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Merhaba,
Yeni yıl ile birlikte hikayesi olan tarihi hizmet binamıza taşındık; mali hizmetler, destek hizmetleri, hukuk,
özel kalem ve yazı işleri müdürlüklerinin yanı sıra, emlak, ilan, reklam, işgaliye, numarataj/sicil servisleri,
bizim masa, çağrı merkezi, icra takip, kira, bilgi işlem servisi, evrak kayıt ile tahsilat veznesi hizmet verecek.
2022, yeni projelerin yaşama geçirildiği bir yıl olacak. Tarım kentimiz Altınova’ya vatandaşın ve esnafın
beklentilerini karşılayacak yeni bir pazaryeri kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Altınova’da önemli
bir çalışmamız daha var; rıhtımı uzatıyoruz ve kıyı şeridini canlandırmayı hedefliyoruz.
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Buradan bir sürpriz çalışmayı da duyurmak istiyorum. Ayvalık’ı eski siluetine kavuşturuyoruz. Küçükköy
ve Sakarya mahallelerinin sırtlarında yer alan 11 yel değirmeninin temel taşlarına ulaşıldı.
Restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Sebahat-Cihan Şişman
Yaşlı Bakımevi’nin katları birer birer yükseliyor, bu yıl içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Aya Triada
Kilisesi’nin restorasyon projesi “Anıtlar Kurulu” tarafından onaylandı, geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan
bu değerli kültürel miras da günümüze kazandırılacak.
Öte yandan kırsal mahallelerimizde yaşayan gençlerimizi de unutmadık. Onlara iki halı saha
kazandırıyoruz. Küçükköy Mahallesi’ne de modern bir antrenman sahası ekliyoruz. Bu arada Cunda ve
Yunus Emre Parkı sahil düzenlemelerini devam ettiriyoruz; bölgede yaşayan vatandaşların daha modern
ve kullanışlı bir sahile, parklara ve yürüyüş alanları gibi olanaklardan daha fazla yararlanması sağlanacak.

Üç ayda bir yayımlanır,
para ile satılamaz.

Bir müjdemiz daha var; Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde kısa bir zaman diliminde açılışını gerçekleştireceğimiz
“Anadolu Medeniyetleri Müzesi” kentimize çok yakışacak. Engelli yurttaşlarımız da hep aklımızda. Aynı
merkezde, onlar için de, Engelsiz Kafe’de keyifli zaman geçireceği bir nokta hazırlıyoruz.
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“Önce temizlik” ilkesinden hareketle, temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Temizlik işlerini tam
donanımlı bir binaya kavuşturuyoruz. Temizlik işlerinin yeni yerine taşınmasının ardından burada bir
mahalleevi ve taziyeevi açmayı planlıyoruz. Yeni binalarda daha kullanışlı ve koordine olarak çalışmalar
yürütülecek. Alibey (Cunda) Adası zabıta hizmet binası da tamamlanmak üzere.

Sayı: 10 / NİSAN 2022

Hizmetleri sürdürmek için sağlam bir araç filosuna ihtiyaç var; o nedenle araç filomuzu güçlendiriyoruz.
Teknik işlerde kullanacağımız, kendi bünyemizdeki araçlarla ve ekibimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İki
kamyon, bir kepçe, beş çöp taksi, bir traktör, bir kamyonet ve bir floklift belediyemize kazandırıyoruz. En
önemlisi dijitalleşme sürecini başlattık ve akıllı şehirle örnek olacak kentimiz.
UNESCO sürecinde ise emin adımlarla yürüyoruz. Ayvalık Endüstriyel Peyzaj başlığıyla geçici listeden
kalıcı listeye geçmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayvalık, hikayeleri ve şiirlerinin yer aldığı,
Ayvalık’ta kurumsal olarak kayıt altına alınmış ISBN kodu ile basılan, devam serisi olacak kayıtlı, “Şiir ve
Öykülerde Ayvalık” isimli ilk kültür yayınımızın basımını ve tanıtımını gerçekleştirdik.

AYVALIK BELEDİYESİ
TARİHİ BİNADA HİZMET
VERMEYE BAŞLADI

Can dostlarımıza da yeni geçici bakım ve rehabilitasyon merkezi kazındırıyoruz. Ayvalıklı hayvanseverlerin
destekleriyle can dostlarımızın daha rahat ve konforlu yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla
planladığımız merkezin projelendirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.
Her çalışma, Ayvalık ve Ayvalıklılar için; sevgi ve selamlarımla.

M.S. 918 Yılından beri Mutluköy’de,
mutlu bir şekilde yaşıyorum...
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Tarihi binamızda; mali hizmetler, destek hizmetleri,
hukuk, özel kalem ve yazı işleri müdürlüklerinin yanı sıra,
emlak, ilan, reklam, işgaliye, numarataj/sicil servisleri,
bizim masa, çağrı merkezi, icra takip, kira, bilgi işlem
servisi, evrak kayıt ile tahsilat veznesi hizmet verecek.
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AYVALIK BELEDİYESİ TARİHİ BİNADA
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Ayvalık Belediyesi, restorasyonu
tamamlanan tarihi eski vergi dairesi
binasında hizmet vermeye başladı.
Vatandaşlar bundan böyle hizmetlerini
tarihi binadan alacak. Yeni hizmet
binasında; mali hizmetler, destek
hizmetleri, hukuk, özel kalem ve yazı işleri
müdürlüklerinin yanı sıra, emlak, ilan,
reklam, işgaliye, numarataj/sicil servisleri,
bizim masa, çağrı merkezi, icra takip, kira,
bilgi işlem servisi, evrak kayıt ile tahsilat
veznesi hizmet verecek.
Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı
tarafından Ayvalık’tan demiryolunun
geçeceği varsayımı ile otel olarak
yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane
olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi
binasının restorasyon işlemleri tamamlandı,
müdürlük ve birim personeli taşındı. Çevre
düzenlemesi de tamamlanan tarihi binada
hizmet devam edecek.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
kentin çeşitli bölgelerinde on bir ayrı yerde
bulunan birimlerin önemli bir bölümünün
tarihi binada buluştuğunu ve hizmet
vermeye başladığını duyurdu.
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Başkan Ergin, “Bina yüz yılı aşkın bir
zamanda yapılmış daha sonra devlet
bir şekilde kullanmış. Tarihi bina
bundan böyle Ayvalık Belediyesi’ne
hizmet verecek. Göreve geldiğimizde,
herkes yeni bir bina yapmaktan
yanaydı belediye için. Ben belediye
binasının bir hikayesi olmasından
yanaydım. O hikayeyi yazmak önemli.

/ayvalikbelediyesi
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Kuruluşu yüz yıllara dayanan
belediyemize yine tarihi bir yapı
çok yakıştı. Vatandaşları yakından
ilgilendiren çok sayıda müdürlük,
birim ve servis binaya taşındı.
Vatandaşlarımızı yeni hizmet
binamıza bekliyoruz”
diye konuştu.
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AYVALIK BELEDİYESİ
SEBAHAT-CİHAN
ŞİŞMAN YAŞLI
BAKIMEVİ HIZLA
YÜKSELİYOR
Ayvalık’ın “keşkeleri” arasında
yer alan yaşlı bakımevinin,
Başkan Mesut Ergin ile
bağışçı Cihan Şişman arasında
imzalanan protokolün ardından
geçtiğimiz yıl Eylül ayında
temelleri atılmıştı. Başkan
Ergin’in sık aralıklarla denetlediği
inşaatta kullanım katının kolon,
kiriş bağlantısı ve betonarme
işleri kısa sürede tamamlandı.
Günümüz şartlarına uygun ve
modern bir yaşlı bakımevini
Ayvalık’a kazandıracaklarını
vurgulayan Başkan Ergin,
inşaatın her aşamasını hummalı
bir şekilde takip ediyor. Belediye
Başkanı Mesut Ergin, “İlk
katının kolon ve betonarme
işlerini iki ay gibi kısa bir sürede
tamamladık, ikinci katın kolon
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ve betonarme çalışmaları da
aralıksız sürüyor. Sebahat Cihan
Şişman Yaşlı Bakımevi’nin açılış
kurdelesini bu yıl içinde kesmek
için var gücümüzle çalışıyoruz.
Keşkelerimiz arasında yer alan
bir projemizin daha yaşama
geçirilmesinin haklı gururunu
yaşıyoruz. Yaşlılarımıza hizmet
etmek bizim görevimiz. Ayvalık
Belediyesi olarak yaşlılarımızın
bize seslendikleri andan itibaren
yanlarındayız. Tecrübeleriyle
bize yol gösteren, yolumuza
ışık tutan değerli büyüklerimize
hayata geçirdiğimiz yaşlı
bakımevinde konaklama ve
bakım ünitelerinin yanı sıra
hobi ve sanat atölyeleri, sosyal
faaliyet alanlarında da hizmet
vereceğiz” dedi.
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Belediye Başkanı Mesut Ergin’in seçim projeleri
arasında yer alan, Ayvalık Belediyesi tarafından
yer tahsisi yapılan ve hayırsever iş insanı Cihan
Şişman’ın inşaatını üstlendiği Ayvalık’ın ilk tam
donanımlıyaşlı bakımevi hızla yükseliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Ayvalık’ta uzun
yıllardır eksikliği hissedilen
bakımevinin önemli bir görevi
yerine getireceğini söyledi.
Ergin, inşaatın anahtar tesliminin
bağışçı Cihan Şişman tarafından
yapılacağını belirterek,
mobilya ve tefrişatını Ayvalık
Belediyesi’nin üstleneceğini
söyledi.
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CUNDA (ALİBEY) ADASI’NA
HİZMET BİNASI
Tarihi sokakları, tescilli yapıları,
müzeleri, uçsuz bucaksız
zeytinlikleri, yüzlerce mezesi
ve birbirinden güzel koylarıyla
hem yaz hem de kış sezonunda
ilgi odağı olan Ayvalık’ın gözde
turizm beldesi Cunda’ya Ayvalık
Belediyesi’nin yeni hizmet binası
yapılıyor.

hizmete açılacağını hatırlatan
Başkan Ergin, “İki katlı inşa edilen
binada, zabıta amirliğinin yanı
sıra Mithatpaşa ve Namıkkemal
mahallerinin muhtarlarının ofisleri
de yer alacak” dedi.

Özellikle yaz aylarında yaşanan
yoğunluk nedeniyle hizmetlerin
aksamaması amacıyla çok amaçlı
bir hizmet binasının yapımına
başlandığını belirten Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
belediye meclis üyeleri, Hüseyin
Ergin ve Merih Arslan ile birlikte
çalışmaları yerinde inceledi.
Binanın büyük bir ihtiyacı
karşılayacağını ve kısa süre içinde
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Geçtiğimiz sezonda fen işleri
müdürlüğü ekiplerinin, Cunda
(Alibey) Adası’nın tarihi kent
sokaklarına, özel ustaların
titiz çalışmalarıyla; 11 bin 457
metrekare granit küp taşı,
17 bin metrekare de kilittaşı
döşendiğini hatırlatan Başkan
Ergin, Çınarlıçeşme yolunun
baştan sona yenilendiğini, hizmet
binasının tamamlanmasıyla
birlikte Cunda’nın tarihi
sokaklarına yakışır bir çalışmanın
gerçekleştirileceğini söyledi.
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Ayvalık’ın daha yaşanabilir ve
sıkıntılarının en aza indirildiği
bir kent haline getirmek için
çalıştıklarını hatırlatan Başkan
Ergin, “Tüm mahalle, cadde
ve sokaklara eşit hizmet
götürüyoruz. Sokaklarımızı daha
da güzelleştirmek ve çağdaş
bir görünüm kazandırmak
için çalışıyoruz. Daha güzel,
daha modern, huzurlu bir
Ayvalık yaratmak bizim
öncelikli görevimiz. Kentimizin
sorunlarını çözmek için
çalışmalarımıza ara vermeden
devam ediyoruz. Zorunlu olarak
yenileme ve onarım ihtiyacı
olan bölgelerimizde, altyapı
çalışmalarına devam edeceğiz”
diye konuştu.
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AYVALIK, ESKİ SİLUETİNE
KAVUŞUYOR…

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri Sahiplerini Buldu

AYVALIK BELEDİYESİ’NE İKİ ÖDÜL GELDİ…

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
Ayvalık’ın eski fotoğraflarında yer
alan on bir yel değirmeninin yerlerinin
belirlendiğini, kentin eski siluetine
kavuşturulması için kazı çalışmalarına
başlandığını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında Küçükköy
Mahallesi’nin değirmenler
tepesindeki tarihi değirmenlerin
de restore edilmesi planlanıyor.
Tarihi yel değirmenlerinde kazı
çalışmaları Balıkesir Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla,
Balıkesir Müze Müdürlüğü’nün
denetimde Ayvalık Belediyesi
tarafından yürütülüyor.
Başkan Mesut Ergin, dokuz
adet değirmenden bir tanesinin
gözetleme kulesi özelliğini
de taşıdığını belirtti. Ergin,
“Günyüzüne çıkan hikayesiyle
Ayvalık’a tepeden bakan
değirmenlerin orijinal yapılarına
uygun bir açıkhava müzesi
yaratılacak ve bulundukları
alanları şehrimizin önemli
cazibe merkezi haline getirecek.
Değirmenler 10-15 metre
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yüksekliklere sahip olacak ve
tarihi de 18. ve 19. yüzyıllara
dayanıyor” dedi.
On bir yel değirmeninin izini
tespit etmenin mutluluğunu
Ayvalıklı hemşerileriyle
paylaşmanın keyfini yaşadığını
vurgulayan Belediye Başkanı
Mesut Ergin, yel değirmenlerinin
kazıları tamamlandıktan sonra
hazineden yer tahsisi talepleri
olacağını söyledi. Daha sonra bu
değirmenlerin hepsini restore
edip orijinal hali ile ayağa
kaldıracaklarını vurgulayan
Başkan Ergin,“Ayvalık’ın eski
fotoğraflarına baktığınızda
kentin yüksek noktalarında yel
değirmenlerinin şehrimize ayrı
bir renk kattığını görüyoruz.
Şimdi de bu on bir değirmeni
restore ederek kent turizmine
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kazandırıyoruz ve gelecek
nesillere hem çevresel hem
tarihsel anlamda iyi örnekler
sunmayı amaçlıyoruz.
Tamamlandığında yine çok eski
yıllarda olduğu gibi çekilen
fotoğraflarda yel değirmenleri
görünecek olup kentimizin
siluetine ve görünümüne önemli
katkı sağlayacaklardır” diye
konuştu.

Yerel yönetim alanında projeleri
değerlendiren ve başarılı belediyeler
ile başkanlarına verilen İkinci Yüzyıl
Derneği Yerel Yönetim ödüllerinin
ikincisi, Ankara Sheraton Otel’de,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da
katıldığı gecede açıklandı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, İkinci Yüzyıl Derneği Jüri
Komitesi “Seçici Kurul” tarafından
Cunda (Alibey) Adası’nda geçtiğimiz
yıl hizmete açılan Bekir Coşkun
Kütüphanesi ile Ayvalık Üretim ve
Pazarlama Kooperatifi projeleriyle iki
ödüle birden değer görüldü. Başkan
Ergin, ödülünü CHP Eskişehir
milletvekili Utku Çakırözer’in elinden
aldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, “ Gecede yerel yönetimlere
yönelttiği motive eden konuşması
nedeniyle genel başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıca çok

teşekkür ediyorum. Bu ödülü Ayvalık gerekir. Ödül alan bütün belediye
ve Ayvalık halkı adına kabul ettik”
başkanı arkadaşlarıma yürekten
dedi.
teşekkür ederim. Töreni düzenleyen
bizleri bir araya getiren yöneticilere
Gecede konuşan CHP Genel
de yürekten teşekkür ediyorum.
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel
Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı
yönetimlerin bütün zorluklara
sunuyorum. Hepiniz güzel başarılara
rağmen, zorlukları aşıp, halka hizmet imza atıyorsunuz. Beldenizde
konusunda büyük sorumluluk
yaşayanlar, sizin övgülerinizi
üstlenip görev yaptıklarını hatırlattı. Ankara’ya ulaştırdıklarında emin
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
olun bizler daha çok mutlu oluyoruz.”
“Bütün belediye başkanları
arkadaşlarıma hiçbir parti farkı
gözetmeksizin yürekten teşekkür
ederim. Çünkü belediye başkanları
bulundukları beldelerin aslında
bütün sorunlarının kendisine
yansıdığını gayet iyi bilirler. Bu
sorunları çözmek için olağanüstü
çaba harcarlar. Çabayı harcarken son
derece sınırlı kaynakları olduğunu
gayet iyi biliyoruz. Belediye
başkanları güzel çalışmalar yaptınız,
dolayısıyla her güzel çalışmayı taktir
etmek hepimizin ortak görevi olması
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AYVALIK’TA NEVRUZ HEYECANI

Ayvalık’ta baharın müjdecisi ve
tabiatın uyanışının habercisi olarak
kabul edilen Nevruz dolayısıyla
etkinlik düzenlendi. 21 Mart
Nevruz Bayramı kutlamaları halk
oyunlarının görsel şöleniyle Ayvalık
Cumhuriyet Meydanı’nda başladı.
Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
düzenlediği etkinlikte, protokol
tarafından nevruz ateşi yakıldı.
Ardından Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin’in de sembolik
olarak demir dövdüğü etkinliğin
devamında, demir dövülerek, çuval,
halat çekme ve yumurta taşıma gibi
geleneksel yarışlarda; öğrenciler
arasında kıyasıya rekabet yaşandı.
Kutlamalara Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet
Başsavcısı Necati Kayaközü,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner
Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü
Turgut Coşkun, Belediye Başkan
Yardımcılarımız Ersan Bahar ve
Ethem Vardı, belediye meclis
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üyemiz Merih Arslan, siyasi parti,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin yayınladığı mesajda;
“Öncelikle hepinizin Nevruz’unu
kutluyorum. Dünyanın döngüsü
ve devamlılığı için büyük önem arz
eden baharın sembolü, ekinlerin
ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi
21 Mart. Eski takvimlere göre yeni
yılın başlangıcı Nevruz, doğanın,
tabiatın uzun bir kıştan, uzun bir
uyku halinden yeniden dirilme
haline, her şeyin yaşamla buluşma
anına tekabül ediyor. Tabiatın
bütün renkleriyle, kokusuyla,
sesiyle açılması serpilmesi günüdür.
Nevruz onun için bir sevinç
günüdür. Onun için mutluluktur.
İnsanların içinde bir sevinç
oluşturur. Bu sevinç duygusunun
doğal sonucu da sevgidir. Bir
insanın kalbinde sevinç oluşur ise
çevresini sever, ailesini, mahallesini,
şehrini ve ülkesini sever. Nevruz bu
anlamda sevinç ve sevgi günüdür.
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Nevruz birbirimize sevgi ile
bakmanın, omuz omuza olmanın ve
hayatı yakalamanın, hayata selam
çakmanın, saygı duymanın günüdür.
Tabiatın uyanışının insanoğlu
tarafınca fark edilip sevinçle ve
şükürle karşılandığı gündür Nevruz.
Nevruz Bayramı’nın tüm dünyaya
bereket getirmesini temenni
eder, insanlığın baharda bollukla
karşılaşmasını umarım. Nevruz
Bayramı’nız kutlu olsun” dedi.

BAŞKAN ERGİN’DEN DOWN
SENDROMLU ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Dünya Down Sendromu Farkındalık
Günü sebebiyle down sendromlu
çocuklar ile bir araya gelen Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin;
“Özel çocuklarımız basketbolu çok
seviyor, biz de onları. Biz onların
bir gün değil her gün farkındayız.
Sevgi dolu kalplerinin yüzlerindeki
gülümsemeye yansıması paha
biçilemez. Sıradan olmak ile
muhteşem olmak arasındaki
fark sadece küçük fazladan bir
kromozom” dedi.
21 Mart Dünya Down Sendromu
ve Farkındalık Günü’nde Ayvalık
Belediyesi Sosyal Yardım İşler
Müdürlüğü Özel Çocuklar
Eğitimevi’nin düzenlediği basketbol
turnuvasına Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, Belediye
Başkan yardımcısı Ersan Bahar ve
Ayvalık Gençlik ve Spor ilçe müdürü
Şükrü Balkan katıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık Belediyesi Özel
Çocuklar Eğitimevi’nde öğrenim
gören down sendromlu çocukları
basketbol antrenmanlarında ziyaret

etti. Başkan Ergin, çocuklarla uzun
süre sohbet edip ardından basketbol
maçlarının hava atışını yaptı. Özel
çocukların basketbol müsabakasını
tribünden takip eden Başkan Ergin,
maç sonunda özel çocuklara kupa
ve madalyalarını verdi. Başkan
Ergin’e sevgi gösterisinde bulunan
çocukların mutlulukları gözlerinden
okundu.

alabilmesi için elimizden gelen
tüm çabayı gösteriyoruz ve çaba
göstermeye de devam edeceğiz”
dedi.

Down Sendromunun bir hastalık
olmadığına dikkat çeken Başkan
Ergin; “Down sendromlu çocukların
gülümseme, yürüme gibi fiziksel
beceriler ile sosyal becerileri
öğrenmeleri yaşıtlarına göre biraz
daha uzun sürebiliyor ancak küçük
yaştan itibaren desteklenen ve
sevgiyle ilgilenilen çocuklarda
gelişim süreci başarılı olarak
ilerleyebilir. Biz Ayvalık Belediyesi
Sosyal İşler Müdürlüğümüz
bünyesinde çocuklarımızı Özel
Çocuklar Eğitimevi’nde bir araya
getirip etkinlikler düzenliyoruz.
Biz her zman sevgimizle onların
yanında olmaya devam edeceğiz.
Onların daha iyi eğitim alabilmesi
ve sosyal yaşamda daha aktif yer
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AYVALIK BELEDİYESİ’NİN İLK KÜLTÜR
YAYINI OLAN “ŞİİR VE ÖYKÜLERDE
AYVALIK” KİTABI TANITILDI

Ayvalık Belediyesi’nin “Kültür
Yayınları” kapsamındaki ilk çalışması
olan “Şiir ve Öykülerde Ayvalık”
kitabının tanıtım toplantısı Orhan
Peker Sanat Galerisi’nde geniş bir
katılım ile gerçekleştirildi. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür
yayınları arasında ilk olarak yer alan
kitabın büyük bir emek ve istek ile
gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan
Ergin, “Ayvalık tutkusunu her zaman
dile getiren ve yazlarını Ayvalık’ta
geçiren edebiyat dünyamızın değerli
isimlerinden Gültekin Emre ve
tüm süreçte beraber yol aldıkları
Ayvada Yayıncılık ekibine çok
teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan
Ergin önümüzdeki süreçte yeni
kitapların basımıyla ilgili hazırlıkların ressamın,18 deseniyle kitaba eşlik
ettiğini ifade etti.
sürdürüldüğü müjdesini de verdi.
1942’den günümüze 42 yazar ve
şairin 54 eseri ile edebiyatımıza
yansıyan “Ayvalık” temalı bir antoloji
çalışması olduğunu dile getiren
Başkan Ergin;edebiyat yönü çok
güçlü bu seçkiye, yine Ayvalık ile
ilgili çalışmalarını sürdüren 12
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Cumhuriyet tarihinde ilk kurulan
belediyelerinden olan Ayvalık
Belediyesi’nin bünyesinde daha
önceki yıllarda kültür yayınları adı ile
birkaç yayın bulunduğunu hatırlatan
Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle
konuştu:
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“Bunların hepsi de Ayvalık için çok
değerli çalışmalar olmasına rağmen,
ilk kez bir kültür yayınımızın hazırlık
çalışmaları bir yayınevi tarafından
gerçekleştirilmiş ve ISBN alınmıştır.
Bu açıdan Şiir ve Öykülerde
Ayvalık kitabı, Ayvalık Belediyesi
Kültür Yayınları için bir milat kabul
edilebilir.Ülkemizde birçok belediye,
kültür politikası ve kamu hizmeti

olarak kendi yerleşimi eksenindeki
çeşitli çalışmaları yayınlayarak
literatüre katkı sunma çabasında
olduğu bir dönemdeyiz. Bizler de
Ayvalık Belediyesi olarak, Şiir ve
Öykülerde Ayvalık kitabı ile kültür
yayınları projesini hayata geçirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca projemiz
kapsamında üç kitabın daha
hazırlandığını halkımıza duyurmak
ve müjdelemek isteriz. Ayvalık
Belediyesi Kültür Yayınlarının yeni
kitaplarını, yakın zamanda sizlerle
paylaşacak olmanında heyecanını
şimdiden yaşıyoruz. Bu ilk kitabımızı,
tüm halkımıza ve edebiyat

tutkunlarına armağan ediyor, keyifli
okumalar diliyoruz.”
SKYPE İLE BAĞLANDI
Kitabın basım aşamasına kadar
olan süreci yüklenen ve Berlin’de
yaşamını sürdüren yazar Gültekin
Emre de tanıtım toplantısına Skype
aracılığıyla bağlanarak şunları
söyledi: “Sayın Başkan değerli
konuklar şiirler ve öyküler kitabı
elinizde. Ben daha görmedim kitabı.
1992’den beri yazları Ayvalık’ta
yaşayan biri olarak yıllarca Ayvalık’ta
yazılan öykü ve şiirleri topladık.

Ayvalık’ı başkalarının gözüyle
görebilmek için. Böylece Ayvalık
benim hem dünyama hem de yazım
alanıma girdi. Her yıl Ayvalık’a
geldiğimizde yazları günlük tuttum.
Ayvalık benim dünyamın büyük
bir parçası. Ayvada Yayınları’ndaki
arkadaşların da emekleri var. Kolektif
çalışmanın ürünü. Bu bir başlangıç.
Ayrıca başka bir çalışma var önümde
yapmaya çalıştığım “A’dan Z’ye
Ayvalık” bunu da size müjdelemiş
olayım şimdi, önümüzdeki günlerde
netleşecek ve kitap olarak
dönüşecek”
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SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETİYOR

AYVALIK ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ

Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarının
sürecini araştırmalarıyla yöneten
akademisyen Berrin Akın da
konuşmasında, “Ayvalık kültür
yayınlarının kitabının çıkmış olması
bizleri çok heyecanlandırıyor. Yıllardır
hedeflemiş olduğumuz bir sürecin
parçası olabildiğimiz için çok mutluyuz,
Şiir Ve Öykülerde Ayvalık bir serinin
ilk başlangıcı, bu bir antoloji kitabı,
Ayvalık’a edebiyat açısından yerleşmiş
seçkilerden derlediğimiz bir çalışma. Bu
çalışma çok uzun soluklu bir projenin
parçası aslında Gültekin Emre ve Turgut
Baygın ile beraber edebiyat seçkisini
bir araya getirdik. Ayvalık’ın bütün
özgün yanlarında mübadil kimliğinin
edebiyata etkilerinin nasıl olabileceğini
bir seçki yarattı bizlere ve çok mutluyuz,
böyle bir seçkinin sizlerle buluşabildiği
için bu kitap birçok açıdan da çok
önemli. Ayvalık Belediyesi Kültür
Yayınları’nın ISBN kodlu ilk kültür yayını
olması çok önemli. Ayvalık Belediyesi
Kültür Yayınları çok uzun süreli bir
çalışmayla bunu ortaya çıkardı nitelikli
çalışmaların bilimsel çalışmaların
sanatsal çalışmaların belli bir süzgeçten
geçirildiği bir ekiple yeni çalışmalar da
hazırlanıyor” dedi.

Kitabın hazırlanmasından basımına
kadar olan süreçte verdiği destek
ile bugünlere gelmesine neden olan
tarih araştırmacısı Taylan Köken de
yaptığı konuşmada, “Başkanın ilk
göreve geldiğinde Boğaziçi Otel’de
akademisyenlerle beraber bir toplantı
yapılmıştı, akademisyenler Ayvalık’ta
bir arşiv çalışmasının yapılması, bir
derleme oluşmasını dile getirdiler.
Çünkü ülkemizin göz bebeği olan bir
şehir Ayvalık, yıllardır bu da bizim
gönlümüzden geçen bir şeydi ve
bu konuda birçok çalışmalar yaptık,
derlemeler yaptık, bu kitaba bu arşiv
çalışmasının birinci kitabı olarak
bakabilirsiniz, biz bu gözle görüyoruz.
Bunların akademik tarafı da olacak, anı
tarafları da olacak, özellikle bize bu
imkanı sunduğu için Belediye Başkanı
Mesut Ergin’e teşekkür ederiz, Ayvalık’a
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM
FUARLARINDAN EMITT 25. KEZ
KAPILARINI AÇTI
MESUT ERGİN: HEDEF AYVALIK TURİZMİNİ 12 AYA YAYABİLMEK
Kovid-19 pandemisi nedeniyle
geçtiğimiz yıl ertelenen dünyanın en
büyük turizm fuarlarından EMITT
25. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi’nde başlayan
fuarda dünyanın ve Türkiye’nin
dört bir yanından turizmin gözde
beldelerinin yanı sıra popüler tatil
rotaları da bir araya geldi. Çok
sayıda ülkenin de katılım sağladığı
fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla
açıldı.
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Turizm alanında Kuzey Ege’nin
en önemli cazibe merkezlerinden
biri olan Ayvalık Belediyesi’nin
de yer aldığı fuarda yüzlerce
belediye arasında en çok ilgi gören
stantlardan biri de Ayvalık oldu.
Açılış konuşmaları ile başlayan fuarın
ilk gününde Ayvalık standına birçok
il ve ilçenin belediye başkanları,
gazeteciler, televizyon habercileri
ve sektörün içerisinden kurum
temsilcileri adeta akın etti.

gördüklerini, kentin tanıtımına katkı
koymanın mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi. Ayvalık tarihî ve kültürel
olarak dünyanın en önemli, en güzel
şehirlerinden biri olduğunu ve bun
kentte yaşamaktan büyük bir keyif
aldıklarını hatırlatan Başkan Ergin,
“Hâlen ziyaret edilen tarihî camileri,
kiliseleri, ayazması, geçmişin izlerini
taşıyan sokakları, evleri, kapıları
ve meydanlarıyla, Kuzey Ege’de
Anadolu tarihinin tanığı müzeleriyle,
kendine has yemekleriyle çok özel,
çok güzel bir şehir Ayvalık” dedi.

NİSAN 2022

Yıllardır, turizm, doğal güzellikler,
tarih, kültür ve gastronomi gibi
pek çok turizm dalının vazgeçilmez
duraklarından olan Ayvalık’ın her yıl
milyonlarca misafirini ağırladığını
dile getiren Belediye Başkanı Mesut
Ergin, “Her yıl turizm endüstrisinden
binlerce kurum ve kişiyi buluşturan
ve bu yıl 25’incisi düzenlenen
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı EMITT, kuşkusuz
Ayvalık’ın turizm ve seyahat
planında çok önemli bir yer tutmaya
devam edecek. Şehrimizin tarihî

ve kültürel mirasının bilinciyle
2022’de Ayvalık’ta daha çok
misafir ağırlamayı, şehrimizi önemli
turizm merkezlerinden biri hâline
getirmeyi; böylece kent ve ülke
ekonomisine katkı sağlamayı
hedefliyoruz. EMITT Fuarı, bu
hedeflerimize ulaşmamız için bize
olanak sağlayacak. Şehrimizin ve
ülkemizin turizmine değer katacak
bu kıymetli fuarda emeği bulunan
her kuruma ve kişiye teşekkür
ediyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, geçtiğimiz yıl katıldıkları İzmir
Turizm Fuarı’nda çok büyük ilgi
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HEDEF AYVALIK TURIZMINI 12 AYA
YAYABILMEK
25. kez kapılarını açan EMİTT
Fuarı’na katılan Ayvalık
Belediyesi’nin yoğun ilgi
görmesinden duyduğu memnuniyeti
ifade eden Belediye Başkanı Mesut
Ergin, amaçlarının ilçenin turizm
gelirlerini 12 aya yaymak olduğunu
vurguladı. EMİTT gibi uluslararası
fuarların öncelikle turizmdeki
ziyaretçi portföyünü değiştirebilmek
adına önemli olduğuna işaret
eden Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, “Bizim için uzun
vadede senede 6-7 ay boyunca
çekebileceğimiz kültür turizmi
için gelenler Ayvalık’ta ekonomiye
can verecektir. Yoksa 45 günde,
2 ayda nüfusun 10 katına çıkması
düşünülenin aksine ekonomik
anlamda büyük bir katkı sağlamıyor.
Öncelikle süreyi uzatmalıyız.
‘Kültür Turizmi’ denilince sadece
müzeler, binalar akla gelmemeli.
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Gastronomi, yani yemek kültürü
de önemli. Onlarca çeşit otumuz,
zeytinyağımız ve mezelerimiz var.
Bunlar da turizme hizmet etmeli.
Mimari yapımız, tarihimiz hepsi
insanları Ayvalık turizmine çekmeli.
Sadece denize girilecek zamanda
değil, her zaman turizm bir kaynak
olabilmeli. Amacımız Ayvalık’ımızı
koruyarak her yönüyle tanıtmak.
Bu tür fuarlara daha çok katılmalı,
başka platformlarda da Ayvalık’ı her
yönüyle tanıtmalıyız” dedi.
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FUAR BOYUNCA 15 BİN
TABAK “AYVALIK MEZESİ”
DAĞITILDI

Kuzey Ege’nin yıldızı, Türk turizminin
gözde beldesi, gastronomi kenti
Ayvalık, yemek ve meze kültürünü
EMITT 2022’de konukların
damak zevkine sundu. Ayvalık’a
özgü mezelerin tadına bakmak
isteyen ziyaretçilere fuar boyunca,
Paşa Limanı Kafe ve Restoran’ın
hazırladığı15 bin “tadımlık tabak”
sunumu,Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi Salon B / Stant 341’de
Ayvalık Belediyesi’nin standında
yapıldı.
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Ayvalık’ı bu anlamda bir dünya
markası olarak göstermek istiyoruz”
dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in konuklara kendisinin ikram
ettiği ve fuarın ilk gününden yoğun
ilgiyle karşılanan lezzetler arasında,
Zeytinyağlı ahtapot salatasından,
Cunda’nın ünü ülke sınırlarını aşan
bebek enginarına, Ayvalık’a özgü
hindiba otu, meşhur girit ezme,
özgün lezzet kabak tarama, Ayvalık
Belediyesi iştiraklerinden Paşa
Limanı Restoran’a özgü tatlılar
ziyaretçiler tarafından adeta
kapışıldı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl
da fuarın en göz alıcı stantlarından
biri olan Ayvalık Belediyesi standı
gerek tasarımıyla gerekse fuar
ziyaretçilerine yaptığı ikramlarla göz
doldurdu. Ayvalık Belediyesi standı
bir an bile boş kalmadı. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
ziyaretçilerin zaten çok yakından
tanıdıkları ve çok sevdikleri Ayvalık
Lezzetlerini burada da görmekten
mutlu olduklarını ifade etti. Başkan
Ergin;“Fuarın ilk günü Ayvalık için
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oldukça keyifli ve verimli geçti.
Binlerce misafirimize Ayvalık
lezzetlerinden tattırmaktan mutluluk
duyduk. Gün boyunca çok değerli
misafirlerimiz oldu. Ayvalık’ta
turizm bizim olmazsa olmazımızdır.
Bu yüzden Ayvalık olarak fuarda
çok iddialı bir şekilde yer aldık.
Burada Ayvalık markasının yanında
tüm sektör temsilcilerimizin de ön
plana çıkmasını hedefledik. Ayvalık
gastronomi turizmi konusunda
bayrağı hep önde taşıdığı için biz

Ziyaretçiler arasında Balıkesirli
oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ın
da yer aldığı misafirler Ayvalık
mezelerine tam not verdi. Başkan
Ergin ile sohbet eden İlker Ayrık,
bir Balıkesirli olarak Ayvalık’ı çok
sevdiğini ve ilk fırsatta tiyatrosuyla
ziyaret etmek istediğini belirtti.
Damak çatlatan mezelerin tadına
bakan fuar ziyaretçileri sunumdan
memnun olduklarını dile getirdiler.
Ayrıca Ayvalık Belediyesi standında
kooperatif ve Güzel Ayvalık
şirketi tarafından satışı yapılan
ilk sıkım zeytinyağı, tadına bakan
konuklardan da tam puan aldı.

İlker Ayrık

27

NİSAN 2022

AY VALIK BÜLTENİ

KIRSALDA HİZMETE DEVAM
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Kırcalar kırsal mahallesinde
yapımı tamamlanan yol çalışmalarını
inceledi. Mahalle sakinleriyle
bir araya gelen Başkan Ergin,
Kırsal mahallelerdeki faaliyetler
kapsamında gerçekleştirilen
yol çalışmalarında Kırcalar
Mahallesi’ndeki çalışmaları
büyük ölçüde tamamladıklarını
ve vatandaşları daha konforlu
ulaşım imkanına kavuşmuş
olduğu görmekten, memnuniyet
duyduklarını ifade etti.
Ayvalık Belediyesi Kırsal
Mahallelerin yol çalışmalarına
program dahilinde kesintisiz olarak
devam ediyor. Bu kapsamda Kırcalar
Kırsal Mahallesi’nde 3 bin 200
metrekarelik kilit parke taş çalışması
noktalanarak bölgedeki ulaşım
güvenli ve kaliteli bir nitelik kazandı.
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Başkan yardımcıları, meclis üyeleri,
birim amirleri ve muhtar Yener Aktaş
ile birlikte Kırcalar Mahallesi’ni
karış karış gezip, tamamlanan
tüm çalışmaları inceleyen ve
vatandaşlardan gelen talep ve
şikayetleri de not alan Başkan
Ergin’in çalışmalardan duyulan
memnuniyet ve mahalledeki
çocukların samimi karşılaması tüm
yorgunluğunu unutturdu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin“Kırcalar mahallemizdeki,
daha önce gerçekleştirdiğimiz “Köy
Buluşmaları”nda vatandaşlarımızla
bir araya gelip, talep ve
şikayetlerini dinlemiştik. Köydeki
yaşlılarımız ve özel durumu olan
vatandaşlarımızınolması dolayısıyla
onlara daha konforlu bir ulaşım
sağlamayı amaçladık. Fen işleri
ekiplerimizin, mahallemizin coğrafi
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yapısını da göz önüne aldığımızda
iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyoruz.
Mahallemizde yaşayan halkın
çalışmalardan memnun olduğunu
görmek mutluluk vericiydi. En
önemlilerinden biri de, okula gidip
gelen çocuklarımızın köyde bizi
samimiyetle karşılayıp, sevgilerini
hissettirmesiydi. Çocuklarımızın
yüzündeki sıcacık bir gülüş ve
mutluluk için biz Ayvalık’ın her
noktasına ulaşırız” dedi.
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AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN,
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİNİ YAPMASI
İÇİN KILIÇDAROĞLU’NU AYVALIK’A DAVET ETTİ

AYVALIK GIDA VE GIDA İŞLEMELERİ
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN
YENİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ GÖREV
DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplantıda; müteşebbis heyeti
başkanlığına Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman, başkan vekilliğine
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin seçildi. Ardından yönetim
kurulu başkan, başkan vekili
ve yönetim kurulu üyelerinin
Ayvalık Belediyesi, Altınova hizmet belirlenmesi amacıyla yapılan
seçimlerin sonucunda yönetim
binasında düzenlenen görev
dağılımı toplantısında; müteşebbis kurulu; başkan Hasan Yaman,
başkan vekili Mesut Ergin, üyeler;
heyet başkanı, yönetim kurulu,
Ethem Vardı, Ali Hakan Albayrak
başkan, başkan vekili, denetleme
ve M. Levent Gurup isimlerinden
kurulu ve OSBÜK (Organize
oluştu. OSBÜK’ü temsilen, Halil
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu)
Cevdet Kantarcı, denetim kurulu
temsilcilerinin seçimleri yapıldı;
üyeliklerine de Mehmet Sıray ve
ayrıca 2022 yılı yaklaşık bütçesi
Melih Çakırca seçildi.
görüşülerek karara bağlandı.
Türkiye’nin ilk gıda organize sanayi
bölgeleri arasında yer alan Ayvalık
Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni
“Müteşebbis Heyet”inin görev
dağılımı gerçekleştirildi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu parti genel
merkezinde ziyaret etti, ziyarete
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir
İl Başkanı Serkan Sarı da eşlik
etti. Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu’nu
açılış ve temel atma törenlerine
katılması için Ayvalık’a davet
etti. Ergin, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’nu, uygun bir program
dahilinde beklediklerini söyledi.
Başkan Ergin, yeni hizmet
binası olarak kullanılan ve
restorasyonu tamamlanan eski
vergi dairesi, Cennet Tepesi
Kafeteryası, Kırlangıç Yaşam
Merkezi, Sebahat-Cihan Şişman

Yaşlı Bakımevi, Bekir Coşkun
Kütüphanesi, mahalleevleri,
tarım satış kooperatifi, temizlik
hizmetleri binası ve tostçular
çarşısı gibi tamamlanan veya
devam eden projeler konusunda
Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.
Tamamlanan ve devam eden
projeler ile yeni başlayan
çalışmaları Kılıçdaroğlu’na
anlattığına değinen Başkan
Mesut Ergin, “Genel Başkanımıza
bugüne kadar yapımı tamamlanan
projeler hakkında bilgilendirmede
bulundum. Ardından da başlayan
projeler hakkında sunum yaptım.
Genel başkanımızı tamamlanan
projelerin açılışını yapmak,
başlayan projelerin de temelini

atmasını rica ederek şehrimize
davet ettik” dedi.
Başkan Ergin, genel başkanın,
çalışmaları ilgiyle dinlediğini,
uygun bir program dahilinde, hem
açılışlar hem de temel atmak için
Ayvalık’ta bulunmaktan mutluluk
duyacağını bildirdiğini söyledi.
Ergin, ziyareti sırasında projeler
tanıtım kitapçığının yanı sıra;
Ayvalık Belediyesi’nin ISBN kodlu
ilk kültür yayını olan, Ayvalık
tarihinde, coğrafyayı, yaşamı
ve mimari dokusunu anlatan
hikayelerinin yer aldığı, Ayvalık
Belediyesi kültür yayınlarından
çıkan, “Şiir ve Öykülerde Ayvalık”
isimli kitabını da Kılıçdaroğlu’na
takdim etti.
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AYVALIK BELEDİYESİ AKARYAKIT
İSTASYONU YENİ YÜZÜYLE HİZMETTE

MAHALLEEVİ ÇATISI ALTINDA
AYAKLI KÜTÜPHANE İLE
“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”
Ayvalık Belediyesi eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamak için Hamdibey
Mahalleevi çatısı altında “Ayaklı
Kütüphane” projesini hayata
geçirdi.
Beşinci sınıftan liseye kadar
tüm öğrencilere sınava hazırlık
ve ödevlerinde yardımcı olmak
amacına yönelik verdiği bu
destekle gençlere başarılı bir
gelecek fırsatı sunuyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, HamdibeyMahallevi
çatısı altında yaşama geçirdiği
Ayaklı Kütüphane’yi ziyaret
ederek, öğrencilerle bir araya
geldi. Keyifli geçen buluşmanın
ardından Başkan Ergin,
öğrencilerin sorularına cevaplar
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verdi, bu çatı altında onları
görmekten mutlu olduğunu ifade
etti.
Başkan Ergin; “Ayvalık genelinde
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak
adına adımlar atıyoruz. En
büyük projelerimizden biri
olan ve tüm mahallelerimize
dokunmayı, onlarla bir
arada olmayı hedeflediğimiz
mahalleevlerimizin bu projelerle
doğru işlediğini görüyoruz. Ayaklı
Kütüphane merkezlerimizi ihtiyaç
duyulan mahaller için açacağız.
Şu an Hamdibey Mahallemizde
hayata geçirdik ve çocuklarımızı
burada görmekten çok mutluyuz.
İhtiyaç sahibi çocuklarımız için
daha iyi hizmet etme amacı
içerisindeyiz” dedi.
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Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler
Müdürlüğü bünyesindeki belediyeye
ait akaryakıt istasyonu yenilendi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ve belediye meclis üyesi Merih
Arslan yenilenen yüzüyle hizmete
devam eden akaryakıt istasyonunu
ziyaret etti.
Ayvalık Belediyesi’ne ait akaryakıt
istasyonunun market ve araç yıkama
bölümleri geniş çaplı tadilata girdi.
Hizmet akışı durmadan başlanan
çalışmalar ile istasyon daha
modern ve kullanışlı hale getirildi.
Yapılan tadilat sonrası akaryakıt
istasyonlarının en modern market
hali olan Market Plus seviyesinde
yenilendi. Modern hali ile bünyesine
katılan sıcak kahve çeşitleri, unlu
mamuller, pratik çözümler gibi
içerikler sayesinde hizmet kalitesi

yükseltildi.Tuvaletler hijyen açısından
önemli, son sistem özelliklere sahip
formda yenilendi. Yıkama alanı jet
sisteme sahip yeni makineleri ile
hizmete açıldı.

şartlarına yakışan bir düzenlemenin
ardından markette, araç yıkama
alanlarında ve lavabolarda tüm
bölümler yenilenerek, modern bir
görünüme kavuşturuldu” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin yaptığı açıklamada,
hizmetini aksatmadan süren
çalışmalar neticesinde, istasyonun
modern ve pratik bir şekilde
faaliyete başladığını duyurdu.
Başkan Ergin “Halkımıza daha iyi
hizmet vermek için her alanda
modernizasyon çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu kapsamda
hem belediye araçlarımızın hem
de vatandaşlarımızın kullandığı
bu akaryakıt istasyonunda
sürdürdüğümüz çalışmalar sona erdi
ve istasyon modern bir hal alarak,
hizmetine devam ediyor. Günümüz
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AYVALIK ZEYTİNYAĞLARI
KOOPERATİFTE SATILIYOR

HEDEF UNESCO LİSTESİNDE
KALICI OLMAK
Pandemi yasakları nedeniyle
ertelenen AYTUGEB 2020 yılı
“Olağan Mali Genel Kurulu”
Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık
Turizm Geliştirme Hizmet
Birliği Başkanı Mesut Ergin’in
de katıldığı genel kurulda divan
Başkanlığını Alp Sezek, katip
üyeliklerini ise Onur Kunduz ve
Mehmet Site yaptı.
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
ile başlayan genel kurulda
AYTUGEB’in 2020 yılı kesin
hesabı görüşülüp oylandı.
Pandemi dönemindeki sürecin
anlatıldığı toplantıda 2021.
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2022 mali durumu masaya
yatırıldı. Başkan Ergin, pandemi
yasakları nedeniyle bir araya
gelemediklerini hatırlatarak,
yeni yılda yeni projelerle Ayvalık
turizminin konuşulacağını
söyledi. Ayvalık’ın UNESCO’nun
kalıcı listesinde yer alması
konusunda kararlı adımlarla
yürüdüklerini hatırlatan Başkan
Ergin, yurt içinde yapılan fuarlara
katılmaya devam edeceklerini
belirtti.
Kurulda gündem maddelerinin
yanı sıra UNESCO süreci,
hazırlığı devam eden turizm
rotaları ve Şubat ayında
gerçekleştirilecek olan emitt
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fuarı ile ilgili görüşmeler sağlandı.
Ayrıca AYTUGEB ile birlikte
yürütülmesi gereken ve şu anda
üzerinde mesafe kaydedilmis
olan Ayvalık içi ve Cunda (Alibey)
Adası yürüyüş rotalarının
değerlendirildiği kurulda;
turizm haritasının yenilenmesi,
basılı kaynakların artırılması
konuşuldu. Kurulda Ayvalık tarihi
ve kültürüne yönelik kitapların
Ayvalık Belediyesi Kültür
Yayınları üzerinden çıkarılması
konusunda görüş birliğine varıldı.

Ayvalık Belediyesi mülkiyetindeki
zeytin ağaçlarından yeni hasat
sezonunda 10 bin 500 litre
zeytinyağı elde edildi. Güzel
Ayvalık şirketi tarafından Tariş
tesislerinde sıkılarak depolanan
zeytinyağları S.S Ayvalık Üretim ve
Pazarlama Kooperatifi’nin sebze
ve meyve halindeki mağazasının
yanı sıra, internet üzerinden sanal
mağazalarda da satılmaya başlandı.
Özel ambalajında, cam şişe ve
teneke kutularda sunumu yapılan
yeni hasat zeytinyağları kısa sürede
büyük ilgi gördü.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, geçtiğimiz yıllarda özel
şahıslara kiralanarak gelir kaybı
yaşanmasının ardından; 4 bin 500
zeytin ağacını Tariş bünyesinde

işleyip, önceki yıl beş bin litre, yeni
hasat sezonunda da 10 bin 500 litre
zeytinyağı elde edildiğini söyledi.
Göreve geldiği tarihe kadar, hasat
mevsiminde zeytinlerin çeşitli
şahıslara belediyenin borçlarına
karşılık kiraya verildiğini hatırlatan
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“2020 yılında belediyemize ait
4 bin 500 ağaçtan zeytinlerimizi
Güzel Ayvalık şirketi topladı, Tariş
tesislerinde sıkılarak hijyenik
koşullarda dolum gerçekleştirildi.
Fiyatı da uygun koşullarda
belirlendi. Dileyen vatandaşlar
Talatpaşa Caddesi’ndeki sebze ve
meyve hali girişindeki kooperatif
satış merkezinden veya internet
sitelerinden online satış yöntemiyle
satın alabilirler” dedi.

Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde
edilen zeytinyağlarının nefasetiyle,
hem yurtiçinde hem yurtdışında
çok önemsendiğinin altını çizen
Başkan Ergin, zeytin ve zeytinyağının
Türkiye’de milli kültür ürünü olarak
kabul edildiğini söyledi. Dünyanın
en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının
Ayvalık’ta üretildiğini dile getiren
Başkan Ergin, “Bu coğrafyada en az
bin yıldır bu kültür mevcut. Bugün de
iki milyondan fazla zeytin ağacımızla,
tarihten bugüne yaşam kültürümüze
kattıklarıyla, temel geçim kaynağı
olmuştur zeytin ve zeytinyağı.
Ayvalık’ta zeytin başka bir meseledir,
başka bir önem taşımaktadır. Ayvalık
zeytin ve zeytinyağı demektir.
Bundan böyle her yıl belediyemize
ait ağaçlarımızdan hasat yapılıp
elde edeceğimiz zeytinyağları
değerlendirilecektir” diye konuştu.
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45 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
BİR ALANA KİLİT PARKE TAŞI DÖŞENDİ
Altınova sahil siteleri yolunda
geçtiğimiz yıl başlatılan kilit
parke yol yapım çalışmaları
tamamlandı. Ayvalık Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
beş kilometrelik sahil yolunda
kesinti vermeden son kilit
taşlarını da döşedi. Ardından
park ve bahçeler müdürlüğü
ekipleri de refuj düzenlemesi
yaparak ana yoldan sahile kadar
uzanan bölüme 300 adet çam
fidanının dikimini gerçekleştirdi.

yaşanan tüm aksamalara karşın
tamamladık. Altınova - Sahil
Mevkii arası beş kilometre
uzunluğundaki sahil yolunda
refüj yapımının yanı sıra 300
adet çam fidanı dikimini de
gerçekleştirdik. Ayvalıklı
hemşehrilerim ana yoldan sahile
kadar uzanan yolu kazasız
belasız kullansınlar” dedi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi
fen işleri müdürlüğü ekiplerince
üç yıl içinde 45 futbol sahası
büyüklüğünde bir alana kilit
parke taşı döşendi.2019
yılından bugüne kadar yol
yapım ve onarım çalışmaları
kapsamında 325 bin metre

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, “Vatandaşların
sabırsızlıkla tamamlanmasını
beklediği yaklaşık beş
kilometrelik sahil yolunun
hava koşullarına bağlı olarak
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TARIHI KENT SOKAKLARININ
DOKUSUNA UYGUN

45 FUTBOL SAHASI
BÜYÜKLÜĞÜNDE

300 ADET ÇAM FIDANI DIKILDI
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kare kilit taşı,97 bin metre kare
granit küp taşı, kaldırım ve
refüjyapımı için ise39 kilometre
uzunluğunda bordür kullanıldı.

Tarihi kent sokaklarının
dokusuna uygun olarak 1.648
metre kare andezit taşı,
asfalt yolların bakım onarım
çalışmaları için ise 1.960 ton
roadmix ve binder malzeme,
yeni yol yapımlarında 5.215
metre granit ve beton oluk
malzeme döşendi.İmara açılan
kamu yollarına ise 22 bin
tonstabilize malzeme, gerekli
iyileştirmeler yapılarak araç
trafiğinin kullanımına açıldı.
Altınova Mahallesi İskele
mevkiinde Kum Adası’nda
üç bin metre karelik bir alan
40x40 ebatlarında karo taşıyla
kaplandı.
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ÖNEMLİ BİR HUKUK ZAFERİ DAHA!
KOZAK’TA TAŞOCAĞI İÇİN VERİLEN

“ÇED OLUMLU” KARARI
İPTAL EDİLDİ…

Ayvalık Tabiat Derneği ve
Ayvalık Belediyesi tarafından
Burhaniye’nin Hacıbozlar,
Ayvalık’ın Bağyüzü ile
Bergama’nın Aşağıcuma ve
Hacıhamzalar mahallelerinde;
İdeal Stone Granit Ocağı
İşletmesi (Kapasite Artışı) ve
Kırma Eleme Tesisi” projesi
için verilen “ÇED olumlu”
kararının iptali için ortaklaşa
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açılan davada, İzmir 6. İdare
Mahkemesi iptal kararı verdi.

Ayvalık’ı gelecek kuşaklara,
Ata’larından aldığı
gibi emanet etmenin
Ayvalık Belediye Başkanı
sorumluluğunu ve yükünü
Mesut Ergin, Türkiye’nin
omuzlarında taşıdıklarını
gözde turizm beldesi olan
vurgulayan Başkan Ergin,
Ayvalık ve Kuzey Ege’deki
iptal kararının, benzer
tüm bölgenin, güzelliğinin,
girişimde bulunmak
estetiğinin, doğallığının
isteyenlerin hevesini
bozulmaması için mücadeleye kursağında bırakacağını
devam edeceklerini söyledi.
belirtti.
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Başkan Ergin, “Karakoç
Deresi’nin sulak alan
statüsünde kalması,
pirina kokusu yayan
fabrikanın önlem alması,
Karaayıt’ın madencilere
depo olmaması için,
göreve geldiğimiz günden
beri mücadele ediyoruz,
mücadeleyi aksatmaksızın
sürdürmeye de devam

edeceğiz. Bu mücadeleyi
sürdüren ve desteklerini
esirgemeyen Avukat Günay
Benli ve Avukat Canan
Yılmaz’a, gönüllü olarak
davamızı üstlenen Avukat
Filiz Sonsuz’a, birlikte
mücadele yürüttüğümüz
Bergama Çevre
Platformu ve Burhaniye
Çevre Platformu’ndaki

arkadaşlarımıza ve yaşam
savunucusu dostlarımıza çok
teşekkür ediyoruz” dedi.
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MESUT ERGİN:
DAYANIŞMA AĞI
“ASKIDA FATURA”
İLE ZOR GÜNDE DE
VATANDAŞLARIN
YANINDAYIZ…

ASKIDA FATURA
ÖDEMEK İSTEYEN BAĞIŞÇI
NE YAPACAK?
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara sıcak aş, pandemi
döneminde işyerine kilit vuran
esnafa nakdi yardım, kent
dışındaki öğrencilere karşılıksız
burs verdiklerini hatırlatarak;
dayanışma ağı “askıda fatura”
uygulamasıyla vatandaşların
zor günlerinde de yanlarında
olduklarını söyledi.
Başkan Ergin, ekonomik
sıkıntı yaşayan Ayvalıklıların
ödeyemediği su ve elektrik
faturalarının hayırsever
hemşehrileri tarafından
ödendiğini hatırlatarak, “Bu
zor günlerde de uygulamaya
devam ediyoruz. Dar gelirli
40 www.ayvalik.bel.tr

olup, elektrik ve su faturalarını
ödemeyen vatandaşlarımızla
dayanışma içinde olmaya devam
ediyoruz” dedi.
Ayvalıklıların imkanları
ölçüsünde “askıda fatura”
kampanyasına destek
verdiklerini ve vermeye de
devam ettiklerini ifade eden
Başkan Ergin, dayanışmanın
kenetlenme sağladığını belirtti.
Ergin, ülke olarak zor günlerden
geçtiklerini ve ekonomide
belirsizliğin devam ettiği sürece
sıkıntıların daha da artacağını
dile getirdi.
Zor günlerin birlik, beraberlik
ve dayanışma içinde aşılacağına
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işaret eden Başkan Ergin,
“Bugünleri de birlikte aşacağız.
Bu dönemde işini, aşını, gelirini
kaybeden, ekonomik zorluklarla
mücadele eden kesimlere en
başından beri destek oluyoruz.
Pandemi döneminde de Belediye
mülklerindeki kiracılarımızdan
kira ve ecrimisil almadık.
Esnaftan işgaliye istemedik.
Zor günler kenetlenerek
böyle aşıyoruz. Zor koşullarda
yaşam mücadelesi veren
hemşehrilerimizin yanlarında
olduk, olmaya devam ediyoruz.
Ekonomik gücü olan Ayvalıklı
hayırsever vatandaşlarımız, bizi
çıktığımız bu yolda hiç yalnız
bırakmadı, desteğini esirgemedi”
diye konuştu.

Bağışçımız, Ayvalık Belediyesi’nin
www.ayvalik.bel.tr sayfasından
veya zorgundedeyaninizdayiz.
ayvalik.bel.tr adresinden giriş
yapacak. Açılan sayfada “askıda
fatura” ödeyin bölümünden
listelenen faturalardan istediğini
seçecek. “hemen öde” butonunu
tıklayacak. Açılan sayfada
ödeme yapan, kişisel bilgilerini
dolduracak. Kurumlarca kesilmiş
elektrik veya su bedellerinin
tümü, diğer faturalar da ise
350 Türk Lirası’na kadar ödeme
yapmak istediği fatura tutarını
girerek, açık rıza metnini
onaylayacak. Son olarak faturayı
ödemek için tekrar tıklaması
yeterli olacak.
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AYVALIK
BELEDİYESİ

8 MART

ETKİNLİKLERİYLE
FARK YARATTI
42 www.ayvalik.bel.tr

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

43

NİSAN 2022

AY VALIK BÜLTENİ

Ayvalık Belediyesi 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
çeşitli kültür, sanat ve toplumsal
bilinçlendirmeyle ilgili etkinlikleri
düzenledi ve farkını bir kez daha
ortaya koydu.
Hamdibey Mahalleevi’nde
düzenlenen etkinliklerden, Orhan
Peker Sanat Galerisi’ndeki sergi
açılışına, yürüyüşten, Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen basın
açıklamasına, etkinlikler kapsamında
Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde konserden, tiyatro
oyununa birçok etkinlik dolu dolu ve
yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi yeni hizmet
binasında, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin’in tüm kadın
çalışanlarına kırmızı karanfil
dağıtmasıyla başlayan bu anlamlı
gün, Ayvalık Belediyesi Hamdibey
Mahalleevi’nde düzenlenen
“Bağımlılık” semineriyle devam etti.
Başkan Mesut Ergin, seminere eşi
Canan Ergin ile katıldı.
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Türk Yardımsevenler Derneği Beyoğlu
Şubesi destekleriyle gerçekleştirilen
seminere mahallede yaşayan kadınlar
çocukları ile birlikte katılarak büyük
ilgi gösterdiklerini ve bu durumdan
çok memnun olduklarını dile getiren
Başkan Ergin; “Türk Yardımsevenler
Derneği Beyoğlu Şubesi Başkanı
Saadet Suyolcuoğlu’na, günün
anısına hayır yemeği düzenleyen
Semra Akan’a ve psikolojik
danışman Melike Ural Güntan’a
desteklerinden dolayı teşekkür
ederim. En önemli projelerimden
biri olan ve vatandaşlarımızla kendi
mahallelerinde bir araya gelmeyi
hedeflediğimiz mahalleevlerimiz bu
etkinliklerle amacına ulaşmış oluyor”
dedi.
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Ardından Ayvalık Kültür Sanat
Derneği’nin (AYKÜSAD) 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne
özel Ayvalık Belediyesi Orhan Peker
Sanat Galerisi’nde düzenlediği
resim sergisine eşi Canan Ergin ile
katılan Başkan Ergin, sanat eserlerini
beğeniyle takip etti. Başkan Ergin;
“Tüm kadınlarımızın emeklerine
sağlık. Kadına yönelik şiddetle
mücadelemiz son bulana kadar bu
mücadele devam edecektir” dedi.
Sonrasında 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle Ayvalık
Kadın İnsiyatifi, Ayvalık Belediyesi
Mahalleevleri, Ayvalık Belediyesi
Kadın Danışmaevi, Ayvalık Kent
Konseyi Kadın Meclisi ortak
organizasyonu ile düzenlenen
yürüyüşe eşi Canan Ergin ile katılan
Başkan Ergin, Öğretmenlerevi
önünden başlayarak Cumhuriyet
Meydanı’nda son bulan yürüyüşte
günün anısına kadınlara çiçek
takdim etti.

Başkan Ergin “Kadın cinayetlerineHAYIR!, Erkek şiddetine- HAYIR!,
Şiddete bahane bulanlaraHAYIR! Tacize, tecavüze – HAYIR
Nefrete –HAYIR dövizleri taşıyan
kadınlarımıza haklarını alana kadar
destek vermeye devam edeceğiz”
dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü, gecesinde ise Vural Sineması
Nejat Uygur Sahnesi’nde “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri
kapsamında hazırlanan programda
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Piyano Ana Sanat
Dalı Öğretim Görevlisi Mehmet
Ariç ve Mezzo Soprano Gamze
Özbek’in mini konserine ve ardından
bir kadın hikayesinin anlatıldığı
Emre Saka’nın yönetip, Bihter
Gülgeç Saka’nın başarılı performans
sergilediği “Öfkenin Yakın Geçmişi”
adlı tek kişilik tiyatro oyununa eşi
Canan Ergin ile katılan Başkan
Ergin, sanatçıları tebrik ederek çiçek
takdim etti. Sabah erken saatlerde
başlayan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü etkinlikleri, gece
yarısına kadar devam etti.
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AYVALIK BELEDİYESİ SANAYİ
SİTESİ’NDEKİ HURDA ARAÇ
SORUNUNU ÇÖZÜYOR

BAŞKAN ERGİN’DEN
TRAFİKTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak
başkanlığında yapılan ve Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın da eşlik ettiği Ayvalık’taki
trafik sorunlarının tespiti çözüm
önerileri ile ilgili toplantıda
kentte yaşanan trafik sorunlarına
alternatif çalışmalar sunuldu. Işıklı
yönlendirme tabelaları, tek yön
uygulamaları, alternatif yollar,
otopark alanları ve uygun yaya
kaldırımları ile yayalar ve araçlar için
trafiğin daha güvenli hale getirilmesi
hedefleniyor.
ALTERNATIF YOLLAR
Ayvalık Atatürk Bulvarı’nda
yaşanan trafik sıkışıklığının
çözülmesi, alternatif yollar yapılması
ışıklı yönlendirme levhalarının
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konulması ile Atatürk Bulvarı’ndaki
trafik sıkışıklığında iyileşme
hedefleniyor. Ayrıca Küçükköy
Mahallesi’nde(Sarımsaklı) özellikle
oteller bölgesinde bulunan Millet,
Hürriyet, Barbaros caddelerinde ve
Atatürk Bulvarı’nda araç trafiğinin
tek yön olarak uygulanması
durumunda Sarımsaklı’daki trafik
sıkışıklığına çözüm olacağı bildirildi.
Altınova mahallemizde bulunan
1’inci sahil yolunun aydınlatılması
yaya kaldırımları ve zeminin uygun
şekilde yapılarak yayalar ve araç
trafiği için güvenli hale geleceği
belirtilmiştir. Hastane yolu olan
29 Mayıs Caddesi’nin aydınlatılarak
uygun hale getirilmesi durumunda
alternatif yol olarak ilçemizdeki
trafik sıkışıklığına çözüm olması
hedefleniyor.
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GÜVENLI ULAŞIM
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin kentte yaşanan ve özellikle yaz
aylarında artan trafik problemlerine
çözüm olacak çalışmalar yaptıklarını
belirterek “Göreve geldiğimiz
günden bu güne araç ve yaya
trafiğindeki sorunlar için çözümler
üretmeye çalıştık. Yaz ayları ile artan
nüfustrafik yoğunluğu noktasında
ciddi sorunları beraberinde getiriyor.
Biz bu sorunların tek tek tespitini
yaptık ve sunduğumuz çözüm
önerileri ile trafik sıkıntılarını
ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.
Ayvalık genelinde yönlendirme ve
trafik levhalarını da tamamlayarak
hemşehrilerimizin ve gelen
misafirlerimizin ulaşacakları yerlere
daha çabuk ve güvenli şekilde
gitmelerini sağlayacaktır.” dedi.

Çözüm çalışmalarında Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in
talimatları doğrultusunda Zabıta
Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi’nde
incelemelerde bulundu. Ayvalık
İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile
gerçekleşen çalışmalar kapsamında
hurda araçların kaldırılması
sorununun çözümü hedefleniyor.
Ayvalık Belediyesi ekipleri sanayi
sitesinde geniş çaplı temizlik
çalışması başlattı. Sanayi sitesi
içindeki yol işgallerinin önlenmesi
de amaçlanıyor. Ayvalık Belediyesi
Zabıta Ekipleri’nin yanı sıra Ayvalık
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin
de destek verdiği kapsamlı çalışma
Ayvalık Sanayi Sitesi Kooperatifi
işbirliği ile yapılıyor.

Sanayi sitesindeki esnaf yol
kenarı ve kaldırımlarda bulunan
işgal durumundaki hurda araç,
makine-ekipman ve ürünlerini
kaldırmaları konusunda uyarılıyor.
Esnafın çalışmaya destek verdikleri
görülürken; sanayi sitesinde
gerçekleştirilen kapsamlı hurda
araç kaldırma çalışması esnaf ve
vatandaşlardan tam not aldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin “Bundan sonraki süreçte
esnafımızın da dikkat ve özeni
çok önemli. Gereken desteği
esnafımızdan da bekliyoruz” dedi.

çeken Başkan Ergin; “Sanayi
sitemizde yolların rahatlaması ve
yeşil alanların, boş alanların, daha
derli toplu görünmesi için, kapsamlı
temizlik çalışmasının yapılması
adına uygulama başlattık. Zabıta
Müdürlüğü ekiplerimizin İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle
ortaklaşa yürüttüğü çalışma
kapsamında kaldırılması gereken
araçlar, ruhsat sahiplerine bildirildi
ve araçların kaldırılması sağlandı.
Faydalı ve güzel bir çalışma olduğuna
inanıyorum. Burada esnafımızın
vereceği destek ve sanayi sitelerine
sahip çıkmaları çok önemli” dedi.

Sanayi sitesinde hurda araçlar ve
ekipmanların gelişigüzel yol ve
kaldırımları işgal ettiğine dikkat
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BAŞKAN ERGİN YÜRÜYÜŞ
ROTALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Belediye Kültür Müdürlüğü
organizasyonuyla, akademisyen,
rehber, tarihçi ve Ayvalıklı yazarlar
eşliğinde, “Kültür Yürüyüşü” rotalarını
adım adım dolaştı. Başkan Ergin,
buluşma öncesi Gazi Kemal Paşa
Mahalle Muhtarı İbrahim Gürbüz,
Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı
Mehmet Erbilge ve Hayrettin Paşa
Mahalle Muhtarı Recai Bayar’ı
yürüyüş rotası hakkında bilgilendirdi.
Tarihçi Taylan Köken, araştırmacı
Damien Dessane, rehber Hakan
Dinç, UNESCO danışmanı Yaşagül
Ekici ve Fatih Kurunaz, Öykü Güren,
Kültür Müdürü Ayşe Urul, sanatçı
Hakan Urul, TEMA Vakfı Ayvalık
Şube Başkanı Haluk Aysu ve Kültür
Koordinatörü Erkan Cılak katılımıyla
gerçekleştirilen ilk yürüyüş rotası
heyette heyecan yarattı.
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Barbaros Caddesi’nde Camlı Kahve
önünden başlayan rotayı takip
eden heyet ile birlikte, cadde ve
sokakları gezen, tarihi yapılar önünde
tarihçilerden ve rehberlerden
bilgiler alan Başkan Mesut Ergin,
aylarca süren hazırlıkların ardından
tamamlanma aşamasına gelindiğini
söyledi.
Yürüyüş rotalarının titizlikle
belirlendiğini dile getiren Başkan
Ergin, “Kentin içerisindeki tarihi
dokuyu, turizme katmak ve Ayvalık
tarihinin bilinirliğini artırmak
amacıyla hayata geçirmek istediğimiz
yürüyüş rotalarını, oluşturduğumuz
geniş katılımlı ekiple son dört ayda
hızlandırarak belirli bir aşamaya
getirdik. Güzergahı yerinde görmek
amacıyla heyetle buluştuk. Başlangıç
noktasından bitiş noktasına kadar
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birlikte hareket ettik. Buram
buram tarih kokan, zaman zaman
kısa molaların verildiği güzergah
hem yerli hem yabancı turistlerin
ilgi odağı olacak. Kentimize gelen
konuklar yarım gün içinde hem
Ayvalık’ın tarihini öğrenecek, hem
tarihi mekanlarda mola verip çayını
yudumlayarak dinlenecek hem de
kentten keyifli anılarla ayrılacak.
Ayvalık Rotaları projesini başlatırken
bu perspektiften yola çıkarak
kurulduğu yıllardan itibaren kato
ve pano yani yukarı ve aşağı diye
ayrılan bu coğrafyayı kuzey ve güney
olarak iki kısıma ayırarak gezdirmek
istiyoruz. Önümüzdeki günlerde
rotaları netleştirdikten ve harita
üzerinde ve gezilen yerlerde işaret
levhaları eşliğinde turları başlatacağız”
dedi.

İlk uğrak yerinin Ayvalık’ın kurucusu

geniş katılımlı ekiple son dört

İkonomos’un ikametgahı ve onun

ayda hızlandırarak belirli bir

hemen ilerisindeki hastane, bugünkü

aşamaya getirdik. Ayvalık’ın önemli

Sakarya okulu binası olduğunu

edebiyatçısı İlyas Venezis’in

hatırlatan Başkan Ergin şu bilgileri

tutuklu kaldığı Ayazma Butik Otel,

verdi:

Ayazma, şehrin kaçakçılarının
üssü Camlı kahve-Gümüşün

“Kentin içerisindeki tarihi dokuyu,

kahvesi, Kato Panaya-Hayrettin

turizme katmak ve Ayvalık tarihinin

Paşa Camii, Aya Triyada Kilisesi,

bilinirliğini artırmak amacıyla

İlyas Venezis’in doğduğu ev, Aziz

hayata geçirmek istediğimiz

Nikolaos - Abdülvahit Sağlam okulu,

yürüyüş rotalarını, oluşturduğumuz

Şeytanın kahvesi, Eski Han, Fotis
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Kondoğlu’nun doğduğu ev, Eski Hal,
Ahmet Yorulmazevi, Fikret Muallaevi.
Ardından güney rotasında ilerliyoruz.
Taksiyarhis kilisesi, Ayvalık’ın en eski
yapısı, Fransız-Alman-İtalyan-Rus
Konsoloslukları, Akademi, Kız meslek
lisesi - Despinaevi, Lukas Karas’ın
1847 tarihli yapısı, Madra fabrikası,
Orhan Peker evi, trikupi yalısı, Fazıl
Doğanevi, karantina sokak, Gazinolar

yol güzergahındaki bilgilendirmelerle
hazırlanan rota çalışmalarında sona
yaklaşıldı. Rotalar şehrin çeşitli
yerlerinde tanıtılacağı gibi, basılı
kaynak, önemli binalar üzerinde
bilgilendirme açıklamaları, telefon
üzerinden karekod uygulaması,
rota yollarında güzergah işaretleme
ve renklendirme ile desteklenerek
uygulamaya geçileceği bilgilendirildi”
diye konuştu.

Caddesi, dere boyu. Çok keyifli bir
güzergah çıktı ortaya.”
Konsolosluk binalarına, kiliselerden,
bilinmeyen büyük öneme sahip
mimari yapılara kadar birçok özel
yapının incelenebileceğini vurgulayan
Başkan Ergin, rota çalışmalarında sona
yaklaşıldığını belirterek, “Yerli yabancı
turistler için yürüyerek Ayvalık
tarihinin öğrenebileceği, yaşayan
açık hava müzesi gibi bir sunumla
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GİRNE’DE KARDEŞ ŞEHİR İÇİN
İMZALAR ATILDI
Ayvalık, “Yavru Vatan”, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm
öncüsü Girne ile kardeş şehir
oldu. Girne’de gerçekleştirilen
törenle her iki belediye başkanı
kardeş şehir olmak için imza atarak
protokolü tamamladı. Heyette,
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ve eşi Canan Ergin’ın yanı
sıra, belediye meclis üyeleri; Onur
Satıcı, Sertaç Örs, Mustafa Levent
Gurup, Serdar Tuç, Semih Varol,
Mehmet Anıl Okyar yer aldı.
Törende konuşan Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü, Ayvalık
ile kardeş şehir olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Başkan
Güngördü, “Ayvalık ile Girne
belediyeleri arasında imzalanan
protokol ile kardeş şehir ilişkileri
taçlandırıldı. Ayvalık’a gitmiş,
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orada bir süre yaşamış biri olarak
şunu belirtmek isterim ki, Girne ve
Akdeniz kültürüne çok uygun bir
belde çıktı karşıma. Gastronomi
kültürü, çevre kültürü, binaların
yapı modeli ve stili birbirine o
kadar çok benziyor ki. Türkiye
insanının sevecen, saygı ve
hoşgörüsünü en üst düzeyde
yaşadım Ayvalık’ta” dedi.
BELEDIYELERIMIZ LOKOMOTIF
GÖREVI GÖRECEK
İmza töreninden sonra var olan
düzenli ilişkilerin daha da güzel bir
noktaya geleceğini ve iki şehirde
yaşayan insanların karşılıklı olarak
birbirleriyle daha güzel iletişim
içinde olacaklarına değinen Nidai
Güngördü şöyle konuştu:
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“Belediyelerimizin yapacağı her
türlü etkinlikte karşılıklı geliş
gidişlerle bizler Ayvalık’ı daha iyi
tanıyacağız, sizler de Girne’deki
güzellikleri tanıyacaksınız ve
karşılıklı iki şehirdeki insanlar
burada hem kültür alışverişinde
hem de ticaret alışverişinde
bulunacağız. Hem biz kendi
insanımızı sizlere tanıtmak ve
bu insanların karşılıklı olarak
geliş ve gidişlerini sağlayacağız,
belediyelerimiz lokomotif görevi
görecek. Ve iki şehir halkının da
kucaklaşmalarına vesile olacağız.
Ben tekrardan kültür sanat
ekonomik anlamda iyi ilişkiler
kuracağımıza inanıyorum. Nasıl
ki Girne’de zeytin festivali var,
Ayvalık’ta da zeytin hasat günleri
var. Dolayısıyla ben orada da
bulunmuş biri olarak burada ya

da Ayvalık’ta yapılacak hasat
günlerinde karşılıklı programlarımız
daha iyi nasıl zenginleşebilir, biz
onlardan gördüklerimizi nasıl
uygulayabiliriz ya da biz farklı bir
şey yaptıysak Ayvalık’la karşılıklı
olarak çeşitlendirebiliriz. Daha
hoşgörülü daha sevecen duygular
yaşayacağımıza inanıyorum.”
ZEYTINDEKI BARIŞ SEVGI VE
HOŞGÖRÜ ANLAYIŞ SIMGESI
Zeytinin hem kendi hem de
Ayvalık coğrafyaları için önemli bir
ürün olduğuna değinen Başkan
Güngördü şöyle devam etti:
“Zeytin zaten rivayete göre
Hatay ve Akdeniz’den dünya’ya
yayıldı. Dolayısıyla bizim bu
bölgemizde 850 ve 900 yaşında
zeytin ağaçlarımız var, ben aynı
zeytin ağaçlarının benzerlerini
Ayvalık’ta da görme fırsatı
buldum. Dolayısıyla zeytindeki
uzun ömürlülük zeytindeki barış

sevgi ve hoşgörü anlayış simgesi
Ayvalık ve Girne arasında uzun
yıllar yaşayacağının göstergesidir.
Zeytin kardeşliği zeytin potansiyeli
yüksek olan iki şehrimizde zeytinin
vereceği güçle zeytin ağacının
vereceği o güçle aramızdaki sevgi
barış ve hoşgörünün uzun süreli
olacağının inanır tekrardan her
iki kentimize hayırlı olmasını
diliyorum. Sayın başkanıma ve
değerli meclis üyelerine çok
teşekkür ediyorum ve bugünden
sonra daha kalıcı daha somut
adımlar atabileceğimizin de
müjdesini vermek istiyorum,
herkese tekrardan teşekkür
ediyorum herkesi sevgiyle
kucaklıyorum.”
Kardeş şehir ilişkilerini çok
önem verdiklerini belirten
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, “Akdeniz’in önemli
turizm merkezlerinden olan
Girne’yle, Ege’nin önemli turizm
merkezlerinden Ayvalık’ın kardeş

şehir olmasındaki kararımız
kentimize kültürel, turistik ve
sosyal açıdan önemli bir katkı
sağlayacaktır” dedi.
Girne ile kardeş şehir olmaktan
son derece mutlu olduklarını
vurgulayan Başkan Ergin, “İlk
seslendirildiği zaman biz hemen
heyecanla gündemimize getirdik
ve tüm meclis üyelerimizin de
oy birliği ile bu birliktelik kağıt
üzerinde gerçekleşmiş oldu. Tabi
sadece kağıt üzerinde değil bu
ilişkilerimiz kardeşlik ilişkilerimiz
uygulamada da, projelerimizde
de devam etmesi gerekiyor.
Başkanımızın da dediği gibi
bizde de bir çok etkinlik var.
Ayvalık çok özellikli bir şehir,
tescilli yapılarından tutun, sanat
şehri tabiat parkına kadar, doğal
güzelliklerin de olduğu bir şehir.
Etkinliklerin çok olduğu kültürel
etkinliklerin ortak etkinlikler de
olabilir, ortak projelerde inşallah
bir arada olmak isteriz.”
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GIRNE DENILINCE HERKESIN
AKLINA KARDEŞ ŞEHIR GELECEK
Ayvalık görevde bulunduğu üç
yıl içinde ilk kez uluslar arası
düzeyde bir kardeş şehir olduğunu
hatırlatan Başkan Ergin şöyle
devam etti:
“Girne, kardeş şehir derken biz

nelere dikkat ediyoruz, başkanımın
da belirttiği gibi şehirler birbirine
çok yakın, aslında kültürler
özellikler bu yakınlık tabi doğal
olarak kardeşliği de getirebiliyor;
ortak projeleri de getirebiliyor.
Hayırlı olacak, daha önceden ben
Girne’ye geldim, tabi ama şimdi
daha farklı bir pozisyondayız.
Daha önce tatil amaçlı gelmiştim

şimdi resmi olarak gelmiş olduk,
hem de bundan sonraki süreçte
daha farklı gözle bakacağız.
İşbirlikleri ile bakacağız, en azından
Ayvalıklılar da şunu bilecek; Girne
dediğimiz zaman kardeş şehir
gelecek herkesin aklına ve biz
bunu her yerde telaffuz edeceğiz.
Bu birlikteliğimiz daha güzel
organizasyonlarla iş birlikleri ile
taçlandıracağımıza inanıyorum.
Burada bizim meclisimizden
Ayvalık belediye meclisini temsil
eden bütün patilerin temsil eden
arkadaşlarla teşekkür ediyoruz
burada bizi böyle güzel karşıladınız
inşallah bizler de Ayvalık’ta bütün
dostları bekliyoruz.”
Başkan Ergin, kardeş şehir anısına
Ayvalık’tan getirdiği ve yüz yıllardır
üretimi yapılan ancak daha sonra,
dokuma ustalarının kaybolmaya
yüz tuttuğu dönemde Ayvalık’ta
tekrar dokunmaya başlanılan
sedefli battaniyeli Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü’ye hediye
etti.
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AYVALIK’TA ZEYTİNLİKLERİ YOK EDECEK
YÖNETMELİĞE TEPKİLER DİNMİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
Maden Yönetmeliği’nde değişiklik
yapılmasına dair yönetmeliğinin Resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmesinin ardından, Ayvalık’ta
tepkiler dinmek bilmiyor. Ayvalık’ta
da, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent
Konseyi, siyasi parti ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle, zeytin
üreticilerinin katılımıyla, “Haydi
Ayvalık hep birlikte zeytinime
dokunma” diyoruz sloganıyla
Cumhuriyet Meydanı’nda basın
açıklaması yapıldı.
BU TOPRAKLARDA HEP VAR
OLMUŞTUR
Yüzlerce zeytin fidanının dağıtımının
da yapıldığı etkinlikte kalabalığa
seslenen ve tepkisini dile getiren
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“Mübadele öncesi ve sonrasında bu
topraklarda zeytin ağacı, zeytin ve
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zeytinyağı her zaman var olmuştur,
biz bu emaneti atalarımızdan nasıl
aldıysak, gelecekteki kuşaklara da öyle
teslim edeceğiz. Hatta üzerine yeni
zeytin fidanları dikerek, iki milyon
olan zeytin ağacı sayımızı üç milyona,
beş milyona çıkararak yeni zeytinlik

alanları yaratarak Zeytinin başkenti
Ayvalık olarak örnek gösterileceğiz.
Bunu sizlerle geçimini zeytinden
zeytinyağından sağlayan üreticilerle
el ele kol kola birlikten güç doğar
sloganıyla gerçekleştireceğiz” dedi.
Zeytinliklerin gece yarısı sessizce
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çıkarılan yönetmeliklerle yok
edilmesine el birliğiyle karşı
çıkacaklarını vurgulayan Başkan
Ergin, üreticinin, ekmeği, aşı ve
geçim kaynakları olan zeytinlikleri
üç beş maden çetesine teslim
etmeyeceklerini söyledi. Dünyada
zeytinlik alanlarının madencilik
faaliyetlerine açılmasını mümkün kılan
tek ülkenin Türkiye olduğunun altını
çizen Belediye Başkanı Mesut Ergin,
buna izin vermeyeceklerini belirtti.
Başkan Ergin konuşmasını şöyle
sürdürdü:

Zeytin Ayvalık mutfağında her zaman
başroldedir. Ayvalık’ta her evin
girişinde “hayat altında” mutlaka
bir zeytinyağı küpü olur. O bizim
çocukluğumuzun kokusudur. Sadece
koku değil bir hayatın bir kültürün
sembolüdür. Hatırası ve heyecanıdır.
Zeytin bir yıl var bir yıl yoktur, bunların
hepsi kültürün birer parçasıdır. Zeytini
katletmek, bir kültürü bir medeniyeti
katletmektir. Sadece on yıl boyunca
çalışıp doğayı talan edecek, insanlığa
ve tüm yaşama zarar verecek bir
maden için zeytinliklerimizi böyle
bir bereketi feda edemeyiz buna
kimsenin hakkı yok. Zeytinlik, olduğu

ZEYTIN AYVALIK MUTFAĞINDA
BAŞROLDEDIR
Bin yaşında bir anıt zeytin ağacı bin
yıldır meyve veriyor. Şu an başlayıp
bin yıl devam edeceğiniz başka bir
hayat var mı dünya üzerinde. Zeytin
sadece bir ağaç değil, nesillerden
nesillere aktarılan bir kültür mirasıdır.

zaten orası da zeytinlik yapılmıştır.
Madencilik faaliyetinin bitiminde, o
alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale
gelemeyeceği çok açıktır. Asırlık zeytin
kesildikten sonra rehabilite edileceği
taahhüdünün gerçekle bağdaşır
bir yönü bulunmamaktadır. Zeytin
bulunduğu yerdeki köylünün, çiftçinin,
çevre halkının geçim kaynağıdır.
Köylüler zeytin geliri ile çocuklarını
okutur, evlendirir. Ülkemizdeki yüz
binlerce çiftçinin yaşamı yalnızca
zeytine bağlıdır. Bir zeytin ağacının
büyümesi yıllar almaktadır. Yok edilen
zeytinliklerin kısa sürede yerine
getirilmesi mümkün değildir. Bu
nedenlerle Danıştaya Anayasamızın
koruma kalkanına rağmen çıkarılan
yönetmelik için yürütmeyi durdurma
ve iptal davamızı açtık sonuna kadar
da hep birlikte takipçisi olacağız.
YAPILAN DÜZENLEME KANUNA
AYKIRI

ortamda zeytinliktir. Zeytinliği
taşıyacağınız yer yoktur. Varsa

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil
Coşkun da konuşmasında bakanlığın
aldığı kararın kaldırılacağı güne
kadar tepkilerini sürdürmeye devam
edeceklerini söyledi. Daha önce yedi

kez denenip, yükselen toplumsal
tepki ile geri çekilen, zeytinliklerin
imara açılması düzenlemelerinin,
bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından, bir başka amaçla;
ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak
gerekçe gösterilerek yeniden
gündeme getirilmesinin kabul edilmez
olduğunu ifade eden Coşkun, “Çevre
Kanunu’nda belirtilen ikinci maddenin
açıklamasında; faaliyetleri sırasında
veya sonrasında doğrudan veya
dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik
dengenin ve çevrenin bozulmasına
neden olan gerçek ve tüzel kişilerin
tarifi yapılmıştır. Dünyada birçok ülke,
iklim ve gıda krizi ile mücadele için
elektrik ihtiyacının karşılanmasında
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kömür yakıtlı termik santralleri terk
edip, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelirken, ülkemizde tarım, orman,
mera ve zeytinlik araziler taş ve
maden ocaklarıyla tahrip edilmeye
devam edilmektedir. Bu yönetmelik
değişikliği ile Zeytinlikleri yasa
dışı yollarla tahrip etmekte ve el
koymakta olan madencilik sektörünün
hukuksuz müdahalelerine meşruiyet
kazandırılmaya çalışılmaktadır” dedi.
KAMU YARARI LAFI BEYLIK GEREKÇE
“Kamu yararına kim hangi
bilimsel verilere dayanarak karar
vermektedir?” diyerek tepkisini dile
getiren Ayvalık Kent Konseyi Başkanı
Halil Coşkun, şöyle konuştu:
“Kent Konseyi Gelecek nesillerin
“yararı” nasıl dikkate alınacaktır?
Oldukça muğlak olan “Kamu yararı”
kavramı doğal alanların ve tarım
arazilerinin, zeytinliklerin amacı
dışına çıkarılmasında son yıllarda

HEDEF YEMYEŞİL BİR AYVALIK

sıkça kullanılan fakat halkta karşılığı
olmayan beylik gerekçelerdendir.
İklim krizine neden olan, karbon
emisyonunu artıran fosil yakıt
üretimi için, yaprak dökmediğinden
neredeyse tüm yıl boyunca oksijen
yayan asırlık zeytin ağaçlarının
nakledilmesi, kuruma riskini ve
birkaç yıl verim alamamayı birlikte
getirecektir. Tarım, orman ve mera
arazilerinin, zeytinliklerin tarım dışına
çıkarılmasında artık bir araç haline
gelmiş olan “Kamu Yararı” kararı
uygulamada, kamuoyunu yanıltma
kararına dönüşmüştür. “Kamu yararı”
yerine şirketlerin yararını önceler
hale gelen bu uygulama derhal
kaldırılmalıdır. Enerji, madencilik
ve diğer alanlarda yapılacak olan
projelerle ilgili olarak hazırlanan
Çevresel Etki Değerlendirme raporları
bilimsel olmaktan uzak, sadece proje
tanıtımı, envanter tespiti ile proje
sahibinin taahhütlerinden oluşan bir
kopyala yapıştır metinler manzumesi
olarak hazırlanmaktadır.”
Ege kıyı bölgesinde, zeytin tarımına
özel iklim koşullarının hakim
olduğu arazi varlığı, alternatif alan
olmadığından korunmak zorunda
olduğunu hatırlatan Halil Coşkun,
asırlık zeytinliklerin belli şirketlerin
kârı için taşınmaya çalışılmasının ya
da şekilsel yeni zeytinlik dikilmesi
taahhüdünün bilimsel hiçbir
açıklamasının bulunmadığını ve kabul
edilemez olduğunu söyledi.
Zeytinin, sonsuzluk ağacı olduğunu
haykıran Halil Coşkun, “ Birçok
medeniyet için kutsaldır, bereketin,
barışın simgesi, birlikte yaşamanın
tutkalıdır zeytin ağacı. Nazım’ın dediği
gibi yani… “yani, öylesine ciddiye
alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile,
mesela, zeytin dikeceksin, hem de
öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme
inanmadığın için, yaşamak yani ağır
bastığından,” diyerek konuşmasını
tamamladı.
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Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık
Kent Konseyi işbirliğinde Cennet
Tepesi mevkisinde öğrencilerin de
katılımıyla 22 dönümlük alana 2022
adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Zeytin Çekirdekleri Korosu’nun
seslendirdiği ağaç ve doğa
şarkılarıyla başlayan etkinlikte,
dikilen her fidana öğrencilerin
isimlerinin yazılı olduğu kurdele
bağlandı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık’ta göreve geldikleri
ilk günden beri kentte daha çok
yeşil olmasını ve var olan tabiatı her
zaman korumayı görev edindiklerini
belirtti. Başkan Ergin, Türkiye’de
örnek bir kent olmak, hem de
gelecek nesillere yemyeşil bir
dünya bırakmak amacıyla hayata
geçirdikleri fidan dikim şenliğiyle,
insanın doğasız yaşayamayacağına
dikkat çekmek istediklerini söyledi.

SLOGAN YARIŞMASINDA ÖDÜLLER
DAĞITILDI
Fidan dikim töreni öncesi başlatılan
liselerarası slogan yarışmasında
anlamlı sloganları ile dereceye giren
öğrencilere ödülleri dağıtıldı. “Doğa
Candır, Doğayı Ağaçla Canlandır”
sloganıyla Ayvalık Anadolu
Lisesi’nden Ege Onur Şanlı, birincilik,
“Yeni Dikilen Fidanlar Yeni Yetişen
Ağaçlar Gibidir’’ sloganıyla Ayvalık
Uğur Anadolu Lisesi’nden Sevcan
Keskin ikincilik ve “Z Kuşağıyız,
Ormanları Yakanların Yakasındayız’’
sloganıyla Ayvalık Anadolu
Lisesi’nden Selin Çetin üçüncülük
ödülüne değer görüldü.
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AYVALIK YAZ SEZONUNA
HAZIRLANIYOR

KAPINIZDAYIZ KARA KIŞ’TA YANINIZDAYIZ

HER HANEYE BİN LİRA…

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun hayat pahalılığına
vurgu yaparak özellikle yerel
yönetimlerin ihtiyaç sahiplerini
finanse edecek ve gerektikçe
harcanması amacıyla vatandaşa
para ayrılması için ‘Kara Kış
Fonu’ önerisi Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin tarafından,
“Kapınızdayız Yanınızdayız”
sloganıyla yaşama geçirildi.
Ayvalık’ta dar gelirli, ihtiyaç sahibi
her haneye bir Türk lirası yardım
yapılmaya başlandı.
Vatandaşların kış sezonunda
nasıl sıkıntılarla karşılaştığı, bu
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sıkıntıları nasıl kolay atlatması
konusunda, kendi evini yönetir
gibi çalışmalar hazırladıklarını
ifade eden Başkan Ergin, ihtiyaç
sahibi vatandaşlar için kara kış’a
hazırlık yaptıklarını söyledi.

kapı kapı dolaşarak vatandaşların
sıkıntıları dinleniyor, notlar
alınıyor ihtiyaçlar belirleniyor ve
ihtiyaç sahibi olanların fondan
ne kadar yararlanması gerektiği
konusunda çalışma yapılıyor.

Ekonomideki yaşanan sıkıntıların
gün geçtikçe vatandaşın sırtına
yük olarak binmeye devam
ettiğine vurgu yapan Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut
Ergin, üst üste gelen zamlar
yüzünden vatandaşların zor
günler geçirdiğini hatırlattı.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü ekiplerince,
mahallelerde her sokağa uğranıp,

İhtiyaç sahiplerinin ivedilikle
tespit edildiğini hatırlatan
Başkan Ergin, “İhtiyaç sahibi
hemşehrilerimin zor günlerinde
yanında olmak amacıyla en
azından bütçelerine belli zaman
dilimleri içinde katkıda bulunmak
için bir fon oluşturuyoruz. Bu fon
kara kış’ta vatandaşların öncelikle
gereksinim duyduğu ihtiyaçlarına
çare olacak” dedi.
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Ayvalık Belediyesi Park-Bahçeler
ve Temizlik İşleri müdürlüğü
ekipleri ilçede ağaç budama, bakım
çalışmalarına, yol kenarları ve yeşil
alan temizliğine aralıksız devam
ediyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in talimatlarıyla ilçeye her
yıl yeni yeşil alanlar kazandıran
ekipler, mevcut yeşil alanlarda da
bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Ergin; “Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekiplerimiz ilçedeki
mevcut parklarda daha önce mevsim
çiçekleri ekimi gerçekleştirirken,
şimdi de palmiye ve çam
ağaçlarının budama çalışmalarını
gerçekleştirerek parkları ve yeşil
alanları yaza hazırlıyor” dedi.

En iyi temizliğin kirletmemek
olduğu bilincini vurgulayan
Başkan Ergin; “Ekiplerimiz Ayvalık
genelinde temizlik çalışmalarını
titizlikle sürdürüyor. Yaz sezonunda
nüfusunun çok üstünde misafirini
ağırlayan Ayvalık’ta, yaz sezonu
öncesi de hazırlık çalışmaları devam
ediyor. Daha güzel bir Ayvalık için
çalışan tüm mesai arkadaşlarımın
eline sağlık” dedi.
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BAŞKAN SOYER AYVALIK BELEDIYE
BAŞKANI ERGIN’I AĞIRLADI
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin’i
makamında ağırladı. İki başkan
İzmir Tarımı uygulamaları üzerinde
fikir alışverişinde bulundu.
Konuk Başkan Ergin, İzmir’in
kooperatifçilik deneyiminden
yararlanmak istediklerini söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret
etti. Ayvalık ve İzmir arasındaki
işbirliklerinin gündeme geldiği
buluşmaya İzmir Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mustafa
Özuslu, CHP Ayvalık İlçe Başkanı
Hüseyin Şalmanlı ve Ayvalık
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Belediyesi CHP’li meclis üyeleri
de katıldı. Ziyarette Başkan
Tunç Soyer, Bakırçay Havzası’nın
kırsal mirasıyla kalkınmasını
sağlayacak RURITAGE projesini
hatırlatarak “Avrupa Birliği’nden
aldığımız bir fon var. Bu
proje, Balıkesir’e devam eden
coğrafi bir bütünlük taşıyor.
Dolayısıyla sizlerle beraber bir
milli park çalışması yapabiliriz.
Çünkü olağanüstü bir jeolojik
potansiyel var. İşbirliğimizi daha
görünür kılabiliriz” diye konuştu.
Ayvalık mutfağının önemine de
değinen Başkan Soyer, “Eşsiz
bir zenginlik var ve bizim bunun
üzerine gitmemiz lazım. Bir
kentin markalaşması, tanınırlığı
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için en güçlü enstrümanlardan
biri de gastronomidir. Mesele
tanıtmakta” dedi.
Ergin: “Kooperatifçilikte
tecrübelerinizden faydalanmak
istiyoruz”
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin ise kooperatifçilik
konusunda İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin tecrübelerinden
faydalanmak istediklerini
söyleyerek “Profesyonel anlamda
bize yardımcı olursanız çok mutlu
oluruz. Fikir alışverişi yapabilirsek
seviniriz” şeklinde konuştu. Ergin,
destekleri için de Başkan Soyer’e
teşekkür etti.
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gibi takımımızdan şampiyonluk
bekleyenler arasında. Ayvalıkgücü
denildiğinde onunla birlikte anılan,
kırmızı-beyazlı camianın simgesi
haline dönüşen Ergün Baba’mızın
bizlere aşıladığı Ayvalıkgücü
sevgisini, bugün hepimiz aynı
coşkuyla yaşıyoruz” diye konuştu.
yılından bu yana ilçemizin gözbebeği
güzide futbol takımlarımızdan
biri olan ve yıllarca başarılarıyla
gururlandığımız, kaçırdığı
şampiyonluklara üzüldüğümüz
Ayvalıkgücü’müz bu sezon yine
yepyeni bir başarıya yelken açmış
durumda. Şu anda ligde lider
durumda bulunan kırmızı-beyazlı
ekibimiz, inşallah birkaç hafta sonra
şampiyonluğu kucaklayacak ve playoff grubunda da zaferlere imzasını
atarak, layık olduğu profesyonel lige,
3. Lig’e yeniden dönecektir” dedi.

ERGÜN TEKİNCAN’A SAYGI GECESİNDE
EFSANE FUTBOLCULAR BULUŞTU
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, şampiyonluk yolundaki
Ayvalıkgücü Belediyespor’un
efsane isimlerini, “Efsanelere
Saygı Gecesi”nde bir araya getirdi.
Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu (ASKF) temsilcisi
Cemal Erhanoğlu’nun organize
ettiği, Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen
bu özel geceye birbirinden değerli
isim katıldı.
Gün gelmiş. Kulüp
başkanlığı,müdürlüğü, gün gelmiş
malzemecilik yapmış, gün gelmiş
evinde eşine formaları yıkatmış,
86 yaşına dayanmış Ayvalıkgücü
sevdalısı Ergün Tekincan, onuruna
düzenlenen gecede duygulu anlar
yaşadı. Anıların anlatıldığı gece
bazı anlar hüzüne bazı anlar da
kahkahaya dönüştü.

64 www.ayvalik.bel.tr

BANDO ŞEFI, KULÜP BAŞKANI,
MÜDÜRÜ, MALZEMECISI
Belgesel tadında hazırlanan ve
geçmiş yıllardaki karşılaşmalardan
görüntülerin yer aldığı film gece
boyunca konuşuldu. Ayvalık

Belediyesi bandosunun şefliğini
de yapan Ergün Tekancan’ı kulüp
başkanları, bir dönem sahalarda
top koşturan futbolcular hediye
yağmuruna tuttu. Başkan Ergin
de, günün anısına hem plaket
hem çiçek takdim etti. Gecenin
düzenlenmesinde emeğe geçen
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herkese teşekkür eden Ergün
Tekincan, geceye özel Ayvalıkgücü
için yazdığı şiiri okudu ve dakikalarca
alkışlandı.
ÜÇÜNCÜ LIGE DÖNÜLECEK
Yıllar sonra da olsa bir araya
gelmekten mutlu olduklarını dile
getiren dönemin futbolcuları
birbirlerine lakapları ile takılarak
geceye hem renk kattılar hem
o günlere ait anılarına anlattılar.
Duygu dolu anların yaşandığı gecede
konuşan Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, “Kurulduğu 1966

EMEĞI GEÇENLER BIR ARADAYDI
Ayvalıkgücü’nün başarısı için
7’den 77’ye tüm Ayvalıklıların
sokaklara döküldüğü, başarılarını
ilçe meydanlarında coşkuyla
kutladığı, bugünlere gelmesinde
büyük emekler veren; kulüp
başkanları, yöneticileri, futbolcuları,
malzemecileriyle birlikte olmaktan
büyük bir onur duyduğunu dile
getiren Başkan Ergin, “Bunlardan
biri de uzun yıllar gönüllü olarak
kulübün müdürlüğünü üstlenen,
deplasmanlarda takımı bir
an bile yalnız bırakmayan ve
şanlı Ayvalıkgücü’müze sık sık
serenatlarla marşlar yazan, biz
Ayvalıklıların Ergün Babası, çok
değerli Ergün Tekincan ağabeyimiz
de bugün burada ve tıpkı yıllar
öncesinde yaşadığı o heyecanla
bu sezonun sonunda hepimiz

“Renklerin manâlı ismin çok büyük.
Şampiyon Ayvalık sensin en büyük”
sloganlarıyla başarıdan başarıya
koşan Ayvalıkgücü’müzün efsanevi
futbolcuları da aramızda” şeklinde
konuşan Başkan Ergin, futbol
oynadıkları dönemde lakaplarıyla
anılan isimleri teker teker saydı.
Ergin şöyle devam etti:

TENTEN MELIH, FLAŞ METIN,
BAHARIYE MEHMET, MAYER
MUSTAFA, KRAL İSMET, TOPUK
ATILLA
“Kırmızı-beyazlı formayı giyip,
yıllarca Ayvalık ve Ayvalık halkının
gururu olabilmek için ter döken
Volsvogen Aytekin Erhanoğlu,
kaleci Güngör Sezer, Adalı Veli,
Kadri Karayıldız, Antalyasporlu
Osman Arslan, Fevzi Kezan ve
efsane kadrodan kaptan Hasan,
Raci, Stoper bankacı Rıza, Çacan
Hasan, Tenten Melih, Hüdai, Murat
Taş, Dingin Metin, Alex, Flaş Metin,
Bahariye Mehmet, kaleci Rıza,
Ercan, Mustafa Seymen, Mayer
Mustafa, Kral İsmet, Sait, Sarı Nagip,
Hasip, Kaleci Akın, Gömecli Hasan
Alumert, Topuk Atilla ve ismini
sayamadığımız niceleri…. Kısaca
burada bulunan ve hayatta olan
Ayvalıkgücü’nün efsanevi yıldızlarını
da sevgi dolu saygılarımla selamlıyor,

aramızdan ayrılan efsanelerimizi de
saygı ve rahmetle anıyorum. Sporun
tek yürek ve tek vücut haline
getirdiği birlik ve beraberlik hislerini

yaşattığı, günümüzde en çok ihtiyaç
duyduğumuz dayanışma ve kardeşlik
duygularının en somut örneklerini
bizlere miras bırakan efsane
oyuncularımızın da şeref verdiği bu

gecede sizlerle birlikte bir bütünün
parçası olmaktan büyük gurur
duyduğumu özellikle ifade etmek
istiyorum. Bu duygularla yıllar sonra
yeniden bir arada olup, anılarımızın
tazelendiği, pek çoğumuzun
özlemle yâd ettiğimiz o yıllara
yeniden götüren böylesi bir geceye
göstermiş olduğununuz yoğun
katılım için sonsuz şükranlarımı
sunuyor, gecenin hazırlanmasında
başta Cemal Erhanoğlu olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum”
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AYVALIK BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİNİ
KENDİ ÖZKAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜYOR…

Ayvalık Belediyesi’nin
iştiraklerinden Güzel Ayvalık
şirketi tarafından geçtiğimiz
ay beş adet çöp taksinin satın
alınmasıyla birlikte araç filosunun
tamamlandığını açıklayan Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
bundan böyle, temizlik işlerinde
kendi özkaynaklarımızla hizmet
verilmeye devam edileceğini
duyurdu.

SIFIR ATIK UYGULAMASINA MOBİL
MERKEZLERDEN VATANDAŞLARIN
KATILIMI SAĞLANACAK
Ayvalık Belediyesi’nin
Atatürk Bulvarı üzerindeki
işletme iştirakleri arasında yer
alan akaryakıt istasyonunun
sıfır atık belgesi almaya hak
kazanmasının ardından,
belediye hizmet binalarına da
13 adet sıfır atık kumbarası
yerleştirildi.Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, çevre,
insan sağlığı ve tüm kaynakların
korunmasını hedefleyen sıfır atık
yönetim sisteminin kurulmasını
sağladıklarını söyledi.
Öte yandan, kamu kurumları ve
talepte bulunan okullara da 63
takım geri dönüşüm seti verildiğini
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hatırlatan Başkan Ergin, ilçe
genelinde, planlama dahilinde yıl
içerisinde ikili toplama sistemine
ek olarak mobil atık getirme
merkezlerinin de kurulacağını
duyurdu. Sisteme göre, vatandaşlar
evlerinde topladıklarını geri
dönüşüme uygun atıkları mobil
merkezlerine getirerek sıfır atık
uygulamasına destek verecek.
Ayvalık genelinde atıkların geri
dönüştürülmesi, ekonomiye
kazandırılması kapsamında ve sıfır
atık yönetmeliğinin uygulandığını
dile getiren Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, “Başkanlık
makamıyla birlikte, Altınova,
Küçükköy hizmet binaları, imar,
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kültür, mali hizmetler, zabıta ve
temizlik işleri müdürlüklerinin
bulunduğu çalışma alanlarına sıfır
atık kumbaraları yerleştirildi” dedi.

YILLIK GIDER ÖNCE 1.6 MILYON
TÜRK LIRASINA ÇEKILDI

İhtiyaçların belirlenip, 2020 yılında
bir adet arazöz ile takviye yapılıp,
hurdaya ayrılan dört çöp kamyonunu
belediye olanaklarıyla çalışır hale
getirdiklerini vurgulayan Başkan
Ergin, “2021 yılında; sokakların darlığı
ve sorumluluk sahalarının büyüklüğü
nedeniyle çöp taksi ihtiyacımızı
gidermek için 2021 yılının ikinci
yarısı, altı aylık süreç için firmalarla
Tarihi tescilli yapıların ve kültür
yakıtsız bir kiralama ihalesi yaparak
yıllık giderimizi 1.6 milyona çekmeyi
varlıklarının ağırlıkta olduğu, ağır
başardık. Bu arada yine hurda diyerek
tonajlı ve büyük kamyonların
giremediği tarihi kent sokaklarından kenara atılan kamyonlarımıza yeni üst
üç vardiya halinde: soba külü, bahçe yapılar ekleyerek iki çöp kamyonunu
daha hizmete geri kazandırdık” dedi.
atığı ve evsel atıklar olmak üzere
günde 25 ton çöp toplandığını ve
FILO TAKVIYELERLE GÜÇLENIYOR
bugüne kadar temizlik işlerinin
dışarıdan hizmet veren şirketlerle
2021 yılı içinde filoya bir adet
yürütüldüğünü hatırlatan Başkan
çöp taksi eklediklerini süreç
Ergin, “2016 yılında yapılan temizlik içinde hedeflerinin 2022 yılında
işleri araç teçhizat, personel
kendi özkaynaklarımızla temizlik
kiralama ve hizmet alımından
hizmetlerini sürdürmek olduğunu
bugün, yönetime geldiğimiz 2019
dile getiren Başkan Ergin, geçtiğimiz
ay satın alınan beş adet çöp taksiyle
yılında öncelik vererek bu işi
belediyemiz bünyesindeki personel temizlik hizmetleri filosunun
güçlendirildiğini söyledi. Belediye
ve araçlarla yapmak için kolları
sıvadık. 2020 yılında hazırlıklarımız filosuna bir adet forklift, iki adet
damperli kamyon ve bir adet
ve belediyemizin ekonomik
kazıcı yükleyici de eklediklerini
açıdan borçlu şekilde devralmamız
hatırlatan Başkan Ergin, “2022
nedeniyle 2020 yılı için yakıtlı araç
yılındaki takviyelerden sonra artık
kiralama hizmet alımı yaparak tüm
kendi özkaynaklarımızla ilçemizi
yılı beş milyon Türk liralık bir ihale
temizlemeye başladık. İçinde
ile tamamladık. Bu süre zarfında
bulunduğumuz Mart ayından itibaren
yaptığımız çalışmalarla belediyemiz de temizlik işleri için dışarıdan hizmet
bünyesindeki araçları yenilemeye
alımı yapmadan hizmet vermeye
devam ediyoruz” dedi.
başladık” dedi.

ÇÖP TAKSILER ÖNEMLI BIR HIZMET
GÖRÜYOR
Başkan Ergin, çöp taksilerin dar
kasaları ve pratik kullanımı nedeniyle
özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu;
Mithatpaşa, Ali Çetinkaya, Sakarya,
Fethiye ve Hamdibey mahalleriyle
Ayvalık çarşı merkezi, Sarımsaklı,
Altınova ve 150 Evler’de önemli bir
hizmet gördüğünü söyledi. Belediye
Başkanı Mesut Ergin, ulaşılması zor
ve dar sokaklardaki çöpleri toplamak
için ‘Çöp Taksi’ uygulamasının en
verimli hizmet olduğunu vurguladı.
Göreve geldiğinden bu yana temiz bir
Ayvalık için seferberlik başlatan Ergin,
şimdi de büyük araçların giremediği,
fiziki koşulları yeterli olmayan
bölgelerde kullanılmak üzere “Çöp
Taksi” ekibi oluşturdu.
7X24 HIZMETE DEVAM
Büyük araçlar gibi günde iki vardiya
halinde çalışan çöp taksiler sayesinde
dar sokaklardaki çöplere ulaşmanın
ve toplamanın artık sorun olmaktan
çıkacağını ifade eden Başkan Mesut
Ergin, “Her bir çöp taksinin kapasitesi
2.5 ton. Ayvalık’ta çöpü alınmamış
sokak kalmayacak. Büyük araçların
giremediği fiziki koşulları uygun
olmayan bölgelerde ‘Çöp Taksi’
dediğimiz, bu küçük çöp toplama
araçları önemli bir hizmet veriyor.
Araçlarımız kış sezonunda günde
90 ton çöp topluyor. Yaz sezonunda
artan nüfusla birlikte ekiplerimiz
7X24 hizmet veriyor günde 250,
300 tona kadar çöp toplanıyor” dedi.
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36 YIL SONRA İLK SEDEFLİ
BATTANİYE ÜRETİLDİ

Ayvalık’ta sanatsal ve sosyal
hayata verdiği desteklerle bilinen
ilçenin sevilen ismi “Ayvalık
Gönüllüsü” Aysel Namlı’nın
bitmek tükenmek bilmeyen
enerjisi, bir geleneğin Ayvalık’ta
yaşama geçirilmesinin nedeni
oldu. Ayvalık Belediyesi’nin
de katkılarıyla tezgahlarda
dokunmasına başlanılan sedefli
battaniyelerin üretildiği işliği
ziyaret eden Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin ve eşi
Canan Ergin, el emeği göz nuru
çalışmaları ilgiyle izledi.
Başkan Ergin, unutulmaya
yüz tutmuş bir kültür mirasını
keşfederek Ayvalık’a kazandıran
Aysel Namlı ve arkadaşlarına
teşekkür etti. Başkan Ergin,
girişimin işsizliğe çözüm sunmak
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ve kadınların becerilerini
geliştirerek istihdam olanağı
yaratılmasının önünü açtığını
söyledi. Yüz yıllar öncesinden
gelen bir kültür mirası olan sedefli
battaniyenin bir diğer adıyla Girit
battaniyesinin dokunmasının özel
yetenek ve sabır gerektirdiğini
ifade eden Başkan Ergin,
“Üretiminden satışa sunulmasına
kadar üzerimize ne düşüyorsa
belediye olarak her türlü desteği
vermeye hazırız” dedi.
36 yıl önce Cunda’da tanıştığı
bir ustadan varlığını keşfettiği
sedefli battaniyenin izini sürerek
dokuma tezgahlarının kurulmasını
ve üretime geçilmesini sağlayan
Aysel Namlı, bununla yetinmemiş
ayrıca bir de kooperatifin
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ayrı tezgahta sedefli battaniye
üretiyor. Çok emek isteyen,
alın teri, göz nuru bir dokuma
sedefli battaniye, yani emeğin
karşılığını bulmak mümkün değil.
Yurtdışından da battaniyeye
büyük bir ilgi var. Girişimlerde
bulunduk, dış pazara da açılmış
olacağız. Hem kadınlarımıza ek
bir gelir olacak hem de battaniye
sayesinde kentimizin isminin
yurtdışında bilinirliliği daha da
artacak” dedi.

kuruluşunu gerçekleştirmiş.
Namlı, “Bir düştü gerçek oldu.
36 yıl sedefli battaniyeyi nasıl
üretirim, Ayvalıklı kadınların
bütçelerine nasıl destek
olurum diye mücadele ettim.
Bu mücadele destek veren
arkadaşlarımla birlikte bugünlere
geldik. Artık kadınlarımız beş
69
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KADIN OYUNLARI FESTİVALİ
BEŞ YENİ OYUNLA İKİNCİ KEZ
AYVALIK’TA FİNAL YAPTI
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2022
1. Gün

YENİ BİR ŞARKI
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde bu yıl ikincisinin düzenlendiği festival, Moda
Sahnesi’nin ünlü oyuncuları, Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un “Yeni Bir Şarkı” isimli
oyunuyla perdelerini açtı. MargueriteDuras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin, dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu eden, modern
klasikler arasına giren oyun, kadının özgürleşme hareketinin güzel bir örneğini gözler
önüne serdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’in ilgiyle izlediği
ve tüm biletlerin satıldığı oyun sonrası sanatçılar ayakta alkışlandı.
45 SANİYE SUSMAK İÇİN UZUN, KARAR VERMEK İÇİN KISA BİR SÜRE

2. Gün

Ayvalık Belediyesi ve Ankara
Sanat Tiyatrosu’nun ortak projesi
olarak geçtiğimiz yıl yaşama
geçirilen; Atölye Kültür Sanat’ın
organizasyona destek verdiği,
Türkiye’nin ilk ve tek kadın temalı
Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, 2327 Mart tarihleri arasında, Ayvalık
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Vural
Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde
tiyatroseverlerle ikinci kez buluştu.
Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından
Ankara’da başlatılıp geçen yılda
olduğu gibi Ayvalık Belediyesi
tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü’nde Ayvalık’ta kapanışı yapıldı.
Ayvalık 2. Kadın Oyunları Festivali,
Vural Sineması Nejat Uygur

Sahnesi’nde Melis Birkan’ın Yeni Bir
Şarkı oyunuyla perdelerini açtı.
Festivalin ikinci gününde; Duygu
Serin, Melda Narin Güler ve
Aybike Turan’ın sahne alacağı 45
saniye isimli oyun tiyatroseverlerle
buluştu. 25 Mart akşamı ise ünlü
sanatçı Berna Laçin, Hayal Satıcısı
isimli oyunla seyircilerin karşısına
çıktı. Nejat Uygur Sahnesi 26
Mart akşamı, tek kişilik oyunlar
ile göz dolduran başarılı oyuncu
Nazan Kesal’ın Yaralarım Aşktandır
oyununa ev sahipliği yaptı.
Festival, geçtiğimiz yıl olduğu
gibi yine 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü’nde son buldu. Dünya
Tiyatrolar Bildirgesi’nin de
okunduğu son gece usta oyuncular
Lale Mansur ve
Gizem Aldemir Acı
Kaybımız oyunuyla
festivalin kapanışını
yaptı.
Festivalin son
gününe; CHP
Parti Meclisi üyesi
Gamze Taşcıer
katılarak oyunu
ilgiyle izledi.
Ayvalık Belediye
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Başkanı Mesut Ergin, Kadın
Oyunları Festivali’nin geçtiğimiz yıl
Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü
ve Ankara Sanat Tiyatrosu arasında
başlatılan bir proje olduğunu söyledi.
Türkiye’nin en köklü özel
tiyatrolarından olan AST’nin
sanat yönetmenliğinde, Atölye
Kültür Sanat’ın organizasyonuyla
düzenlenen festivalin, Ayvalık
Belediyesi ev sahipliğinde, bu yıl
da 23-27 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirildiğini belirten Başkan
Ergin, “Ankara Sanat Tiyatrosu
editörlüğünde karşılıklı fikir
alışverişiyle bu yıl da yeni oyunlar
belirlendi. Son günümüz yine Dünya
Tiyatrolar Günü’ydü. Geçtiğimiz
yıl pandemi nedeniyle bırakılan
boş koltuklarda cinayete kurban
gitmiş kadınlarımızın fotoğrafları yer
aldı. Bir farkındalık yarattık. Bu yıl
da yürürlükten kaldırılan İstanbul
Sözleşmesi’ni gündeme taşıdık, bu
yanlıştan dönülmesini hatırlattık.
Beş gün boyunca gösterilen ilgiden
çok memnunuz. Türkiye’nin ilk
ve tek kadın festivalini gündeme
getirmekten, Ayvalık’a taşımaktan ve
ulusal hala getirilmesini sağladığımız
için mutluyuz” dedi.

Ankara’da başlayıp, Ayvalık’ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sona eren Ayvalık Kadın
Oyunları Festivalinin 2.gününde, Aybike Turan’ın yazıp yönettiği, Melda Narin Güner,
Aybike Turan, Duygu Serin’in oynadığı “45 saniye” isimli oyun Ayvalıklı tiyatroseverler
tarafından beğeniyle izlendi. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyun
“Bir ayağa kalksana” lafı ile karşılaşan bir kadının, 45 saniyede aklından neler geçer? İç
seslerini susturup, nasıl bir karar verir?Toplum baskısı karşısında erkek egemen toplumda bir kadına, iş yerinde bir erkek tarafından “bir ayağa kalksana” cümlesi üzerine 45
saniyede bir kadının aklından geçenleri hatırlatan oyun, bu toplumda kadın olmanın tüm
zorluklarını gözler önüne serdi.
BERNA LAÇİN’DEN SAHNEDE YÜZ DAKİKALIK PERFORMANS

3. Gün

Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali’nin üçüncü gününde usta sanatçı Berna Laçin, Vural
Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle dopdolu salonda Hayal Satıcısı adlı
oyunda muhteşem bir performans sergiledi.Yaklaşık yüz dakika sahnede kalan, tek kişilik
oyunda falcı bir kadını anlatan Berna Laçin, seyirciyle girdiği karşılıklı diyaloglarla bazen
kadınları uyaran örneklemeler bazen de erkeklere yaptığı göndermelerle hem güldürdü
hem de düşündürdü.
Zehra İpşiroğlu’nun yazıp Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda, gerçek bir yaşam
hikayesinden yola çıkarak, bir kadının içinde bulunduğu dramatik yaşamı eğlenceli bir
şekilde aktaran usta oyuncu, erkek egemen toplumda kadınların yaşamlarını, ezilmişliklerini, dayaklarını gözler önüne serdi. Falcılıktan yola çıkarak, çaresiz kalan kadınların
hayallere sarıldığını, bu hayallerin de bir süre sonra hüsranla bittiğini aktaran Laçin, kadın
seyircilere kahve yaparak hem fallarına baktı hem onların yaşamları üzerine yorumlar
yaptı.
YARALARIM AŞKTANDIR

4. Gün

Ayvalık Kadın Oyunları Festivali’nin 4’üncü gününde Şebnem İşigüzel’in yazıp Berfin
Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Nazan Kesal’ın sahne aldığı oyun Vural Sineması Nejat
Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverler tarafından nefes almadan izlendi.
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen
Kadın Oyunları Festivali programı çerçevesinde usta oyuncu Nazan Kesal’ın oynadığı “
Yaralarım Aşktandır” adlı oyun çok büyük beğeni aldı. “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunuyla, Nazan Kesal, İran’ın güçlü kadın şairi FuruğFerruhzad’ı canlandırdı. Kesal,
sahnede adeta devleşti. Sanatçı İran şiirinin isyankar sesi FüruğFerruhzad’ın nefesini,
tiyatro sahnesine taşıdı. Nazan Kesal’in etkili performansı oyun sonunda dakikalarca
ayakta alkışlandı.

5. Gün

Oyun sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin, usta oyuncu
Kesal’aplaketve çiçek vererek teşekkür etti. Usta oyuncu Nazan Kesal, Ayvalık’ta bu
yıl ikincisi düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’ni planlayanları, organize edenleri ve
Ayvalıklı izleyicilerle buluşturmalarını sağlayanlara şükranlarını sundu.
KADIN OYUNLARI FESTİVALİ DÜNYA TİYATRO
GÜNÜ BİLDİRGESİ’NİN OKUNMASIYLA SONA ERDİ
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde bu yıl ikincisinin düzenlendiği festival, Moda
Sahnesi’nin ünlü oyuncuları, Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un “Yeni Bir Şarkı” isimli
oyunuyla perdelerini açtı. MargueriteDuras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin, dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu eden, modern
klasikler arasına giren oyun, kadının özgürleşme hareketinin güzel bir örneğini gözler
önüne serdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’in ilgiyle izlediği
ve tüm biletlerin satıldığı oyun sonrası sanatçılar ayakta alkışlandı.
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Başkanı Coşkun Tunçmen tarafından
mübadil derneklerinin ortak bildirisi
okunarak, dernek temsilcileri, CHP
İl Başkanı Serkan Sarı ve Belediye
Başkanı Mesut Ergin tarafından
denize çelenk bırakıldı.
MÜBADELENIN KÜLTÜREL SÜRECI

Mübadelenin 99. yılı nedeniyle;
Ayvalık’ta çeşitli noktalarda
etkinlikler düzenlendi. Ayvalık
Belediyesi tarafından mübadelenin
99. yıldönümünü anmak için
düzenlenen etkinlikler Cunda
(Alibey) Adası’nda mübadillerin
Cunda’ya ilk çıktığı noktada başladı.
Çelenk bırakma ve anma töreni
ardından Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde mübadil yiyeceklerin
sunumu yapıldı. Ardından
sempozyum kapsamında Ayvalık’ta
yaşayan mübadil çocuklarının ve
torunlarının “sandıktan dökülen
hikayeleri” anlattığı belgesel
film gösterimi Vural Sineması
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Nejat Uygur Sahnesi’ni dolduran
yüzlerce katılımcıya duygusal
anlar yaşattı. Ayvalık Belediyesi
sosyal medya hesaplarından canlı
olarak yayınlanan Mübadelenin
99. Yıldönümü sempozyumunda
Prof. Dr. Kemal Arı, Prof. Dr.
Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Ayhan
Gökdeniz ve eğitimci Kemal Girgin’in
anlatımları büyük ilgi topladı. CHP
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin,
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan
Sarı ve il yönetimi, Ayvalık CHP İlçe
Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve ilçe
yönetiminin de katıldığı etkinliklerle
mübadele anıldı.
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DENIZE ÇELENK BIRAKILDI
Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent
Konseyi, Giritliler Derneği, Türk
Ocağı Ayvalık Şubesi ve Cunda
Güzelleştirme Derneği ile birlikte
gerçekleştirilen etkinlikte,
mübadillerin Cunda’ya çıktığı
noktada buluşarak önce İstiklal
Marşı ve saygı duruşunun ardından,
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin günün anlam ve önemini
anlatan konuşması ve Ayvalık Sanat
Derneğinin tiyatro oyuncuları
tarafından mübadillerin karaya ilk
çıkışı sembolik olarak canlandırıldı.
Daha sonra Giritliler Derneği

Daha sonra Vural Sineması Nejat
Uygur Sahnesi’nde önce mübadil
lezzetleri tadıldı, mübadil 2.ve
3.kuşaklarla hazırlanan belgesel
film izlendi ve sempozyuma geçildi.
Sempozyumun moderatörlüğünü
Prof. Dr.Ayhan Gökdeniz
üstlenirken, mübadelenin tarihsel
sürecini Prof.Dr.Kemal Arı, kar
sebebiyle yol durumundan
fiziksel olarak katılamayan
fakat zoom bağlantısıyla
Ankara’dan sempozyuma online
olarak katılan Prof.Dr.Özkul
Çobanoğlu,mübadelenin kültürel
sürecini ve son olarak eğitimci
Kemal Girgin mübadele sonrası
Ayvalık sürecini anlattı.Sempozyuma
katılan CHP Balıkesir Milletvekili

Ensar Aytekin, CHP İl Başkanı
Serkan Sarı, Balkan Dernekleri
Masası temsilcisi, Balkan Dernekleri
Başkanları, Ayvalık ve çevre
ilçelerden sivil toplum örgüt
temsilcileri, siyasi parti temsilcileri
ve katılım gösteren halkımız ilgiyle
izledi.
ACI DOLU HIKAYELER
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin tüm katılımcılara ve destek
veren derneklere teşekkür ederek
Mübadele antlaşmasının 99.yılı
vesilesiyle yapılan etkinlikte şunları
söyledi; “Yunan ve Türk halklarının
mübadelesine ilişkin sözleşme ve
protokol, Lozan Antlaşması’na ek
olarak 30 Ocak 1923 tarihinde
imzalanmıştır. Türkiye Büyük
Millet Meclisi hükümeti ile Yunan
Hükümeti arasında 12 fasıl ve 34
madde ile belirlenmiş antlaşma
gereğince mübadele gerçekleşmiştir.
Bir çoğumuz mübadelenin getirdiği
acıların hikayeleriyle büyüdük.
1.200.000 nüfus Türkiye’den

Yunanistan’a geçerken 400 bin
nüfus üzerinde Müslüman Türk
toplumu Türkiye’ye yerleştirilmiştir.
Doğup büyüdüğün topraklardan
başka yurda gidip alışmanın
zorluğunu tahmin etmemiz zor olsa
da en azından bugün varlığımızın
temelini oluşturan mübadil her
kişiye saygı duyuyoruz. Ayvalık
coğrafyasının kültür zenginliğinin
temelinde farklı toplumlara, dinlere
kucak açması olmuştur. Hem
buradan gidenlere, hem gelenlere,
çocuğu kucağında yeni hayatlara
yelken açanlara, sırtında yaşlı
annesini alıp yola çıkanlara, bu yolda
cefa çekenlere saygımız sevgimiz
hiçbir zaman bitmeyecektir.
Mübadelenin 100. yılına bir sene
kala nerdeyse bir asır önce yaşanmış
bu değişimin tüm ayrıntılarının
inceleneceği, tüm detaylarıyla
konuşulacağı büyük çaplı 3-4 gün
sürecek çalıştayı 100. Yılda anma
törenleri ile birlikte yapacağımızı
da bildirmek isterim. Mübadele ile
tüm zorluklara katlanmış köklerimizi
tekrar saygı ile anıyorum.”
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AYVALIK’TA FEN LİSESİ ZAMANI
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ilçeye nitelikli okulların
kazandırılması gerektiğini
vurgulayarak bunlardan birinin
de “Fen Lisesi” olduğunu söyledi.
Başkan Ergin; karnelerin öğrencilere
dağıtıldığı törende, Ayvalık’a “Fen
Lisesi” kazandırılmasının mümkün
olduğu fikrini ortaya atarak; Ayvalık
Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe
Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve
İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan
ile okul idarecilerinin görüşlerini
sordu ve desteklerini aldı.
YILLARDIR DÜŞÜNÜYORUM
Başkan Ergin, Ayvalık’ta ikamet
eden ve çeşitli şehirlerde üniversite
eğitimi gören ihtiyaç sahibi
ailelerin çocuklarına karşılıksız
burs vermek amacıyla kuruluşunu
gerçekleştirdikleri Eğitime Destek
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Derneği’nin öncülüğünde ilçeye
“Fen Lisesi” kazandırılabilmenin
mümkün olduğunu dile getirdi.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu
projeyi yıllardır düşlüyordum. Hep
hayal olduğunu düşünüyordum,
ama yaşama geçirmenin zamanı
geldi ve geçiyor” dedi.

YAMAN’DAN DA OLUMLU GÖRÜŞ

AYVALIK HALKI DESTEKLER
Ayvalıklı yardımsever arkadaşlarıyla
birlikte iki yıl önce derneğin
kuruluşunu gerçekleştirdiklerini ve
bu yıl 110 ihtiyaç sahibi öğrenciye
her ay 400 Türk lirası karşılıksız
burs verdiklerini hatırlatan Belediye
Başkanı Mesut Ergin,“İnşallah
gelecek senelerde bu sayıyı
arttıracağız. Ancak biz bu derneğin
kuruluşunu gerçekleştirirken,
öğrencilere burs vermenin yanı
sıra Ayvalık’ımızdaki eğitim
kalitesini yükseltmeyi hedefledik.
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Bu düşünceyle de ilçemizin
eğitimine katkı verebilmek amacıyla
nitelikli okulların kazandırılması
gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde
başta Kaymakamlığımız, ilçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün katkıları
ve halkımızın da destekleriyle
Ayvalık’ımıza Fen Lisesi inşa edebilir
ve bu okulun tüm donanım ve
tefrişatını da üstlenebiliriz” diye
konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in “Ayvalık Fen Lisesi” ile ilgili
hayalinin hayata geçirilebilmesine
ilişkin fikrinin mantıklı olduğunu
savunan Kaymakam Hasan Yaman
da, bu yönde bir çalışmaya ilçedeki
iş adamlarının da tam destek
verebileceğini ve böylelikle bu
okulun ilçeye kazandırılabileceğine
inandığını söyledi.
Kazandırmak mümkün
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü
Güner Bahadır da, Milli Eğitim
Bakanlığı nezdinde yapılabilecek
girişimlerin ardından, ilçedeki
öğrenci sayısının da yeterli seviyede
olması halinde Ayvalık’a bir Fen
Lisesi’nin kazandırılabilmesinin
mümkün olabileceğini ifade etti.
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söyledi. Ayvalık’ta ihtiyaçları
gidermeye devam ettiklerini
kaydeden Başkan Ergin, “Burada
yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi
tamamlanınca, yayalarımız ve
araç trafiğimiz rahat bir nefes
alacak. Yoğun bir şekilde kullanılan
bölgemizde yapılan çalışmayla
kronikleşmiş bir sorunu daha
çözeceğiz. Daha önce hayata
geçirdiğimiz Sarımsaklı Yonca 1
Mevkii, Küçükköy girişi, Cunda
Gönülyolu Köprüsü girişinde
yaptığımız kavşak uygulamaları
ile trafik akışını rahatlatıp,
yayalarımız için güvenli bir ulaşım
sağlamış olduk. Bu bölgede yapılan
çalışma daha geniş kapsamlı ve
tamamlandığında Ayvalık’ımıza
güzellik katacak. Gece ve gündüz
ziyaretlerimde gözlemlediğim
kadarıyla tüm ekiplerimiz yoğun
bir tempoyla çalışıyor ve kısa
zaman içinde hizmete sunmayı
amaçlıyoruz” dedi.

AKILLI
KAVŞAKLA
TRAFİK DAHA
GÜVENLİ
Ayvalık Belediyesi, akıllı kavşaklarla
trafiği daha hızlı ve güvenli hale
getirmeyi amaçlıyor. Kent içindeki
ulaşımı rahatlatmak, yayaların
konforu ve güvenliğini sağlamak
adına yürütülen çalışmalar
kapsamında Armutçuk Sahil mevkii,
İtfaiye Kavşağı üzerindeki akıllı
kavşak uygulaması tüm hızıyla
devam ediyor. Ekipler mesai saati
gözetmeksizin program dahilinde
asfalt kazı çalışmalarını tamamlayıp,
uygulamanın yapıldığı alanda
asfalt yenileme ve tretuvarın yanı
sıra peyzaj düzenlemesi ve trafik
işaretleme, levhalama işlemleri
gerçekleştirilecek.
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TRAFIK SORUNU ÇÖZÜME
KAVUŞACAK
Ayvalık genelinde sürdürülen ulaşım
projelerinin birer birer hayata
geçirmesinin yanı sıra yaya ve
taşıtların sık kullandığı, Armutçuk
Pazaryeri’nin de ulaşım ayaklarından
biri olan bölgede Ayvalık Belediyesi
akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve
güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Ayvalık Belediyesi bu kapsamda
Armutçuk Sahil, İtfaiye Çıkışı,
Armutçuk Pazaryeri ve Cunda
Yolu kesişiminde yer alan kavşak
üzerinde düzenleme yapıyor. İtfaiye
Kavşağı olarak bilinen bölgenin
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konforlu, güvenli ve seri bir trafik
akışına sahip olmasının yanı sıra
yayalar içinde de güvenli bir
ulaşımın amaçlandığı düzenleme ile
akıllı kavşak, kısa sürede faaliyete
başlayacak. Akıllı kavşakla bölgede
yaşanan trafik sorunu çözüme
kavuşacak.
KRONIK BIRÇOK SORUN
ÇÖZÜME KAVUŞTU
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, göreve geldikleri tarihten
bugüne kadar kentin yıllardır
süregelen, kronikleşmiş birçok
sorunu çözüme kavuşturduklarını
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BAŞKAN ERGİN’DEN
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Altınova Şehit Ömer
Halisdemir Çok Programlı Anadolu
Lisesi ve Küçükköy Necmi Komili
İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek
okul yöneticileri ve öğretmenler ile
bir araya geldi.
Öğretmen ve yetkililer ile bir
araya gelen Başkan Ergin,
okullarda yapılacaklar ile ilgili bilgi
alışverişinde bulundu. Öğretmenler
ile görüşülerek talepler dinlendi.
Okul için yapılabilecek ve destek
verilecek projeler ile ilgili görüşme
sağlandı.

OKUL ZİYARETLERİ

büyük önem veriyoruz. Bu
anlamda belediye olarak
üzerimize ne görev düşerse
yapmaya hazırız. Geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın en
iyi şartlarda eğitim-öğretimlerini
gerçekleştirmeleri için okullarda
öğretmenler ve okul yöneticileri ile
konuştuk. Yapılması planlanan ve
hayata geçirilen projeleri yerinde
inceledik” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak ihtiyaç
duydukları her konuda okullara
gerekli desteği verdiklerini ve
vermeye hazır olduklarını dile
getiren Başkan Ergin, “Eğitime
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AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN
ÇALIŞANLARA EK PROTOKOL

DERSTE ÖĞRENDİKLERİNİ
UYGULAMALI GÖRDÜLER
Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
öğrencileri, Ayvalık Belediyesi
Vapur İskelesi’ni ziyaret ederek
gümrük ve liman çalışmalarıyla ilgili
yetkililerden bilgi aldı.
İlk önce giriş ve çıkış noktalarını
ziyaret eden öğrenciler daha sonra
liman içerisinde bulunan diğer
bölümleri de gezerek çalışma
alanları hakkında bilgi sahibi
oldular ve okullarında aldıkları
teorik eğitimi uygulamalı olarak
yerinde görme şansı buldular.
Ayvalık Belediyesi’nin
sorumluluğundaki konular ile ilgili
bilgileri de güverte ve makine
bölümü öğrencileri, işleyişle ilgili
80 www.ayvalik.bel.tr
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tüm alanları yerinde gezerek
okudukları bölümlerde gördükleri
bazı konuları uygulamalı olarak
test etmiş oldular.

Ayvalık Belediyesi’yle Belediye-iş
Sendikası Balıkesir Şubesi arasında
yeni yılın ilk aylarında başlayan ve
artan bir seyir izleyen enflasyona
karşı ek protokol imzalandı. Belediye
kadrolu ve Güzel Ayvalık şirketinde
çalışan 730 işçiyi ilgilendiren artışın
ardından çalışanların maaşlarına
önemli bir destek sağlandığını
vurgulayan Belediye-iş Sendikası
Balıkesir Şube Başkanı Yüksel
Özden, “ Pazarda, kasapta füze gibi
fırlayan ve gün içinde defalarca
değişen etiket fiyatlarına yetişmenin
mümkün olmadığını söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ile bir araya geldiklerini
ve çalışanların maaşlarına katkı
sağlayacak olan bir artışın
sağlandığını dile getiren Yüksel

Özden, “Yıllık enflasyon yüzde
50’lerin üzerine çıkacak, akaryakıt
giderleri dörde katlandı, elektrik ve
su faturaları el yakıyor. Ocak ayında
imzaladığımız toplu sözleşmenin
daha dumanı tüterken, yüksek
enflasyon maaşları eritti. Sağ olsun
belediye başkanımız ile bir araya
geldik. Çalışanlarına sahip çıktı,
onların bir nebze de olsun nefes
almalarını sağlayacak bütçelerine
katkı koyacak bir ek protokole imza
attık” dedi.
Ayvalık için gecesini gündüzüne
katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız
alın teri döken işçilerin emeklerinin
karşılığını aldığını belirten Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“2019 yılının Nisan ayında görevi
devraldığımızda 300 milyon

liralık borç yükünü kucağımızda
bulduk. Bugün artık gelir gider
dengesinde, gelirler lehine artışı
sağlandık. Göğsümüzü gererek
toplu sözleşmeler yapabiliyoruz.
Çalışanların maaşlarını zamanında
aldığı, emekli olan işçilerin
tazminatlarının gününde yatırıldığı,
piyasaya olan borçların gününde
ödendiği güvenilir bir belediye
konumuna geldik. Yeni yıl ile birlikte
yüksek enflasyon hemen her
kesimde çalışan emekçileri canından
bezdirdi. Yüksek faturaları ödemekte
zorlanıyorlar. Bu zorlu süreçte biz de
onlara destek olmak için, bütçelerini
bir nebze de olsa rahatlatacak
katkı sağladık. Ek protokol ile
çalışanlarımızın maaşlarında artış
gerçekleştirdik” dedi.
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AYVALIK BELEDIYE BAŞKANI
MESUT ERGIN, SJENICA’LI KONUKLARI
TARIHI BINADA AĞIRLADI

KÜÇÜKKÖY’E SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ TEMELLİ TURİZM
Enerjisa, UNDP ve Sabancı
Üniversitesi ortaklığıyla Sentrum
projesini Ayvalık Küçükköy’de
hayata geçiriyor. Bu proje ile
sürdürülebilir turizm alanında
sosyal, ekolojik ve ekonomik
dönüşümü Ayvalık Belediyesi de
destekliyor.
Ayvalık Belediyesi, Halil Başyazgan
Küçükköy Cumhuriyet Kültür
Merkezi, Küçükköy Necmi Komili
İlk ve Orta Okulu ve Sabancı
Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler
Atölyesi gibi pilot alanlarda
başlayıp hayata geçirilmesi
planlanan projenin yaklaşık 5
Milyon Türk lirası gibi bir yatırım
bedeli olacak. Ayvalık Belediyesi
ile etüt çalışmaları sonucunda
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Ayvalık bölgesinin, turizm
Küçükköy içerisinde elektrikli şarj
istasyonu noktası da oluşturulacak. anlamında ülkemizin cazibe
merkezleri arasında yer alması
nedeniyle bu proje için Küçükköy
Ayvalık’ın özellikle korunması
gereken bir yer olduğunu söyleyen bölgesinin seçilmesinin son
derece doğru bir “pilot bölge”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
olduğunu düşünüyoruz ve projenin
Ergin Küçükköy’deki sosyal
bölgemize çok şey katacağına
hayata ve vatandaşlarımızın
inanıyoruz. Emeği geçen herkese
sürdürülebilir enerji konusunda
çok teşekkür ediyor, biz de Ayvalık
bilinçlendirilmesi konusunda
dabu projenin çok değerli katkıları Belediyesi olarak bu dönüşüme
gereken desteği vereceğimizi
olacağını düşünüyoruz.Başkan
Ergin; “Enerjisa, UNDP ve Sabancı bildiriyoruz”dedi.
Üniversitesi ortaklığıyla Sentrum
projesini Ayvalık Küçükköy’de
hayata geçiriyor. Bu proje ile
sürdürülebilir turizm alanında
sosyal, ekolojik ve ekonomik
dönüşümü biz de Ayvalık
Belediyesi olarak destekliyoruz.
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İzmir Bosna Sancak Derneği
Başkanı Abdullah Gül’ün davetlisi
olarak İzmir’e gelen Sırbistan
Sancak Bölgesi Sjenica Kadın
Derneği Başkanı Naza Cucak ve
yönetim kurulu üyeleri Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
İzmir Bosna Sancak Derneği
Başkanı Abdullah Gül’e ziyaretleri
nedeniyle teşekkür eden Başkan
Ergin, “8 Mart nedeniyle Sjenica
kadın derneğini kentimize davet
ederek ileride Ayvalıklı kadın
dernekleriyle, Sjenica kadın derneği
arasında kardeşlik ilişkilerinin
kurulmasına bir fırsat yaratıldığını
düşünüyorum. Bu konuda Başkan
Abdullah Gül’e çok önemli görev

düşüyor. Sjenica ve Ayvalıklı
kadın derneklerimizi bir araya
getirmek için çalışmalara başlaması
gerekecek” dedi.
Sırbistan Sancak Bölgesi Sjenica
Kadın Derneği Başkanı Naza Cucak
da, “Ayvalık’ta bu kadar çok Boşnak
halkının olduğunu bilmiyorduk,
Ayvalık Belediye Başkanı’nın
Boşnak olduğunu hiç bilmiyorduk.
Çok mutlu olduk. İki ülkenin
kardeş şehirleri olarak bir adım
attık, devamını çok arzu ediyoruz.
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in
de dediği gibi kardeş şehrin kadın
derneklerini bir araya getirmek,
onları buluşturmak için elimizden
gelen her türlü desteği vereceğiz”
dedi.
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BAŞKAN ERGİN’DEN
ŞAMPİYONA ÇİÇEKLİ,
BAKLAVALI KUTLAMA
Spora ve sporcuya verdiği
destekleri hiçbir zaman
esirgemeyen, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin Körfez
gurubu U-18’de ve 1. Amatör
kümede şampiyon olan
Yenimahallespor Kulübü’nün
antrenmanını ziyaret etti.
Yöneticiler ve sporcular ile
bir araya gelen Başkan Ergin
şampiyonlara çiçeklerini takdim
etti ve baklavalı kutlama yapıldı.
Ayvalık’ta sporun gelişmesini her
anlamda destekleyen, sadece
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futbol değil alternatif sporlara
da gençleri yönlendiren Başkan
Ergin, Ayvalık’ın sporcu kimliğini
her zaman ön plana çıkarmak
istediklerini belirtti.
Başkan Mesut Ergin; “Ligin
bitimine iki maç kala, kendi
altyapısından oluşan kadrosuyla
nağmağlup şampiyon olan
Yenimahallespor Kulübümüzün
Başkanı Bülent Burgaz nezdinde
kulüp yönetimini, teknik
ekibini, oyuncularımızı ve ayrıca
kulüpte emeği olan Yenimahalle
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Muhtarımız Talat Karadeniz’i
yürekten kutluyor, başarılarının
devamını diliyorum” dedi.
Ayvalıkgücü Belediyespor’un
3. Lig yolundaki tüm maçlarını
tribünden takip eden Başkan
Ergin, kentteki diğer kulüplerin
de maçlarına gidip, yerinde
destek vermeye, yoğun programı
arasında özen gösteriyor.
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İKİNCİLİK KUPASI
AYVALIK’A GELDİ
Türkiye Yelken Federasyonu’nun
2022 yılı Faaliyet Programı’nda
yer alan TYF 2022 Yıldızlar
Kupası TECHNO 293-IQ FOIL
yarışları Göztepe Yelken Gençlik
ve Spor Kulübü ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in destek ve girişimleriyle
kuruluşu gerçekleştirilen, Cunda
arka deniz plajda sayısız sporcu
yetiştiren Cunda Rüzgar Sörfü ve
Yelken Spor Kulübü Derneği’nden
Nurhayat Güven, büyük bir
başarıya imza atarak U17 Kızlar
klasmanında Türkiye ikinciliği
elde etti. İkincilik ödülünü Ayvalık
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Belediye Başkanı Mesut Ergin’e
getirerek destekleri nedeniyle
teşekkür eden Nurhayat Güven,
Türkiye birinciliği sözü verdi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Cunda Arka Deniz ve Kapri
plajlarında windsurf okulları
açmakla ne kadar isabetli bir karar
aldıklarını hatırlattı. Ayvalık’ın
deniz sporlarıyla da iç içe
olduğunu belirten Başkan Ergin,
antrenör Buğra Kandiş’i de başarılı
sporcu yetiştirmesi nedeniyle
kutladı. Başarıya; belediye meclis
üyeleri Ali Jale, Özge Toygar’ın yanı
sıra sporcu velileri Volkan Bekit ve
Mehmet Babayiğit de eşlik etti.
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Başkan Ergin, “Dışarıdan
sadece turizm amaçlı değil, sörf
yapmak için de insanlar gelmeye
başlayacak, Ayvalık deniz
sporlarının da merkezi oluyor.
Eğitmen arkadaşlarımıza böyle
bir olanak sağladık. Eğitmenlere
çok teşekkür ediyorum. Böyle bir
cesaret gösterdiler. Sayıları ne
kadar çok artarsa Ayvalık da kısa
sürede bir merkez olacak. Doğal
olarak deniz sporlarında bir merkez
kimliği kazanmış olacak. Dışarıdan
sadece tatil amacının dışında,
Ayvalık’a sadece bu sporu yapmak
için gelenler de olacak” dedi.
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SPOR VE SATRANÇ İLE
BAĞIMLILIĞA ŞAH MAT
Ayvalık Belediyesi, Ayvalık İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay
“Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek
Programı” çerçevesinde, “Spor ve
Satranç ile Bağımlılık Şah Mat”
projesi kapsamında kondisyon
merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı
Halil Coşkun, Yeni Mahalle Muhtarı
Talat Karadeniz, 2008 Yeni Mahalle
Spor Kulübü Başkanı Bülent Burgaz,
yönetim kurulu üyeleri, sporcular
ve mahalle sakinlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen açılışta büyük bir
coşku yaşandı.

Mahalle Spor Kulübü’nde futbola
başlayacak.
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Yeni Mahalle’de
yaşayan çocuk ve gençlerin
spora özendirileceğini belirterek
gençler arasında dayanışmanın da
sağlanacağını söyledi. Başkan Ergin
açılışın ardından çocuklar ile futbol
oynadı penaltı atışları gerçekleştirdi.
Mahallede yaşayan gençler
kendilerine sunduğu olanaklar
nedeniyle Başkan Ergin’e
teşekkür etti.

Proje kapsamında mahallede
yaşayan 7-12 yaş grubunda
24 kız ve erkek çocuğa satranç
eğitimi verilecek. Ayrıca 9-17
yaş aralığındaki 70 çocuk da Yeni
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MÜZİKLİ ŞİİR DİNLETİSİ
Ayvalık, Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi, duygu yüklü bir etkinliğe
daha ev sahipliği yaptı. 24 Ocak günü
hain bir saldırı sonucu aramızdan
ayrılan, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve
demokrasi şehitleri anısına müzikli şiir
dinletisi gerçekleştirildi.

Kaligrafi ve minyatür çalışmalarını
bir arada yürüten sanatçı, Ayvalık’ta
kendi atölyesinde yaptığı eserleri
ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Birbirinden eşsiz minyatür
ve kaligrafi çalışmalarının da
yer aldığı sergi ziyaretçilerine
farklı bir deneyim sunuyor.
Ayvalık manzaralarından, deniz,
sardunya, balık, çalışmaları ile
yer bulduğu sergi, güzel sözlerin
canlı renkler ve tonlarda kaligrafi
çalışmasındauygulaması sanatçının
bakış açısını en güzel şekilde
yansıtıyor. Çanakkale boğazı, Galata
kulesi, boğaziçi ve surlar gibi tarihi
ve önemli yapıların da minyatür
sanatı ile resmedildiği sergi Ayvalık
Belediyesi Orhan Peker Sanat
Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.

Cumhuriyet kazanımlarının
kaybedilmemesi uğruna mücadele
eden demokrasi şehitlerinin
yaşadıkları dönemde şahit oldukları
mücadelelerden alıntıların da
okunduğu gece, katılanlar tarafından
ilgiyle izlendi.
Ayvalık Belediyesi Başkan vekili
Hüseyin Ergin, Kent Konseyi Başkanı
Halil Coşkun ve çok sayıda demokrasi
savunucunun yer aldığı etkinlik iki saat
süreyle ilgiyle takip edildi, konuklar
türkülere eşlik ederek geceye renk
kattı.
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AYVALIK’TA MİNYATÜR SERGİSİ
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker
Sanat Galerisi’nde sanatseverler
ile buluşan minyatür sanatçısı
Olcay Kıncay’ın“Minyatür” sergisi
ziyaretçilerini ağırladı.

Ömer Ruhuveren ve Feridun
Taslı’nın sazı ve gitarıyla seslendirdiği
türküler gece boyunca sahne alan
şiir sevdalılarının okuduğu şiirlerle
harmanlandı. Nazım Hikmet’ten Bertolt
Brecht’e kadar pek çok demokrasi
öncüsü şairlerin şiirleri okundu.
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Ayvalık Belediyesi Başkan
Vekili Tülay Çankaya’nın açılışını
gerçekleştirdiği sergi, sanatın ve
sanatçının kenti Ayvalık’ta, Ayvalık
Belediyesi Orhan Peker Sanat
Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Galeri birbirinden değerli sanatçılara
ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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TATİLDE TİYATRO ZAMANI
Ayvalık Belediyesi’nin sömestr
tatili için hayata geçirdiği “Dolu
Dolu Tiyatro Oyunları” etkinliği
kapsamında sergilenen “Çatlak”
isimli oyun beğeniyle izlendi.
“Çatlak” oyunu; Büro Emekçileri
Sendikası tarafından organize
edilerek, Ayvalık Belediyesi’nin de
desteğiyle Vural Sineması Nejat
Uygur Sahnesi’nde sergilendi.
Ayten Kaya Görgün’ün yazdığı,
Tiyatro Sardunya tarafından ortak
reji ile çıkartılan, Duygu Şahlar’ın
etkileyici oyunculuğunda sergilenen
oyun, izlemeye gelen seyirciler
tarafından dakikalarca ayakta
alkışlandı.
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin yarıyıl yıl tatilinde
öğrencilerin eğlenceli ve öğretici
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etkinliklerle yanında olduklarını
belirtti. Başkan Ergin; “Yarı yıl tatili
öğrencilerimiz için sosyalleşme
zamanıdır. Bütün bir dönemi
derslerle geçiren öğrencilerimiz
için tiyatro hem öğretici hem de
dinlendirici bir etkinlik olacaktır.
Hem öğrencilerimiz hem de aileleri
için çok güzel oyunlar derlendi ve
Ayvalık Belediyesi Vural Sineması
sahnesinde gösterimleri başladı.
Çatlak oyunu da bunlardan biriydi”
dedi.
Babaları tarafından terk edilmiş
bir kadın ve üç kız çocuğunun
hikâyesini, kızlardan birinin gözüyle
evin yaşamına etki eden tüm
etmenlerle 95 dakika bir bankın
üzerinde aralıksız performansla
sergileyen Duygu Şahlar’ın
oyunculuğu salondaki seyircileri hem
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güldürürken hem de bazı konularda
herkesi kendi iç çelişkileriyle baş
başa bıraktı.
Dekordan ve ışık oyunlarının
yanı sıra oyunculuk ve oyunun
sürükleyen konusu dikkat çeken
oyun izleyiciden tam not aldı.

NİSAN 2022

AYVALIK’TAN HÜZÜNLÜ BİR
24 OCAK DAHA GEÇTİ
24 Ocak’ta katledilen demokrasi
şehitleri için Ayvalık Cumhuriyet
Meydanı’nda anma töreni
düzenlendi. Törene Ayvalık
Belediyesi Başkan vekili Hüseyin
Ergin, meclis üyeleri, CHP Ayvalık
İlçe Başkanlığı yönetim kurulu ve
üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Kadın
Kolları, ADD, ÇYDD ve EMEP
Ayvalık şube başkanlarıyla üyeleri
katıldı.

Öte yandan 24 Ocak 2001’de
vatan, millet sevdasıyla yürüttüğü
görevinde hain bir saldırı sonucu
şehit edilen Diyarbakır Emniyet
Müdürü Ali Gaffar Okkan ve
kahraman silah arkadaşları da
Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda
Ayvalıklı hayırseverlerin lokma hayrı
ile anıldı.

Atatürk Anıtı’na karanfil
bırakılmasının ardından saygı duruşu
ve İstiklal Marşı okundu. Anma
günü nedeniyle açıklamada bulunan
Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil
Coşkun, “Bir Adalet ve Demokrasi
Haftası’nda daha emperyalist
güçler ve hain işbirlikçilerinin alçak
cinayetlerle aramızdan aldığı devrim
şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
Anıları sonsuza kadar yaşayacak.
Mücadeleleri rehberimiz olacak.”
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacak, vatan topraklarında
Kemalizm’in ışığı hiç sönmeyecek”
dedi.

91

KÜLTÜR SANAT

AY VALIK BÜLTENİ

NİSAN 2022

ÇÖPLÜĞÜN ALTIN ÇOCUKLARI

BAŞIRIR’DAN “SULUBOYA VE
YAĞLIBOYA” SERGİSİ
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker
Sanat Galerisi’nde ressam Asuman
Karaduman Başarır’ın “Suluboya ve
Yağlıboya” resim sergisinin açılışı
Ayvalık Belediye Başkanvekili Tülay
Çankaya tarafından gerçekleştirildi.
Bugüne kadar 17’si karma, 12’si
kişisel olmak üzere toplam 29
sergiye imza atan ressam Asuman
Karaduman Başırır, resimlerinde
tema olarak emek veren insanları
işlediğini belirterek, “Tüm bu
çalışmalarımın yanında; natürmort,
portre ve peyzajlara da yer
veriyorum. Eserlerimi yurtiçi ve
yurtdışında önemli galerilerde
sergileyerek sanatseverlerle
buluşturdum” dedi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin adına serginin açılışını
gerçekleştiren Başkan vekili Tülay
Çankaya, yerli ve yabancı çok
sayıda sanatçıyı Ayvalık’ta konuk
etmekten, eserlerini sergilemekten
büyük bir mutluluk duyduklarını
söyledi. Tülay Çankaya, eserlerini
sergileyerek sanatı ayakta tutmaya
çalışan ressam Asuman Karaduman
Başarır’a teşekkür etti.
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“Çöplüğün Altın Çocukları” isimli
fotoğraf sergisi, Ayvalık Belediyesi
Orhan Peker Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını gerçekleştiren
Ayvalık Belediyesi Başkan yardımcısı
Erkan Karasu, sokaktaki dostlar için
gönüllülük anlayışıyla yürütülen
çalışmaları ilgiyle izlediklerini
söyledi. Karasu, “Faaliyetlerine
Ayvalık Altınova Mahallesi’nde
döküme kapatılan eski çöplük
bölgesinde bir yıl once başlayan
‘Çöplüğün Altın Çocukları’ isimli
hayvansever ve gönüllülerden
oluşan topluluğun gün geçtikçe
sayılarını artırmakta, Belediyemiz ve
diğer sosyal toplum kuruluşlarıyla
koordinasyonyu sağlayarak sokak
hayvanlarına her türlü desteği
vermektedir” dedi.
Sergi; eski Altınova çöplüğünde,
Ayvalık Belediyesi tarafından
belirlenen alanda, sokak canları
adına besleme ve bilinçlendirme
faaliyetlerini yürüten gönüllü
topluluğu üyeleri tarafından çekilen
fotoğraflardan oluştu.
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SACCO VE VANZETTI EĞİTİME
DESTEK DERNEĞİ İÇİN SAHNELENDİ
Ayvalık Belediyesi’nin yarı yıl tatili
kapsamında düzenlediği oyunlardan
biri olan, Ayvalık Sanat Derneği’nin
‘Sacco ve Vanzetti’ adlı oyunu, Vural
Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde,
Eğitime Destek Derneği yararına
oynandı.
Derneğin kurucu başkanı, Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin olan
ve yaklaşık 110 şehir dışında okuyan
Ayvalıklı öğrenciye burs veren
Ayvalık Eğitime Destek Derneği bu
oyunun da tüm gelirini öğrenciler
için kullanacak. Oyun sonunda
Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih
Arslan oyunculara teşekkür ederek
çiçek verdi.

Amerika’da elektrikli sandalye ile
ölüm cezasına çarptırılan iki İtalyan
asıllı mültecinin gerçek hikayesinden
esinlenen oyun adeta soluksuz
izlendi. Ötekileştirmeye karşı duran,
gerçek adaletin herkesin ihtiyacı
olacağına anlatan oyun, Vural
Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde,
Eğitime Destek Derneği yararına
oynandı.Çok beğenilen oyun
seyirciler tarafından uzun süre
ayakta alkışlandı.
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SERAMİK VE HEYKEL
BİR ARADA
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker
Sanat Galerisi Yasemin Atasel ve
Erkut Kavaklı’nın seramik ve heykel
sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin
açılışı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve
Sanat Koordinatörü Erkan Cılak
tarafından gerçekleştirildi.
İlk kişisel sergisini açmanın
heyecanını yaşayan Yasemin
Atasel kendi atölyesinde elleriyle
şekillendirdiği ve metalik sırlandırma
uyguladığı eserleri bir hayli ilgi çekti.
İstanbul doğumlu sanatçı Yasemin
Atasel Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk El Sanatları Bölümü’nü
bitirdikten sonra uzun yıllar iç
mimari sektöründe kariyer yaptığını
anlatıyor.
2016 yılında Dikili’ye yerleşip
doğayla iç içe çiftlik hayatında
seramik stüdyosunu kurup seramik
çalışmalarına başlayan sanatçı,
“Çeşitli seramik eğitimlerine katılıp
özel derslerle, formlarında sanatsal
bakış açısını ve sırlama tekniğini

Hayrettin Filiz’in yazdığı, Fatih
Elgay’ın yönettiği, 1927 yılında
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pekiştirdim. İlk sergim olması
nedeniyle çok büyük heyecan
yaşıyorum” dedi.
Çok sayıda kişisel ve karma sergiye
imza atan sanatçı Erkut Kavaklı da
desenli kağıt üzerine rapido kalem
çalışmalarında genellikle hayvan
ve insan figürlerine ağırlık verdiğini
söylüyor.
1978 yılından sonra teneke ve
tel malzeme kullanarak eserler
yarattığını dile getiren Kavaklı 1990
yılından sonra ise ahşap kullanmaya
başladığını ve kübikliğin etkili
olduğunu belirtiyor.
Kavaklı, “2000’li yıllarda ahşabın
yanına daha önce kullanmış olduğum
bakır, teneke, çinko gibi malzemeler
girmeye başladı. Halen de öyle
devam ediyorum. Ancak daha
önce çini mürekkebi ile ürettiğim
desenlerim ve eskizlerim artık yerini
flomaster kalemlere bıraktı. Ama
konularım hiç değişmedi hep bir
kaos ve sıkışıklık” diye konuşuyor.

95

KÜLTÜR SANAT

AY VALIK BÜLTENİ

NİSAN 2022

AYVALIK EĞİTİME DESTEK DERNEĞİ
YARARINA, KORİST ÖMER ÖNER’İN
ANISINA KONSER DÜZENLENDİ

ANA, GÖKYÜZÜ DELİNMİŞ
ON yıl önce Mersin’e bağlı
Arslanköy’de sadece kadınları bir
araya getirerek kurduğu tiyatro ile
yola çıkan Ümmiye Koçak, büyük
sanat girişimi olarak nitelendirdiği
“Arslanköy Kadınlar Tiyatro
Topluluğu” ile Ayvalık Belediyesi,
Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde sergilediği performans
ile seyirciler tarafından ayakta
alkışlandı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in titizlikle takip ettiği ve
yakından ilgilendiği iklim değişikliği
konusuna dikkat çekmek için
gösterim programına alınan “Ana,
Gökyüzü Delinmiş” adlı Arslanlar
Köy Tiyatrosu’nun oyunu nedeniyle
salonda boş koltuk kalmadı.
İklim değişikliğine dikkat çekmek
isteyen vekonuyla ilgili yaptığı
oyunla yurtiçi yurtdışı birçok ödül
alan Ümmiye teyze (Ümmiye

96 www.ayvalik.bel.tr

Koçak),kurdukları tiyatroylaiklim
değişikliğiyle ilgili konuları hala
anlatmaya devam ettiklerini söyledi.
Otuzun üzerinde ülke gezen ekip
Ayvalık’a ilk kez geldiklerini ve
büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını
belirttiler. Daha önce farklı konuları
anlatan oyunlarıyla sahne aldıklarını
hatırlatan Ümmiye Koçak, “İklim
değişikliğinden daha önemli bir konu
yok, yolculuğumuz anlatabildiğimiz
kadar gidebildiğimiz kadar sadece bu
konu olacak” dedi.
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Ayvalık Belediyesi Vural Sineması
Nejat Uygur Sahnesi Pazar akşamı
çok önemli bir etkinliğe imza attı;
(AYSAM) Ayvada Sanat Merkezi’nce
Şef Hüseyin Gelici yönetiminde Türk
Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Konserden elde edilen gelir, Ayvalık
dışında eğitim gören üniversiteli
gençlere cansuyu olan Ayvalık
Eğitime Destek Derneği’ne önemli bir
destek sağladı. Öte yandan koroda
uzun yıllar şarkılara renk katan, bazen
solist bazen de korist olarak mikrofon
başına geçen ve geçtiğimiz yıl
yaşamını yitiren Ömer Öner anısına
da türküler söylendi.

Şef Hüseyin Gelici yönetiminde
çeşitli yörelerin türkülerinin
seslendirildiği konser, salonu dolduran
müzikseverlerin kulaklarının pasını
sildi, dinleyenler türkülere eşlik etti.
Konseri izleyenler arasında Ayvalık
Belediyesi Başkan Vekili Merih Arslan,
belediye meclis üyesi Ali Jale ve eşleri
de yer aldı.
Başkan vekili Merih Arslan, Ayvalık
Eğitime Destek Derneği’ne katkıları
nedeniyle korist Hüseyin Öztürk’e
teşekkür plaketi sundu. Gecenin
sonunda ise belediye meclis üyesi Ali
Jale, görkemli konser nedeniyle keyifli
bir gece yaşatan koro şefi Hüseyin
Gelici’ye çiçek vererek katkıları
nedeniyle teşekkür etti.
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