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         30.07.2019 
 

1. GÖNEN VİZYON 2023 TURİZM ÇALIŞTAYI SONUÇ 
RAPORU 

Gönen turizm potansiyelinin saptanması/belirlenmesi ve ilgili turizm türlerinin 
gelişim alanlarının öncelik sırasına göre ele alınmasını desteklemek için yol gösterici 
bir çalışma olması amacıyla düzenlenen Turizm Çalıştayı 16-17 Temmuz tarihlerinde 
Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, BANU Rektör Yardımcısı, İl Turizm 
Müdürü, İlçe Ticaret Odası Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve diğer ilgili 
paydaşların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda yapılan bilgilendirme ve sunumlardan 
sonra yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcı görüş ve 
önerilerini iletmişlerdir. 

Çalıştayda görüşülen  konular öncelik sırasında aşağıdaki dört ana başlıkta 
toplanabilmektedir. 

¾ Termal turizm (Sağlık turizmi) 
¾ Doğa ve Eko-turizm 
¾ Kültürel ögeler 
¾ Gastronomi turizmi 

 
Çalıştaya katılan öğretim üyeleri ve katkı yaptığı alanlar aşağıda yer almaktadır: 
 
Genel Koordinatör:      Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu Beykent 

Üniversitesi 
Termal (Sağlık) Turizmi:    Prof. Dr. Nevin Çekirge, Beykent Üniversitesi 

Prof. Dr. Mine Karagülle, İstanbul Üniversitesi 
Kültürel Ögeler Turizmi:     Prof. Dr. Ahmet Özol, Beykent Üniversitesi 

 
Doğa- Eko-turizm ve  
Gastronomi Turizmi : Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihan Güven, Yeşildağ 

Beykent Üniversitesi 
 
GENEL KONULAR 

Turizm Potansiyelinin ulusal düzeyde gelişimi ve uluslararası bilinirliğinin ve 
taleplerinin artırılması çalışması kapsamında Gönen’de öncelikli olarak 
tabakhanelerin planlandığı gibi 2019 yıl sonuna dek Organize Deri Sanayi Bölgesi’ne 
taşınması sürecinin tamamlanması ve kirlilik düzeyi yüksek olan çayın 
rehabilitasyonun hayata geçirilmesi önemli ve gereklidir. (1. Öncelik- Kısa Vade) 
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Gönen’de hava kirliliğine ilişkin ölçümlerin yapılmaya başlanması ve çevre 
kirliliğinin önlenmesi (Sinek vs.) gereklidir. Kirlilik türüne göre alınması gereken 
önlemler gündeme alınmalıdır. (1. Öncelik- Kısa Vade) 

 

Gönen kent girişinin ve kent dokusunun iyileştirilmesi için yarışma açılması (girişte 
su simgesi veya şehir logosu) ve seçilen öneriye göre iyileştirmelerin yapılması turizm 
kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır. Sehir girişlerinin ağaçlandırılması için Tema 
ile işbirliği yapılmalıdır. (2. Öncelik- Orta Vade) 

Kent meydanları ve kamusal alanların güzelleştirilmesi için çalışma yapılması 
önemlidir. (2. Öncelik- Orta Vade) 

Gönen’deki Turizm tesislerine personel yetiştirlmesi için Gönen Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi bünyesinde Uygulama Oteli açılarak, öğrencilere uygulama ve staj 
yapma imkanları sağlanmalıdır. 

TERMAL TURİZM 

Planlama Çalışmaları 

Gönen Mevzi Nazım İmar Plan hazırlanması için çalışmalara başlanmalıdır. (1/5000 
için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne öneri götürülmeli.). Balıkesir Belediyesinin 
hazırlamakta olduğu Gönen İmar planının hangi aşamada olduğunun öğrenilmesinde 
fayda vardır.. 

Turizm potansiyelinin geliştirilmesi için öncelikli olarak Gönen çayı rehabilitasyonu 
(DSI-kıyı kenar çizgisi) ve tabakhanelerin kaldırılarak bu alanın termal yerleşim 
alanına eklenmesi sağlanmalıdır. 

Gönen Ekşidere Dağ Ilıcası’nın Mevzii Nazım İmar Planı’nın hazırlanması 
gerekmektedir. 

GMKA (Güney Marmara Kalkınma Ajansı), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve  Gönen Belediyesi arasında imzalanan Gönen 
Termal Kenti Planı ve Termal Sağlık Merkezi Protokolü kapsamında yapılacak 
çalışmalarda tarafların beklentilerinin karşılanması önemlidir. Ayrıca Gönen termal 
turizminin yurt dışına açılabilmesi ve ülkeye/bölgeye döviz girdisi sağlama kapasitesi 
açısından yatırımın uluslararası standartlara uygun yapılması çok önemlidir. 

Gönen Termal Kür Merkezi Önerisi 

BANU ile Gönen Belediyesi arasında yapılan ikinci protokolde önerilen “Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasıdır.Ancak  Uluslararası 
Termalizme açılması hedeflenen ve bunun için yapılması öngörülen,  Gönen Termal 
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Kür Merkezi kapsamında  yukarıda öngörülen merkezdeki uygulamalar yanında, 
balneoloji, peloidoterapi ve diğer destek birimlerin de yer alacağı bir kompleks yapının 
Gönen’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

GMKA desteğiyle hazırlanan fizibilite raporunda, protokolde belirtilen söz konusu 
merkezin kurulması öngörülmektedir. Ancak bu öngörü Gönen’deki termal sular ve 
iklim kapasitesini değerlendirerek yaratılabilecek Hidroklimatoloji ve Termal 
Araştırma Merkezi olması için gerekli önşart ve yeterli mekansal özellikleri 
taşımamaktadır. 

Termal suyun fiziko-kimyasal ve bakterilojik analizinin İstanbul Üniversitesi  
İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı 
tarafından yıllık olarak yapılması ve hangi hastalıklara iyi geldiğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Sağlık Turizmi ve Termal Turizm açısından Gönen Termal Yerleşmesi’nin  ana unsuru 
olan, ve uluslararası standartlarda projelendirilecek olan Gönen Termal Kür Merkezi 
için çalışmaya başlanmalıdır. Bu kapsamda Gönen Belediyesi’nin önceki yıllarda 
olduğu gibi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve 
Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı ile işbirliğini sürdürerek gerek termal sular gerek 
kuristlerle ilgili bilimsel çalışmalara başlaması için protokol yapılması gereklidir. Bu 
çalışmalar Termal Kür Merkezinin içinde kurulacak olan Gönen Termal Araştırma 
Enstitüsü’nün yapılanmasına katkı sağlayacaktır. 

Söz konusu anabilim dalı öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu Kaplıcalar 
Yönetmeliği kapsamında Termal Kür Merkezlerinde Hidro-Klimatoloji Uzmanı’nın 
bulunması zorunludur. Belediyenin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi 
Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı ile yapacağı protokol, yapılması önerilen 
Termal Kür Merkezinin mimari programlanması, ve tasarımında büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu özelliklere sahip olmayan hiç bir tesis yabancı hastaların gelmesi 
için yeterli üst yapı ve alt yapıyı sağlayamayacaktır. 

Ayrıca Termal Kür Merkezine  Destek ünitesi olarak Thalassoterapi Birimi’nin 
oluşturulması bu tesisin uygulama alanı genişletecek ve Kür merkezine Denizkent’in 
dahil edilmesiyle tanıtım açısından olumlu katkı sağlayacaktır. 

Gönen Termal Kür Merkezi konsepti kapsamında Gönen Ekşidere Dağ Ilıcası’nın 
rehabilitasyonun gündeme alınması gerekmektedir. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık Balneoloji/ Hidroterapi 
bölümü açılması önerilmektedir. 
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DOĞA VE EKO-TURİZM 

Gönen’de çalışmalarını sürdürmekte olan trekking grupları koordinasyonu ve işbirliği 
ile Doğa ve Eko-turizmine açılacak alanlara ilişkin fizibilite çalışması yapılmalıdır. 
Trekking rotaları  belirlenerek, GPS ile uydulara tanıtılması ve araçların buradan 
geçmesinin engellenmesinin sağlanmasıdır. 

Doğa turizmi amaçlı olarak seçilen güzergah üzerinde yer alan çekicilikleri görünür 
kılmak için çevre düzenlemesi yapılmalı, başta ulaşım olmak üzere gerekli alt yapılar 
tamamlanmalıdır. 

Küristlerin yürüyüş ve spor yapabilmesine uygun farklı zorluk derecelerinde (kolay- 
orta- zorlayıcı) parkurlar açılmalıdır. 

Tanımlanan alanlara girişte kabul ve karşılama noktaları oluşturulmalı ve buralarda 
ziyaretçilere farklı güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren haritalar sunulmalıdır. 
Eko-turizm için kullanılacak alanlara geçici dinlenme alanları, çeşme, wc, mesafe ve 
yön levhaları yerleştirilmelidir. 

Gönen Ekşidere köyü- Dağ Ilıcası çevresinde kamping alanları oluşturulmalıdır. 

Yöreye ait etnografik ve ekolojik özelliklerin sergilendiği müze evlerinin açılması için 
çalışmalar yapılmalıdır. 

KÜLTÜREL ÖGELER 

Kürist, turist ve Gönen halkının yararlanması için kültür-sanat etkinliklerini 
destekleyen mekanların oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda Gönen’li sanatçımız 
Prof. Dr. Ahmet Özol’un adının verileceği ve kendisinin eserlerini bağışlayacağı 
Sanat Müzesi’nin kurulması önerilmektedir. 

Mozaik Müzesi’nin restorasyonun yapılarak ziyatretçilerin kullanımına açılması için 
çalışmalar başlatılmalıdır. 

Bölgenin değerlerinin, yöresel kıyafetlerin, uygulamaların sergilendiği Kent Müzesi 
oluşturulmalıdır. Bu oluşturulan kent müzesi içinde iğne oyası yapımı ve kullanım 
alanlarının gösterildiği bir alan oluşturulmalıdır. Ayrıca gelen turistlere deneyimsel 
turizm kapsamında bir usta eşliğinde iğne oyası yapımının gösterilmesi için 
organizasyon yapılmalıdır.   Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için İğne Oyası 
alanında çalışma yapan kooperatiflerle işbirliği yapılmalıdır. İğne oyası coğrafi 
işaretinin Gönen Ticaret Odasına alınması ve bu organizasyonların Gönen Ticaret 
Odası koordinasyonunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İğne oyası motiflerinin 
geliştirilmesi, bilinirliğinin ve talebinin arttırılması için Halk Eğitim Müdürlüğünün 
içinde olduğu, yerel halka yönelik özellikle Gönen iğne oyasının turizme 
entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Gönen Belediyesi Kent Orkestrası kurulması için çalışmalar yapılması ve 
öğrencilerin müzik etkinliklerini sergileyeceği alan oluşturulmalıdır. Gönen Kür 
Parkı’nda bu etkinliklere yer verilmelidir. 

GASTRONOMİ TURİZMİ 

Tercih edilebilir gastronomi destinasyonu olma yolunda etkin çalışmaların yapılması 
sağlanmalıdır. 

Coğrafi işaretleme ve marka tescil çalışmalarının yapılması ve takibi yapılmalıdır. 

Yöre ve işletmeler genelinde, uluslararası standartlara uygun temizlik-hijyen 
çalışmaları, eğitim ve belgelendirmeleri yapılmalıdır. 

Gönen’e ait köyler gezilerek yöresel yemeklere ilişkin verilerin toparlanması, elde 
edilen verilerle örnek menüler oluşturulmalıdır. Gönen yemeklerinin ve oluşturulan 
menünün standardize edilmesi gereklidir. 

Gönen yemeklerini üretim ve servisini yapan personelin görev gereklerine uygun 
olarak eğitim verilmesi ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Gastronomi etkinliklerinin düzenlenmesi, sektörde tanınmış ünlü şeflerin çağrılarak 
workshoplar düzenlenmesi ve yapılan bu faaliyetlerin geleneksel medya ve sosyal 
medya aracılığıyla duyurulması sağlanmalıdır. 

DİĞER KONULAR 

Yöre halkına pansiyonculuk eğitimi verilmeli ve pansiyonculuk teşvik edilmelidir. 

Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nin uluslararası ve ulusal kongre için gözden 
geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra tanıtım faaliyetlerine 
başlanması ve Kongre Turizmi için gerekli olan ana mekanın yaratılması 
sağlanmalıdır. 

İlçenin tanıtım paketiolarak, Gönen’in kür özelliklerini ve tarihi, doğal, kültürel 
özelliklerini anlatan broşür hazırlanmalıdır. 

Ömer Seyfettin Maratonu düzenlenebilir. 
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3. TURİZM ÇALIŞTAYI KONULAR 
 

1-Şehrimizde bulunan termal kaynaklar değerlendirilerek, Gönen kaplıcalar 
konusunda cazibe merkezi haline getirilmelidir. 

2-Dünyada ve Türkiye'de turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte alternatif turizm 
seçenekleri de gündeme gelmektedir. Mevsimsel kıyı turizminin yanında on iki aylık 
zamana yayılan sağlık turizmi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kaplıca bölgesi olan 
kentimiz sağlık turizmine yönelerek bu konuda kendini geliştirmelidir. 

3-Gönen turizm sektörü olarak 12 ay boyunca hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. 
Bu sebeple şehrimizde gelişimine öncelik verilmesi gereken sektör turizmdir. 
Şehrimizin kaplıcalardan dolayı bölgemizde tanınan bir ismi var. Dağ Ilıcası'da turizm 
kapasitesine dahil edilmelidir. Şehrimiz kampçılık, jeotermal, yürüyüş yolları, dağ 
turizmi, yamaç paraşütü, sağlık turizmi vb. alanlarda hizmet verebilecek kapasiteye 
sahiptir. 

4-Gönen'in kaplıca şehri olarak tanıtılmasında büyük eksiklikler mevcuttur. 
Şehrimizde bulunan tesisler en kısa sürede yenilenerek uluslararası standartlara 
çekilmelidir. Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapılarak turizm tesislerine teşvik ve 
vatandaşların tedavi amaçlı olarak ziyarete gelmeleri sağlanmalıdır 

5-Şehrimize ekonomik seviyesi yüksek turistlerin çekilmesi için gerekli altyapı 
çalışmaları hazırlanarak, kapasite derhal faaliyete geçirilmelidir. 

6-Yeni kurulacak turizm altyapısında ve yenilenecek kaplıca otellerinde gençlere 
yönelik hizmetler göz önüne alınarak içerisinde sıcak su havuzu, kapalı ve açık sosyal 
faaliyet alanlarının bulunduğu modern kaplıca otelleri (SPA) konsepti kullanılmalıdır. 

7-Yurtdışı kaplıca şehirleri ile iletişime geçilerek kardeş şehir uygulamasına 
geçilmelidir. 

8-Ömer Seyfettin, Gönen'in bir yazarı olarak kentimizde daha iyi tanıtılmalı ve Ömer 
Seyfettin ile Gönen daha iyi bağdaştırılmalıdır. Örneğin Çanakkale’ye yapılan turların 
bir benzeri Gönen'e Ömer Seyfettin konseptinde düzenlenebilir, böylece Ömer 
Seyfettin ve Gönen bağdaştırması daha kolay yapılacağı gibi bölgemizdeki tarihi ve 
turistik alanlara hareketlilik ve bilinirlik katılır. 

9- Bölgemizde yaz turizmi açısından önemli bir noktada bulunan Denizkent bölgesinin 
gelişimi için gerekli alt yapı kurulmalı ve turizm alanı özellikleri geliştirilmelidir. 
Böylece yeni girişimciler çekilerek bölgede yeni bir cazibe merkezi haline 
getirilmelidir. 
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10-Doğa odaklı turizm dünya genelinde geçmişten günümüze büyük ilerleme 
kaydetmiştir. İlçemiz gerek doğal kaynakları gerek kültürel değerleri açısından zengin 
bir kenttir. Bu sebeple bölgemizde Doğa Turizmi belirli bir stratejik plan 
doğrultusunda geliştirilmelidir. 

11-Birbirlerine zincir etkisi yaratan, benzer konularda faaliyet gösteren aktivitelerin 
bir araya toplanmalıdır. Örneğin; Sağlık turizmi- Kür tedavi merkezleri- Yaşlı Bakım 
Merkezi (Üç Aşamalı-Eşlerin bir arada kalabileceği -Tek kalınacak- Bakım İhtiyacı 
Olan) Turizm- İğne Oyası ve İğne oyalarının ipek iplikle yapılmasını teşvik etmek için 
İpek Böceği üretimine başlamanın teşvik edilmesi vb.) 

12-Gastronomi Turizmi ülkemizde henüz yeni oluşmaya başlayan bir turizm türüdür. 
Bölgedeki lezzetlerin ve yemeklerin tanıtıldığı bir turizm çeşididir. Şehrimize 
Gastronomi Turları düzenleyerek kentimizi ve gastronomik özelliklerinin tanıtıldığı 
harita ve güzergah oluşturulması sağlanmalıdır. 

13-Kentimizde yer alan Alacaoluk Kalesi ve civarında kültür ve doğa turizmi 
faaliyetleri çeşitlendirilmelidir. 

14-Bölgemizin turizm sektörü açısından sahip olduğu büyük potansiyel göz önünde 
bulundurularak bir turizm kentinde olması gerektiği gibi doğayı kirletmeyen sanayi ve 
tarım işletmelerine ağırlık verilmelidir. 

15-Kentimiz, gerek tarım, gerek el işi, gerek üretim açısından bölgemizin önemli 
kentlerinden birisidir. Ulusal ve bölgesel olarak adını duyurmak amacıyla her yıl 
"Bölgesel Ürünler Festivali" düzenlenmeli ve festivale ilgiyi arttırmak amacıyla 
gerekli duyuru çalışmalarına önem vermelidir. 

16-Gönen bölgesinde tarım, süt ve diğer gıda ürünleri üretiminde etkin bir konumda 
yer almaktadır. Ancak yapılan üretimde üreticinin markalaşma konusunda eksik bilgisi 
vardır. Bölgemizde yapılan tarımsal, süt ve diğer gıda ürünlerinin markalaşması için 
girişimlerde bulunulmalı ve teşvik edilmelidir. 

17-Kentimizde yaygın bir şekilde üretimi yapılan İğne Oyası geliştirilmelidir. İpek 
iplik ile yapılan oyalar arttırılmalı, oyaların sıradanlaşmaması için önlemler alınmalı 
ve özgün motiflerin korunması için girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Ayrıca 
yeni motifler ve kullanım alanları yaratılması için girişimler desteklenmelidir. 

18-İğne oyasının dünyaya tanıtılması için yeni projeler üretilmeli, ilgili alanlarda 
fuarlara katılmalı ve katılımcılara destek verilmelidir. 

19-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkemizde tarım ve hayvancılığın 
kalkındırılması amacıyla Örnek Köy Projesi başlatmıştır. Bu proje sayesinde kırsal 
nüfusu ve tarımsal üretimde verimliğin arttırılması hedeflenmektedir. Bölgemizde 
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Dereköy, Ekşidere, Suçıktı, Alacaoluk gibi özellikle turizm alanında örnek köy 
projeleri hayata geçirilebilir. 

20-Şehrimiz pirinç, patlıcan, şeftali iğne oyası ve peynir gibi ürünlerin üretiminde 
ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bu ürünlerin için coğrafi bölge işareti alınması 
kentimizin ticareti açısından büyük fayda sağlayacaktır. 

21-Kentimiz coğrafi konum bakımından İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi 
metropollere yakın konumdadır. Bu gerek turizm, gerek ticari hareketlilik açısından 
büyük avantaj sağlamaktadır. 

22-Gönen'in simgesi haline gelen Kuğulu Park’ın nostaljik yapısı korunmalıdır. İçinde 
adında yer aldığı gibi, kuğular olmalı, nostaljik köprü yeniden yapılmalı, çitlenbik, 
söğüt ve ıhlamur ağaçları yer almalıdır. 

 
Kaynak: Gönen Belediyesi 

Resim 1: Gönen Yıldız Otel Kaplıcaları  
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4.  PROTOKOL KONUŞMALARI 
 

Gönen Kaymakamı 
Faruk Bekarlar 

                                                                                              
Sayın katılımcılar 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında ülkemizin belirlenmiş ulusal 
hedeflerine yerel düzeyde eşlik edebilmek ve geleceğe yürürken hedefleri belirlenmiş 
bir stratejik plan oluşturmak amacıyla 1 kasım 2018 de Kaymakamlığımızla birlikte 
Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, 17 eylül ve Beyken Üniversitelerinin 
katılımıyla imzalanan iş birliği protokolü ile yürütme kurulu oluşturularak çalışmalar 
başlatılmış, bilimsellik ve ortak akıl ölçütlerine bağlı kalınarak yürütülen çalışmalar 
sonunda bugün gerçekleştirdiğimiz sektörel çalıştay Turizm başlığı ile düzenlenmiştir. 

Gönen Vizyon 2023 çalışmasıyla ulusal ve bölgesel planlara uygun yerel  bir 
stratejik plan, başka bir deyişle bir yol haritası çıkarılması, bu surette Gönen’in 
geleceğe bilinçli ve rasyonel adımlarla yürümesi hedeflenmiştir. Çalışmaların 
sonucunda ortaya çıkacak belge ile ilçemizin tüm kesimlerinin katılımı ve katkılarıyla 
ortaya çıkmış net bir fotoğraf Gönen’e vizyon kazandıracaktır. 

Çalışmaların başlatıldığı tarihten bu güne, ilçe olarak güçlü ve zayıf 
yanlarımızın, fırsat ve tehditlerimizin neler olduğunu tespit edecek swot analizi,ihtiyaç 
ve beklentilerle çözümü gereken öncelikli sorunların tespitini, sağlamak üzere 
ilçemizin genel kanaatlerini temsil edecek tüm kesimlerle gruplar halinde toplantılar 
yapılmış bu toplantılarda kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe 
teşkilatları,belediye meclis üyeleri, meslek odaları ve meslek odası 
temsilcileri,bankalar, kooperatifler ve birlikler , dernekler ve vakıflar, mahalle 
muhtarları,kadın ve gençlik teşekküllerinin temsilcileri, spor kulüpleri, sendika 
temsilcileri,özel sektörü temsil etmek üzere ticaret odasınca belirlenen ticaret ve iş 
dünyasının tanınmış temsilcileri ile gruplar halinde yapılan toplantı ve görüşmeler 
sonunda ilçemizin ihtiyaç ve çözülmesi gereken öncelikli sorunları aranmış, ilçemizin 
geleceğinin şekillenmesinde ise iki temel ekonomik sektör başat sektör olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bu sektörlerin birincisi olan turizm bugün ki çalıştayda tüm yönleriyle ele 
alınarak masaya yatırılacak, sektörle ilişkili gördüğümüz ve davet ettiğimiz tüm 
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katılımcıların görüş ve önerileriyle ilçe olarak atmamız gereken adımlar ve Gönen 
turizm vizyonu belirlenmiş olacaktır. 

Koordinatörümüzün çalıştayın yöntemi ile ilgili olarak somut aksiyon önerilerinin 
iletilmesine ilişkin kaygısı nedeniyle buna ilişkin önerilerimi de Gönen kaymakamı 
sıfatıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1- Tek kelimeyle kaplıca şehri olarak tanımlanan ve bilinen Gönen Türkiye’nin 
ilk modern kaplıca tesisleri kuran bir merkez olma avantajı ile ‘’planlanmış ilk 
kür kent ‘’ olmalıdır. 

2- Kültür ve tabiat varlıklarının envanterinin çıkarılarak istifade edilir hale 
getirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Alacaoluk kalesi, mozaik müzesi, 
güvercin köprüsü gibi tarihi miraslarımızla ilgili başlattığımız çalışmalarının 
tamamlanarak bu yapıların karakteriyle uyumlu sosyal donatıların yapılması 
ve turistler için çekim merkezlerine dönüştürülmesi, Gündoğan, Hasanbey, 
Korudeğirmeni korusu gibi olanların piknik ve mesire alanlarına 
dönüştürülmesi başta olmak üzere tescilli doğa yürüyüş alanları ve treaking 
alanlarının kamping alanlarının düzenlenmesi motokros pistinin iyileştirilmesi 
gibi, altyapı ihtiyaçları karşılanacak alanlar ‘’turizm çeşitliliğini ve ürün 
zenginliğinin’’ sağlayacaktır. 

3- 2020 yılının Gönen’in en kıymetli değerlerinden biri olan Ömer Seyfettin’ 
ölümünün 100. Yılına tekabül etmesi de göz önünde tutularak Gönen 
Belediyesinin müze yapmak üzere mülkiyetini uhdesine aldığı tescilli sivil 
yapının (ki projesi ve kurul izinleri tamamlanmış durumdadır) restorasyonun 
yapılarak ‘’Ömer Seyfettin evi kent müzesi’’ olarak 2020 yılında açılması hem 
merhum yazarımıza vefa borcumuzu ödememizi hem de ilçemize gelen 
ziyretçilerin kaliteli zaman geçirmesini sağlayacaktır. 

4- Başta iğne oyası olmak üzere yerel el sanatlarının, hediyelik eşya ve ürün satış 
yerlerinin yer alacağı yerel mimarinin geleneksel çizgilerinin yansıtıldığı bir 
araştırmanın planlanarak “oya pazarı” olarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

5- Suyun görsel potansiyelinin mutlaka turizme kanalize edilmesi Gönen çayı 
başta olmak üzere Gönen Yenice barajı ve Marmara denizinin mutlaka vitrine 
çıkarılması sağlanmalıdır. Belediyemizin uygun büyüklükte taşınmazlarının 
bulunduğu Denizkent başta olmak üzere termal su potansiyelimizin elverdiği 
ölçüde yeni tesislerin yap-işlet-devret modeliyle Gönen Belediyemizce 
hazırlanarak termal turizm pazarının vitrinine çıkarılması gerekmektedir. 

6- Termal turizmin gelişmesi için başta sağlık turizmi adın a 17 eylül 
üniversitemizin kuruluş çalışmalarını yürüttüğü fizyoterapi merkezi olmak 
üzere kür kenti olmak için ihtiyaç duyulacak alanların planlanması Büyükşehir 
Belediyesinin devam ettirdiği 1/5000’lik planın hazırlanmasında göz önünde 
tutulmalı, Gönen Belediyesi bu husustaki çalışmaları 1/1000’lik uygulama 
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planlarıyla desteklemelidir. 17 Eylül Üniversitemizin çok önem verdiğini 
bildiğimiz fizyoterapi süratle hayata geçirilmeli Gönen aynı zamanda termale 
dayalı sağlık konusunda hem uygulama hem eğitim merkezi haline 
getirilmelidir. 

7- Tarım turizmi konusunda fırsatlar araştırılmalı münbit Gönen coğrafyası 
turizme uyumlu ürün desenlerine geçiş sağlayarak çeltik tarımına başta 
seracılık-meyve ve sebze tarımı gibi alternatifleri hayata geçirilmelidir. (ki bu 
konu daha kapsamlı bir şekilde önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz tarım 
çalıştayında da ele alınacaktır) 

8- Gerek termal turizmin gerekse ilçemiz halkının günlük yaşamına en büyük 
olumsuz katkıyı veren tabakhaneler bölgesinin bulunduğu, kentsel dönüşüm 
alanı ilan edilen ve acele kamulaştırma kararları daha önceki yıllarda bakanlar 
kurulunca alınmış olan 240 dekar büyüklüğündeki alanın turizm genişleme 
alanı olarak değerlendirilmesi için ilgili kurumların derhal harekete geçerek 
GSM ruhsatı olmayan ve ruhsat alma imkanı olmayan işyerlerinin kapatılarak 
OSB‘ye taşınmaları sağlanmalıdır. Sulama kanalı niteliğindeki Gönen 
çayından sanayi suyu olarak kullanılmak üzere alınan günlük yaklaşık 8000 
ton suyun alımı DSI tarafından engellenmelidir. Gerek tehlikeli katı atıkların 
gerekse usulüne uygun çalışmayan arıtmanın Gönen çayı üzerindeki baskısı ve 
kirletici etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda birinci derece deprem 
kuşağı üzerinde bulunan ilçemizi, deprem riski de göz önünde bulundurularak, 
can ve mal güvenliği açısından tehdit teşkil eden bu alandaki kaçak yapı 
durumundaki yapı stokunun (ki burada bulunan 212 yapının yaklaşık %83’üne 
tekabül etmektedir) Gönen Belediyesince yıkımı sağlanarak bu alandaki 
metruk görüntü ortadan kaldırılmalıdır. 

9- Hazırlıkları tamamlanmış olan Gönen çayının ıslah projesinin ihalesi bir önce 
yapılmalıdır. 

10- Termal su zenginliği bakımından Türkiye’nin doğal merkezi olan Balıkesir’in 
en bilinen kaplıca merkezi olan ilçemizin termal potansiyelinin yüzüktaşı 
niteliğindeki tabiatla iç içe olan Dağ ılıcasının bulunduğu alanın yeniden 
projelendirilerek Türkiye’nin en popüler kaplıcası haline getirilmesi için yap-
işlet-devret modeliyle ihale edilmesi sağlanmalı, merkezin bulunduğu 
Ekşidereköyünün 13 km’lik yolu Büyükşehir Belediyemizce standartlarına 
uygun olarak yeniden yapılmalıdır. 
 

Değerli katılımcılar Gönen’in geleceğe sağlam adımlar atarak yürümesi için 
yürüttüğümüz Gönen Vizyon 2023 çalışmasına başlamaya karar verdiğimiz andan 
itibaren samimiyetle sahip çıkarak çalışmaları sabırla yürüten koordinatörümüz 
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi sayın Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu’na saha 
çalışmalarında Üniversitesinin tüm imkanlarını seferber eden 17 Eylül Üniversitesi 
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rektör yardımcısı Sn. Alparslan Serel’e, Paydaşlarımız Gönen Belediyesi’nin önceki 
dönem başkanı Hüseyin Yakar ve bayrağı devraldığı noktadan itibaren taşıyan 
belediye başkanımız sayın İbrahim Palaz’a ve bu çalışmanın ortaya konulmasında 
vizyoner bakış açısıyla ilk andan beri rol üstlenen Ticaret Odası başkanımız Sayın 
Ahmet Selvi’ye bugün burada bulunan başta İstanbul’dan gelerek katkı sunacak 
akademisyenlerimize ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum ortak aklın ve 
bilimsel çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkacak sonuçların ilçemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Gönen Belediye Başkanı     
İbrahim Palaz 

Sayın kaymakamım, değerli protokol üyeleri, değerli hocalarım, hepimize bu 
çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum. Gönen vizyonun en yeni üyesi olarak yapılan 
turizm çalıştayı adına çok mutluyum. Turizm bizim için çok önemli fakat gönende 45 
yıl öncesinde yapılanlardan sonra bir şey olmadığını görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl 
takdir edersiniz ama bugün ki çalıştayın önemli yol izleyeceğini Hocalarımızın verdiği 
önerilerle bizim de bir yol çizeceğimize inanıyorum. Gönen’de bunun bir ilk olduğunu 
ve diğer sektörlerimize de önder olacağına inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
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İl Kültür Turizm Müdürü    
Mustafa Çaltı 

 

Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Ticaret odası Başkanım, İstanbul’dan gelen 
değerli hocalarımız, hepinizi il kültür turizm Müdürlüğü adına saygıyla selamlıyorum. 
Bugün bir turizm çalıştayı için, sayın Kaymakamım daveti üzerine katılıyorum. Bu 
çalıştay gönen için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Balıkesir Türkiye’nin turizm 
açısından önemli bir şehridir. Balıkesir için en önemli turizm, kıyı turizmi fakat bunun 
sezonu 3 ay sürüyor. Bütün çalışmalarımız biz bunu 12 ay boyunca nasıl 
geliştirebileceğimiz yönünde. Bunun en önemli noktası; termal turizm. Bunun 
Türkiye’de öncülüğünü yapan merkez Gönen. İlk sağlık turizmi planlı teşkilatının 
yapıldığı yer Gönendir. Bizim 2007 yılında başlattığımız çalışma içinde Balıkesir’de 
2 turizm merkezi olduğunu gördük.  Biri Gönen diğeri Edremit’te. Biz bu çalışmayla 
sayıyı  sekize çıkardık. Bunların dört tanesi Gönen havzasında bulunuyor 
(Gönen,Manyas, Susurluk, Balya ). Gönen’de Ekşidere turizmi üzerinde çalıştık, 
buranın termal turizm merkezi olması sağladık. Diğer ilçeler için de benzer çalışmaları 
yaptık. Bunun öncülüğünü Gönen yapacaktır. Gönen merkezde inşallah bir kür 
merkezi olacak ve bu termal turizmin merkezi gönen olacak. Gönen’de bu konu içinde 
çalışmamız gerekiyor inşallah bu toplantılarımız çok önemli sonuçlar ortaya 
çıkaracak. 

Gönen Türkiye’nin metropol şehirlerine çok yakın o halde burada ulaşım bakımından 
da bir sorunumuz yok. Bize düşen buradaki yatırımlarımızı gerçekleştirmek.24-29 
Eylül’de turizm zirvesi olacak burada o yatırımcılarını Gönen’i tanıtma imkanımız  
olacak. Aynı zamanda Gönen’in deniz kıyısı da var, her ne kadar kıyısında sıkıntılar 
olsa da burada astım hastaları için çok önemli olduğu söylendi orada da sağlık alt 
yapıları olursa çok önemli sonuç alırız diye değerlendiriyorum. Bu çalışmaların 
Gönen’e hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum. 
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Gönen Ticaret Odası Başkanı                                                                                        

Ahmet Selvi 

Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye başkanım, 17 eylul Üniversitesi rektör 
yardımcısı, değerli İstanbul’dan gelen hocalarımız hepiniz hoşgeldiniz. Eylül ayında 
başladığımız SWOT analizinin sonlarına geliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmada 
görüyoruz ki Gönen turizme olan yatırımlara aç ve birinci sırasını almakta ama 
kaygıları da var. Bu kaygıları kaldırmakla alakalı çalışmamız gerekiyor. Yapmış 
olduğumuz bu çalıştayın önümüzdeki yıllarda önümüzü açacağını hedefliyoruz. Dün 
hocalarımızla birlikte Göneni gezdik Nevin Hocam, ''ben Gönen'e küsüm'' dedi. 
Bundan yıllar önce tez yazmış Gönende ve çıkmış olan sonuçta önerilenin 
gerçekleşmediğini söyledi. Biz çok üzüldük buna ama Nevin hocam bugün aramızda. 
Burada bulunan bir çok hoca Gönenle bağlantılı hocalarımız. Dün hocama bir şey 
söyledim; evet sizin yazmış olduğunuz tezde Gönen bunları gerçekleştirmedi. Biz 
bardağın dolu tarafına bakıyoruz, şanslıyız kaplıca turizmiyle alakalı yetmişlerde 
kurulan tesislerle hayatımızı idame ettirdik.Bundan sonra bu çalıştayın verdiği 
öngörüyle yapacak cok şeyimiz var en azından yapacaklarımızı birlikte yaparız diye 
söyledim, burada da söylüyorum hala aynı fikirdeyiz, desteklerinizi bekliyoruz ama 
bu çalıştayın sonucunda projelerin takip edilmesi hayata geçirilmesi çok önemli 
burada toplanıp, körler sağırlar birbirini ağırlar davulunu çalarsak, buradaki 
sonuçlardan bir kaç tanesini gerçekleştiremezsek, bu çalıştayın hiç bir anlamı 
olmadığını düşüyorum inşallah böyle olmayacak. Afyon'a baktığımızda 10000 
yataklara  ulaştı. Maalesef biz  daha 750 yataktayız ve kaplıca turizminin Yalova ve 
Gönen'den başladığınız hepimiz biliyoruz. 

Balıkesir'de Eylül ayında bir sempozyum var dünya termal turizmi. Tam da denk geldi 
bundan önce Gönen'de böyle bir çalıştayın olması, Edretmit’de 15 dakikalık sunum 
yapılacak Gönen'de de bir gün yatırımcı arkadaşlar ağırlanacak. Gelecekle alakalı 
Gönen'in vizyonunu planlarını ortaya dökmesi, 600 yatırımcıya  kendimizi anlatma 
fırsatı vereceğiz. Ben bu çalıştayın başta şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Kaymakamım çalıştay hakkında bilgi verdi inşallah Gönenimiz bu çalıştaydan kazanır 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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5.  ÇALIŞTAY SUNUMLARI 
 

BÖLGESEL KALKINMA VE GÖNEN İLÇESİ SWOT ANALİZİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu 
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans (Türkçe) Bölümü | Bölüm Başkanı 

 
Sayın Kaymakamım, sayın Belediye Başkanım, sayın Ticaret Odası Başkanım 

ve İstanbul’dan gelen değerli hocalarımız ve sayın konuklarımız hoşgeldiniz. Bugün 
burada olmaktan son derece memnunum. Gönen’i daha iyi bir konuma getirmek neler 
yapılması gerektiğine ilişkin ihtiyaç, görüş ve önerileri derlemek için çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu projenin teorik alt yapısı olan bölgesel sürdürülebilir kalkınma, 
stratejik yönetim ve SWOT analizi hakkında kısaca bilgi verip sonra yaptığımız 
çalışmalardan elde ettiğimiz bulguları paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki şekilde 
çalışmayı birlikte yürüttüğümüz taraflar yer almaktadır.  

 

   Şekil 1: Çalışmanın Tarafları  

Bölgesel kalkınma; bölgenin doğal kaynakları, kültürel kaynakları, üretimi ve 
insan gücü kapasitesi ile uyumlu model ve araçlar kullanılarak kalkınma modeli 
yaratılması bunları bir üst aşamaya çıkararak genel toplumsal politikalara uygun 
adımlar atarak o bölgede kalkınmanın gerçekleştirilmesidir. Aynı doğal kaynaklara 
sahip olan iki bölgeden biri bölgesel kalkınmayı gerçekleştirebilir, diğeri 
gerçekleştiremeyebilir. Bölgesel kalkınmayı harekete geçirecek bir ivme gereklidir. 
Bölgelerin özelliklerine göre farklı alanlara öncelik verilerek bölgesel kalkınma 
gerçekleştirilebilir. Öncelik verilen alanlar, tarım, turizm veya sanayi olabilir. 
Gönen’de önceliğin turizm kaynaklarına verilmesine yönelik beklentiler olduğu 
yapılan anketler sonucunda ortaya konuldu. Gönen’de insanların yapılmak istenenlere 
inanması çok önemlidir. Yörede yaşayan insanların beklentileri göz önünde 
tutulmalıdır. Bölgesel kalkınmanın olması için topluma zorla hiçbir şeyin kabul 
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ettirilmemesi gereklidir. Bölgede yaşayan insanlar bir şeye inanmıyorlarsa ona 
katılmayacaklardır.  

Kaynaklarımızı kullanarak daha iyi yere gelmek için neler yapılmalı 
konusunda çalışmalar sürdürülürken önemli birkaç kavramın gündemde tutulması 
gereklidir. Bunlardan birincisi sürdürülebilir kalkınma, diğeri ise stratejik yönetim 
modelidir. Sürdürülebilir kalkınma, insanların elinde bulundurduğu ekolojik, kültürel 
ve sosyo-ekonomik kaynakların nadir ve eşsiz olduğu görüşüne dayanır (Ergün & 
Çobanoğlu, 2012). Güzel bir kızılderili atasözü “Dünyanın bizlere atalarımızdan miras 
kalmadığını, onu torunlarımızdan ödünç aldığımızı” söylemektedir. Çevresel 
kaynakların en iyi şekilde kullanılması için bilinçli çaba harcanmalıdır. Geri 
dönülemeyecek çevre tahribatlarının oluşmaması, baştan önlenmesi için çalışmalar 
yapılmalı ve gerekli önlem alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma için çalışırken sosyal 
ve kültürel yapı ve gelenekselliğe saygı gösterilmeli ve bu değerler temel olarak 
alınmalıdır. Sosyal ve ekonomik faydalar bölgeye adil olarak dağıtılmalıdır. Planlama 
ve alınacak kararlarda uzun vadeli hedefler göz önünde bulundurulmalıdır. Ortak akıl 
ve işbirliği ve bölgeyle bağlantılı çevrelerin harekete geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Stratejik planlama ve stratejik yönetim ise; bir işletme, kurum veya bölgenin 
uzun dönemli başarısını belirleyen kararlar bütünüdür. Stratejik Yönetim uzun vadeli 
planlama, düşünme ve uygulama ufku kazandırır (Küçüksüleymanoğlu, 2008 ).  Bu 
genelde vizyon olarak tanımlanmaktadır. Stratejik yönetim ve planlamanın aşamaları 
aşağıda yer almaktadır. 

1-Durum Tespiti-SWOT Analizi-İçsel ve Dışsal Çevre Analizler 

2- Gelişim Sağlanması ve Daha İyi Duruma Gelmek İçin Yapılması Gerekenler 
Vizyon- Misyon-Amaçların belirlenmesi  

3-Stratejinin Uygulanması İçin Organizasyon, Planlama, Programlar ve Bütçelemenin 
Yapılması. Çalışılacak Süreçlerin Netleştirilmesi 

3-Sürecin Her Aşamada Kontrol Edilmesi Ve Gerekiyorsa Düzeltici Önlemlerin 
Alınması, Sonuçların Raporlanması-Geri Bildirim 

Bu aşamalar aşağıda ye alan Şekil 2’de özetlenmiştir. 
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Şekil 2: Stratejik Yönetim Modeli 

 

Bu kapsamda öncelikle Gönen ilçesi için SWOT analizi yapılması için çalışmalara 
başlanmıştır. Bu çalışmanın detayları ve özet bulguları aşağıda yer almaktadır. 

SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASININ DETAYLARI 

02 Kasım 2018 tarihinde 7 ayrı grup 16 Kasım 2018 tarihinde 6 ayrı grupla yapılan 
toplantılara 238 kişi çağrıldı ve 105 kişi katıldı. Yüz yüze görüşmelerle Gönen’in 
güçlü zayıf yönlerinin neler olduğu ve neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler 
toplandı. Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarından katılımcıların görüşleri 
alındı. Toplam 472 kişi ile anket yapıldı. Anket çalışması Onyedi Eylül Üniversitesi 
ve Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirdi. Bu çalışmanın ilk 
bulguları ve özet sonuçları ekte yer almaktadır. Aşağıda Gönen ilçesinin SWOT 
analizi kapsamında güçlü, zayıf yönleri ve önümüzdeki dönemde fırsat ve tehdit olarak 
değerlendirilen konular yer almaktadır.  

GÜÇLÜ YÖNLER 

x Farklı alanlarda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığı, dinamizmi 
x Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum kuruluşlarının işbirliği ve ilçenin gelişmesi 

için çalışmalar yapması 
x Metropollere yakınlık (İstanbul, İzmir) 
x Gönen Parkı ve çevresinin yeşil alan olarak varlığı 
x Onyedi Eylül Üniversitenin bazı bölümlerinin Gönen'de olması, Gönen Ticaret 

Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Robotik Kodlama 
eğitimlerinin yapılması 

x Gönen Çayı Deltası 10.06.2016 tarihinde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak 
tescil edilmiş olması. 
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x Jeotermal enerji kaynaklarına sahip olunması, Kaplıca turizminin varlığı ve turizm 
potansiyeli 

x Verimli toprakların ve tarım arazilerinin varlığı, zengin tarımsal ürün potansiyeli, 
Güney Marmara (Gönen- Biga) sulama birliğinin varlığı ve 20.000 hektar alanın 
sulanması, pirinç, patlıcan üretiminde önemli bir merkez olması 

x Et ve süt hayvancılığının gelişmiş olması 
x İğne oyası yapılması- bu konuda tecrübeli kadın işgücünün varlığı- aile bütçesine 

katkı sağlanması ve oya pazarının 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER 

x Çayın rehabilitasyonun uzun süredir yapılamamış olması-Tabakhaneler 
bölgesindeki tesislerinin Organize Deri Sanayi Bölgesine taşınmasının 
tamamlanmamış olması 

x İlçe merkezinde ve çarşıda trafik sorunu olması-yeterli otopark olmaması- ve yaya 
geçişlerinin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılmamış olması 

x Jeotermal kaynakların Dünya’da ve Türkiye’de bilinen sağlık turizmi (kür 
merkezleri ve wellness) merkezlerine dönüştürülememesi 

x Su ve kanalizasyon alt yapısının yenilenme ihtiyacı olması ve bazı mahalle 
(köylerde) kanalizasyon olmaması 

x İlçe ana yol güzergahları, ilçe girişleri, meydanların ve çayın çevresinin turizm 
ilçesine yakışmayacak görünümde olması - yeniden planlanarak yapılması ihtiyacı 
olması 

x Sanayi tesisleri ve fabrikaların arıtmalarının yeterli çalıştırılmaması ve kimyasal 
atıkların olduğu gibi bırakılması nedeniyle toprak, Gönen Çayı ve Marmara 
denizinin kirlenmesi 

x Otobüs terminali ve çevre bağlantı yollarında (Denizkent ve Manyas üzerinden 
İzmir) iyileşme ihtiyacı olması 

x Yanlış yöne doğru yapılaşma ve yerleşimin gelişmesi nedeniyle oluşan hava 
kirliliği- İmar planlarına aykırı yapılar olması- imar yönetmeliğine uyulmaması 

x Hava kirliliği - yazın tarım ilacı, sonbahar anız yakılması, kışın kötü kalite kömür 
yakılması nedeniyle 

x Okullarda tam gün eğitim olmaması, eğitim amaçlı gönen dışına göç edilmesi, 
meslek lisesi eğitiminin yetersiz olması, Liseler için yurt olmaması. 400 kişilik 
yurt kapasitesi olup ilçe için yetersiz kalması. 

x Lokanta ve tesislerin yetersiz olması, çok sayıda kahvehane olması. 
x Spor yapmak için tesislerin gelişmemiş olması 
x Turizm otelcilik meslek lisesi talep azlığı nedeniyle kapanmak üzere olması- 

uygulama oteli yapılmalı ve geliştirilmeli. 
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x Kültür merkezi, oyun alanı benzeri gençlerin ve öğrencilerin bir araya gelebileceği 
ortamların olmaması (Sanat sokağı kurulabilir). 

x Çeltik üretiminin planlı ve yerleşim alanlarına uzak bölgelere kaydırılması için 
çalışmaların hayata geçirilememesi ve çeltik alanlarına ikinci ürün ekiminin 
yapılamaması 

x Çeltik ekim alanlarının sınırlandırılmaması-ve her yıl farklı alanlara ekim izni 
verilerek dönüşümlü ekim yapılmaması ve damla sulamaya geçilememesi 

x Ana tarımsal ürün olan çeltiğin yanı sıra farklı ürünlerin üretimine yönelik 
çeşitlendirme yapılmasında eksiklikler 

x Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenerek satılması ve marka geliştirme 
konusunda eksiklikler olması 

FIRSATLAR 

x Jeotermal suyun ve enerji kaynaklarının varlığı 
x İğne oyası yapımı geleneğinin somut olmayan kültürel miras özelliği taşıması 
x Bölgesel Kalkınma politikalarına verilen önemin artması ve Bölgesel Kalkınma 

Ajanslarının aktif olarak çalışmaya başlaması 
x On yedi Eylül Üniversitesi ile ilçe arasında işbirliği olanaklarının arttırılması 
x Sağlık turizmi ve alternatif turizme verilen önemin ve talebin artması 
x İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi metropollere yakınlık 

TEHDİTLER 

x Deprem açısından riskli bölgede olması 
x Bölgede çevre bilinci ve duyarlılığının düşük olması 
x Büyükşehir düzenlemesi ile ilçe ve köylerin statüsünün gerilemesi. 
x Sulak alanların, tarımsal ve yerleşim alanlarından gelen baskı ile boyutlarının 

azalması 
x Tarımsal kökenli zirai ilaç ve gübrenin bilinçsiz kullanılması 
x Su kaynaklarının plansız ve bilinçsiz kullanımı, içme ve kullanım (tarım, evsel, 

endüstriyel) amaçlı yoğun olarak su çekilmesi, planlı bir sulama sisteminin 
oluşturulmaması 

x Gönen Organize Sanayi, diğer sanayi tesisleri ve yerleşim yerlerinin atık su arıtma 
tesislerinin yetersiz olması ve/veya tam kapasite ile kullanılmamasından kaynaklı 
atık suların olması. Belediyelerin katı atık tesislerinin bulunmaması ve/veya aktif 
çalışmaması, köylerin fosseptik ve katı atık sistemlerinin yetersiz olması, yoğun 
kirlilik ve  ötrofikasyon -göl ve sazlık alanlarda insan faaliyetleri-ziyaretçi baskısı- 
olması 

x İstanbul’daki sanayinin bölgeye taşınması ile çevre için önemli bir tehdit oluşma 
potansiyeli olması 
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x Yaşam biçiminde değişiklikler nedeniyle iğne oyası kullanım alanlarının daralması 
x İpek böceği üretiminin bırakılmış olması nedeniyle iğne oyası üretiminin yalnızca 

naylon ipliklerle yapılması 
x Köylerin taşımalı eğitim projesi ile boşalıyor olması. 
x Tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması (mazot, ilaç, gübre, tohum) 
x Tohumculuk için çalışma yapılmaması, yerli tohumların çok azalması 
x Devletin verdiği desteğin bürokratik engeller nedeniyle çiftçiye ulaşmasında 

zorluklar yaşanması 
x Tarım arazilerinin küçük parsellere bölünmüş olması. 
x Ortalama işletme büyüklüğünün dünya standartlarının çok altında olması (Gönen 

özelinde 94 dekar civarında olan işletme büyüklüğü Türkiye bazında ortalama 61 
dekar düzeyindedir. İngiltere'de işletme büyüklüğü 538,Fransa'da 521, 
Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekarı bulmaktadır. Bu rakam ABD'de bin 818 
dekara ulaşmaktadır.) 

GÖNEN İLÇESİ POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Gönen Çayı’nın kirlilik problemi çok uzun süredir devam etmektedir. Turizm 
kapasitesinin geliştirilmesi için öncelikli olarak çözüm üretilmesi gereklidir. Özer 
Küpeli tarafından yapılan “1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası” adlı çalışmada, 
debbağhaneler (tabakhaneler) 1917 yılında çayın öbür tarafında bulunan kaplıcaya 
yakın olduğu, çevreyi ve özellikle çay suyunu kirlettiği için kapatılarak kaza 
kaymakamlığınca başka bir yere nakledilmek istenmiş, fakat bunda başarılı 
olunamamıştır şeklinde ifade edilmektedir (Küpeli, 2000, s. 248-249). İlçede 
ekonomik gelişmeyi sağlayacak kaynakların değerlendirmesi aşağıda yer almaktadır. 

Bölgede Ekonomik Gelişmeyi Sağlayacak Unsurların Değerlendirilmesi 

9 Doğal Kaynaklar -Var/Daha Verimli Kullanılabilir 
9 İnsan Potansiyeli -Var/Geliştirilebilir 
9 Sermaye Birikimi -Var/ Geliştirilebilir 
9 Girişimcilik          -Var/Geliştirilebilir 

Bölgede var olan ve gelişim potansiyeli bulunan yerlerin özet bilgileri ekli tabloda yer 
almaktadır. Bunların yanı sıra ilçede turizm potansiyeline kazandırılabilecek çok 
sayıda mağara, trekking yolları bulunmaktadır. 
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Tablo 1: Bölgede Turizm Potansiyeli Değerlendirmesi 

 

 

HEDEFLER 

y Bölge ekonomisinde dönüşümün sağlanması 
y Sürdürülebilir Büyüme 
y Yeni ekonomik aktivitelerin bölgeye kazandırılması 
y Yerel girişimcilerin bölgenin ekonomik kalkınmasına etkisinin arttırılması 
y Kaynakların verimsiz kullanımının önlenmesi (Su- Toprak) 
y Geri Dönüşüm 
 

GELİŞİM ALANLARI 

Yeni Yerleşim Modeline Geçiş 

¾ Ovaların ekim alanları olarak kullanılması 
¾ Yerleşimin dağlık bölgeye kaydırılması 
¾ Gönen çayı rehabilitasyonu 
¾ Tabakhanelerin taşınma sürecinin tamamlanması ve arıtma sisteminin 

çalıştırılması 

Enerji 

¾ Rüzgar 
¾ Güneş- evlerde su ısıtma veya elektrik enerjisi olarak kullanılması 
¾ Biyogaz 

Teknolojik alt yapının geliştirilmesi 
¾ Gençler için bilgisayar, yazılım, kodlama öğrenebilecekleri merkezler açılması 
¾ Köylere gezici eğitim merkezlerin götürülmesi 

TURİZM KAPASİTESİ 

DURUMU 
(KULLANIMDA/
POTANSİYEL) TÜRÜ

Gönen Kaplıcalar K Sağlık Turizmi
Gönen Kür Merkezi P Sağlık Turizmi

Gönen Ekşidere Kaplıcaları K-P
Sağlık Turizmi,
Doğa Turizmi

Gönen Parkı K Rekreasyon Alanı
Alacoluk Kalesi P Doğa Turizmi
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¾ Sürdürülebilir Büyüme ve kaynakların verimli kullanımı- örneğin siz 25 yıl 
pirinçten çok iyi gelir sağladınız ama topraklarınız 25 yıl sonra herhangi bir 
ürün üretilemez duruma geliyorsa burada uygulanan politikalar yanlıştır. 

 

TURİZM – DİĞER 

Kaplıcalar işletmesinin bilinirliğinin arttırılması 
Tedavi merkezi özelliğinin bilinirliğinin arttırılması 
Turizm ve eğlence merkezi özelliği kazandırılması 
¾ Yüzme Havuzları-Kapalı Açık 
¾ Masaj salonları 
¾ Modernleşme 

Kaplıcaların yanı sıra Gönen’de yaşlı bakım merkezi planlanması  

¾ Erken emeklilik (Eşlerin birlikte kalabileceği) 
¾ Orta Dönem 
¾ Son Dönem 

Haftada bir yazlık/kışlık sinemanın uygulamaya konulması 
Eski hastanenin yerinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması 
Çayın rehabilitasyonu sonrasında etrafının piknik ve gezi alanı olarak düzenlenmesi 
Çay çevresinde butik otellerin ve yeni kaplıca otellerinin yapılması 
Oya üretim faaliyetinin kooperatif altında sürdürülerek tanıtımının kurumsal olarak 
yapılması-Kayıt altına alınması 
Farklı projelerin üretilmesi (örneğin Sivas Belediyesi Paşabahçe Mesire alanında 
Yüzüklerin Efendisindeki Hobbit Köyünün benzerini kurmuştur. Toprak altı evleri-
Finlandiya’da benzeri var.) 
 
SONUÇ 

Gönen Kalkınmasında Turizm Sektörü, Ticaret ve Tarım Potansiyeli ve bu sektörlerin 
karşılıklı etkileşimi önemlidir. Farklı alanlarda yapılacak çalışmalarda bu bütünsellik 
göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada yer alan veya geliştirilecek yeni projelerin 
gerçekleştirilebilmesine yönelik ilgili kurumlar yani politika yapıcılar, yerel 
yönetimler, sivil toplum kuruluşları tarafından detaylı planlanması , finansman 
kaynaklarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi aşamasında takibi önemlidir. 
Projelerin hayata geçirilmesi ve gerçekleştirilmesi için Gönen’de karar alıcı ve 
uygulayıcılar, sanayici ve tüccarlar, öğrenciler, ev kadınları, Gönen’liler, Gönen’de 
yaşayanlar, Gönen’e destek verenler birlikte çalışmalıdır. Öncelik verilecek projelerin 
gerçekleştirilmesi, yol haritasına sahip çıkılarak, takip edilerek, talep edilerek ve katkı 
sağlanarak birlikte gerçekleştirebilir. 
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GÖNEN’DE TERMAL TURİZMİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 
TÜRKİYE’DE ve GÖNEN’DE TERMAL TURİZMİN GEÇMİŞİ 

Prof. Dr. Nevin Çekirge                                                                                                 
Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

 
«Ülkemizde önemi yeni anlaşılmaya başlayan turizm türü olan Sağlık 
Turizmi’nin gelişmesine yardımcı olmak üzere, önemli Kür Merkezlerinin 
seçilerek Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda planlama çalışmalarına konu 
edilmesi 1973 yılına dayanmaktadır. 

• Geçen süre içinde (1977 yılına kadar) özellikle öncü ve örnek nitelikteki 
merkezlerde, yalnızca plan çalışmaları ile yetinilmeyip, süratle proje ve 
uygulama çalışmalarına geçilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Gerçekten 
getirilen plan kararları doğrultusunda, altyapı ve üstyapı yatırımlarını 
gerçekleştirmeye yardım edecek projelerin (mimari ve mühendislik) yapılması, 
buna paralel olarak ekonomik etüdlerin yürütülmesi, konunun tıbbi yönünü 
dikkate alarak ilgili tıp otoriteleri ile işbirliğinin sürdürülmesi ve nihayet 
varılan sonuçlara göre uygulamaya geçilerek, bu sürecin izlenmesi gereklidir. 

• Bu tür bakış açısı, 1973 yılında plan çalışmasına konu olan ilk kür 
merkezimiz Gönen’de, uygulamaya geçebilmeye yardımcı olacak 
çalışmalara başlamamıza neden olmuş, 1. etap olarak da Gönen Termal 
Su Şehri Uygulama Planı hazırlanmıştır.» (Çekirge, 1977) 

 

 



GÖNEN VİZYON 2023 

TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU 

16 -17 TEMMUZ 2019 / Gönen– Balıkesir / TURKEY 

    

40 
 

Resim 1. Gönen Termal Su Şehri Genel Yerleşme Planı Ön Raporları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Gönen Termal Su Şehri Mevzii Uygulama İmar Planı Raporları 

 

Gönen’in (Öncü ve Örnek) Termal Su Şehri Seçilmesinin Nedenleri 

(Ülker, Çekirge, 1973) 
 

x Gönen termal kaynaklarının akım değerlerinin yüksek, fiziko-kimyasal 
özellikler açısından vasıflı ve Termal tedavi özelliklerinin çeşitli ve etkin 
olması, 

x Sağlıklı iklime sahip olması, 
x Termal tedaviyi gerektiren hastalıkların yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde 

yer alması, 
x Termal kaynak çevresinin alt yapı ve üst yapı olanaklarının elverişli bulunması, 
x Termal talebin yüksek olması 
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Gönen Termal Su Şehri Mevzii Uygulama İmar Planı Hedefleri 
             (Çekirge,1977) 
 

• Gönen Termal Su Şehri’nde Sağlık Turizmi’ne dönük olarak ve mevcut 
turizm potansiyelinden en iyi biçimde yararlanmayı sağlayan bir yerleşme 
düzeni geliştirmek, 

• İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük kentimiz başta olmak üzere, Marmara 
Bölgesi halkının termal kür ihtiyacını karşılamak ve bu yolla halk 
sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, 

• İç Turizm yanında kür amaçlı dış turizmin de yörede gerçekleşmesine 
yardımcı olmak, bu yolla döviz temini sağlamak ve ödemeler dengesine 
katkıda bulunmak, 

• Gönen’de Sosyal Termalizm’in oluşmasını sağlamak, 
• Gönen halkına yeni iş olanakları yaratmak (Pansiyonculuk, ticaret vs.) ve 

böylece bölgenin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına yardımcı olmak, 
• Gönen Termal Su Şehri Planı’nda öngörülen Termal Kür Ünitesi ile, termal 

kaynaklar, fiziksel çevre (iklim vs.) ve küristlerle ilgili bilimsel 
araştırmaların yapılabileceği bir Termal Araştırma Merkezi oluşturmak, 

• Gönen Termal Su Şehri’nin denize yakınlığı nedeniyle (Denizkent), termal 
kür yanında deniz kürü olanağı da (Thalassoterapi) sağlayan Su Şehri 
yaratmak, 

• ÜLKEMİZDEKİ DİĞER SU ŞEHİRLERİNE ÖRNEK OLACAK ÖNCÜ 
– ÖRNEK NİTELİKTE BİR SU ŞEHRİ YARATIP, SAĞLIK 
TURİZMİ’NİN ÜLKEMİZDE ÖZLENEN BİÇİMDE TANITILIP, 
YAYGINLAŞMASINA YARDIMCI OLMAK… 
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Resim 3. Gönen Termal Su Şehri                                Resim 4. Gönen’deki Yapılaşmanın 

Mevzii Nazım İmar Planı                                               Hava Fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Gönen’in Tarihi ve Güncel Otelleri 

 

TERMAL YERLEŞMELERİN PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ 

Uluslararası Kuruluşların Öngörüleri: 

Alman Kaplıcalar Birliği (DBV) ve Alman Turizm Birliği (DTV) ile Uluslararası 

Balneoloji ve Klimatoloji Federasyonu’nun (FITEC) öngördükleri; 

Kür Yeri  Karakteri ile  Kür Yerleri ve Dinlenme Yerleri için Genel Koşullar : 

 
x Kür için gerekli olan mekanlar ve donanımlar 
x Barınma ve gastronomi ihtiyaçlarının giderilmesi 
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x Eğlence olanakları, kültürel organizasyonlar, kür müziği 
x Kür parkı ve mutlak dinlenme bölgesi (Kür peyzajı) 
x Sportif ve sağlığa yararlı diğer aktiviteler 
x Fitness, wellness gibi destek aktiviteler 
x Tıbbi bakım ve kontrol, kür doktoru 
x Hijyen, salgın hastalıkların önlenmesi 
x Uygun altyapı (İçme suyu temini, atık suların ve çöplerin kurallara uygun 

bertaraf edilmesi) 
x Uygun ulaşım (Yayaların rahatça yürümesinin sağlanması) 
x Hava kirliliğinin önlenmesi (Taşıtlardan ve fabrikalardan çıkan 

emisyonların önlenmesi) 
x Gürültü kontrolü 
x Doğanın korunması 
x Yapı tasarımı açısından: Dinlendirici karakteri olan sempatik bir atmosfer 

yaratılması, seyrek yapılaşma bölgesi görünümü sağlanması. 
 
Termal Yerleşmelerdeki Bölgeler ve Tesisler 
 

Kür yerleri için öngörülen genel koşullar göz önüne alınarak belirlenen, “Kür      
Yerleşmelerinin Bölgeleri ve Tesisleri” şunlardır (Glaus, 1975 ve Çekirge, 1982): 

 
x Kaynak Bölgesi : Doğal tedavi etkenlerinin (şifalı su, gaz ve peloid) çıkarıldığı 

ve koruma altına alındığı bölgedir. 
x Kür Bölgesi : Kür merkezi (Bölgeye özel kür araçları ile yapılan fiziksel terapi 

uygulama mekanları : örneğin termal banyolar, peloid uygulamaları ve diğer 
destek uygulamalar), kuru ortamda ve su içinde uygulanan hareket tedavisi 
mekanları, gevşeme tedavisi için egzersiz mekanları, tıbbi teşhis ve kontrol 
birimleri, içme kürü ve fuaye mekanları (kür parkı ile), inhalasyon için 
inhalatoryum, araştırma enstitüleri, kür klinikleri… 

x Kür Konaklama Bölgesi : Oteller, pansiyonlar, sanatoryumlar, klinikler ve 
kür bölgesinin yakınındaki konaklama tesisleri. 

x Dinlenme Bölgesi : Yeşil alanlar, arazi kürü ve yürüyüş yolları ağını da 
kapsayan park yerleri ve orman alanları. 

x Kür Sporu Bölgesi : Spor tesisleri, oyun seçenekleri. 
x Kültür – Sanat Bölgesi : Eğlence ve ticaret üniteleri, kültürel ve sanatsal 

etkinlikler, küçük el sanatları. 
 



GÖNEN VİZYON 2023 

TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU 

16 -17 TEMMUZ 2019 / Gönen– Balıkesir / TURKEY 

    

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6. Termal yerleşmelerdeki Bölgeler (Glaus,1975) 

 
 

 
 

 
 
Resim 7. Bad Griesbach Termal Yerleşmesi (Fotoğraflar: Nevin Çekirge) 
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Resim 8. Bad Griesbach Termal Kür Merkezi                        Resim 9. Bad Griesbach 
Termal Kür Merkezi 

(Fotoğraflar: Nevin Çekirge) 

 

 

 

Resim 10.  Bad Griesbach Termal Kür Merkezi (Fotoğraflar: Nevin Çekirge) 
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Resim 11.   Sibyllenbad Termal Yerleşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 12. Sibyllenbad Termal Kür Merkezi 

(Fotoğraflar: Nevin Çekirge) 
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TÜRKİYE’DEKİ YASAL DÜZENLEMELER 

• “Termal Tesisler” ve “Kaplıcalar” konularında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın (Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 
İlişkin Yönetmelik) ve Sağlık Bakanlığı’nın (Kaplıcalar Yönetmeliği) 
bulunmaktadır. 
 

• Söz konusu Bakanlıklar, hazırlamış oldukları yönetmelikler çerçevesinde, 
genel bilgilendirme ve tanımlamalara, tıbbi ve teknik koşullara, personel 
ve işletmeye ilişkin bilgilere yer vermektedirler. 

 

2023 Turizm Strateji Planı’nda “Termal Turizm Bölgeleri” adı altında şu 
bölgeler tespit edilmiştir (Baykal,2013) : 
x Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi  

(Çanakkale, Balıkesir, Yalova) 
x Frigya Termal Turizm Bölgesi  

(Afyon, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara) 
x Güney Ege Termal Turizm Bölgesi  

(İzmir, Manisa, Aydın, Denizli) 
x Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi  

(Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde 
 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

x Türkiye’de son yıllarda Termal Yatırımların artmasına karşılık, çağdaş termal 
planlama ve mimari tasarım standartlarına göre gerçekleştirilen ve uluslararası 
rekabete girebilecek, termal tesis sayısı çok azdır. 

 
x Halbuki, 1970 li yıllarda başlatılan ve uluslararası planlama ve mimari tasarım 

ilkeleri göz önüne alınarak projeleri gerçekleştirilen termal yatırımların 
gerçekleştirilmeleri çok önemliydi. Çünkü ortaya çıkacak olan ilk örnekler, 
sonraki yatırımlara da iyi birer örnek olacaklardı. 
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x Günümüze kadar geçen sürede ise, Türkiye’ye özgü olan yapı türleri ortaya 
çıkmıştır. Çoğunlukla termal otel + termal havuzlar ile devre-mülk tarzı 
konaklamalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

 
x Termal kaynak potansiyelimizden gerek toplum halk sağlığı gerekse ekonomik 

açılardan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için, Termal Kür Merkezi, Konaklama 
Tesisi, Kür Parkı, dinlenme, spor, kültür ve eğlence mekanlarından oluşan Termal 
Yerleşmelere gereksinim vardır. 

 
x Bu tür yatırımlar birlikte düşünüldüğünde, kür  ve konaklama sürelerinin 3-4 hafta 

olmasına olanak sağlanacak, termal yatırımlar uluslararası rekabete de açılarak, 
önemli döviz girdisi sağlanmış olacaktır. Zira Türkiye’nin zengin termal ve 
mineralli su potansiyelinin yanı sıra, iklimi, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri de, 
ulusal ve uluslararası rekabete girmemize olanak sağlamaktadır. 

 
Sonuç olarak, bir yandan uluslararası standartlara göre planlama ve tasarımların                   
yapılması diğer yandan da getirilen kararların değiştirilmeden 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 

 
Bu bağlamda, mevcut termal yatırımlara yönelik iyileştirmeler de yapılmalıdır. 
Böylece geleneksel kaplıca anlayışı, çağdaş termal turizm anlayışına 
dönüşecektir. Bu süreçte, Türk Hamamı mekanlarının yeni oluşacak modern 
mekanlarda yer alması sağlanmalı, bu çok önemli kültürel mirasımız, gelecek 
nesillere aktarılabilmelidir. 

 
 
Gönen Vizyon 2023 Projesi için Öneriler 
 

• Gönen, Marmara Bölgesi’ndeki konumu, sahip olduğu termal kaynakları, 
iklimi,  doğal güzellikleri, mevcut altyapı ve üstyapı olanakları nedeniyle, 
Termalizm açısından yeniden ele alınarak, geliştirilmelidir. 
 

• Bu bağlamda Gönen Termal Yerleşme Planı’nda yer alması gerekli olan 
bölgeleri kapsayan mevzii imar planı çalışması yapılmalıdır. 
 

• Termal Kür Merkezi yatırımının öncelikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu yapı kapsamında ve Üniversitelerin destekleri ile; termal kaynaklar, iklim 
ve küristlerle ilgili bilimsel araştırmaların yapılacağı Termal Araştırma 
Enstitüsü kurulmalıdır. 
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• Bölgenin diğer turizm potansiyellerini de gözönüne alarak, Thalassoterapi, 
Tarım Turizmi (Agro Turizm) : Eko Tarım, Eko Çiftlik, Permakültür , 
Doğa Turizmi ile Kongre Turizmi’nin,  Termalizm’e destek olarak 
geliştirilmesi düşünülmelidir. 
 

• Gönen Halkı,  pansiyonculuk, el sanatları, gastronomi konularında teşvik 
edilmelidir. Gençler, Turizm Eğitimi almaları konusunda bilgilendirilmelidir. 

 

• Gönen’e 1977 yılında sağlanmış olan Uluslararası Termalizm Kenti olmak 
şansının yeniden canlandırılarak, Gönen’in  Öncü-Örnek Termal 
Yerleşmeye dönüşmesini diliyorum… 
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Atatürk, 1933 Üniversite Reformu’nu izleyen yıllarda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
kaplıca tedavisi, balneoterapi ve iklim tedavisi ile ilgili bir birimin oluşturulmasını ve 
kurucu yöneticiliğine kendisinin doktoru olan Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’in 
getirilmesini vasiyet etmiştir. 
Atatürk’ün isteği doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hidroloji ve 
Klimatoloji Kürsüsü’nün başına Dr. Nihat Reşat Belger’in atanması 28 Kasım 1938 
Bakanlar Kurulunca karar altına alınmıştır. Böylece Türkiye’de “Hidroklimatoloji” 
bilim alanında ilk ve uzun süre tek kalan üniversiter birim oluşturulmuştur. 
 
Misyon 

İstanbul üniversitesinin örnek bir akademik ünitesi olarak ülkemizde ve dünya’da 
Tıbbi ekoloji ve Hidroklimatoloji alanını temsil etmek, bilimsel araştırmalar yapmak, 
tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı 
sağlamak, halkımızın sağlık ve iyilik halini korumak ve geliştirmek, romatizmal 
hastalıklar başta olmak üzere kronik hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonunu 
sağlamaktır. 
 
Vizyon 

Ülke çapında akademik düzeyde eğitim ve hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar 
yapmak, klinik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirerek bu alanda bilgi üretmek,  ulusal 
ve uluslararası bilimsel ortama katkıda bulunmak, bilimsel veriler ışığında kaplıca 
tedavilerini düzenlemek, mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle Türkiye 
kaplıcalarının düzenli ve sürekli tıbbi denetimlerini yapmak ve bilimsel danışmanlık 
hizmeti vermektir. 
 
Anabilim dalları 

Ülkemizde Faaliyet gösteren Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalları; 
 

x İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
x Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 
x Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi 
x Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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x Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bünyesinde yer 
almaktadır. 

 
Termal tedaviler 

Termal Tedavilerin gerçekleştirilebilmeleri için “Ortam”, “Hizmet” ve “Tesis” 
gereklidir. 

x “Ortam”, Balneolojik kaynaklar, yani doğal termal mineralli sular, gazlar 
ve/veya çamurların bulundukları yer, yerleşim yeridir (GÖNEN). 

x “Hizmet” Balneolojik kaynakların hastalıkları tedavi etme, sağlığı 
koruma, sağlığı güçlendirme ve rehabilitasyon gibi tıbbi amaçlar için 
kullanılmaları bütünüdür. Bilimsel düzeyde, araştırmalarla kanıtlanmış 
etkiyi temel alan, eğitimli sağlık personeli ile yapılan kaliteli hizmettir. 

x “Tesis”  Doğal kaynakların sağlık,  tedavi ve rehabilitasyon amaçlarıyla 
kullanıldığı yapıdır. 

Termal sağlık 

Termal sağlığın ana komponentleri “Eğitim”, “Hizmet” ve “Araştırma” dır. 
 
“Eğitim” Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalları’nca verilen; 
 

x Tıp Fakültesi Eğitimi alan 1., 3., ve 5. sınıf  Tıp öğrencilerine verilen Tıbbi 
Ekoloji ve Hidroklimatoloji dersleri 

x Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Fizyoterapi  eğitimi alan Fizyoterapi 
öğrencilerine verilen Hidroklimatoloji dersleri 

x Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan Asistan doktorlara verilen Uzmanlık eğitimi 
ve 

x Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programında verilen derslerinden 
oluşur. 

 

“Hizmet” Kas iskelet sistemi ve romatizmal hastalığa sahip kişilerin kaplıca 
tedavilerinin ve ilaç tedavilerinin düzenlenip yürütüldüğü sistemdir. Bu amaçla; 

x Anabilim Dalı içerisinde Lokomotor Sistem Hastalıkları Polikliniği 
bulunmaktadır. 

x Hekim Muayenesi 
x Tanı 
x Tedavi 
x Hidroklimatolojik Tedavi Ünitesi( Havuz, Küvetler, Peloid(Çamur) 

Uygulama birimi) 
x Hidroterapi/ Balneoterapi 
x Peloidoterapi 
x Laboratuvarda Termal su/ Mineralli su/ Peloid( Çamur) Analizi 
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x Termal mineralli suların analiz sonuçlarına göre Bilimsel Tıbbi 
değerlendirme / Kullanım alanlarını belirleme/ Raporlama faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

“Araştırma” Kaplıca tedavileri düzenlenen çeşitli romatizmal hastalıklara sahip 
hastaların sonuçlarının değerlendilip analiz edilmesi, sonuçların bilimsel makale 
olarak uluslararası dergilerde yayınlanmasıdır. Bu amaçla randomize  kontrollü 
çalışmalar ve tez çalışmaları da yürülmekte ve Ulusal ve Uluslararası Kongre ve 
toplantılantılarda sunulmaktadır. 

Sonuç Değerlendirme Bir Kaplıca merkezinin (GÖNEN) ileri düzeyde ve 
bilimsel anlamda kaliteli sağlık hizmeti vermesinin gerekleri olarak; 

x Üniversite ile işbirliği 
x Eğitim 
x Tıbbi Danışmanlık 
x Uzman Hekim olmasının uygun olduğu görüşündeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖNEN VİZYON 2023 

TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU 

16 -17 TEMMUZ 2019 / Gönen– Balıkesir / TURKEY 

    

54 
 

 

  



GÖNEN VİZYON 2023 

TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU 

16 -17 TEMMUZ 2019 / Gönen– Balıkesir / TURKEY 

    

55 
 

 
 

TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAYNAKLARIN 
VERİMLİ KULLANIMI  

Dr.Öğr.Üyesi Gül Nihan Güven Yeşildağ 
Beykent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü | Öğretim Üyesi 

 

Gönen turizm potansiyelini aşağıdaki turizm çeşitlerinde yoğunlaşmaktadır. 

x Termal turizm (Sağlık turizmi) 
x Doğa ve Eko-turizm 
x Kültürel ögeler 
x Gastronomi turizmi 
x Gönen’e ait konaklama kapasitesi aşağıdaki gibidir. 
x %86’sı Gönen Belediyesi’ne ait olan Gönen Kaplıcaları İşletmesi Anonim 

Şirketi’ne ait 5 adet otelde (Yıldız Otel, Park Otel, Yeşil Otel, Güneş Otel, 
Derman Otel) toplam 748 yatak 

x Belediye belgeli yedi otelde 266 yatak 
x 16 pansiyona ait 550 yatak 
x Dağ Ilıcası’nda bulunan tesislerde 200 yatak olmak üzere toplam 1764 

yatak sayısı bulunmaktadır. 

 

EKO VE KIRSAL TURİZM 

x Öncelikli olarak destinasyonların belirlenmesi ve belirlenen yerlere ait üst yapı 
ve alt yapı hizmetlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yapılması 

x Konuya ilişkin gruplarla görüşülmesi 
x Trekking ve yürüyüş yollarının tanımlanarak işaretlenmesi 
x Ziyaretçilere yol güzergahlarını ve bölgeye ait yöresel özellikleri gösteren 

haritalar oluşturulması 
x Kırsal ve Eko-turizm için kullanılacak alanlarda çeşme, wc, barınak, mesafe 

ve yön levhalarının tamamlanması 
x İlçede ev kadınlarının yaptığı ve aile bütçesine katkı sağlayan iğne oyalarının 

Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımlanması için prosedürlerin 
tamamlanarak gerekli başvuruların yapılması 

x Tanıtım broşürlerinin basılması ve dağıtılması 
x Sosyal ve kitlesel medyada duyurum faaliyetlerinin yapılması 
x Gönen Ekşidere köyü- Dağ Ilıcası çevresinde kamping alanları 

oluşturulmalıdır. 
x Yöreye ait etnografik ve ekolojik özelliklerin sergilendiği müze evlerinin 

açılması için çalışmalar yapılmalıdır. 
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GASTRONOMİ TURİZMİ 

Zeytin koridorunda yer alan Gönen’in gastronomi turizmi potansiyelini 
artırmaya yönelik aşağıdaki faaliyetlere önem verilmelidir. 

- Önceden coğrafi işaret almış ürünler dahil olmak üzere, coğrafi işaretleme ve marka 
tescil çalışmalarının yapılması ve takibi 

-Gönen’e ait köyler gezilerek yöresel yemeklere ilişkin verilerin toparlanması, elde 
edilen verilerle örnek menüler oluşturulması. 

-Servis ve hijyen eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi 

-Gastronomi etkinliklerinin düzenlenmesi, sektörde tanınmış ünlü şeflerin çağrılarak 
workshoplar düzenlenmesi ve yapılan bu faaliyetlerin geleneksel medya ve sosyal 
medya aracılığıyla duyurulmasının sağlanması 
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GÖNEN’İ GELECEĞE TAŞIYACAK ÇAĞDAŞ SANATSAL VE KÜLTÜREL 
ÖNERİLER 

Prof. Dr. Ahmet Özol Beykent Üniversitesi                                                           
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü | Öğretim Üyesi 

 

x Bilim, Teknoloji, Sanat gibi bir birinden ayrılmaması gereken üç değer, atılacak 
doğru adımlar için çıkış noktasını oluşturacaktır. Uluslararası akademik 
ortamlarda ve çağdaş eğitimde, disiplinler arası iletişim ve sinerji oluşturulması 
gereğiyle çalışmalar yapılmaktadır. Artık tüm disiplin alanları kendi kabuğunun 
dışına çıkarak bağlantı olanakları yaratmaktadır. Gerçek gelişme ve 
zenginleşmeye katkı da ancak böyle sağlanabilir. 

x Büyük ya da küçük kentlerin gelir ve gider dengelerinde sanata ayrılan payların ve 
projelerin göz ardı edilmemesi gerekir. ‘Sanat nasıl olsa olur’ anlayışı doğru 
değildir. M. Kemal Atatürk’ün sanatın ne denli önemi olduğunu vurgulayan ve 
herkesin bildiği önemli bir özdeyişi şöyledir: ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir’. Sanatın toplum tarafından içselleştirilip 
değerli ve kaliteli bir yaşam formunun oluşması da çok önemlidir. Ancak, bunun 
gerçekleşmesi süreç içinde yaşanarak doğru yöntemler ve sanat projeleriyle olur. 
Halk eğitilerek sanatı destekler hale getirilmelidir. 

x Sanat bir paylaşımdır ve empati duyarlılığıyla toplumsal bütünlüğe katkı sağlar. 
Toplum içinde karşılıklı duygularla, dostluk ve sevgi akışına bir köprü oluşturur. 
Aynı zamanda insanlar için önemli olan estetik duyarlılığı geliştirir. 

x Ayrıca, sanatı bir bütün olarak düşünüp, her alanına ayrı ayrı önemi vermek 
gerekir. Resim, Heykel, Seramik, Mimari, El sanatları (kilim, halı, heybe, oya vs.) 
Müzik, Dans ve estetik hareket sanatları vs. gibi tüm sanat alanlarının gelişmesi 
için olanaklar yaratılmalı ve üniversitelerle iletişim kurulmalıdır. Ayrıca, ‘Yerel 
Sanat Evleri’ olarak bir öneri geliştirilebilir. 

x Gönen, yerleşim yeri olarak, tarihsel süreçte, özellikle kaplıca suyu ve yeşil 
doğasıyla çok önemli olmuş ve miras kalan mozaikler de geçmişe ışık tutarak 
beldeye turistik değer katmıştır. Bugün için ise bizim gözbebeğimizdir. Gönen’de 
mutlu ve değerli bir yaşam için doğa koşulları uygundur. Geleceğe dönük 
çalışmalarla, gençleri ve halkı daha iyi yetiştirip katılımcı yaparak, bu beldeyi içte 
ve dışta iyi tanıtarak güçlü bir çekim alanı yaratılması gereklidir. Tanıtımda önem 
taşıyacak, yakın çevredeki yer üstü ve yer altı kaynakları (dağ ılıcası vs.), tarihi 
kalıtlar, ilginç doğa zenginlikleri saptanıp, rahat ulaşım koşulları için pratik 
çözümlerle rehberlik hizmetleri geliştirilmelidir. 

x Gönen’de bugüne kadar önemli alanlarda eğitilmiş, yetişmiş insan gücünün bir 
envanteri yapılmalıdır. Ömer Seyfettin bizim için nasıl öğünç kaynağımız ise; 
mühendislerimizin, yazarlarımızın, şairlerimizin, sanatçılarımızın, 
yöneticilerimizin saptanıp, yurt içi ve yurt dışındaki tüm tanıtım değerlerinin öne 
çıkartılması gerekir. Yapılacak önemli etkinliklerde Gönen’in yetiştirdiği 
değerlerin her vesileyle tanıtılması, kimlik ve marka olma çalışmalarına katkı 
sağlayacaktır. 
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x Gönen’in kurtuluşunda ve Çanakkale savaşında kahramanca savaşmış 
gazilerimizin kayıtları düzenlenmelidir. Ayrıca, kasabamızda ilkleri ortaya koyan 
ve gerçekleştiren halktan isimlerin de envanterde yer alması gerekir. 

x Gönen’in genç nüfusunun, geleceğe yönelik bir avantaj olarak görülmesiyle, yeni 
atılım ve projelerde rol üstlenilebilecek olanaklar sunulması çok önemlidir. 
Kasabaya ayak basıldığında ise, turizm ve tanıtım alanında yaratılmış olan pozitif 
değerler hemen algılanmalıdır. Rehberlik hizmetleriyle iletişim ağı güçlendirilerek 
Gönen’in bir marka olduğu vurgusu sürekli işlenmelidir. 

x Gönen’de, son dönemlerde, çeşitli faaliyetler yaratmak ve hemşeriler arasında 
iletişimi güçlendirmek amacıyla sivil toplum oluşumlarının çıkması son derece 
sevindiricidir. Gönen’i marka yapmak için hedefi büyük tutmalıdır. Dayanışma, 
iletişim ve görüş alışverişleriyle ve sevgiyle çok şeylerin başarılacağına 
inançlarımız tamdır. 

x Gönen’e çeşitli etkinlikler nedeniyle belediye davetlisi olarak gelenlere tanıtım 
nedeniyle özenli hediye paketleri sunulmalıdır. Değişik ölçekli haritalarla, 
Gönen’in tarihçesiyle birlikte, gezilecek önemli yerler hakkında açıklamaların yer 
aldığı broşürler de paket kapsamında olmalıdır. Varsa sanatçı broşürleri 
eklenebilir. Belki küçük torbacıklarla pirinç vs. konabilir. 

 
x Son olarak da, sanat alanında etkin olabileceğim, bireysel olarak iki önerimi 

sunuyorum: 
1. Bireysel resim çalışmalarımın ulaştığı kod numaraları 900’ü bulmaktadır. Yurt 
içindeki müzelerde 6 adet yapıtım vardır. Ayrıca T.C. ile K.K.T.C. devlet arşivlerinde 
iki adet yapıtım kayıtlıdır. Tarafınızdan uygun görüldüğü takdirde tüm önemli 
çalışmalarımı Gönen Belediyesi tarafından adıma açılacak Sanat Müzesine 
bağışlayabilirim. 

2. Oluşturulacak bir haftalık bir resim çalıştayı ki önemli sanatçılar davet edilecek. Bu 
çalıştay sonrası, ya da iki çalıştay sonrası belediye kayıtlarına geçecek tablolarla Sanat 
Müzesi açılması. 
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6 . TURİZM ÇALIŞTAYI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar 

Ben Ömer Seyfettin’in evi hakkında bilgi vermek istiyorum, yanlış bilgi 
paylaşılmaması adına, doğruları paylaşmak isterim. Ömer Seyfettin’in kendi 
evi denilen yer Ömer Seyfettin’in hikayelerinde evinden baktığında çarşı caminin 
göründüğünü söylüyor. Nokta Olarak Ömer Seyfettin’in evi dediği bir yer yok. 
Belediye’nin satın alma suretiyle aldığı bir bina var, ahşap bir bina zemin +2 kat 
toplam üç kat. Bu binanın bulunduğu yerde, Belediye’nin düşüncesi burada bir 
etnografik müze yapmak. (bu konuda bir açığımız olduğu için) buraya Ömer Seyfettin 
evi kent müzesi diyelim. Yani Ömer Seyfettin evi dediğimizde fazladan bir oda 
düzenleyeceğiz eserleriyle ilgili düzenlemelerin olduğu bir yer belki bir bal mumu 
heykeli yapılır. Bizim için önemli olan Ömer Seyfettin’in turizm pazarındaki yeri. Bu 
turistik operasyonlarda çok yapılan bir şeydir. Geçen sene Ayvalık’tan dönerken 
Mehmet Akif evi diye bir müze gördüm girdim ziyaret ettim ve aslında orada sattıkları 
müze olarak çok fazla bir şey yoktu. Nedir bağlantısı; Mehmet Akif’in babası gümrük 
memuruymuş bir süre orada görev yapmıştır bu tür isimler bizim için isminin 
kullanılabilirliği bakımından önemli. Namık Kemal Karslı değildir orada kaldığı ev 
restore edildi kullanılıyor. Mekan orijinal olmasına gerek yok. Belediye buranın 
restorasyonu için çalıştı. Biz aslında orasını komple yıkıp yeniden aslına uygun 
yapılmasını istedik fakat kuruldan öyle geçmedi. Biliyorsunuz kültür ve tabiat 
varlıklarını koruma kurulları akademik kadrolardan oluşuyor bizim belediye başkanı 
yardımcısı yaşar bey de oranın üyesiydi o da çok mücadele etti fakat olmadı. Kurul 
izin verdi tamam, restorasyon denildi tamam, para yok. Yani belki belediye bir 
kampanya başlatıp buradaki finansman açığını böyle kapatabiliriz. Alacaoluk 
kalesinin sadece temizlemesi için çok çaba verdik yerel imkanlarla zor, bırakın restore 
etmeyi. Parkın içinde personeli emekli olana kadar olan bir mozaik müzemiz vardı. 
Çok ilginçtir personeli bekçisi emekli oldu müzenin kapısına kilit vurulmuş. Şimdi biz 
burada projelendirme aşamasına kadar geldik 120 bin lira gibi proje parasına ihtiyaç 
duyduk. Yatırımcılara koordinasyon başkanlığına başvurduk. Belediyemizin kültür 
varlıklarına koruma payını ödememesinden dolayı Gönen’den giden başvuru 
reddedildi. İlk yapmamız gereken bu. Oranın üzerine beton kütle dökülmüş, çok yanlış 
bir uygulama. Oranın kaldırılmasını dışarıdan da görülebilecek şeffaf bir proje yapalım 
diye düşündük. Finansman için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat edecektik 
ama maalesef projelendirme aşamasında. 

Bu tür antik yerlerin ayağa kalkması gönlümüzden geçiyor fakat bu tamamen 
finansman işidir, bütçe işidir. Bunların yerel imkanlarla çözülebileceğini 
düşünüyorum yerelin katkılarına ihtiyacımız var. 1970'lerin vizyonu Gönen’i buralara 
kadar getirmiş ama görüyoruz ki bu artık Gönen'e yetmiyor. Kaynak sıkıntımız var. 
Doğal kaynağı Allah buraya vermiş havamız, suyumuz var. Biz bunları doğru 
planlarsak, stratejik adımlarımızı atabiliriz. Sındırgı'da bir göletin yanına otel 
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yapılmış, su 20 km öteden çıkıyor yaklaşık 2 milyon üzerinde yatırım yapılmış ben 
bunu Gönen için hesapladım. Gönen merkezindeki termal suyu Denizkent’e 
götürmemiz mümkün deniz kenarındaki termal kent ve astım/ bronşit için reçete 
niyetine yazılacak havayı satacaksınız. Yap işlet devret modeliyle bu tesisi 
kazanacaksınız, buraya gelen müşteri oyasını peynirini, almaya Gönen’e de gelecek 
ve herkes kazanacak. Burada finansmanı sağlayacak pratik çözümleri bulmamız 
gerekiyor. Biz havayı suyu doğru satarsak her turlu finansmanı yaparız.  

Biz sadece buraya gelecek olan turisti sadece sıcak suyla tutamayız, mutlaka doğa 
yürüyüşleriyle çeşitlendirmeliyiz. Biz 2 senedir 2 kez hibe projelerine başvurduk yanıt 
alamadık. Bir iki teknik cihaza ihtiyacımız var. 15 binlik bir cihazı bulamadık bu 
yapıldığında doğa yürüyüşü yolları Web üzerinden koordinatları belirli şekilde 
satılacak dünyanın bir yerinden biri gelip o rotadan yürüyüş yapabilecek.  

 

 

Gönen TEMA Grubu Görüşleri 

1-Sivrisineklerle mücadele için kimyasal olmayan ‘’larvasit’’ kullanımı yapılmalıdır. 
Veteriner Hekim Arif Oruç’un “BİYOPESTİSİTLER” ile biyolojik mücadele 
önerilerini saygılarımızla sunuyoruz. 

2- Kaldırımlar ilçe sakinleri ve ziyaretçileri için en büyük sorunlardan biridir. 
Kaldırımlar araç ve esnaf işgaline karşı korunmalı, sadece yayalara hizmet etmelidir. 
Bu konuda gösterilen aşırı müsamaha umumi alanlarımıza tecavüzü doğurmaktadır. 

3- Gönen’e gelen turistlerin bir dikili ağacı olması için bir proje üretmeliyiz. Böylece 
hem güzel hem geleceğe önayak olur, hem de ziyaretçiler için ilçemizin akılda kalıcı 
olmasını sağlarız. 

4- İnteraktif tanıtım broşürleri hazırlanmalı, ilçeye gelen turistler için ziyaret, gezi ve 
eğlence alanlarına rehberlik edilmelidir. 

5- Otopark sorunu ilçemizin görüntüsünü bozmakta, stresli ve gürültülü bir ortam 
meydana getirmektedir. Bu konuda ilçe emniyet müdürlüğü ile görüşülmesi  
gerekmektedir. 

6- Gençler için eğlence alanları arttırılmalı, genç nüfusun kenti seyahat edilebilir 
bulması için aktiviteler düzenlenmelidir. 

7- Gönen’imizi kültürü coğrafyası ve tarihi ile köşe bucak bilen çoklu dil yeteneğine 
sahip rehberler yetiştirilmeli, istihdam edilmelidir. 

8- Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli, kullanıcıların güvenliği ve konforu için 
çalışmalar yapılmalıdır. 

9- Kimliğini kaybetmemiş köylerin tanıtımı ön plana çıkarılmalıdır. 
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10- Su çıktı köyündeki su sorunu –travertenler- mozaik ile ilgilenilmesi hususu 
görüşülmelidir. 

11- Sinema ve televizyonculara Gönen hakkında tanıtım filmleri yaptırılmalıdır. 

12- Gönenli olup Gönen Turizm MYO’nda okuyan öğrencilerinin ilçe içerisinde staj 
yapmaları, ilçe için hizmete elverişli hale getirmeleri sağlanmalıdır. 

13- Gönen fotoğrafları yarışması tertip edilerek tanıtımımızda etkin rol alması 
sağlanmalıdır. 

14- Gönen ve Bandırma OSB’lerinin hava kirliliği yakından takip edilmeli, bu 
bölgelere talip olan çevre kirletici firmalara yer verilmemesi kat-i surette önemlidir. 

 

İTÜ Mimarlıktan Mezun Emekli Mimar 

Betonlaşmadan kaplıca turizmi yapılmalı bu konuda dağ ılıcası çok bakir ve bakirliğini 
korumalı. 

x Kamping yerleşimler yapılarak çadır turizmine kayılmalı ekşilere de bu 
düzenlemeler yapılarak viking, trekking ve bisiklet turları düzenlenerek doğa 
turizmi festivali düzenlenmelidir. Kaymakamlık, Ticaret Odası ve doğa 
yürüyüş kulüplerinin katkılarıyla çeltik ekiminden vazgeçilip organik tarıma 
yönelinmelidir.  . 

x Pansiyonculukta kooperatifleşerek bir standart getirilse iyi olur. 
 

Gönen Turizm Derneği Başkanı Ali Kurt 

Alacaoluk kalesi için çok büyük yatırıma ihtiyacımız var oranın yatırımı Dereköy'den 
geçiyor. Dereköy kaleleri, mağaraları, Aacaoluk kalesinden gelip Dereköy 
mağarasından çıkan yolları kimse bilmiyor. Turistleri yıldız otelden alıp, Manyas kuş 
cenneti, Susurluk çalı oba yolları ve buradaki mağaraları gezdirip turlar yapılsın 
istiyorum bu konudaki projeleri sizlere sundum. 

Mustafa Barakoğlu Gönen Dağcılık Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı 

Soğuk ılıca ve Gönen’de çamur banyosu yapılma imkânı var buranın faaliyete 
geçirilmesi gerek 

Dağ ılıcası eskisi gibi bakir değil 50 yıl öncesi halinden eser yok çocukluğumda hiç 
bir yapı yoktu dağın her yerinden sular çıkardı çamaşır yıkanan havuza girilen alanlar 
vardı oradaki incir ve meşe ağaçları kesildi 

Gönen’i temsil edilen kaplıcalar içinde bir kuyu vardı orası Gönen’in su şehri 
olduğunu temsil ediyordu kapatıldı. 
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Müge Soygür 

Cittaslow denen bir organizasyon Gönen'in kimliğine uygun bir organizasyon 
olduğunu düşünüyorum. 

Mirciler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni 

 En önemli olgulardan biri turizm eğitimine önem vermeliyiz. Ne kadar nitelikli ve 
eğitim almış eleman var. Neticede hepimiz eğitimciyiz ve işin temeli eğitim. 
Halkımızı, öğrencimizi eğitmeliyiz. Turizm konusunda bilinç oluşturmalıyız. 2002’de 
buraya atandım. Eğitim verdiğim okulda 5 alan var ikisi turizmle ilgili konaklama 
seyahat hizmetleri ve yiyecek içecek. Balıkesir'de 2 tane turizmle ilgili meslek lisesi 
vardı sayı dörde yükseldi. Şu anda Edremit otelcilikte iki tane uygulama otelli açıldı. 
Gönenli olarak bağımsız bu alanda eğitim verilebilecek uygulama oteli 
kazandırmalıyız, bu en büyük hayallerimden birisi. Okulumuzda atölyeye sahibiz 
eksiğimiz yok fakat termale sahip turizm meslek uygulama oteli neden olmasın? 

Prof. Dr. Nevin Çekirge 

Balnoterapi ile ilgili bölüm açılmalı ve yardımcı eleman yetiştirilmeli 

Mustafa Barakoğlu 

Gönen’de dağcılık ve doğa sporu yapıyoruz. Bu civarda doğal ve literatüre girmiş 
girmemiş bir çok şey var, öncelikle literatüre girmişlerden söz edeyim neolitik döneme 
ait mağaralar var taş devrine ait ve dağ ılıcasına çok yakın ve kolaylıkla herkesin 
gidebileceği yerler. Sarıkaya mağaraları ve Kocataş mağaraları var. Kalkolatik 
döneme ait oluklar ve burada özel araştırmalar yapılmıştır. Gönen’de sayamayacağım 
kadar çok mağara var. Biz dağcılar olarak Gönen’in güzelliklerini keşfettik. Gönen 
Aladağ en değerli ormanlardan birine sahip ve araştırılan iki tane vadi var. Birisi 
Gönen çayı vadisi Ilıcaoba kalesi tarafından kontrol edilmiş birçok kale kalıntıları 
literatüre girmemiş kalıntılar var. Benim tahminimce 3500 yıllık mağaralar var 
bunların turistlere gösterilmesi gerek. Buralar çok zor girilen yerler değil. Ilıcaoba 
kalesi ve bu mağaralar asma köprü ile birleştirilmesi lazım bu konu hakkında bilgi 
verebilirim. 

Kocakırma vadisi de araştırılmış vadidir. Burada Dereköy mağaraları var önemli bir 
vadi daha var daha önce hiç araştırılmadı. Alacoluk vadisinin kontrol ettiği vadi. Biz 
burada bir şehir bulduk isteyen yetkililere gösterebilirim tamamen taş ve doğanın 
içindedir. Gönen Aladağ’da yedi tane göl vardır. biri çok özeldir. Karadeniz’e ait bir 
bitki sarı orman gülü bitkisi. Bu göl sarı orman gülleriyle çevrili oranın korunması 
gerekir tam bir cennete döner orası. 

Aladağ’da keşfettiğimiz 20 mt'lik bir şelale var bu da Gönen için müthiş bir doğal 
güzellik fakat buraya kolay girilmiyor. Oluk mağaraları hiking rotaları olabilir. Doğal 
ve insan eliyle yapılmış mağaramız çok çok fazla ama bilgimiz yok. Derinlemesine 
araştırılıp araştırmacıların getirilmesi gerekir kültürel miras gün yüzüne çıkarılmalı ve 
doğal yapı korunmalı yoksa dağ ılıcası gibi olur.(yazılı bilgi vermiş) 
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Ali Baran Emekli Öğretmen 

Denizkent’te yaşıyorum. Bölgenin havası ender bulunan bir geçiş kanalına sahip. 
bronşit hastalığı ilaçsız tedavi ediliyor. Yıllar evvel Almanya’da çalışan bir doktor 
astım ve bronşit hastanesi kuracaktı fakat bürokratik engelleri aşamadı şuan 
Antalya’da çalışıyor. Denizkent’te karayel rüzgarı yoktur. Karayel astım ve bronşiti 
tetikler. Sıcak su kadar bu havayı değerlendirmemiz lazım. Bu konu gündeme sağlık 
bakanlığı çapında getirilirse mutlu olurum. Doktor alman ortağıyla oraya hastaneye 
yapmaya gücü yetmedi. Devlet oraya baraj yapacağını söyledi ben elli yıldır 
yaşıyorum baraj yapılmadı. Gönen büyük bir yatırım kazanmış olacaktı. Aynı 
Denizkent civarında sıcak su kaynakları da var Gönen’in içi kadar kıymetli bir yatırım 
sahasıdır. 

Eşim şeker hastasıdır Denizkent’e gelince şekeri normal düzeye geldi. Eğer gelmek 
isterseniz rehberlik yaparım 

Veteriner Hekim Arif Koç 

Bir liste hazırlamıştık size de takdim ettik. Üzerinde durmak istediğim bir şey var. 
Nasıl hastaları getirmek için kür merkezi gerekiyorsa, buraya turist getirmek için de 
öncelikle şunu düşünmeliyiz Gönen’e şuan turist olarak gelenler yaşlı kesim. Belki 
Gönen artık onlar için gözde değil ama hatıraları için bile geliyor olabiliyor. Biz bu 70 
yasındaki insanların çocuklarını buraya nasıl getirebiliriz buraya 14 yasında dedesiyle 
gelen torun 3 sene sonra dedesiyle buraya gelmek isteyebilir mi? Neden istesin gençler 
için yapılacak şeyler önemli.  Bunu sağlarsak gelen turist kalıcı olur çünkü gittiğimiz 
yerde ne kadar eğleniyorsak ertesi sene oraya gitmek istiyoruz biliyorsunuz. 

Diğer bir konu sivrisinek konusu diğer belediyeler ciddi şekilde mücadele ediyor bu 
konuyla. Bizim bu konuda akademik eksikliğimiz var. Ankara üniversitesinde Prof. 
Dr. Ender Yağsan’ın yaptığı bir çalışma var. Şu basinis turosaysis denen bir bakteri 
var. Bu bakteri toprağa su göletlerine kanalizasyon çukurlarına, su giderlerine, çeltik, 
havzalarına atılabiliyor. Burada en az 4 en fazla 12 hafta kalıcılık sağlıyor sadece larva 
yiyerek besleniyor bu şu demek 1 larva yaz dönemi boyunca 3000 yavru yapacak eğer 
nisan- mayıs aylarında bu bakteriye larvayı yedirirsek Gönen’de 3000 kat fazla ilaç 
kullanımından kurtulmuş olacak. İkincisi diğer canlılara kesinlikle zararı yok tespit 
edilmiş kanıtlanmış. Ben kendim Manisalıyım bunu Manisa belediyesi kullanıyor su 
anda. 

Ticaret Odası Hasip Osman 

2020 yılının Ömer Seyfettin yılı olması hakkında Unesco’ya başvurduk. Burada 
üniversiteden ve Gönen’li hocalarımızdan destek bekliyoruz. 

 

Gönen Tic. Odası Başkanı Ahmet Selvi 

2020 yılında Ömer Seyfettin yılı olması için doğru programlarla destekliyor olmamız 
lazım. İkincisi Gönen’deki 3 spor kulübü ilerleyen günlerde yürüyüş ve dağ sporu 
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festivali katılım sağlanarak geleneksel hale getirilmesini sağlayabilirler. 

Mustafa Barakoğlu 

Gönen çayında balık kalmadı ve Gönen çayında kötü canlılar türemeye başladı. 
Ekosisteminde çok büyük değişikliler var, nüfus artısı tabakhaneler etkiledi ama en 
önemlisi Gönen’den çok kum alındı bu çok önemli bir faktör. 

Agesa Otel ve Ahu Bayanın İşletmecisi 

Dükkânımızda eğitim vermeye çalışıyoruz. Gönen’in en önemli geliri iğne oyaları bu 
konuya da eğilmenizi rica ediyorum. Yıllar önce bir fuara katılmıştım en çok ilgimi 
çeken Nallıhan’ın sergisiydi. Ben o serginin sahibiyle konuştum eski belediye reisinin 
eşiymiş bana dedi ki biz yurt dışına ihracat yapıyoruz dedi çok güzel ipek iğne oyaları 
vardı. Bizim Ankara'dan hocalarımız geldi, eğitim aldık gönüllü çalıştık öyle öğrendim 
dedi. Belediye reisi de katkıda bulunuyormuş, İstanbul’da stant açmış bu çok güzel 
kendilerini tanıtma fırsatı oldu. 

Diğer Konuşamacılar 

Bir konu daha var Ömer Seyfettin evinde neden müze yapılmıyor çok güzel 2 katlı bir 
ev hep söyleniyor ama neden olmasın. 

Ben bu sene Denizkent’te gençlik konseri için başvurdum sivrisinekten dolayı 
reddedildi kumsalımız çok güzel eğer bunu da çözebilirsek çok güzel olacak. 

300 km'yi bulan bir yürüyüş yolu projemiz var Gönen’i dıştan içe doğru 35 köyü içine 
alan bir yürüyüş yolumuz var. Komşumuz Erdek ekim ayında ultra motor düzenliyor 
ben bunu Gönen için de diliyorum. Ayrıca oryanteering diye bir spor var pusula ile 
yön bulma yine Gönen’de böyle bir şey organize edebiliriz son olarak Gönen’de 
karavan turizmi yok bunun hakkında da çalışırsak verimli olur diye düşünüyorum. 

Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar 

Öğretmen evimizin uygulama oteli olarak kullanılması hakkında bir düşüncemiz var. 
Bitirme ödevi seklinde verilebilecek saha araştırılması yapılmalı. Burada renkli bir 
etnik köken var bunların ortaya çıkarılması için saha çalışması gerektiriyor. Kendi 
kaynaklarımızı tespit etmek ve bunları ortaya çıkarıp duyurmak önemli bu konuda 
hocaların öğrencileri yönlendirmesi faydalı olacaktır. 

 

 

 

 












