve B2B 
görüşmeler * Bölge tedarikçileri kart değişimleri 

 

16.01.2022-4.Gün PAZAR 

HAVA DURUMU AYVALIK: 8°/4° güneşli - Kıyafet önerileri: 
Ayakkabı: Yürüyüş-bot, Giyim: Kalın, yağmurluk özellikli, causal * 
Rota: 110 km 

⮚ 08.45 Otelden hareket 
⮚ Cunda Adası gezisi 
⮚ Ayvalık Çarşı gezisi 
⮚ Küçükköy gezisi 
⮚ Küçükköy’de öğle yemeği Boşnak Böreği 
⮚ Program bitimi transferler; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Balıkesir merkeze özel 
araçlarını bırakanlar için transferler. 

 
 
 
 

 

B A L I K E S İ R   T U R İ Z M   R A P O R U  
 
BALIKESİR NÜFUSU  
 
TÜRKİYE TOPLAM NÜFUSU 83.614.362 

BALIKESİR TOPLAM NÜFUSU 1.240.285 
Kaynak: TÜİK (2020 Yıl Sonu İtibariyle) 

 

TURİZM KENTİ BALIKESİR  

Ege ve Marmara bölgesi 

arasında önemli bir geçiş 

noktası konumunda olan 

Balıkesir; tarihi, turistik, 

doğal ve folklorik 

değerler bakımından 

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” olarak anılmıştır. Yöredeki kalıntılar, Balıkesir’in antik 

çağdan bu yana, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion, ve Antandros gibi 

önemli yerleşimlere ev sahipliği yaptığını göstermektedir.  

Kültür turizmi bakımından önemli destinasyon olan Balıkesir, kıyı turizmi, 

eko turizm, termal turizmi, dağcılık, sualtı dalış turizmi, yamaç paraşütü 

gibi farklı turizm alanlarında zengin bir potansiyele sahiptir. Kentin önemli 

ilçelerinden Ayvalık, tarihi ve kültürel dokusu itibariyle açık hava müze kent 
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kimliğine sahip olmasının yanında, 22 adası 

ile sualtı dalış turizmi alanında da 

ziyaretçilere alternatif bir spor faaliyeti 

olanağı sunmaktadır.  

 Kültürel değerlerle doğal değerlerin 

birleştiği Edremit’de bulunan Kazdağı Milli 

Parkı, fauna ve flora açısından önemli 

zenginlikleri barındırmaktadır. Kendine 

özgü endemik bitki türleri ve şifalı otları ile 

tanınan Kazdağları, bölgeye ayrı bir değer katmaktadır.  

Güzel sahilleri, Marmara ve Ege Denizi’ndeki adalarıyla Balıkesir, deniz 

turizmi bakımından da önemli bir turizm bölgesidir. Bu çerçevede; 

Türkiye’de ilk turizm hareketlerinin başladığı Erdek ve Akçay’ın yanı sıra 

Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, Alibey Adası, Altınova, Burhaniye - Ören, 

Gömeç - Artur, Marmara, Saraylar Köyü ve Avşa Adaları gibi özellikle yurt 

içi kıyı turizminde öne çıkan destinasyonlar mevcuttur.  

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.  

 

 

SAYILARLA BALIKESİR TURİZMİ  
 
Balıkesir’deki Konaklama Tesis Altyapısı   

T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı verilerine göre, 

Balıkesir genelinde 

Bakanlık İşletme ve 

Belediye Belgeli olarak 

626 tesis, 42 bin 959 

yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. 

Bakanlıktan yatırım belgesi alan 16 tesis hizmete girdiğinde bin 576 yatak 

daha mevcut kapasiteye eklenmiş olacak ve toplam tesis sayısı 642’ye, 

yatak kapasitesi ise 44 bin 535’e ulaşacaktır. 

Balıkesir’de İşletme Belgeli tesislerin 5’i beş yıldızlıdır. Şehirdeki dört yıldızlı 

otel sayısı 12, üç yıldızlı otel sayısı ise 29’dur.  

Balıkesir’deki Turizm Tesisleri 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı – 10.12.2021 itibariyle 
 
Balıkesir ilinde; 

5 adet 5 yıldızlı, 
12 adet 4 yıldızlı,  
29 adet 3 yıldızlı  
 

İşletmeler Otel Sayısı Yatak Sayısı 
Turizm İşletme Belgeli 97 11.636 
Turizm Yatırım Belgeli 16 1.576 
Belediye Belgeli Tesisleri 529 31.323 
Toplam 642 44.535 
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Balıkesir’deki Seyahat Acentaları ve Rehber Sayıları  

Balıkesir’de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı olarak 

faaliyet yürüten 61’i merkez, 38’i 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 ise 226’dır. 

 

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 

Kısmi bir toparlanmanın yaşandığı 2021 yılının Ocak-Kasım ayları 

arasındaki 11 aylık döneminde de Balıkesir’deki konaklama tesislerine giriş 

yapan toplam ziyaretçi sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 35’in 

üzerinde artarak 1,1 milyonu aşmıştır.  

BALIKESİR TESİSE GİRİŞ SAYILARI (OCAK-ARALIK) 

YIL  YABANCI YERLİ  TOPLAM DEĞİŞİM (%) 
2019 236.400 1.220.784 1.457.184 2020/2019 

2020 35.652 883.313 918.965 -36,94 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Milliyetlerine Göre Balıkesir’deki Tesislere Giriş Sayıları  

Balıkesir’e pandemi öncesi dönemde özellikle Çin, Güney Kore, Japonya 

gibi Uzak Doğu ülkelerinden önemli bir talep oluştuğu dikkat çekmektedir. 

Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında da aynı pazarlardan yüzde 90’ları 

bulan düşüşler olsa da turist akışının devam ettiği görülmektedir.  

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

BALIKESİR TESİSE GİRİŞ SAYILARI (OCAK-KASIM) 

YIL  YABANCI YERLİ  TOPLAM DEĞİŞİM (%) 

2020 35.172 842.387 877.559 2021/2020 OCAK-
KASIM 

2021 35.758 1.152.023 1.187.775 35,34 

Milliyetlerine Göre Balıkesir'deki  
Tesislere Giriş Yapan  

Ziyaretçi Sayıları (2019 Yılı) 

 ÜLKE 
TESİSE 
GİRİŞ GECELEME 

Çin Halk Cum. 88.846 108.636 
Güney Kore 26.261 35.040 
Japonya 7.080 10.408 
Bulgaristan 5.270 14.029 
Almanya 5.154 10.646 
Yunanistan 4.233 8.642 
Sırbistan 2.585 10.475 
K.Makedonya  1.812 5.363 
Romanya 844 1370 
ABD 551 1145 
İtalya 505 1539 
Fransa 474 804 
Tayvan 467 553 
Hollanda 451 835 
Rusya Fed. 446 725 

Milliyetlerine Göre Balıkesir'de ki 
Tesislere Giriş Yapan  

Ziyaretçi Sayıları (2020 Yılı) 

 ÜLKE 
TESİSE 
GİRİŞ GECELEME 

Güney Kore 11.536 13.156 
Çin Halk Cum. 7.736 9.095 
Japonya 3.376 4.455 
Almanya 1.759 5.312 
Bulgaristan 1.360 3.301 
Sırbistan 1.017 4.718 
Özbekistan 1.004 1.385 
Kırgızistan 683 855 
Rusya Fed. 620 1.300 
K.Makedonya  438 1.032 
Romanya 436 934 
Yunanistan 356 428 
Ukrayna 306 661 
Fransa 295 676 
Tayvan 210 264 



 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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YIL  YABANCI YERLİ  TOPLAM DEĞİŞİM (%) 

2020 35.172 842.387 877.559 2021/2020 OCAK-
KASIM 

2021 35.758 1.152.023 1.187.775 35,34 

Milliyetlerine Göre Balıkesir'deki  
Tesislere Giriş Yapan  

Ziyaretçi Sayıları (2019 Yılı) 

 ÜLKE 
TESİSE 
GİRİŞ GECELEME 

Çin Halk Cum. 88.846 108.636 
Güney Kore 26.261 35.040 
Japonya 7.080 10.408 
Bulgaristan 5.270 14.029 
Almanya 5.154 10.646 
Yunanistan 4.233 8.642 
Sırbistan 2.585 10.475 
K.Makedonya  1.812 5.363 
Romanya 844 1370 
ABD 551 1145 
İtalya 505 1539 
Fransa 474 804 
Tayvan 467 553 
Hollanda 451 835 
Rusya Fed. 446 725 

Milliyetlerine Göre Balıkesir'de ki 
Tesislere Giriş Yapan  

Ziyaretçi Sayıları (2020 Yılı) 

 ÜLKE 
TESİSE 
GİRİŞ GECELEME 

Güney Kore 11.536 13.156 
Çin Halk Cum. 7.736 9.095 
Japonya 3.376 4.455 
Almanya 1.759 5.312 
Bulgaristan 1.360 3.301 
Sırbistan 1.017 4.718 
Özbekistan 1.004 1.385 
Kırgızistan 683 855 
Rusya Fed. 620 1.300 
K.Makedonya  438 1.032 
Romanya 436 934 
Yunanistan 356 428 
Ukrayna 306 661 
Fransa 295 676 
Tayvan 210 264 



 

BALIKESİR’İN TURİZM DEĞERLERİ 

Zengin tarihsel, doğal ve 

folklorik değerleri 

bünyesinde barındıran 

Balıkesir, turizm 

bakımından çok önemli 

bir kapasiteye sahiptir. 

Yurt içi turizmin önemli 

bir destinasyonu 

konumundaki Balıkesir, yurt dışı turizminde de gelişmeye açıktır. 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.  

Kültür Turizmi  

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

Balıkesir, kültür turizminde öne çıkan bir ildir. Bölgede Antandros 

(Edremit-Altınoluk), Daskyleion (Bandırma/Ergili), Kyzikos (Erdek) antik 

kentleri gibi kültür turizmi açısından önemli tarihi miraslar bulunmaktadır. 

Kuva-yı Milliye Müzesi ve Bandırma-Arkeoloji Müzesi gibi müzelerinde 

bölgenin önemli eserleri sergilenmektedir. 

 

Antandros Antik Kenti 

(Edremit-Altınoluk): 

Mysia'da İda Dağı 

eteğinde çok eski bir 

şehirdir. Adramytteion'un 

denize bakan çıkıntısının 

kuzey kenarında yer alan 

Antandros bölgesinde, 

sikkelere göre Astria'nın doğusundaki Asponeus'da, İda dağlarından elde 

edilen ve özellikle gemi yapımında kullanılan ağaç (Odun-Kereste) ticareti 

ileri düzeydeydi. Pers yönetimi sırasında Dareios tarafından ele 

geçirilmiştir. Pelopponnes savaşları sırasında birçok kez olayın içine 

çekilmiştir. Atinalılara tribut(vergi) ödemek zorunda idi. Sicilyalıların 

hareketi yüzünden tekrar Perslerin eline düşmüştür. Sonra Persler 

tarafından kovulmuşlardır. 4. Yüzyılın ikinci yanı sıra özgür bir şehir olarak 

sikke basmıştır. Geç dönemlerde Titus'dan Elagabal 'a kadar sikke 

basmıştır. Hristiyanlık döneminde bir psikoposluk merkezi idi. H.Kiepert 

tarafından bugünkü Avcılar yakınında, sahile doğru, iki yüz on beş metre 

yükseklikteki bir dağ üzerinde lokalize edilmektedir. Burada bulunmuş bir 

yazıt yayınlanmıştır.  

Daskyleion Antik Kenti (Bandırma/Ergili): Dünyada kazı çalışmaları 

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

tapınağına da ev sahipliği yapan Daskyleion, antik çağın en önemli 

yerleşim merkezlerinden biridir. En parlak çağını Perslerin satraplık 

merkezi olduğu dönemde yaşayan kent, Antik Çağda Mysia olarak anılan 
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Balıkesir'in, Bandırma ilçesinde, Aksakal beldesi Ergili Köyü sınırları 

içerisindedir.  

Kyzikos Antik Kenti (Erdek): Marmara Denizi’nin güneyindeki Kapıdağ 

Yarımadası’nın (Antik Arktonnesos) Erdek ve Bandırma Körfezleri 

arasındaki bataklığın hemen kuzeyinde geniş bir alana yayılmış olan 

Kyzikos, bugün "Belkıs" ve "Balkız" olarak anılmaktadır. Yöredeki 

yerleşimin Neolitik Dönemle (M.Ö. 6000) başlayıp Kalkolitik Dönemle 

(M.Ö. 5000) devam ettiği belirtilmektedir. Antik Çağ yazarlarına göre 

Marmara kıyılarında kurulan ilk koloni kenti olan Kyzikos limanları, 

tapınağı, tiyatrosu, şarabı, zeytinyağı, mermeri, sikkeleri ve parfümleri ile 

ünlüdür.  

Zağnos Paşa Camisi (Paşa 

Camisi) ve Külliyesi (Merkez): 

Kentin merkezinde, Mustafa 

Fakıh Mahallesi’nde, çarşı 

içerisinde yer alır. Cami, türbe ve 

hahamdan oluşan bir külliye 

durumundadır. Fatih Sultan 

Mehmet’in vezirlerinden Zağnos 

Mehmed Paşa tarafından 

1461’de yaptırılmıştır. Külliyeden 

sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1897 yılında 

yıkılan cami ve türbe 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından 

yeniden yaptırılmıştır. 

 

Taksiyarhis Kilisesi (Aya Nikola Kilisesi) (Ayvalık): Ayvalık ilçesinin en 

eski yerleşim merkezlerinden olan ve Alibey olarak da bilinen Cunda 

Adasındaki tarihi Kilise Cunda'nın en önemli yapılarındandır. Kilise 

restorasyondan sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. 

Ayazma Kilisesi (Ayvalık): Günümüzde zeytinyağı fabrikası olarak 

kullanılan İon sütunlu Fenoremeni Kilisesi, ortadokslarca içindeki kutsal su 

nedeniyle "Ayazma" olarak anılmaktadır. Ayvalık merkezde sokak arasında 

evlerle ve dar sokaklarla çevrili durumda bulunan taştan yapılmış kilise 

binası 19. yy. da inşa edilmiştir. 

Ayışığı Manastırı (Ayvalık): Ayışığı Manastırı diye türkçeleştirilen 

Pateriça'daki (Alibey  Adasının kuzeye doğru uzantısı) Manastıra Birinci ve 

İkinci Köyü geçtikten sonra ulaşılır. Restore edilen Manastır Müze-Ev 

olarak kullanılmaktadır.  

Kuva-yı Milliye Müzesi: 

Milli Mücadele 

çalışmalarına karargâhlık 

etmiş eski belediye 

binasıdır. Binanın müze 

olarak açılması için 

Belediye 1985 ve 1986 

yılında harekete geçmiş ve 

iki meclis kararı çıkarmıştır.  

Daha sonra bu binanın süresiz kullanım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Eski Eserler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve bu konuda Balıkesir 
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Valiliği ve Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanmıştır. 1987 

yılında Müze Müdürlüğü'nün kurulmasından sonra, restorasyon 

çalışmalarına hız verilmiş ve eser toplama çalışmaları bitirildikten sonra, 

müze 6 Eylül 1996 tarihinde hizmete açılmıştır. Kuva-yı Milliye Müzesi’nde 

4.573 adet envanterlik, 20.000 adet etütlük eser bulunmaktadır. 

Yıldırım Camisi (Eski Cami) ve Külliyesi (Merkez): Yıldırım 

Mahallesi’nde yer alan Cami, Balıkesir’in en eski Osmanlı yapıtıdır. Yapım 

kitabesi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden 

1388’de Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Oldukça 

büyük bir avlu içerisinde Medrese ve imaret ile birlikte külliye 

durumundadır. 1818’de ve 1897 depreminden sonra onarım görmüştür. 

Bandırma-Arkeoloji 

Müzesi: Kyzikos antik 

kenti ve Daskyleion 

ören yeri buluntularının 

sergilenmesi amacıyla 

Bandırma Müze 

Yaptırma ve Yaşatma 

Derneği tarafından 

kurulan ve Kültür Bakanlığı'na devredilerek yeniden inşa edilen müzede iki 

teşhir salonu, bir laboratuvar, kütüphane ve konferans salonu 

bulunmaktadır. Müzede, Daskyleion'a özgü Anadolu Pers sanatının 

özelliklerini taşıyan antemionlu ve frig yazıtlı mezar stelleri, kazılarda 

çıkarılan Pers etkili pişmiş toprak kaplar ile Kyzikos antik kendinden ve 

civardan elde edilen mezar stelleri sergilenmektedir. 

 

Ayvalık Taksiyarhis Anıt Müzesi: 1847 yılında inşa edilen kilise akmayan, 

işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati çeker. Bulunduğu yer Hristiyanlar ile 

Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Çevresindeki sokak 

dokusu ve neo-klasik özellik taşıyan sivil mimari dokusu , tipik evleriyle bir 

bütünlük içindedir. Kilise mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini 

konuları içeren tavan süslemeleri, İsa'nın doğumundan ölümüne yaşamını 

anlatan resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile 

görülmeye değerdir. Kilisenin restorasyonu 2013 yılı itibariyle Bakanlığımız 

tarafından tamamlanmış olup Anıt Müze olarak ziyarete açılmıştır. 

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 de iç pazar ağırlıklı olmak üzere önde 

gelen bir destinasyon konumundadır. Bölgede mevsimsel olarak yaz 

dönemi içerisinde deniz turizmi yaşanmaktadır. Balıkesir İli sınırları 

içerisinde 31 Mavi Bayraklı plaj bulunmaktadır. 

Alibey Adası (Cunda): 

Ayvalık ilçe merkezine 

karayoluyla bağlantısı 

mevcuttur. Çevresi 

doğal plajdır.  

Erdek: Uzun bir kıyıya 

sahip olan Erdek'in 

sahilleri genelde 
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kumsal ve doğal plajdır. Çakılsız, altın renkli, uzun sahilleriyle Türkiye'nin 

en özel tabii plajlarına sahiptir. 

Altınoluk: Edremit’e 28 km. mesafedeki Altınoluk, oksijen deposu 

özelliğini taşımaktadır. Yörede çok sayıda konaklama tesisi ve eğlence 

mekânı bulunmaktadır. 

Ören: Temiz suyu ve 

ince kumu ile ünlenen 

Ören Plajı, 2000 yılında 

bu ününü Avrupa Çevre 

Eğitim Vakfı (FEE) 

tarafından verilen ve 

artık tüm dünyada 

“Denize Girilebilirlik 

Ölçütü” olan Mavi Bayrak ile tescil ettirmiştir. Ören, 1,5 km. boyunca yay 

gibi kıvrılan, Altın Kumlu Ören Plajı genişliği ile de Türkiye’nin en dikkat 

çekici plajlarından biridir.  

Önemli tarihi değerlere sahip olmanın yanı sıra Doğal Sit Alanı 

konumundaki Ören’de asırlık palamut ağaçları, Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak koruma altına 

alınmıştır.  

Edremit/Akçay: Edremit’e 10 km uzaklıktadır. Sahil şeridi olup, kısmen 

çakıllıdır. Tatlı, soğuk suları ve artezyenleri ile ünlüdür.  

 

 

Sarımsaklı: Sarımsaklı Ayvalık bölgesinde Küçükköy Belediyesi’ne bağlı bir 

yerleşim yeridir. Ayvalık ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 7 km 

uzunluğunda 100 m eninde bir kumsala sahip plajı sığ ve kumsalı ince 

kumdan oluşur. Beş yıldızlı otellerden, pansiyona kadar her sınıftan 

konaklama tesisi, orta kalitedeki lokantalarından küçük büfelerine kadar 

Ayvalık'ın en önemli turistik yöresidir. 

Avşa Adası: Marmara ilçesine bağlı ada doğal plaj olup adanın etrafını 

çevreleyen altın rengi kumsallar ve koylar bulunmaktadır.  

Doğa Turizmi  

Kazdağı (İda Dağı) Milli Parkı: Edremit Körfezi’nin Kuzeyinde bulunan 

Kaz dağları 21.300 hektarlık alanıyla deniz ve yeşilin tarihi dengeler ile 

doğanın kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile aynı zamanda önemli bir 

turizm değeridir.  

Kazdağlarına Zeytinli, 

Kızılkeçili Köyü, Güre 

Köyü ve Altınoluk 

istikametinden çıkan 

orman yolları olmak 

üzere ilçenin dört 

noktasından 

ulaşılabilmektedir.  

Kazdağı tarih öncesi yıllarda da çeşitli medeniyetleri barındırmış muhtelif 

tarihlerde kentler, kasabalar kurulmuş ve yıkılmıştır. 
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Bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. Bu tarihlerde Thebe şehri, 

Lyrnessos şehri, Khrysa şehri, Killa Şehri, Anderia şehri, Antandros şehri, 

Adramytteion şehri, Astrya şehri, Gargara şehri gibi şehirler kurulmuş 

bunlardan bir çoğuda Truva savaşları sırasında yok edilmişlerdir.  

Milli Parkın bitki zenginliği ve doğal peyzaj değerlerini sunduğu vadilerde 

düzenlenen günübirlik kullanım alanlarında, günübirlik rekreasyonel 

hizmetler sunmaktadır. Milli Park mahalli yetkilerinin göstereceği kontrollü 

noktalarda çadırla ve karavanla konaklama yapılabilmektedir.    

Balıkesir-Kuşcenneti 

Milli Parkı: Balıkesir İli 

Bandırma İlçesi 

Marmara Bölgesinde, 

Balıkesir ili Bandırma 

ilçesi sınırları içinde 

Kuş Gölü (Manyas 

Gölü)'nün 

kuzeydoğusunda yer alan Milli Parka Balıkesir-Bandırma karayolunun 15 

km’ sinde güneye sapan 3 km’lik bir yolla ulaşılmaktadır. Kuş Cenneti Milli 

Parkı, doğa turizmi açısından önemli bir olanak sunmaktadır.  

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. 

Uluslararası düzeyde öneme sahip Milli Parktaki kuş zenginliği ve Milli Park 

tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle 1976 yılında Avrupa 

Konseyince A sınıfı Avrupa diploması verilmiştir. 1981-1986-1991 ve 1996 

yıllarında bu diploma yenilenmiştir. Ayrıca 15.4.1998 tarih ve 23314 sayılı 

Resmi Gazete’de Yayımlanan kararla Kuşcenneti, Romsen Sözleşmesi 

(Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alan Hakkında Sözleşme) kapsamına alınmıştır. Kuş cennetinde kuş 

yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkanı, Mart-Temmuz ve Eylül-

Ekim ayları arasındadır.  

Termal Turizmi  

Kaynak zenginliği ve 

termal turizm 

potansiyeli yüksek olan 

Balıkesir, halkın yaygın 

ve köklü bir termal 

kültürü ve alışkanlığı 

olan bir bölgedir. 

Balıkesir, termal 

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

balneoterapi, kür merkezi, kür parkı hizmetlerinin sunulduğu ve modern 

termal turizm tesisi anlayışı ile işletilen Gönen Kaplıcaları, bölgede önemli 
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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, 

ekoturizm 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 

sınırlarındaki kıyı 

bandında önemli bir 

zeytin ağacı 

kapasitesine sahiptir. 

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.  

Balıkesir, hem Marmara hem Ege, hem de iç kesimlerin iklim 

özelliklerinden ve verimli topraklarından dolayı zengin tarımsal ürünlere 

sahiptir. 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.  
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Düğün Çorbası, Tirit, Höşmerim, 

Kazanda Keşkek Dövme, Kabak 

Çiçeği Dolması, Yöresel Balıkesir 

Böreği yörenin önemli tatlarını 

oluşturmaktadır.  

Balıkesir merkez ve ilçelerinde 

yöresel yemekleriyle ünlü lokantaları 

çok yaygındır. Bu lokantalarda 

günün her saatinde Balıkesir'in 

kendine özgü yemeklerini de tatmak 

mümkündür. 

 

 

Balıkesir’in Coğrafi İşaretli Ürünleri  

Balıkesir’in Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi 

işaretli 10 ürünü vardır. Ayvalık Zeytinyağı, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, 

Balıkesir Kuzu Eti, Burhaniye Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, 

Edremit Zeytinyağı, Kapıdağ Mor Soğanı, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk 

Ayranı, Susurluk Tostu şehrin coğrafi ürünü olarak işaretlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

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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