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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.
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.

AYVALIK BÜLTENİ
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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.
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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 yayınımız ve ardından da, “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar
Seçkisi” kitaplarımızın basımını ve tanıtımını gerçekleştirdik.
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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.

3

içindekiler

AY VALIK BÜLTENİ

12

Anadolu Uygarlıkları Müzesi

18

Belediye İşletmeleri Sezona Hazır

22

Tarihi Kentler Birliği’nden Müze Ödülü

24

Mahalleevleri Üretim Merkezi Oldu

26

Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri

28

5. Teferic Küçükköy Şenlikleri

32

Mehmet Başaran Anısına

34

Mavi Bayrak ve Anıt Açılış Töreni

38
4

Ayvalık Belediyesi İkinci Kültür Yayını

www.ayvalik.bel.tr

/ayvalikbelediyesi

42

Midilli Belediye Başkanı’ndan Ayvalık’a Ziyaret

44

Barış Elçileri Ayvalık’ta

46

Köy Ensititüleri Ölmedi

48

Çevreye Saygılı Bir Yaşam Dünya Çevre Günü

50

“Yaza Merhaba Satranç Turnuvası” Sonuçlandı

51

Hayvanseverler Sokaktaki Dostarı Unutmadı

53

Haşere İle Mücadele

54

Ayvalık 88’nci Kez Atasını Karşıladı

56

Ayvalık İlk Kurşun’un 103. Yıldönümü

58

23 Nisan’da Çocuklar Belediye Yönetiminde

59

İŞKUR Hizmet Noktası Yeni Yerinde

60

Ayvalık Belediyesi’ne Üç Ödül Birden

62

Belediye Tiyatrosu Kuruldu

64

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Perde Diyor

66

Altınova’nın da Artık Bir Kütüphanesi Var

67

AYTUGEB 2022 Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

68

Haydi Çocuklar! Hikaye Yazmaya

69

Nazım Hikmet’in Anısına

444 10 66

70

TEMMUZ 2022

Genç Sanatçılar Sergisi

72

Deniz Seviyesinde Tiyatro Ayvalık

74

Ayvalık’ta Kardeş Sesler Söyleşisi

90

Sokaktaki Can Dostlarımızı Yaşatıyoruz

91

Engelliler Haftası’nda “Önce Sağlık”

76

11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali

78

Ayvalık’a Dev İftar Sofrası

92

Fen İşlerinden “Hizmet Seferberliği”

80

AyvalıkGücü Belediyespor 3. Lig’de

94

İki Kavşak Daha Tamamlandı

84

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

96

Paylaşmanın En Güzel Örneği; AŞEVİ

86
89

Ayvalık’ta Tour Of Turkey Heyecanı
UNESCO Dünya Miras Listesi Konuşuldu

5

TEMMUZ 2022

AY VALIK BÜLTENİ
Seçim sürecinde bahsettiğim gibi bu işin özü
kurumsallaşma, mali disiplin ve sonrasında da
hedeflerinize ulaşmaya başlıyorsunuz. Bu konuya
başta değinmemin nedeni eğer paranız yok ise, bir
projeyi hayata geçirme şansınızın olmayacağı gerçeğini
vurgulamaktır. Kamu kurumları ve belediyelerde
konulan hedefte bütçeyi tutturmak da ayrı bir beceri
ister ve biz hedefimizi tutturmuş bulunmaktayız. Şu
anda bütçemiz üç yıl içerisinde hemen hemen iki
kata kadar çıkmış durumda. Ödemelerin dengesini
koruyarak bu bütçelerle projelerimizi hayata geçirmeye
çalışıyoruz. Fon kullanmadan, yeni belediye binamızı öz
kaynaklarımızla tamamladık. Cunda’da yeni bir hizmet
binasını tamamlamak üzereyiz. Hayata geçirdiğimiz yol
çalışmalarımız var.

YAŞLI BAKIMEVI’NI
YAKINDA AÇIYORUZ
Cihan Şişman’ın sağladığı fon ile
yapılan yaşlı bakımevimizin iç mekan
tasarımını ve ihtiyaçlarını belediye
olarak biz karşılıyoruz. Düşünmek,
ortaya atmak ve bunun arkasında
durmak bir vizyon ve sahiplenme
işidir. Ayvalık’ta yaşayanlar bilir
“şu Cennet Tepesi’nde bir mekan
olsa da gidip otursak, bir çay içsek “
derdik, bunu hayata geçirdik. Benzeri
olarak; Amfitiyatro yıllardır Ayvalık’ın
buluşma noktalarından biri olmuştur.
Atıl durumdaki tiyatroyu gereken
Ayvalık’a yeniden kazandırmış olduk.

“KEŞKE”LERI
YAŞAMA
GEÇIRIYORUZ
Başkan Ergin 2024 Mart
ayında yapılacak olan yerel
seçimlere kadar geçecek
olan sürede yaşama
geçirmeyi planladığı
projeleri anlattı.

ALTINOVA’YA KAPALI
PAZARYERI GELIYOR

YAŞAM KOLAYLAŞTIRAN HİZMET
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Yıllardır her seçimde “Altınova’ya pazaryeri
yapacağım” diye herkes vaatte bulunmuştur.
Ancak biz, bölgenin en kapsamlı ve büyük ticaret
yerlerinden biri olan Altınova pazaryerinin ihale
hazırlıklarına başladık. İnşallah kısa zaman
içerisinde Altınova’yı modern ve kapalı bir
pazaryerine kavuşturacağız. Mezbaha bölgesinde
inşaatı süren binaya temizlik hizmetlerini
taşıyacağız. Yeni Mahalle’deki vatandaşlarımız da
artık kokuya ve gürültüye maruz kalmayacak. Eski
binaya da mahalleevi, kreş ve taziye evi gibi bir
proje öngörüyoruz.
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KADINLARIMIZ KOOPERATIF
ARACILIĞIYLA ÜRETIME KATILIYOR
YEL DEĞIRMENLERIYLE KENT ESKI
SILUETINE KAVUŞACAK
Ayvalık’ın siluetine katkıda bulunmak için kentin
sırtlarındaki yel değirmenlerinin kazı çalışmaları yapıldı
ve temeller bulundu. Sadece yel değirmenlerinin
rekonstrüksiyonunun yapılması bölgeyi bir cazibe
noktası yapacaktır. Bölgede müze, kütüphane,
etkinlik salonu, gezinti alanları gibi kompleks bir proje
üretmenin peşindeyiz. Küçükköy Belediye Başkanlığı
dönemimde kazı izinlerini alıp yel değirmenlerini
ortaya çıkarmıştık. Belediye kapatılınca projeler
askıya almıştık, şimdi projelerini hazırlayıp hayata
kazandırmak istiyoruz. Ayvalık’ın turizmine ve siluetine
katkıda bulunmaları açısından önemli projeler.

TARİH
ESKI ÇEŞMELERDEN SU AKIYOR

TARIM

Geçmişte ekşi su denilen, zeytin aralarından hat
çekilerek Rumlar zamanında kurulan çeşmeler
Cumhuriyet yıllarında da kullanılmış, ancak
hatlar patlayınca, şebeke suyu bağlanmış.
Biz, yaklaşık 10 kilometrelik kazılar ile kaynak
suyunu yeniden çeşmelere bağladık. Bu işte hem
emek var hem de geçmişin yeniden canlanması…
Çeşmeler de aynı kapılar gibi Ayvalık’ın
sembolüdür. 34 çeşmeden 17’si hayata geçti.
Yedi de Cunda’da var. Önümüzdeki sene 34
çeşmenin hepsi tamamlanıp kullanıma açılacak.

AKILLI KENT PROJEMIZLE
DIJITAL BELLEK
OLUŞTURULACAK
En önemli çalışmalarımızdan
biri ‘Akıllı Kent Projesi’. İki yıllık
bir çalışma ile milyonlarca evrak
arşivlenecek ve kentin dijital
belliği oluşturulacak. Birçok veriye
vatandaşlar online erişimle ulaşacak.
Çalışmalarına başladığımız bu proje
önümüzdeki yıl içerisinde hizmet
vermeye başlayacak. Ayvalık’ı
gelecek kuşaklara atalarımızdan
aldığımız gibi emanet etmenin
gayreti içindeyiz.
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TARİH

İHTIYAÇ ANINDA VATANDAŞIMIZIN
YANINDA OLDUK
Esnafımızın ve vatandaşımızın her daim yanındayız.‘Karakış
Fonu’yla destek bütçesi oluşturduk. Belli mahallelerinde kapı
kapı dolaşarak eksiklikler ve ihtiyaç listeleri soruldu. 800
aileye bin Türk lirasi yardım yapıldı. Bir o kadar aileye de
300’er TL’lik yardım ve yakacak ihtiyacı olana odun desteği
sağlandı. Bunun yanında pandemiden en çok etkilenen
esnaf kardeşlerimize 1000’er TL’lik yardımda bulunuldu.
110 öğrenciye ise her ay 400 liralık burs desteğinde
bulunmaktayız. Umuyoruz ki bu zor süreçleri hep birlikte
omuz omuza atlatacağız. Ayvalık adına yaptığım veya
yapacağım her şeyi severek yapıyorum ve bu benim görevim.
Daha güzel yarınlar için halkımızın yararına olacak daha
birçok çalışmalar yapacağız hep birlikte.

/ayvalikbelediyesi
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Kadının toplumdaki ekonomik yerinin güçlendirilmesi gerekiyor.
“kooperatifler aracılığı ile kadınlarımızı üretime teşvik etmek”
maddi veya manevi bir destek oluyoruz. Örneğin dikiş
nakış kursu paraya çevrilmediği sürece bir anlamı kalmıyor.
Kadınlarımız emeği ve becerisinin karşılığını almalı. Kurslar
doğrultusunda kadınlarımızın belli bir standartta eğitimini
tamamlamak ve bu standart ile beraber ürettikleri ürünlerin
satışını hızlandırmak gerekir. Kooperatif çalışmalarımızı
ciddi anlamda ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şuan kalabalık
bir kadın grubumuzu kooperatif bünyesinde topluyoruz.
Gümrüğün yanındaki stantları, ticaret anlamında da hareketli
bir bölge olduğu için kooperatif olarak kadınlara tahsis
edeceğiz. Kadınlarımızı bir arada tutmak, birlikte omuz omuza
çalışabilecekleri ve ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri
eğitim, üretim ve satış alanları yaratıyoruz. Zeytin ve
zeytinyağının yanı sıra, kadınlarımızın el emeği ürünlerini
üretebilmesini sağlayabilmek için çabalıyoruz. Bu sistem daha
çalışabilir hale geldiğinde kooperatif üzerinden online satışlar
yapacağız. Biliyorsunuz ki alıcı taraf bir güvence istiyor, o
güvenceyi de kooperatifüzerinden onlara sağlayacağız.

KADIN OYUNLARI FESTIVALI
AYVALIK’TA BAŞLADI

SIRADA BEŞINCI
MAHALLEVI VAR

Ankara Sanat Tiyatrosu ile birlikte Ayvalık’ta
kışın Kadın Oyunları Festival’i düzenliyoruz.
Türkiye’de birçok il ve ilçenin bu festivalde yer
almak istemesine rağmen Ayvalık Belediyesi
Kültür Danışmanı Erkan Cılak’ın da katkıları ile
Ankara Sanat Tiyatrosu iş birliği için Ayvalık’ı
tercih etti. Sadece geçen sene başladığımız ve
yeni bir çalışma olduğu için bu festivali tam
anlamıyla duyuramadık. Bu vesile ile Kadın
Oyunları Festivali’ni de duyurmuş oluyoruz.
Kadın Oyunları’na 2023 yılında beş ülke dahil
olacağı için Ankara Sanat Tiyatrosu, fon için
Dünya Bankası’na başvurdu. Eğer fon sağlanır
ise önümüzdeki sene beş ülke ile beraber biz
Ayvalık ve Ankara Kadın Oyunları üzerinden
sadece Türkiye’nin değil, diğer ülkelerin de
dertlerini dinlemiş olacağız.

Proje kapsamında beşinci mahalleevini açmak
üzereyiz. Kadınlara sunmaya çalıştığımız imkanlar,
kadının üretim içerisinde olması gerekliliği, yeni
doğum yapan kadınlarımızı ziyaret ederek ‘Hoş
Geldin Bebek’ projesi sayesinde anne ile irtibat
kurmak vb. projelerimizle kadın istihdamına önem
veren ve kadınları destekleyen çalışmalarımız
devam etmektedir. Bunun gibi daha birçok
kadınlara yönelik çalışma ve festival gibi
etkinliklere imzamızı atacağız. Ayvalık Belediyesi
olarak kadınlarımızın her daim yanındayız.
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ÖNÜMÜZDEKI IKI YILDA HEDEFLERIMIZ
İKI TEKNE YANAŞMA YERI

ÇEKEK YERINE DÜZENLEME

21 Mayıs 2021 günü yaşanan afette
yüzlerce tekne batmış yüz milyon lira hasar
meydana gelmişti. göreve geldiğimizde
yanaşma yerlerinin yapılması için girişimlerde
bulunmuştuk. Bu facianın ardından
girişimlerimiz sonuç verdi ve iki yanaşma
yerinin yapılmasıyla ilgili çalışmalar, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Ayrıca, yıllarca özel sektör tarafından işletilen
ve aylık 35 Türk liralık sembolik ödemeyi bile
yapmayan firmadan teslim alınan çekek yeri
ile ilgili düzenleme çalışmaları projelendiriliyor.
Alana hem çekek yeri hem de marina yapılması
planlanıyor.

COĞRAFI IŞARET

ROTA

İKI MÜZE BIRDEN
Necdet Bezmen’in koleksiyonunun sergileneceği Anadolu Uygarlıkları
Müzesi’nin açılışını Haziran ayında gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl
mübadelenin 100. Yılı için kurulacak komisyonla müze
çalışmalarını başlatıyoruz.

TURIZMDE ROTA
Ayvalık’ı ziyaret eden
misafirlerimizin kenti daha iyi
deneyimlemeleri için
oluşturacağımız iki rota projesi
yürütmekteyiz. Kurgulanacak
olan rotalar ile kentin önemli
düğüm noktaları ve kent
imgesi yapıları sırası ile ziyaret
edilebilecek.

Yapılar üzerinde bulunan
karekodlar ile yapının orjinal
görüntüsünü ve bilgilerini
görüntüleyebilecekler.
Yönlendirme unsuru olarak
sarı kaldırım taşları
kullanılacak. Bu sayede
rota rahatlıkla
gezilebilecek.

AYVALIK TOST EKMEĞINE
COĞRAFI IŞARET YOLDA
Ayvalık’a has ürünlerin
coğrafi işaret çalışmaları
ciddi anlamda hızlı bir
şekilde yürüyor. Bu projeler
hem turizme hem de kent
ekonomisine katkısı olacak.
En önemli değerlerimizden
biri olan zeytinyağının coğrafi
işareti Ticaret Odası aracılığı
ile yıllar önce alınmıştı. Ayvalık
tostu ve lor tatlısı için ise
projeler hazırlandı ve
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dosyalar tamamlanıp
başvurular yapıldı. Bu
ürünler için geçmişten
bu yana araştırmalar
yapıldı ve Ayvalık ile
ne denli özleştikleri
ispatları ile belgelendi.
Ayvalık’ın tescillenmemiş
birçok yerel lezzeti bulunmakta.
Bunlar için de çalışmalarımız
devam edecektir.

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

IKI TEKNE YANAŞMA YERI
REVIZYON PLAN
ÇALIŞMALARI DEVAM
EDIYOR
Küçükköy Belediye Başkanlığı
dönemindeyken Sarımsaklı ve
Küçükköy’ün imar projelerini
revize ettik. İhalesini yaptık ve
ekip arkadaşlarımız çalışmaya
başladılar. Şu an Sarımsaklı ve
Küçükköy’ün revizyon plan
çalışmaları devam ediyor. Bu
revizyon planı ile Sarımsaklı’yı
kurtarabileceğimizi veya
bir şeyler katabileceğimizi
düşünüyorum. Bu çalışma
5 yıl bekledi ve

MÜZE

tekrar bize nasip oldu. Revizyon
çalışmasının şuan bekleme
sebebi ise sit incelemeleridir. Sit
çalışmalarının sonuçlanmasının
ardından plan çalışması hazır
olunca bu çalışmayı Meclis
gündemine getireceğiz.

MAMA
MAKINEMIZ GELDI
Kendi alanımız olan yaklaşık 20
dönüm üzerinde gayet modern
ve ruhsatlı bir barınak yapmak
istiyoruz. Çünkü Ayvalık’taki
mevcut barınak sit alanı üzerine
kurulduğu için ve hatta arazide

tarihi bir yel değirmeninin
kalıntısına rastlanıldığı için
barınağın ruhsatlandırılma
ihtimali yok. Ayrıca mama
makinesini satın aldık. Mama
makinesi projesi ciddi anlamda
bir tasarrufumuz da olacağını
düşünüyoruz. Geçen yıl bütçenin
1 milyon TL’si mamaya harcandı.
Daha fazla hayvan dostlarımızın
beslenmesini sağlayacağız.
Seçimde de tanık olduğumuz
üzere en büyük sıkıntılardan biri
kimi bu projeleri desteklerken,
kimi de reddediyor. Biz de kenti
bu çalışma ile barıştırmış oluruz
diye ümit ediyoruz.
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ANADOLU
UYGARLIKLAR
MÜZESİ
AÇILDI
Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi
Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki binada
sanatseverlerle buluştu. Necdet Bezmen
küratörlüğünde Ayşe Mina Esen’in
koleksiyonundan seçilen 619 tarihi eser
Ayvalık’ta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK
Başkan Ergin, turizmi, gastronomisi, tarihi, mimarisi, doğası, kültürel kimliğiyle
birçok özgünlüğü içinde barındıran Ayvalık’ın, kültür ve sanat kenti olmasıyla birlikte;
açılışı yapılan Anadolu Uygarlıkları Müzesi’nin, kente çok daha büyük bir
değer katacağını söyledi. Açılış töreni öncesi Sebahat Cihan Şişman
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri
büyük beğeni topladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
kente yeni bir müze kazandırmanın
heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Heykelcik Başı Pişmiş Toprak
Arkaik Dönem (MÖ 750 - MÖ 480)

12 www.ayvalik.bel.tr
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AÇILIŞA ILGI BÜYÜKTÜ
Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi açılış törenine;
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Halk
Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Ayvalık
İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Gömeç Belediye
Başkanı Mehmet İrem Himam, Edremit Belediye

Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler, Manyas Belediye
Başkanı Tancan Barçın, müzenin küratörü Necdet
Bezmen, Şerif Kaynar, Prof.Dr.Ömer Özyiğit, belediye
meclis üyeleri ve Ayvalıklı sanatseverler katıldı.

TEMMUZ 2022

GELECEK KUŞAKLARA KÜLTÜREL MIRAS
Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, müzede 619 eserin sergilendiğini ve
uzun süreli bir çalışmanın sonucunda koleksiyonun
ortaya çıktığını söyledi. Ayvalıkta Yeni bir kültürel
alanı daha yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan
Ergin, “Turizm, doğa, zeytinyağı ve gastronomi
kültürünün yanında kentimize ve gelecek
kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz.
Ayvalık, müzeler kenti olarak da bilinecek,
tanınacak. Müzede Anadolu’nun değişik yerlerine
ait Kalkolitik Çağ’dan günümüze kadar tarihlenen
eserler sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak,
gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım
ve süs eşyaları ile mermerden

yontu eserler yer alıyor. Kalkolitik çağ, tunç
çağları, demir çağı, arkaik dönem, klasik dönem,
hellenistik dönem, Roma imparatorluklarına ait
eserlerin yanı sıra Anadolu’da demir çağın en
önemli uygarlıklarından Urartulara ait eşsiz eserler
Müzede yer alıyor. Anadolu’da yaşamış insanların
binlerce yıllık tarihini ortaya koyan eserleri bir
araya toplayan Müzemiz Ayvalık için çok önemli
bir değer olacak” dedi. Törene katılanlar, gruplar
halinde gezdikleri müzede eserleri ilgiyle izlediler,
eserler hakkında verilen bilgiler, detaylar karşısında
heyecanlarını gizleyemediler.

SIRADA ULUSLARARASI TANITIM VAR
Müzenin yaşama geçirilmesinde
çok büyük emek veren Şerif
Kaynar, maddi ve manevi destek
veren katılımcılara teşekkür
ederek, sırada, müzenin ulusal
ve uluslararası tanımının
bulunduğunu söyledi. Müzenin
küratörlüğünü gerçekleştiren
Necdet Bezmen de, 11 yaşında
başlayan müze sevgisinin her
geçen gün artarak devam ettiğini
hatırlatarak eşiyle birlikte eser
satın almaya başladığını söyledi.
Bezmen, “Evdeki eserler

14 www.ayvalik.bel.tr
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çoğaldıkça onları gerçek
sahipleriyle sanatseverlerle
paylaşmanın zamanının geldiğine
karar verdik. Bana, ‘neden Ayvalık’
diye soruyorlar, Ben bir göçmen
çocuğu olarak bu coğrafyaya,
bu coğrafyanın insanlarına
kendimi yakın buluyorum.
Ayvalık’ta kendimi evimde gibi
hissediyorum. Ayrıca Ayvalık’ta
böyle bir müzenin eksikliği
vardı onu yaşama geçirmenin
mutluluğunu yaşıyorum” diye
konuştu.

Meyvelik
Pişmiş Toprak
Kalkolitik Çağ
(MÖ 5500 / 5000 MÖ 3200)
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Anadolu Uygarlıkları Müzesi
Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında
sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Kemer Bron
Urartu Krallığı (MÖ 9. YY - MÖ 6. YY)
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BELEDİYE İŞLETMELERİ
SEZONA HAZIR

TEMMUZ 2022

HIZMET
KALITESI
ARTIYOR
İlçe sınırları içerisinde bulunan iştiraklerin
belediye bünyesinde işletildiğini hatırlatan
Belediye Başkan Mesut Ergin, Boğaziçi Otel,
Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı
Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır
Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi,
mesire alanıyla; Duba, Kapri ve Kumadası
plajlarının hizmet kalitesiyle sezona hazır
olduğunu söyledi.

Paşa Limanı Sosyal Tesisleri
Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü çatısı altında bulunan işletmeler turizm sezonunun
hazırlıklarını tamamladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Belediyemize ait tüm işletmeler sezona
tam kapasite hazırlandı. Pandeminin ardından verimli bir sezon bekliyoruz.
Tüm Ayvalık esnafına hayırlı işler diliyorum” dedi.

Çamlık Kır Bahçesi
18 www.ayvalik.bel.tr
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YENI TESISLER EKLENDI
Ayvalık Belediyesi’nin sosyal belediyecilik
anlayışıyla geçtiğimiz yıl yeni işletmeler; Cunda
Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi
tesislerinin vatandaşların hizmetine açıldığını dile
getiren Başkan Ergin, “Liman işletmesi ve mesire
alanı hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa
Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı Türkiye’deki
sayılı engelsiz plaj olarak engelli yurttaşlarımıza

hizmet veriyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde
tarihsel boyutta öneme sahip Ayvalık gastronomisi
bünyesinde yer alan mezeler vatandaşların
hizmetine uygun bütçelerle sunuluyor. 200 kişiye
hizmet edebilecek kapasitede bulunan Paşa Limanı
Restoran talepleri karşılayabilmek için yaz aylarında
rezervasyon ile hizmet veriyor” dedi.

Cunda Arka Deniz Plajı

HIZMET SEFERBERLIĞI
BAŞLATTIK
Yaz döneminde hizmet seferberliği başlattıklarına
değinen Başkan Ergin, “Belediye iştiraklerinde
mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla
giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılır hale
getirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlandı.
İştiraklerin hizmet başarısı taraflı tarafsız her kesimin
takdirini toplamaya devam ediyor” diye konuştu.

Cennet Tepesi

HER KESEYE UYGUN

Kapri Plajı

20 www.ayvalik.bel.tr

Ayvalık turizminin lokomotifi
olan belediye iştiraklerinin her
bütçeye uygun olarak vatandaşa
hizmet ettiğini ifade eden Ergin
şöyle devam etti: “Mavi Bayrak
kazandırılarak hizmet kalitesini
artıran iştirakler bünyesindeki
plajlar, yaz aylarında günde
ortalama 5000 yurttaşımızı
konuk ediyor. İştirakler
bünyesinde yürütülen
“Mavi Bayrak”
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; yerel hizmetlerin
yürütülmesinde önemli rol oynayan belediye iştiraklerinin
hesap verebilir, şeffaf ve iyi yönetişim ilkelerinin
öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerine
hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

çalışmaları, “Ulusal Mavi Bayrak
Komitesi” tarafından yakından
takip ediliyor. 2021 Ulusal
Mavi Bayrak Töreni’nin Ayvalık
İlçesinde yapılmasıyla yürütülen
faaliyetler ödüllendirildi.
Ayvalık’ın yıllardan beri sembol
yerlerinden biri olan Kır Bahçesi
dokusuna ve tarihine uygun
olarak yeniden dizayn edildi.
İşletmeler takdir topluyor.”

Duba Plajı
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AMAÇ GELECEK
KUŞAKLARA AKTARMAK

KAHRAMANMARAŞ’TA
GERÇEKLEŞTIRILDI

Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin
korunmasına yönelik politikalara destek
veren Tarihi Kentler Birliği (TKB), bu
değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını
amaçlamaktadır. Bu sebepten dolayı,
müzeciliğin yaygınlaştırılması, kurulduğu
tarihten bu yana TKB’nin temel eylem
alanlarından biri olmuştur. Tarihi Kentler
Birliği, bu amaçlar doğrultusunda, iyi
müzecilik örneklerini özendirmek, yerel
yönetimlerin müze uygulamalarında önder
olma ve koruma bilinci yaratma rollerini
öne çıkarmak amacıyla ‘müze özendirme
yarışması’ düzenlemektedir.

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) ilk kez 2016 yılında
gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, bu
yıl 7. Kez düzenlenmiştir. 15 belediyeden 17
müzenin katıldığı yarışmada, Ayvalık Belediyesi
Küçükköy Kent Müzesi, Yaşam Kültürü Müzeleri
kategorisinde ‘ilçedeki yaşam kültürünü ve göç
olgusunu vurgulaması, sözlü tarih çalışması ile
ilçenin tarihine ışık tutması ve mekân belleğine
katkıları’ nedeniyle ödüle değer bulundu. Yarışmanın
ödül töreni 10-11 Haziran’da Kahramanmaraş’ta
gerçekleştirildi. Başkan Ergin, çalışmada emeği
geçen Ayvalık Belediyesi çalışanları Tarihçi Naz
Öykü Güren, Mimar Soner Büyükdemirel ve Mimar
Fatih Kurunaz’a katkıları için teşekkür etti.

Tarihi Kentler Birliği’nin
(TKB) Düzenlediği 2022 Müze
Özendirme Yarışması’nda,
Ayvalık Belediyesi
Küçükköy Kent Müzesi,
Yaşam Kültürü Müzeleri
kategorisinde ödül aldı.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NDEN
MÜZE ÖDÜLÜ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin zengin
ve köklü tarihi ile adeta açık hava müzesi
konumunda olan Ayvalık’ı aynı zamanda
müzeler şehri yapmak istediklerini hatırlatarak,
Küçükköy’deki kent müzemizin böyle önemli
birödüle değer bulunmasının mutluluğunu
yaşadıklarını belirtti. Başkan Ergin; “2009 –
2014 yılları arası Küçükköy Belediye Başkanlığı
dönemimde hayata geçirdiğimiz,
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Küçükköy Kent Müzesi’nde göç etmenin farklı
renklerini yansıtmaya çalıştık. Göçün ne demek
olduğunun yanı sıra çok değerli eserleri, objeleri
ve etnik kültüre ait birçok ögeyi ziyaretçilerle
buluşturduk.Bu müzenin böyle bir ödül
almasından dolayı çok mutluluk duyduk. Açık
hava müzesi olan Ayvalık’ımızı da müzeler kenti
yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam
edeceğiz” dedi.
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MAHALLEEVLERI
ÜRETİM MERKEZİ OLDU
Ayvalık B
elediyesi
Mahallee
v
altında, fa leri çatısı
rklı alanla
rda
beceri ku
eğitimleri rs ve
ne aralıks
ız
devam ed
iyor.
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Unutulmaya yüz tutmuş, sepet örme geleneği ve deri
işlemeciliği Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri çatısı
altında yeniden hayat buldu. Kurslara katılan kadınlar
ürettikleri el yapımı ürünleri farklı etkinliklerde kurulan
mahalleevleri stantlarında satışa sunuyor. Geçtiğimiz
günlerde Küçükköy Teferic Şenlikleri’nde yoğun
ilgi gören üretici kadınların ürünleri, 2. Hayat Boyu
Öğrenme Etkinlikleri kapsamında Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde kurulacak stantlarda da vatandaşlarla
buluşacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınları hayatın
içine katan projelere ağırlık verdiklerini vurguladı.
Belediye çatısı altındaki mahalleevlerinin, kurslar
sayesinde hem öğrenme ve meslek edindirme merkezi
gibi hizmet verdiğine değinen Başkan Mesut Ergin;
“Mesleki ve beceri kurslarımız, özellikle aile bütçesine
katkı sunmak isteyen kadınlar için önemli fırsat sunuyor.
Ayrıca, farklı alanlarda kurs ve eğitim alan kadınların
özgüveni artmakta, böylece geleceğe daha güvenle
bakabilmektedir. Başta kadınlarımız olmak üzere, imkânı
ve zamanı olan tüm vatandaşlarımızı, mesleki eğitim ve
beceri kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Ayvalık Be
lediyes
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sosyal ve
larımıza
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KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

BAŞKAN MESUT ERGİN
HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN
ÖNEMİNİ VURGULADI
Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri çatısı altında
“2. Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde
çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in önem verdiği konuların
başında gelen mahalleevleri, yıl
boyunca düzenlenen mozaik
kurslarının en güzel örneklerini
ve el emeği ürünleri hayat boyu
öğrenme haftası etkinliklerinde
sergiledi.Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde vatandaşlarla
buluşan mahalleevleri kursiyerleri
ve Başkan Ergin hayat boyu
öğrenmenin önemini hep birlikte
vurguladı.
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Başkan Mesut Ergin; “Üç
gün boyunca devam eden
programımıza vatandaşlarımızın
ilgisi de bizleri sevindirdi. Mozaik
sergisi ve mahalleevleri üretici
kadınlarının ürün stantları Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde
Ayvalıklılarla buluştu. Sarımsaklı
Mahalleevleri bağlama kursu
öğrencilerinin müzik dinletisiyle
şenlik tadında geçen etkinliklerle
2. Hayat Boyu Öğrenme
Haftası’nı da kentimizde dolu
dolu yaşamış olduk” dedi.
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KIRSAL MAHALLELERIMIZDE HIZMETLERIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kırsal
mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor. Mesaisinin
önemli bir bölümünü vatandaşlarla iç içe geçiren
Başkan Ergin, Akçapınar Mahallesi meydanında
gençler ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin
Şalmanlı, başkan yardımcısı Ethem Vardı, belediye
meclis üyeleri Merih Arslan, Semih Varol birim
amirleri ve muhtar Yasin Ataş ile birlikte Akçapınar
Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen
Başkan Mesut Ergin, talep ve önerileri

yerinde dinledi, notlarını tek tek aldı. Mahalle
gençlerinin isteklerini yerinde gören ve birim
amirlerine yerine getirilmesi konusunda talimat
veren başkan Ergin, gençlerin buluşma noktalarına
belediye olarak gerekli desteği vereceklerini
belirtti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Göreve
geldiğimiz günden bu güne kadar olduğu gibi,
Kırsal mahallelerimizde hizmetlerimize aralıksız
devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını
yerinde dinleyip tek tek tespit ediyor ve gerekli
çalışmaları yapıyoruz. Muhtarımız ve mahalle
sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.
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GÜN BOYU EĞLENCE
Teferic Şenlikleri’nin sadece Küçükköy’e değil
Ayvalık genelinde geniş bir bölgeye turizm
hareketliliği getirdiğini söyleyen Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin “Yaklaşık yüz
yıldır bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımız
en küçüğünden en yaşlısına, doğanın uyanışını
karşılamaya, gelenek, görenek ve kültürlerini
yaşatmaya devam etmişlerdir. Teferic ile birlikte,
Boşnak geleneklerinin ve kültürünün gerçek
özelliklerini yansıtarak, onları yaşatarak bu
şenliğin beşincisini gerçekleştirdik.

Bu şenlik kültürel öğelerinin yanı sıra bütün
bölgeye yararı olan bir kapsamda düzenleniyor.
Buradaki stantlarda kadınlarımız el emeği
ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Ziyaretçiler
gün boyu hem lezzetlerin hem de eğlenceli
etkinliklerin tadını çıkardı. Akşam Ağaç Altı
Mevkii’nde düzenlenen konserlerde hem dünya
müzikleriyle hem balkan ezgileriyle eğlendi. İki
gün boyunca devam eden şenlik coşkusu pazar
günü de stant ziyaretleriyle devam etti” dedi.

TEFERİC ŞENLİKLERİ’NE
5. YILINDA DA YOĞUN İLGİ
Geleneksel 5. Küçükköy Teferic
Şenlikleri, renkli görüntülere
sahne oldu. Kortej yürüyüşü ve
açılış konuşmaları ile başlayan
şenlik, iki gün boyunca
konserlerle, gösterilerle,
etkinliklerle dolu dolu ve
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yoğun katılımla gerçekleşti.
Yöresel yiyeceklerin ve
ürünlerin satıldığı stantları
gezen ziyaretçiler,
Küçükköy’ün kültürüne ve
lezzetlerine hayran kaldı.
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KONSERLER RENK KATTI
Katılımcılara sunulacak balkan kültürünün tüm
örneklerinin sergilendiği iki günlük etkinlik
dahilinde, Rumeli müziğinin sevilen sanatçıları
Shukar Muzika ve Havva Karakaş da konser
verdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin
“Geleneksel 5. Küçükköy Teferic Şenlikleri’nde,
binlerce misafirimizi ağırlamak,

bu coşkuyu hep birlikte yaşamak çok güzeldi.
Pandemi yasaklarından sonra Teferic’te sizlerle
tekrar buluştuk ve aynı coşku ve heyecanla
buluşmaya da devam edeceğiz. Sizlerle
beraber her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz.
Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür
ediyorum”diye konuştu.

ŞENLIK COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI
Festival süresince yüzlerce stantta
binlerce katılımcının alışveriş yaptığını ve
gün boyu süren etkinliklerle eğlendiğini
söyleyen Başkan Ergin, Küçükköy’de
şenlik coşkusunun doyasıya yaşandığını
dile getirdi. Teferic Şenlikleri ilk gününde
Ayvalık Belediyesi Küçükköy Hizmet
Binası’nın önünden kortej yürüyüşü ile
başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı,
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müzik ve gösterilerle rengarenk geçen
kortej yürüyüşü Küçükköy Meydanı’nda
son buldu. Ayvalık Kaymakamı Hasan
Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’in açılış konuşmaların ardından Teferic
Şenlikleri için kurulan balkan kültürünün en
güzel yiyecek ve motifli kılık kıyafetleriyle,
hediyelik eşyalarının sergilendiği stantlar
ziyaret edildi.
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MEHMET
BAŞARAN
ANISINA
Her yıl Köy Enstitülerinin
kuruluş yıldönümünde
gerçekleştirilen Fikir
ve Kültür Günleribu yıl
yine sembol isimlerden
Mehmet Başaran anısına
ithaf edildi. Köy edebiyatı
hareketinin şiirdeki önemli
temsilcilerinden biri olan
şair, eğitimci ve yazar
Mehmet Başaran, köy
enstitüsü öğretmenliği,
gezici başöğretmenlik,
ilkokul öğretmenliği, Türkçe
öğretmenliği yaptı.

BÜYÜK ILGI
GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl Ayvalık
Belediyesi ev sahipliğinde
ilki yapılan Köy Enstitüleri
Fikir ve Kültür Günleri
Köy Enstitüleri’nin 82.
kuruluş yıl dönümü olan 16
ve 17 Nisan tarihlerinde
Mehmet Başaran’ın anısına
ikinci kez düzenlendi. Köy
Enstitüleri Fikir ve Kültür
Günleri, geçtiğimiz yıl, köy
enstitülerinin ilk kurulduğu
yer olan ‘Hasanoğlan Köy
Enstitüsü’ ile birlikte Ayvalık
ilçesinde başlatılmıştı.

Etkinlik bu yıl da Vural
Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde Halk TV
ana haber spikeri İrfan
Değirmenci ile tarihçi Prof.
Dr.İlber Ortaylı’nın katılımıyla
gerçekleştirildi. Büyük bir
ilgi gören fikir ve kültür
günlerine; Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, belediye
meclis üyesi Tülay Çankaya,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin
Şalmanlı, İYİ Parti Ayvalık İlçe
Başkanı Gülten Sütçüoğlu
ile aralarında eğitimcilerin
de bulunduğu Ayvalıklı
vatandaşlar katıldı. Söyleşinin
sonunda Yücel Çiçekleri isimli
filmin gösterimi yapıldı.

TEMMUZ 2022

TARIHSEL SÜRECI
ANLATTI

Köy Enstitülerinin kuruluş serüvenini İrfan
Değirmenci tarihsel süreci örneklemelerle
anlattı. Kuruluşunda çekilen zorlukları,
kız ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim
görmeleri nedeniyle yaşanan tepkileri
hatırlatan Değirmenci, bu süreçte binlerce
köy enstitülü öğretmenin yetiştiğini
söyledi. Köy Enstitülerinin kapanış
sürecinin sancılı olduğunu ifade eden İrfan
Değirmenci izleyenlerden sorular alarak
Prof.Dr. İlber Ortaylı’ya yönlendirerek
yanıtlarını aldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kapanışa kadar
geçen sürede enstitülerden çok sayıda
yazar, eğitmen ve siyaset adamının çıktığını
söyledi. Ortaylı, “Dursun Akçam, Talip
Apaydın, Fakir Bayurt, Adnan Binyazar,
Kemal Burkay, Ümit Kaftancıoğlu,
Mustafa Koç, Dursun Kut, Mahmut Makal,
Mehmet Özel, Pakize Türkoğlu, Ali Yüce
ve Tahsin Yücel gibi çok değerli insanlar
bu enstitülerden yetişti.Hayata geçirildiği
17 Nisan 1940 tarihinden bugüne ka¬dar
Türkiye’nin en önemli eğitim ve aydınlanma
modeli olarak bilinen Köy Enstitüleri yine
siyasetçilerin kurbanı oldu” dedi.

MODELI ÖRNEK ALIYORUZ
Ayvalık Belediye Başkan Mesut
Ergin, Yaşama geçirildiği 17
Nisan 1940 tarihinden bugüne
kadar Türkiye’nin en önemli
eğitim ve aydınlanma modeli
olarak bilinen Köy Enstitülerinin,
kuruluşunun 82’inci yılında da
Ayvalık Belediyesi olarak ikinci
kez ev sahipliği yapmaktan
büyük bir mutluluk duyduklarını
söyledi. Başkan Ergin, “Köy
Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri,
köy enstitülerinin eğitime olan
katkısını anlatmaya devem
edeceğiz. Yerel coğrafi üretimin
önemi adına, mahalleevleri ve
kooperatifçiliğe verilen değerle
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birleşerek, öğrenerek, öğreterek,
Belediye olarak Ayvalık’ta yine
ileriki yıllarda da köy enstitüleri
modelini gündeme taşıyacağız.
Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür
Günlerini, geçtiğimiz yıl, köy
enstitülerinin ilk kurulduğu
yer olan “Hasanoğlan Köy
Enstitüsü” ile birlikte geçtiğimiz
yıl Ayvalık’ta başlatmıştık.
Bu yıl da etkinlik sadece
Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Şunu
özellikle vurgulamak istiyorum;
ülkemizde sürekli değişkenlik
gösteren eğitim modellerinin
sürekli tartışma konusu olduğu
ve değişikliğe uğradığı

bugünlerde Köy Enstitülerinin
çok kısa sayılabilecek yaşam
pratiği halâ özlenen bir eğitim
modeli olarak tartışılıyor ve
konuşuluyor. Göreve geldiğimiz
yıldan başlayarak Köy Enstitüleri
modelinin bir benzerini
Ayvalık’ta yaşama geçirdik, bu
ilkeler ışığında da çalışmaya
devam ediyoruz.82 yıl önce bu
ışığı yakan aydınlanma yolunda
önemli bir mesafe kat eden o
günün eğitimcilerini saygı özlem
ve minnetle anıyoruz” diye
konuştu.
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AYVALIK’TA BÜYÜK
DENİZ ÇÖPLERİ
ANITI
Ayvalık’ta, mavi bayraklı plaj sayısını 5’e çıkarmasıyla deniz
temizliğine verdiği önemle dikkatleri üzerinde toplayan Ayvalık
Belediyesi öncülüğünde yaptırılan Büyük Deniz Çöpleri Anıtı,
Duba Plajı’nda sergilenmeye başladı.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Sebahat Cihan
Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nin de ortaklığıyla yapılan
9 katlı bir piramit şeklindeki epoksi anıt, denizlerin
ilk halinden insanoğlu tarafından yavaş yavaş
kirlenmesine doğru geçen evrimi
gözler önüne seriyor.
Bununla yetinmeyen Ayvalık Belediyesi,
TÜRÇEV ve Sebahat Şişman Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencileri 10 metre uzunluğundaki
dev bir tuval üzerine çizilen denizlerin
kirletilmesi temalı resmi de anıtla
birlikte sergileyerek anlamlı bir
çevre mesajı verdi.

/ayvalikbelediyesi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe genelinde
mavi bayraklı plaj sayısının da bu yıl 14’ten 16’ya
yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak,
“Mavi bayrakların sürdürülebilir olması ve uzun vadede
devam edebilmesi için sadece yerel yönetimlere değil,
Ayvalık’ta yaşayan herkese büyük görevler düşüyor.

Biz Ayvalık Belediyesi olarak yıl içerisinde birçok
çevre farkındalığı çalışmaları yaparak bu bilinci hep
açık tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi
ortaklığında 9 katlı bir piramit, bir anıt oluşturduk ve
bu anıtın adını da ‘Büyük Deniz Çöpleri Anıtı’ adını
verdik” diye konuştu.

KIRLILIĞE GIDEN YOL
Anıtta dokuz katman bulunduğunu
ve her katmanda başka bir tema ve
konunun anlatıldığını vurgulayan
Başkan Ergin, anıtın, denizlerin
ilk halinden kirlenmesine doğru
evrilmesinin gösterildiğini söyledi.
Öğrencilerin on metre uzunluğunda
dev bir tuval üzerindeki resimle çok
önemli bir çevre mesajı da vermeye
çalıştığını dile getiren Başkan
Ergin şöyle devam etti: “Aslında
sanatlarıyla çevreye ve doğaya
katkı sunmaya insanları bu konuda
duyarlı olmaya davet ettiler. Ayvalık
bizim için çok kıymetli, deniz ve
kıyılarımız çok fazla.
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gözler önü
seriyor.
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Deniz alanlarımızı hep temiz tutma
mecburiyetimiz var, böyle bir
anıt ve oluşturmaya çalıştığımız
dev resim ile aslında insanlara,
‘Oluşturduğumuz kirliliğin sonucu
budur’ demek istedik. Farkında
değiliz ama dünyamız, plajlarımız,
denizimiz gittikçe daha kötü bir
hale dönüşüyor. Sanayi atıkları
olsun, insanların kendi yaşamlarını
kolaylaştırmak için kullandığı
malzemeler olsun birçok çöp
oluşmaya başladı ve biz bunu tam
olarak nasıl değerlendirip geri
dönüştüreceğimizi bilmiyoruz.
Temelden de bunun eğitimini

almadığımız sürece bu böyle
gidecek. Burada buna değinmek
istedik. İnsanların da buna değer
göstermesini, duyarlı olmasını
bekliyoruz. Bu yapmış olduğumuz
iki eser de bize derin denizlerdeki
temizliğin önemini, etrafımızdaki
alanların temiz kalmasının önemini
ve gelecek nesillere güzel bir ortam
bırakmanın önemini anlatacaktır
diye düşünüyorum. Emeği geçen
herkese tekrar şahsım ve tüm
Ayvalık halkı adına teşekkür ediyor,
herkese Ayvalık Kadar Mavi,
Ayvalık Kadar Güzel bir yaz sezonu
diliyorum” dedi.
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ENGELSİZ PLAJDA
MAVİ BAYRAK ÖDÜL TÖRENİ
Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında yer alan
kafeterya ve plajıyla hemen her kesimden insanın
yararlandığı Duba Plajı’nda “Mavi Bayrak” ödül törenin
ardından göndere mavi bayrak çekildi. Ayvalık Mavi
Bayrak Töreni ve Büyük Deniz Çöpleri Anıtı’nın açılışı
belediye iştirakleri arasında yer alan Duba Plajı’nda
gerçekleştirildi.

ANIT, DÜNYANIN NEREDEN NEREYE GELDIĞININ SOMUT GÖSTERGESI
TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Turizm Bakanı
Prof. Dr. Abdülkadir Ateş de Ayvalıklı gençler tarafından
ortaya çıkarılan eserin çok önemli bir hikâyesi olduğunu
söyledi.

Ayvalık Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi
ortaklığında oluşturulan Büyük Deniz Çöpleri Anıtı ve
10 metre uzunluğunda tuval üzerindeki resimle çok
önemli bir çevre mesajı verildi. Emeği geçen herkesi
gönülden kutladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, “Ayvalık Kadar Mavi, Ayvalık Kadar Güzel
bir yaz sezonu diliyorum. Hem mavi bayrağı hem de
engellilere yönelik kolaylıklarıyla Duba Plajı birçok
kurum ve kuruluşa örnek olacak” dedi.
Duba Plajı’nda düzenlenen törene Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel
Başkanı Abdülkadir Ateş, Burhaniye Belediye Başkanı
Ali Kemal Deveciler, Sahil Güvenlik Komutanı
SG YZB Alper Alemisoğlu,

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, hayırsever
iş insanı Cihan Şişman ve eşi Sebahat Şişman, sivil
toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri,
belediye meclis üyeleri ve Ayvalıklı vatandaşlar katıldı.

Hikâyenin aslının da, dünyanın çevre kirliliği konusunda
nasıl bir gelişim geçirdiğine ilişkin örnekleriyle dolu
olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Abdülkadir Ateş, “Dokuz
kademeden oluşan bu örneklerin en sonunda ise sigara
izmaritleri ve tüm kirliliği gösteriyor. Piramitin en üstünde
ise sadece bir avuç kum kaldığını, kumun üzerinde de bizim
TÜRÇEV’in mavi bayrağı dalgalanıyor.
TÜRÇEV olarak biz istiyoruz
ki; bütün bu kirliliklerin
kaldırılabilmesi için toplumu
eğitmek istiyoruz ve bu bilinç
doğrultusunda da ileriye dönük
olarak da tüm bu olumsuzlukların
zaman içerisinde ortadan
kaldırılıp, doğanın kendi kendini
yeniden tedavi edebileceğine
inanıyoruz.Sadece denizleri temiz
tutmak, su tahlillerinde
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iyi sonuçlar almak yetmiyor.
Tüm bunların yanında bazı
uygulamalar da yapmak
zorundalar. İşte bugün Ayvalık
Belediyesi ve Ayvalık gençleri
tarafından bir okulda kendi
kendilerine inşa ettikleri bu
anıt, dünyanın nereden nereye
geldiğini gösteriyor. Doğal
bir aşamadan; plastik atıklar,
metaller ve sigara izmaritleriyle
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kaplı bir dünya haline gelmiş, bu
anıtı gören insanlarımız herhalde
bundan sonra çevreye karşı daha
dikkatli ve duyarlı bakacaklardır”
dedi.
Etkinlikte; TÜRÇEV Genel
Müdürü Murat Yiğitol, TÜRÇEV
Ege Bölgesi Sorumlusu Doğan
Karataş ve Ayvalık Belediyesi’nin
daire müdürleri de hazır bulundu.
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AYVALIK BELEDİYESİ’NİN İKİNCİ KÜLTÜR YAYINI OLAN

“AYVALIK TARİHİ ÜZERİNE
AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEÇKİSİ”
KİTABI TANITILDI

Ayvalık Belediyesi’nin“Kültür Yayınları” kapsamındaki
ikinci çalışması olan “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik
Çalışmalar Seçkisi” kitabının tanıtım toplantısı Ayvalık
Belediyesi yeni hizmet binası avlusunda geniş bir
katılım ile gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, kültür yayınları arasında ikincisi yer alan
kitabın büyük bir emek ve istek ile
gerçekleştirildiğini söyledi.

11 YAZAR 14 SEÇKIN ESER
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi
Kültür Yayınları kapsamındaki ikinci çalışmamız olan
Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi
kitabını sizlerle paylaşmanın heyecanını taşıyoruz.
Belediyenin kültür yayınları sürecinde sizlerle buluşan
her yeni kitapla, bir anlamda geçmişimizi her yönüyle
öğrenmek ve öğretmek konusunda sorumluluklarımızı
yerine getirmeye çalışan adımları da attığımızı
görüyoruz. Kitabımızda, Ayvalık tarihi üzerine
çalışmaları bulunan akademisyen ve araştırmacıların
yazılarından bir seçki oluşturuldu. Seçkide, 11
yazarımıza ait 14 eser yer alıyor. Bu çalışmalar,
akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin
toplanması ve kitap için hazırlanmış özgün
çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde bir araya
getirildi. Tarih seçkisindeki her bir çalışma, Ayvalık’a
bilimsel bir bakış açısıyla bakabilmemize, onu doğru
anlayabilmemize katkı sağlayacak” dedi.
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ÜÇÜNCÜ KITAP YOLDA
Üçüncü kitabın, değerli fotoğraf sanatçısı Önder
Aksoy’un hem sanatçı kimliğini ortaya koyan hem de
Ayvalık kent belleğine ışık tutan fotoğraflarını bir araya
getirmeye yönelik bir çalışmayı kapsadığının müjdesini
veren Başkan Ergin, “ Basımını planladığımız

dördüncü çalışmamız ise; önemli mübadil kentlerden
biri olan Ayvalık’ın, mübadele izlerini sunmaya yönelik
sözlü tarih çalışmalarından derlenen bir mübadele kitabı
olacak. Bu çalışmalardan sonra, kültür yayınlarımız yeni
projeler üretmeye de devam edecek.

HALKIMIZA ARMAĞAN EDIYORUM
Ayvalık Belediyesi Kültür
Yayınları’nın ikinci çalışması olan
bu kitabımızın editörlüğünü ve
danışmanlığını gerçekleştiren Dr.
Berrin Akın Akbüber’e; kitabın
hazırlık ve basım sürecindeki
çabalarından dolayı Turgut
Baygın ve Taylan Köken’e; kitap
içeriğinin oluşmasına katkıda
bulunan değerli akademisyen ve

araştırmacılarımıza, kitabın
sizlerle buluşması sürecinde
emeği geçen belediye
çalışanlarımıza ve bizleri
destekleri ile motive eden değerli
halkımıza teşekkür ederim.
Kitabımızı, bilim dünyasına, tüm
araştırmacılara ve halkımıza
armağan ediyor, keyifli okumalar
diliyorum” diye konuştu.

AYVALIK’IN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI

AYVALIK KENT ARŞIVI
Kitabımızın yine bir ilke imza attığını belirten
Başkan Ergin, tarihi, mimarisi, doğası, kültürel
kimliği ile birçok özgünlüğü içinde barındıran
Ayvalık’ın, bilim dünyası açısından da çok
önemsenen bir yerleşim olduğunun farkında
olduklarını dile getirdi. Ayvalık üzerine çalışmış
ya da çalışmakta olan bu yayınların sistemli
bir şekilde bir araya getirilmesi, Ayvalık kent
arşivinin oluşturulması açısından büyük önem
arz ettiğine vurgu yapan Başkan Ergin şöyle
devam etti.
“Tam da bu noktadan hareketle, tarih Seçkisi
kitabının bu süreci başlatan ilk çalışma
olduğunu söyleyebiliriz.
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Tabii ki, bu çabanın hem bilimsel alanlardaki
farklı seçkilerle hem de tarih seçkisinin devamı
ile süreceğini belirtmek istiyorum. Akademik
kimliğe sahip bu çalışmaların toplanması ve
yayınlaştırılma çabasının, Endüstriyel Peyzaj
ile Unesco yolunda olan Ayvalık’ımızın, tarihsel
ve kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına,
korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına
katkı sağlayacağına da yürekten inanıyoruz.
Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları projesi
kapsamında, çalışması süren iki kitabın daha
sizlerle buluşacağını ve çıkacak olan yeni
kitaplarımızı elimize alabilmeyi en az sizler
kadar heyecanla beklediğimizi belirtmek
isterim.”
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Ayvalık üzerine yazılmış
mevcut tarih çalışmaları
değerlendirildiğinde bu kitabın,
tarih çalışmalarının sadece bir
bölümünü oluşturacağını ve
bu nedenle akademik seçkinin
hem tarih alanındaki diğer
çalışmalarla hem de farklı
disiplinlerdeki çalışmalarla
devam etmesine yönelik bir
çabanın içinde bulunacağını
hatırlatan Dr.Akbüber, “Bu çaba,
aynı zamanda Ayvalık üzerine
gerçekleştirilmiş çok değerli
akademik çalışmaların tümüne
karşı sorumluluğumuzu yerine
getirmemize ve Ayvalık kent
arşivi ile ilgili çalışmalara katkı

sağlamamıza olanak verecektir.
Ayvalık tarih seçkisinin içeriği,
belgelere dayandırılmayan veya
geçerli sayılabilecek kaynaklarla
desteklenemeyen geçmişin,
tarih biliminin konusu içinde
değerlendirilemeyeceği bilinci
ile oluşturulmuştur. Ayvalık’ın
dünü, bugünü ve yarınını
kapsayan bir sürekliliğin içinde
tarihinin anlaşılabilmesine
katkı sağlanması nihai amaç
olmuştur. Çalışmalar, Ayvalık
kent merkezinden çevresindeki
yerleşimlere uzanacak şekilde
belli bir kronolojik düzende
sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın
içeriğindeki 19.yüzyıl ile

20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar
uzanan döneme ait çalışmalar
geniş bir yer tutmaktadır.
Kitabın, bilimsel literatüre
Ayvalık üzerinden katkı sağlayan
bir çalışma olmasının yanı
sıra, farklı disiplinlerdeki yeni
çalışmaların oluşmasına öncülük
edeceği de muhakkaktır. Birçok
açıdan değerlendirildiğinde
sonuçları ve çıktıları ile uzun
yıllardır akademik mesaisini
Ayvalık üzerine gerçekleştiren
bir bilim insanı olarak, bu seçki
çalışmasının beni de son derece
mutlu ettiğini belirtmek isterim”
diye konuştu.
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Midilli Belediye Başkanı StratisKytelis ile
beraberindeki heyet daha sonra Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret
etti. Konuk heyeti büyük bir konukseverlikle
karşılayan

Belediye Başkanı Mesut Ergin’e görüşme
sırasında belediye meclis üyesi ve Aliağa Deniz
Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ali Jale ve
belediye meclis üyeleri Merih Arslan ile Hüseyin
Ergin de eşlik etti.

KÜLTÜR VE SANAT ETKINLIKLERI
Yapılan görüşmede Yunanistan’ın Midilli Adası ile
Ayvalık arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel
anlamda işbirliklerini sürmesi ve her iki halk
arasında kültürel etkinliklerin yapılabilmesi adına
görüş birliğine varıldı. Yapılacak kültür ve sanat
etkinliklerinin

Dikili-Ayvalık ve Midilli Adası üçgeninde
yapılabilmesinin yanı sıra ilki Dikili-Midilli
arasında düzenlenen her iki halkın gençlerini bir
araya getiren festivalin benzerinin önümüzdeki
yıl Ayvalık’ı da projeye dahil ederek yapılması
fikri benimsendi.

CAZ FESTIVALI GELIYOR
Midilli Adası
Belediye
Başkanı
Stratis
Kytelis

Ayvalık Caz Festivali’nin, Midilli
Adası’nda da her iki ülkenin
müzisyenlerinin katılımıyla
eş zamanlı yapılabilmesinin
de ele alındığı görüşmede;
Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık’taki kültür
rotaları projesini konuk
heyetle paylaştı. Mesut Ergin,
mübadele öncesinden

aktarılan tarihi ve kültürel
mirasların tanıtılmasının
amaçlandığı kültür rotaları
projesinin farklı dillerde
yazılı ve görsel baskılarla
destekleneceğini ve her
kesimin yararlanabileceği hale
getirilmesini amaçladıklarını
kaydetti. Midilli Belediye
Başkanı StratisKytelis de

Ayvalık Belediyesi’nin
gerçekleştirmek istediği
projelere benzer çalışmaları
kendilerinin de yaptıklarını
ve bu projeleri ortak hale
getirebileceklerinin mesajını
verdi. Karşılıklı kültürel
hediyelerin sunulduğu
buluşmada Başkan Mesut
Ergin, ziyaretlerinden dolayı
tüm heyete teşekkür etti.

MİDİLLİ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AYVALIK’A ZİYARET
Yunanistan’ın Midilli Adası Belediye Başkanı
Stratis Kytelis, belediye meclis ve Midilli Ticaret
Odası yöneticilerinin yanı sıra Ege’de Birlikte Var
Olma ve İletişim Derneği (Siniparksy) Başkanı
VillyTentoma birlikte Deniz Hudut Kapısı’ndan
Ayvalık’a geldi.
Çiçeklerle ve sıcak bir şekilde karşılanmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kytelis,
“Burada bulunmamızın nedeni, suyun iki yanındaki
iki halkın dostluğunun

kısa bir aradan sonra yeniden pekiştirilmesine
katkı verebilmektir. Türkiye’de Ayvalık dışında da
Türkiye ile Midilli arasında yeni bir hattın açılması
içinde çalışmalarımız olacak. Dün Atina’da da
onayını aldığımız İzmir-Midilli arasında bir deniz
yolunun açılabilmesi amacıyla İzmir’de belediye
başkanıyla görüşmelerimiz olacaktır. Bunun yanı
sıra uzun yıllar Ayvalık-Midilli arasında olduğu gibi,
İzmir-Midilli arasında da bir deniz hudut kapısı
açılabilmesi için kendisinden destek isteyeceğiz.”
dedi.

SOSYAL ILIŞKI BAĞI KURULACAK
Belediyelerin her iki halk arasındaki dostluk ve
kültürel bağlardan oluşan köprüleri kurmak gibi
önemli bir görevinin bulunduğunu savunan Midilli
Belediye Başkanı StratisKytelis, “Tabi belediyelerin
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bir başka görevi de her iki halk arasında kültürel
ve sosyal ilişki bağlarının da kurulması, her iki
halkın arasında kültürel etkinliklerin yapılmasını
desteklemektir” diye konuştu.
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Pandemi sürecinin dünyada ülkeler arasındaki ilişkileri
yıprattığına değinen Başkan Ergin, bu 25 aylık
dönemde kimsenin mutlu olmadığını belirtti. Başkan
Ergin kayıp olarak nitelendirilen 25 aylık sürecin yoğun
etkinlikler ve ilişkiler ile kapatılacağını söyledi.
Ayvalık ile Midilli arasındaki bağlarını her zaman
güçlü olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Ayvalık
onlar için ne kadar anlamlıysa bizler için de Midilli o
kadar anlamlı. Her iki kentin halkları için de geçmişi
olan yerler. Bizim için de Midilli ve orada yaşayan
halkları çok önemli, çok değerli. Bu dostluğu daha iyi
noktalara taşımayı düşünüyoruz. Halkları yakınlaştırma
çalışmasını gerçekleştiren sivil toplum örgütlerinin bu
çabaları yarın çılgınlık yapmak isteyen politikacılarının
da önünü keser diye düşünüyorum” dedi.

DÜNYA BARIŞI IÇIN DIK DURALIM

BARIŞ ELÇİLERİ AYVALIK’TA
Midilli ile Ayvalık arasında iki yıl
aradan sonra başlayan karşılıklı
seferler her iki kentte de heyecan
yarattı. Midilli’den kalkan
katamaran Ayvalık limanına 154
yolcu getirdi. Yolcuların arasında
bir de barış heyeti vardı. Heyet
üyeleri ayaklarının tozuyla

Ayvalık Belediye Bakanı Mesut
Ergin’i tarihi binada ziyaret
ettiler. Ege’de Birlikte Var Olma
ve İletişim Derneği Siniparksi
Başkanı Villy Tentoma, Başkan
yardımcısı StratisPallis ve
yönetim kurulu üyeleriyle, Ege
Barış ve İletişim Derneği’nden,

Eski Dikili Belediye Başkanı
Osman Özgüven, eski Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç ve Midilli eski
Ayaparaskevi Belediye Başkanı
Aleksandros Evangelinos,
Başkan Ergin’i ziyaret ederek
karşılıklı hediyeler verdiler.

Ege’de Birlikte Var Olma ve
İletişim Derneği Siniparksi
Başkanı Villy Tentoma da 25
ay aradan sonra ilk ziyareti
Türkiye’ye Ayvalık’a yaptıklarını
hatırlattı. Dostlukları daha
sağlamlaştırmanın tek hedefleri
olduğunu dile getiren Tentoma,
barışı güçlendirmek ve
sağlamlaştırmak istediklerini
söyledi. Günlük siyasetin
kendilerini ilgilendirmediğini
vurgulayan

Villy Tentoma, “Dünya barışı
için dik durmaya çalışıyoruz.
25 ay kapıların kapanmasının
ardından, Türkiye’de 25 yıldır
da barış derneği ile irtibat
halindeyiz müşterek çalışma
içindeyiz. 25 ay uzak kalmamıza
rağmen resmen çalışmalarımıza
kesinti vermeden devam ettik.
Türklerle olan ilişkilerimizi
daha geniş bir platformda daha
geniş bir ortama yayılmasını
hedefliyoruz” dedi.

25 aylık kaybedilen sürecin
sosyal ve kültürel faaliyetlerin
başlamasıyla kısa sürede
kapatılacağını ifade eden
Tentoma, halkların birleşmelerini
sağlayacak ve kolaylaştıracak
olan kültürel ve sosyal
faaliyetlerin içinde bulunmanın
her iki ülke halklarını mutlu
edeceğini söyledi.

Ege’de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği
Siniparksi Başkanı Villy Tentoma Başkan
Ergin’e seramikten yapılmış zeytin dalı;
Başkan Ergin’de konuk heyete “bir kahvenin
kırk yıl hatırı vardır” yazılı olan
kahve takımı hediye etti.

BARIŞ IÇINDE YAŞAYALIM
Ege’de Birlikte
Var Olma ve İletişim
Derneği Siniparksi
Başkanı Villy Tentoma
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Başkan Ergin ve Dernek başkanı Villy
Tentoma her iki ülke halklarının barış
içinde yaşamaları konusunda karşılıklı
temenni de bulundular.
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ATAOL BEHRAMOĞLU,
“KÖY ENSTİTÜLERİ ÖLMEDİ”
Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıldönümü olan
16 ve 17 Nisan tarihlerinde Mehmet Başaran’ın anısına
‘Fikir ve Kültür Günleri’ kapsamında Vural Sineması Nejat Uygur
Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününe şair Ataol Behramoğlu
söyleşisi damga vurdu. Türkiye için en iyi eğitim sistemi olan Köy
Enstitüleri’ni dönemin büyük yıldız olarak nitelendiren Behramoğlu, “Köy
Enstitüleri ölmedi; öldürüldü!” dedi.
Söyleşisine Köy Enstitüleri’nden mezun olan yazar, şair ve
edebiyatçıları, onların eserlerini, ilişkilerini, dostluklarını anlatan
Behramoğlu, Fakir Baykurt’tan Talip Apaydın’a, Dursun Akçam’dan
Mehmet Başaran’a kadar tüm yazarların önemli eserlere imza attığını
söyledi. Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü ve Anadolu Garajı kitaplarının
mutlaka okunması gerektiğini dile getiren Behramoğlu, Mehmet
Başaran’ın çok önemli bir şair olduğunu belirtti. Enstitü mezunu
yazarların genel olarak köy öyküleri üzerine yazı ve şiirleri
kaleme aldığını hatırlatan Ataol Behramoğlu, Mahmut Akal,
Emin Özdemir, Adnan Binyazar ve Dursun Akçam gibi
değerli yazarlarınkitaplarında kullanılandilin ve
gramerin özgünlüğüne değindi.

TEMMUZ 2022

Köy enstitülü olarak nitelendirdiği yazarlarla ilgili
anılar geçidi yaptığını vurgulayan ünlü şair, “Köy
enstitülü yazarların başarı temelinde köy konuları,
insan ve doğa ilişkileri yatıyor. Hümanizm olgusu var.
Ki, bu dünya edebiyatında çok önemli bir olgudur,
önemli bir yapı taşıdır. Genel olarak sorumluluk ve
merhamet duygusu önemlidir hümanist edebiyat
dalında. Bunun nedeni de, eğitim aldıkları dönemde
ağırlıklı olarak klasik edebiyat yapıtları okudular.
Dönemin milli eğitim bakanlığı, okullara özellikle
dünya edebiyatından klasikleri öneriyordu. Köy
enstitülerinde de eğitim gören her çocuk dünya
klasiklerini, hümanizmi okuyarak yetişti. Daha
sonra yazın hayatına başlayan yazarlar bu hamur ile
yazılarını kaleme aldılar. Başlarında Sebahattin Ali
gibi öğretmenleri vardı” diye konuştu.
Behramoğlu, Köy Enstitüsü’nden mezun olan
öğretmenlerin, yazarların çocuklarının ve
torunlarının da etkilendiğini, edebiyat ve yazın
hayatını onlara da aşılamış olduklarını söyledi. Şair
Ataol Behramoğlu, 1940 yılında eğitim hayatına
başlayan ve çok partili döneme geçildiğinde
kapısına kilit vurulan

köy enstitülerinin kapatılmasına kimsenin
direnemediğini, yaşamasına ve yaşatılmasına
dönemin siyasetçilerinin sahip çıkamadığını
söyledi. Söyleşinin sonunda konukların sorularını
yanıtlayan ünlü şair, ardından basımı devam eden
kitaplarından birkaç şiir okudu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in
öncülüğünde, Ayvalıklılarla ikinci kez buluşan
Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri
Mazlum Çimen’in eşsiz konseriyle
son buldu.
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MESUT ERGİN,
“HEDEFİMİZ ÇEVREYE SAYGILI BİR YAŞAM,
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN.”
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Ayvalık
Belediye Başkan Mesut Ergin, “22 adası, tabiat parkları, doğal
güzellikleri, pırlanta kumsalları, birbirinden güzel koyları, kırmızı
mercanlar gibi sualtı zenginlikleri, çam ormanları, zeytin ağaçları ve
tarihi kent dokusuyla çok özel bir kent olan Ayvalık’ta hizmetlerimizde
ve çalışmalarımızda çevreye saygılı bir yaşam sürdürüyoruz.
Doğal yaşama zarar gelmemesi için titiz çalışıyoruz
gözümüz gibi koruyoruz” dedi.
Dünyada toprak ve su gibi kaynakların çok hızlı bir şekilde
tüketildiğine dikkat çeken Başkan Ergin, ciddi tehditler ile
karşı karşıya kalmadan bugünden önlemlerin
alınması gerektiğini söyledi.

GELECEK KUŞAKLARA EMANET
Dört bir tarafı çam ormanları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili olan
Ayvalık’ın doğasına saygılı bir yaşamı hedef aldıklarını hatırlatan
Başkan Ergin, “Kentimizi yönetirken çalışmalarımızda doğaya
kesinlikle saygılı bir yaşama esas alıyoruz. İçecek suyumuz var,
tabiat parklarımızdan gelen oksijenle soluyacağımız havamız
da var. Köylerimizde yerel üreticilerimizin atalık tohumlarını
değerlendirdikleri ve ürün aldıkları topraklarımız da var.
Bugün bunlara sahip çıkmak gelecek kuşaklara aldığımız gibi
emanet etmek boynumuzun borcudur. Bu değerler bir gün
elimizden çıkarsa ne kenti yönetmenin ne bu kentte
yaşamanın anlamı kalmaz” dedi.

ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN
YAŞAM
İki yıldır yaşamı evlere hapseden pandeminin yanı sıra, dünyanın
korkulu rüyası iklim krizi gibi çevresel felaketler nedeniyle
insanların kendileriyle ve doğa ile yüzleşmek zorunda kaldığını
dile getiren Başkan Ergin, “Yaşadıklarımızdan şu sonucu çıkardık.
İki yıl boyunca kent olarak dimdik ayakta durduk, paylaştık,
birbirimize destek verdik.
Kent insanı olarak direndik. Bu direnci devam ettirmenin yolu
da bundan sonra, doğa ile uyumlu, çevreye zarar vermeyen
bir yaşam. Temiz hava solumak, denizlerimizi kirletmemek,
zeytinimize sahip çıkmak, kumsallarımızı korumak, pırıl pırıl
koylarımıza bir izmarit dahi attırmamak. Çevreye, doğaya saygılı
bir yaşam. Her yıl göğsümüzü gere gere
Dünya Çevre Günü’nü kutlayalım” diye konuştu.
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“YAZA
MERHABA
SATRANÇ
TURNUVASI”
SONUÇLANDI
AYVALIKLI HAYVANSEVERLER
SOKAKTAKİ DOSTLARINI UNUTMADI

KENDIMIZE, HAYATIMIZA ÖNEMLI
DEĞERLER KATIYOR
Başkan Ergin; “Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen
öğrencilerimize ev sahipliği yapmaktan çok
mutluyuz. Satrancın toplumda yaygınlaştırılmasını,
zamanı öldürmek değil zamanı kendi gelişimi
için değerlendirmeye yarayacak bu oyunun
yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Satranç ile biz
kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı
bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da
yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
Ayvalık Satranç Spor Kulübü ile TSF Ayvalık İlçe
Temsilciliği tarafından organize edilen “Yaza
Merhaba Satranç Turnuvası” sona erdi. Ayvalık
Belediyesi ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün katkı
verdiği turnuva 18- 19 Haziran 2022 tarihlerinde
Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde
yapıldı.
88 lisanslı sporcunun katıldığı turnuva 8 Yaş altı,
12 Yaş Altı, 14 Yaş Altı ve Açık olmak üzere dört
ayrı kategoride gerçekleştirildi. İsviçre sistemiyle
oynanan turnuvayı, Başhakem Acar Aktosun, İl
Hakemi Feyzullah Akkent, İl Hakemi Nahil Filiz, İl
Hakemi Ahmet Aksal ve Aday Hakem Âdem Seçkin
Doğan’dan oluşan hakem heyeti yönetti. Ayvalık
Yaza Merhaba Satranç Turnuvasının açılış hamlesini
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in
açılış hamlesini yaptığı “Ayvalık Yaza
Merhaba” Santranç Turnuvası İsmet İnönü
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, dereceye
giren sporcuların kupa ve madalyaları kulüp
yönetimi tarafından verildi.
Her kategoride ilk üçe giren sporculara ve en iyi
kadın sporcuya kupa, ilk beşe giren sporculara ve
en iyi kadın sporcuya madalya verildi. Bu turnuvada
özel olarak ayrıca; her kategorinin birincilerine
Ayvalık’ta Satranç sporunun oluşmasını sağlayan
ve Ayvalık Satranç Spor Kulubü kurucusu Ahmet
Hamdi Dinler adına özel ödüller dağıtıldı. Açık
kategori ve 14 yaş altı birincilerine bluetooth
hoparlör, 10 yaş altı ve 8 yaş altı birincilerine
bluetooth kulaklık verildi.
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Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda “Dünya Sokak
Hayvanları Günü” kutlandı. Ayvalık Belediyesi,
Kent Konseyi ve Çöplüğün Altın Çocukları
topluluğu işbirliğiyle 4 Nisan Sokak Hayvanları
Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.
Ayvalık’ta Cumhuriyet Meydanı’nda

“Mamanı Al Gel” sloganıyla başlayan etkinlikte;
Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar,
Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, siyasi
partilerin temsilcileriyle, sivil toplum örgütlerinin
yetkilileri, Çöplüğün Altın Çocukları Topluluğu
üyeleri ve duyarlı vatandaşlar hazır bulundu.

ÖZGÜRCE YAŞASINLAR
Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun’un sunumu
ve program hakkında katılımcılara bilgi vermesinin
ardından konuşan Çöplüğün Altın Çocukları
Topluluğu’nun lideri Umut Şen, Dünya Sokak
Hayvanları Günü’nde Köpek Bakım Çiftliğinde
değil- meydanda buluşmak istediklerini belirterek,
“Çünkü sahipsiz sokak hayvanlarının yeri barınak
değil sokaklardır, doğadır. Bizler 5199 sayılı
Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu hükümleri
çerçevesinde özgürce sokaklarda yaşama hakkına
sahip olan bu canların hayatını iyileştirmek için
ilçemizde vicdani ve akılcı altyapıya sahip bir
eylem planı ile çalışmalar yürütülmesi gerektiğini
düşünüyoruz” dedi.
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Havaların
ısınmasıyla de
re, havuz,
durgun sular,
kuyular,
su birikintileri
nde larva
ilaçlama çalışm
alarının
yapıldığını beli
rten
müdürlük yetk
ilileri,
uçkunla müca
delenin de
kesintisiz sürd
ürüldüğünü
hatırlattı.

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

HAŞERE İLE MÜCADELE
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Hazırlanacak eylem planını
dahilinde başlatılabilecek
kısırlaştırma seferberliği
çalışmasının uzun soluklu bir
sürece ulaşabileceğini ancak
kalıcı çözümün de kısırlaştırma
ve sabır ile geleceğini
vurgulayan Şen, “Ancak bu
seferberlikte yerel yönetimler
kadar biz hayvan severlere
de görev düşmektedir. Sokak
hayvanlarının bizlerle sağlıklı
koşullar altında ve toplum
hayatını tehdit etmeyecek
şekilde yaşamalarını sağlamaya
çalışmak hepimizin vicdani
görevidir ve bizler üzerimize
düşen görevi tüm birimlerle
işbirliği içinde gerçekleştirmeye
hazır olmalıyız. Kamuoyunu
bilgilendirerek farkındalık
oluşturmalıyız, bu sebeple
özellikle medya kanallarının
etkin ve yaygın olarak
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kullanılması sosyal medya
üzerinde oluşturmak istediğimiz
bilgi ve destek ağı açısından
oldukça önem arz ediyor.
Çünkü artan sokak hayvanları
popülasyonunu görmezden
gelir ve çatışma oluşturmadan
sürdürülebilir çözümler üzerine
çalışmazsak çok yakın zamanda
istemediğimiz çirkin sonuçlarla
karşılaşacağız. Yaşamakta
olduğumuz bu eşsiz coğrafyaya
yakışır bir düzenleme için bir
bütün olmak ve sorumluluk
almak zorundayız. O yüzden
diyoruz ki; Kısırlaştır, aşılat,
yaşat” ifadelerini kullandı.
Meydanda yapılan etkinliğin
ardından hayvansever
grup, duyarlı vatandaşların
da destekleriyle toplanan
mamalarla ilçede cadde ve
sokaklarda yaşayan hayvanları
besledi.
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Ayvalık Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü tarafından larva
döneminde başlatılan haşere
ile mücadele 12 ay boyunca
aralıksız sürdürülüyor. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“Bahçe, balkon gibi yerlerde uzun
süre açıkta su bırakmamanızı ve
çöplerinizi çöp poşeti ile atmanızı
rica ederiz” çağrısında bulundu.
Havalar ısınmadan, yumurtlama
dönemi başlamadan, kış aylarında
kanalizasyon ve logarlarda sıcak
sisleme (dumanlama) yapılarak
saklanan haşere ile mücadele
yürütülüyor.
Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, larva, uçkunlar için
yeşil alan ve çöp konteynerlerinde
ilaçlama çalışmalarının da program
hava koşulları uygun olduğu sürece
devam edeceğin duyurdu.

Bahar ayı ve ardından sıcakların
bastırmasıyla birlikte larva
üremesinin önüne geçilmesinin
hedeflendiğini belirten Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“Her gün kış aylarında özellikle
kapalı ve sulak alanlarda
üremenin engellenmesi için
larva mücadelesi gerçekleştirdik.
Bu amaçla Ayvalık’ta kış ayları
için potansiyel üreme alanları
belirlenip haritalandırıldı. Kent
genelinde çeşitli bölgelerde ekipler
tarafından yapılan kontrollerle yeni
potansiyel üreme alanları da tespit
edildi. Bu bölgelerde çalışmalar
kış aylarında program dahilinde
gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla
dere, havuz, durgun sular,
kuyular, su birikintilerinde larva
ilaçlama çalışmaları ekiplerimiz
tarafından yapılmaya başlandı.
Uçkunla mücadele de kesintisiz
sürmektedir” dedi.
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ATATÜRK’ÜN AYVALIK’A GELİŞİNİN
88’INCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 88’inci yıl
dönümü kutlandı. Program, Ayvalık Karayolları
29’uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı.
Atatürk’ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden
gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman,

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon
Komutan vekili Piyade Albay Ufuk Çırağ, Ayvalık
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan,
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü,
İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gaziler
ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

TEMMUZ 2022

88 yıl önce, bugün Ayvalık’ı ziyaret eden,
kentimizi ve hemşehrilerimizi ziyaretiyle
onurlandıran ve bizleri bugün o anlamlı
ziyareti nedeniyle gururlandıran Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından
yürüyerek halkın karşısına gelmekten büyük
bir mutluluk duyuyorum.

de bize bu duyguyu yaşatan Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek
almak olmalıdır. Ayvalık halkı sonsuza
kadar Atasına bağlı kalacak, onun izinde
yürüyecek ve onun kentimizi şereflendirdiği
13 Nisanları da en güzel günü olarak
anmaya devam edecektir.

Örnek aldığımız lider 88 yıl önce kentimize
adımını atan, bizlere bugünde aynı gururu
yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun
direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir.
Bizim gibi kenti için gecesini gündüzüne
katan yerel yöneticilere, ülkesi adına emek
verenlere düşen görev

Atatürk’ün hangi kenti ziyaret ettiğinden
çok, aslında hangi kentin Atatürk’ün izinden
gittiği önemlidir...” Ayvalık, Ayvalık halkı,
Ayvalıklılar, bu kentte yaşayanlar daima
Atatürk’ün izinden/yolundan gitmiştir,
bugün de yarın da gitmeye devam
edecektir.

AYNI GÜZERGAH
Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen tören, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı
ile devam etti. Öğrenciler
Atatürk’e armağan ettiği şiirlerin
okunmasının ardından, çelenk
takdimleri ve vatandaşların
Atatürk anıtına çiçek
sunumunun ardından Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin
yaptığı konuşmada, 88 yıl
önce, bugün Ayvalık’a gelip bu
toprakları

ziyaret eden Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
güzergâhından yürüyerek halkın
karşısına gelmekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi.
13 Nisan 1934 tarihinde
Atatürk’ün o günlerde yaptığı
yurt gezileri kapsamında
Ayvalık’ı da 88 yıl önce ziyaret
ettiğini hatırlatan Başkan Ergin
şöyle konuştu:

MÜCADELEDE ILK KURŞUNUN
KENTI AYVALIK
“Atatürk, yanında Birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve
İkinci Ordu Müfettişi İzzettin Paşa olduğu halde 13 Nisan
Perşembe günü saat 18.00’de Ayvalık’a gelmiş, aynı gün saat
19.30’da ise Edremit’e hareket etmiştir.
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BİR BAŞKADIR BAYRAMLARIMIZ
Ayvalık’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet
Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunma
töreniyle başladı. Ardından her zamanki
mutlulukla, coşkuyla, heyecanla Hüsnü Uğural
Stadı’ndaki görkemli törenle kutlamalar devam
etti.
Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman,
Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay İsmail
İbiş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Sahil
Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe
Emniyet Müdürü Turgut Coşkun,

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan,
Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
Şükrü Balkan siyasi parti ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, çok sayıda vatandaşımız
ve bayramını kutlayan gençlerimiz katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Hindistan,
Bulgaristan ve Kazakistan Halk oyunları ekipleri
muhteşem gösterileri ile renk kattılar. Kutlamalar
gençlerimizin hazırladığı muhteşem gösterilerle
Hüsnü Uğural Stadı’nda devam etti. Sporun
kenti Ayvalık’ın başarılı genç sporcularına
ödülleri takdim edildi. Ata’mızın Gençliğe Hitabı
ve Gençlerin Ata’sına cevabı yüzlerce Ayvalık’lı
öğrenci tarafından okundu.

AYVALIK’TA İLK KURŞUN’UN 103. YILDÖNÜMÜ
172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya’nın Ayvalık’ta
ilk kurşun atışının 103. yıl dönümü anısına Cumhuriyet
Meydanı’nda çelenk koyma töreni ardından Alibey
(Cunda) Adası’nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.
Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet
Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin,
Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay İsmail İbiş,
Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu,
Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Sahil Güvenlik
Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu, İlçe Emniyet
Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Onur Yakan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan
Sarı, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayvalık Belediye Başkan
Vekili Dilek Saraçoğlu
yaptığı konuşmada; “Milli
mücadelemiz sırasında Türk
ulusunu yok etme anlayışı
üzerine başlatılan savaşta,
Yarbay Ali Çetinkaya tarafından
düşmana ilk kurşun 103 yıl
önce bugün atıldı. Bugün,
Ayvalıklıların ve Türk ulusunun
onurlarına sahip çıktıkları
kahramanlık günüdür.

56 www.ayvalik.bel.tr

Destan yazılan bugünde
Ayvalığın kahraman insanlarını
saygı ve minnetle anıyorum.
Türk ulusunun şanlı tarih
sayfalarında, öylesine
önemli şehirler, kasabalar,
beldeler vardır ki, onların
isimleri olmadan Türk tarihini
düşünmek mümkün olamaz.
Ayvalık’ta da atılan ilk kurşun
Türk tarih sayfalarında destansı
bir kahramanlığın adı olmuştur.
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İlk kurşunun atılışının
103’üncü yıldönümünde,
ulusu için gözlerini kırpmadan
yaşamlarını hiçe sayan Ayvalıklı
kahramanlarımız Seyit Beyleri,
Haydar Niyazi, Cavit, Ali Beyleri,
İnce Efe, Kır Ağaları ve diğer adsız
kahramanlar ile millî kahraman,
Yarbay Ali Çetinkaya’yı burada
saygı ve rahmetle anıyor, aziz
hatıraları önünde saygıyla
eğiliyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kutlama
mesajında; “Her ülkenin gençleri o ülkenin aydınlık
yüzüdür. Bizim gençlerimiz de ülkemizin aydınlık
yüzü. Bu yüzden Atatürk bu ülkeyi her nesilde genç
kuşaklara emanet etmiştir. 19 Mayıs Atatürk ‘ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramımız
kutlu olsun” dedi.
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23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR BELEDİYE YÖNETİMİNDE

AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN
HİZMET NOKTASI!

23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR BELEDİYE YÖNETİMİNDE
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla belediyenin tarihi hizmet binasında
çocuklarla bir araya geldi. 23 Nisan’da makam
koltuğunu çocuklara bırakma klişesinin dışına çıkan
Başkan Ergin, tüm belediye binasını ve birimleri mesai
sonrası çocukların kullanımına sundu.
Alışılmışın dışına çıkarak çocukların eğlencesine
eğlence katan Başkan Ergin, toplantı sırasında
çocuklara yaptığı sürprizle küçüklerin 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, onlara
oyuncak ve ajanda hediye etti.

BAŞKAN ERGIN’DEN SÜRPRIZ
Toplantı esnasında çocuklara sürpriz yapmadan
önce kısa bir mesaj veren Başkan Mesut
Ergin; “Duydum ki çocuklarımız miniklerimiz
belediyemizi ele geçirmişler. Onlara bir sürpriz
yapalım küçük hediyeler karşılığında belki
belediyemizi geri alabiliriz” dedi. Çocuklara
bayram sevinci yaşatmak için çok anlamlı bir
organizasyon olduğunuve unutulmaz anılar
bırakacaklarını dile getirdi.Başkan Ergin, “Onların
hayal gücüyle belediyemiz çok daha renkli ve
eğlenceli.
58 www.ayvalik.bel.tr
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Mesai sonrası çalışma arkadaşlarım koltuklarını
miniklere bıraktılar. Onlar da bu heyecanı
deneyimlemiş oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki
mutluluk bizim için her şeyden önemli. 23
Nisan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına ve
ülkemiz çocuklarına hediye ettiği bir bayram.
Ayvalık’ımızın dört bir yanında her zaman olduğu
gibi bu yıl da 23 Nisan’ı coşkuyla ve heyecanla
kutlayacağız” dedi.
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Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan
protokol ile Ayvalık Belediyesi İŞKUR Hizmet
Noktası’ndan İŞKUR hizmetlerine ulaşmak
artık çok daha kolay bir hale getirildi. Ayvalık
Belediyesi’nin Gazi Kemal Paşa Mahallesi
Atatürk Bulvarı’ndaki 3 No’lu hizmet binasında
Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan İŞKUR hizmet
noktasında, ihtiyaç sahiplerine çok sayıda
alanlarda hizmet verilecek. İmzalanan protokol
ile Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR arasında
vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmetinin
verileceğini duyuran

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu
noktadaki görevli arkadaşımız, iş arayanların
kaydını alacak veya güncelleyecek. Profile
uygun açık işler sorgulanabilecek. İş başvuruları
alınarak başvurular takip edilebilecek. İşgücü
uyum programlarına başvuru yapmak ve takip
etmek gibi işlemler yapılabilecek” dedi. Başkan
Ergin ayrıca, dileyen vatandaşlara, mesleki
eğitim imkanları hakkında bilgi verileceğini
hatırlatarak, işgücü yetiştirme kurslarına
katılmak isteyenlerle, kendi işini kurmak
isteyenlere ve dezavantajlı gruplara, danışmanlık
hizmetlerinin verileceğini sözlerine ekledi.
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Tiyatromuz da Neyzen Ya
Yaşıyorsa? oyunuyla izleyicilerle
buluştu. Çok beğenilmesi ve
ödüllere koşması bizim için
mutluluk verici. Tiyatro hayatın
ta kendisidir. Tiyatro dünya
kurulduğundan, insan var
olduğundan bu yana yaşayan bir
sanat ve bu sanat dalını Ayvalık’ta
en iyi şekilde yaşatmaya devam
edeceğiz. Ödül alan arkadaşlarımı
kutluyor başarılarının devamını
diliyorum. Biz sanatın her alanında
desteklerimizi sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi.

EN KAPSAMLI DEĞERLENDIRME
Akademik ve araştırmacı jüri ekibinin bu süreçte
takibe aldığı tüm oyunlar, haziran ayında yapılacak
ödül töreni için izlendi. Yeni Tiyatro Dergisi, 200’den
fazla oyunun görücüye çıktığı tiyatro sezonunu en
kapsamlı biçimde ele alan ve bu alandaki tüm birimleri
değerlendirip onları görünür kılan Türkiye’deki hakemli
tek yayın organı. Oyuncudan teknik ekibe, sahne
amirinden yönetmene kadar

her bir yapı ve ayrıntıyı da değerlendiren Uluslararası
Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri
jürisindeki isimler; Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş,
Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Prof.
Dr. A. Didem Uslu, Yetkin Yüksel, Mustafa İri, Şule
Kazgan, Birce Semercioğlu, Neriman Uysal, Sibel
Tomaç, Oğuz K. Oğuz, Hilal Solmaz, Dalya Uçankuş
ve Yavuz Yılmaz’dan oluşuyor.

AYVALIK BELEDİYESİ’NE ÜÇ ÖDÜL BİRDEN
9. ULUSLARARASI YENI TIYATRO DERGISI EMEK VE BAŞARI
ÖDÜLLERI’NIN KAZANANLARI BELLI OLDU
9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı
Ödülleri’nin Anadolu kazananları duyuruldu. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin Tiyatro ve Sanata
Katkı Özel Ödülü’ne değer görüldü. Ayrıca Ayvalık
Belediye Tiyatrosu, Erkan Cılak’ın yazıp yönettiği
Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunuyla; Erkan Cılak ve Alev
Abacı jüri özel ödülü aldı.

TIYATRO HAYATIN
TA KENDISIDIR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Öncelikle bize
bu ödülü layık gören Yeni Tiyatro Dergisi’ne çok teşekkür
ederiz. Göreve geldikten sonra Ayvalık Belediyesi olarak
Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nu kurduk.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve
geldikten kısa bir süre sonra Ayvalık Belediye
Tiyatrosu’nun kurulması için düğmeye bastıklarını,
ancak araya pandemi koşullarının girmesi nedeniyle
girişimi askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi.
Başkan Ergin, “Belediye tiyatrosu kurulmasını
yaşama geçirmek için göreve geldikten sonra
hızlandırdık. Meclis kararıyla yönetmeliği, Kültür
İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilmek
üzere kabul edilmişti. Fakat araya giren pandemi,
eğitim sürecini etkiledi. Kuruluş gerçekleştirildikten
sonra eğitim hazırlıkları baştan sona kadar belediye
bünyesinde tamamlandı. Oyunun perde demesi
Mayıs ayını buldu” diye konuştu.

AYVALIK’TA BELEDİYE
TİYATROSU KURULDU,
99 YIL SONRA, “PERDE”
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1923 yılında
kuruluşu gerçekleştirilen ve yüz yaşına
merdiven dayayan Ayvalık Belediyesi’nin
kanatları altında ilk kez profesyonel belediye
tiyatrosunun kuruluşu gerçekleştirildi.
Gönüllülük ve sözleşmeli oyunculuk esasıyla
modellenen tiyatro Vural Sineması
Nejat Uygur Sahnesi’nde Erkan Cılak’ın
yazıp yönettiği “Neyzen Ya Yaşıyorsa
isimli oyunuyla “perde” dedi.

TIYATRO EKIP IŞI
“Sanat Fabrikası’nda ve daha sonra belediyede
yapılan eğitim çalışmalarında oyuncu olabilecek
tiyatroya gönül veren sanatçılarla kurulan
kadro ile Mayıs ayında perde dedik. kitabı da
basılan oyunumu aynı zamanda oynuyor ve
yönetiyorum ama ekip işi, Fatih Elgay yönetmen
yardımcılığımızı yapıyor

Cumhuriyet döneminin en iyi
aydınlanma evrelerinin geçirildiği
1928-1940 yılları arasında
otuzu aşkın oyunun Türk Ocağı
ve sonrasında kapatılmasıyla
birlikte Halk Evleri’nde 240’ın
üzerinde sergilenmesinin
mihenk taşı kentin Ayvalık
olduğunu hatırlatan Cılak, şöyle
devam etti; “Suskun döneminin
ardından son 15 yıldır,
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aynı zamanda ışık tasarımı da onun eseri.
Müziklerin düzenlemesini Alper Sarıoğlu yaptı,
Hakan Urul,Tayfun Dayan,Gürsel Yarkent, Sinan
Çalğın,Emel Çalış ve Alev Abacı diğer oyuncu
arkadaşlarımız,ama hepsinin oyunun yazımından
itibaren , dekorundan rejisine kadar katkısı var.”

Sanat Fabrikası, Tiyatro Objektif,
TiyatrOda, Şeref Çetin Tiyatrosu,
Gaca Tiyatro gibi özel tiyatrolar
ile kentin tiyatro eksiğini
kişisel ve özel örgütlenmelerle
kapatmaya çalışmaktadır. Dünya
tiyatro tarihinin başlangıcı bu
kent için suyun öte yanında
başlamış ve belediyenin kendi
ismine ait bir tiyatro olmaması,
belediye anlamında bir

yoksunluk olarak görülmekteydi.
Hayalimdi, bundan birkaç sene
önce de, hep sorduğum soruydu,
‘niye belediye tiyatromuz yok?’
diye. Aslında hayalin tam içinde
bulduk kendimizi, sadece Ayvalık
tarihine değil, Balıkesir genelinde
ilk belediye tiyatrosu olması ve
bunu kendi yazdığımız oyun ile
başlamak, bir gurur meselesi”
dedi.
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HEP BIR ORMANIM OLSUN
ISTEMIŞTIM

EĞITIME DESTEK
DERNEĞINE KATKI

Oyunda; Ağaçları yok etmeye çalışanlara karşı
ormana sahip çıkan iki iyi yürekli çocuğun
yaşadıklarının anlatılıyor. Orman perileriyle
örülmüş görsel müzikli kurgu esere fantastik bir
güzellik katıyor. Eseri 2015 yılında kaleme alan
sanatçı Zeynep Sinem, “Hep bir ormanım olsun
istemiştim. Geçen sene yangınlarda kaybedilen
ağaçlarımız için eserimi Yavuz İmsel ile gündeme
getirmeye karar verdik. Yavuz İmsel’in açtığı
tiyatro kursu öğrencilerinden başrollerde Cem
Akkaya, Sinan Yorulmaz görev aldı. Ayşegül Bale
ekibinden Çağla Kızıltan, D. Gözde Üsttaş, M.
Senem Aydın, Ekin Kantekin ve Nehir Uygun
ve diğer yardımcı minik oyuncu Karaca Koçak,
amatör ve profesyoneller birlikte görev aldılar”
diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilk
dört oyunun Eğitime Destek Derneği yararına
yapılmasının oldukça anlamlı olduğunu belirtti.
Başkan Ergin, hem eğitim vererek belki de
geleceğin tiyatrocuları yetişirken bir yandan da
şehir dışında okuyan çocuklara maddi destek
sağlandığını söyledi. Ergin, “Ayrıca çocukların
hikayelerini çocukların oynaması ise daha çok
bir önem kazanıyor. Belediye tiyatrosunun
genişleyen, her kitleye ulaşan bir yapı her yaştan
eğitim alanların oluştuğu bir çatı olacağından
şüphemiz yok” dedi. Ayvalık Belediyesi Kültür ve
Sanat Danışmanı Erkan Cılak da, çocuk oyununu,
Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunuyla eş zamanlı olarak
gençlerle çalıştıklarını söyledi.

AYVALIK BELEDİYE TİYATROSU
“ÇOCUK VE GENÇLİK OYUNUYLA“ PERDE” DEDİ

“

“İkiz Kalpler Ormanı” isimli çocuk oyunu
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde
minik seyircilerle buluştu. Ayvalık’ta
yaşamını tiyatroya adayan yönetmen
Yavuz İmsel, Ayvalık Belediye Tiyatrosu
çatısı altında yeni bir çocuk oyununu
sahneye koydu.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER OYNUYOR
Yazar ve Opera sanatçısı Zeynep Sinem
(Aymete)’nin yazdığı İkiz Kalpler Ormanı isimli
müzikli çocuk ve gençlik oyununun yönetmenliğini
Yavuz İmsel yaptı. Ayvalık Belediyesi Zeytin
Çekirdekleri
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”

Eğitime Destek Derneği Korosu ve Ayvalık Bale
ekibinin desteğiyle Nejat Uygur Sahnesi’nde dört
kez gösterime giren müzikli oyunun bilet satışından
elde edilen gelir Eğitime Destek Derneği’ne verildi.
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AYTUGEB 2022 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

“

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin;
“Altınova yüzlerce
kitapla buluşurken,
bizler de onlar için
yeni bir sayfa açmış
olduk. Herkesi
kütüphanemizden
yararlanmaya
bekliyoruz” dedi.

”
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ALTINOVA’NIN DA ARTIK BİR
KÜTÜPHANESİ VAR
Ayvalık Belediyesi (AYBEGEM) Gençlik ve Eğitim Merkezi bünyesinde,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte, Çağdaş Yaşam Türkel
Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi Altınova Kitaplığı’nın açılışını
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.
Eğitime verdiği önem ve destekleri
her projede uygulayan ve dile getiren
Başkan Mesut Ergin: “2000 kitaplı
kütüphanemizde yetişkin ve çocuk
her yaştan vatandaşımız özenle
seçilmiş eserlere ulaşabilecek. Biz
daha önce Hamdibey Mahalleevi’nde
Ayaklı Kütüphane projemiz ile
bir çok dezavantajlı durumdaki
öğrencimizin eğitim ve öğretimine
destek olduk.
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Altınova’da da AYBEGEM ile birçok
öğrencimizin eğitimine katkı sağlıyor
ve başarılı öğrenciler hazırlıyoruz.
Burada çok sayıda öğrencimiz iyi
liseler kazandı, önemli dereceler elde
etti. Bunun yanında Altınova’da tüm
yaş guruplarına hitap eden herkese
açık bir kütüphanemiz oldu. Buradan
eğitim gören öğrencilerimiz de
yararlanacak, gelip istedikleri esere
kolayca ulaşabilecek” dedi.

Ayvalık Turizm Geliştirme
Birliği’nin (AYTUGEB)
2022 yılı Olağan Seçimli
Birlik Meclisi Genel
Kurul toplantısını İsmet
İnönü Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi İsmet
İnönü Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantıya
Ayvalık Belediyesi ve
AYTUGEB Başkanı Mesut
Ergin başkanlık yaptı.
Yeni Birlik Meclisinin
oluşturulması, yeni
Birlik Encümeninin
oluşturulması ve görev
dağılımı, Birlik Tüzüğünün
14. Maddesine göre
3 kişilik Plan ve Bütçe
Komisyonunun kurulması,

2021 yılı birlik
encümeni faaliyet
raporunun görüşülerek
oylanması, 2021 yılı
birliğe ait gelir-gider ve
bilançonun görüşülerek
oylanmasının ardından
dilek ve temennilerle
sona eren toplantı
turizm paydaşlarının da
katılımıyla gerçekleşti.
Başkan Mesut Ergin;
“Bu genel kurulda; daha
güzel, daha yaşanılır ve
sürdürülebilir bir turizm
için tüm paydaşlarımızı
AYTUGEB’e destek
olmaya davet ediyor,
Sorunsuz, bol kazançlı
bir turizm yılı geçirmeniz
dileğiyle, sevgi ve saygılar
sunuyorum” dedi.
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HAYDİ!
ÇOCUKLAR
HİKAYE
YAZMAYA!
Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik
ve Çocuk Kütüphanesi iki ayrı kategoride 2. Nejat Hürbaş
Hikaye Yarışması düzenledi. 6, 7 ve 8’inci sınıflar için
“Deniz Vefakar Bir Dosttur” 3,4 ve 5’inci sınıflar için ise
“Çocukluğumuzun Güzel Dünyası: Mahallemiz”
yarışma konusu olarak belirlendi.

Nejat Minibaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocuklardan yoğun bir
katılım beklediğini belirtti. Ergin, uzun bir sahile sahip olan,
yaşamını deniz kıyısında geçiren insanların iç içe yaşadığı
bu iklimde çocukların anlatacakları ve yazacakları birçok
hikayenin bulunduğunu söyledi.

Minik öğrenciler için belirlenen “Çocukluğumuzun
Güzel Dünyası: Mahallemiz” konusunun, Ayvalık
yaşamının ve kültürünün oluşumunda belirleyici
bir unsur olan tarihi kent sokaklarını, kültürünü ve
geleneklerini çocukların gözünden dinlemenin çok
keyifli olacağını belirten Belediye Başkanı Mesut
Ergin, “Gerek evinde gerekse sokakta en sevgi ve
şefkat dolu ilişkiyi kuranlar çocuklardır. Ayvalık
tarihi sokaklarıyla, zeytinyağı fabrikalarıyla, sabun
atölyeleriyle, çok farklı kültürlerin bir arada olduğu
kadim bir kent. Ev ve sokakta olsun, okul ile ev
arasında olsun.Bu kenti çocuklar doyasıya yaşıyor.
Onların gözünden kenti tanımak ve öğrenmek ayrı
bir renk katacak Ayvalıklılara. Yörenin kültürünün
oluşmasındaki başat rolünü çocukların gözünden ve
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onların dünyasından görmek bu duyguyu çok merak
ediyoruz” diye konuştu.
Öğrenciler yarışmaya okulları aracılığıyla veya
bireysel olarak katılabilecek. İsteyenler ise
şartnameyi, parlakemel.95@gmail.com adresinden
temin edebilecek. Birinciye bin, ikinciye 750,
üçüncüye 500, birinci ve ikinci mansiyona 250 Türk
lirasıödül verilecek olan yarışmanın seçici kurulu
Adnan Saracoğlu, AytülAkal, Erdem Seçmen, Fatih
Erdoğan ve Gülten Dayıoğluisimlerinden oluştu.
Yazıların son gönderim tarihi 15 Eylül 2022, seçici
kurul tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların
açıklanması 30 Eylül 2022 ve ödül töreni 15 Ekim
2022’de gerçekleştirilecek.
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NAZIM’IN ANISINA
Nazım Hikmet Ran 59.ölüm yıldönümünde
gazeteci yazar ve dramaturg Hayrettin Filiz’in
anlatı ve şairin hayatına ait bilinmeyen belgeler
ve videoların gösterildiği gecede anıldı. Gecede
ilk gazetede çıkan şiirleri, edebiyat savaşları,
mahkum olması, ölüm orucu Romanya’ya
kaçışı, Vera oğlu, çizimlerle dünya literatürüne
girişine kadar birçok konuya değinildi. Belgelerle
gösterilen gecenin sonu,

Nazım Hikmet’in bilinmeyen ölüm, defnedilme
belgesel görüntüleriyle sonlandı. Yine Nazım
Hikmet’in internete düşmemiş Vera ile olan
görüntüleri kendi sesi eşliğinde yayınlandı.
Arşivci olan Hayrettin Filiz, birçok belgenin
aslını da izleyenlerle paylaştı.Ayvalık Belediyesi
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar da
yaşandı.
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DAHA IYI YERLERDE GÖRELIM
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin
sanata ve sanatçıya değer veren bir
kent olarak, genç sanatçılarımızı, sanatçı
adaylarını sanat galerisindne ağırlamaktan
büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Başkan Ergin;Göreve geldiğimiz andan
itibaren sanatı Ayvalık‘ın her noktasına
yaymayı hedefledik.Bu hedefimizi
gerçekleştirirken usta sanatçılarımızla
birçok işbirliğimiz oldu. Bunun yanı
sıra genç sanatçılarımızı da hiç yalnız
bırakmadık.

GENÇ SANATÇILAR
SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
Ayvalık Belediyesi
Orhan Peker Sanat
Galerisi, Sebahat-Cihan
Şişman Güzel Sanatlar Lisesi
Görsel Sanatlar Bölümü’nün
Yıl Sonu Resim Sergisi’ne
ev sahipliği yaptı.19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik
Ve Spor Bayramı’nda
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin’in açılışını
yaptığı sergide Ayvalık’ın
genç sanatçılarının eserleri
binlerce kişi tarafından
ziyaret edildi.
Sebahat-Cihan Şişman
Güzel Sanatlar Lisesi’nin
10, 11 ve 12 sınıflarındaki
öğrencilerin yıl boyunca
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Orhan Peker Sanat Galerisi’nde genç
sanatçılarımızın eserlerini beğeniyle
ziyaret eden sanatseverleri görmek
bizleri mutlu etti. Öğrencilerimiz de
neredeyse ustalarını aratmayacak eserlerle
ziyaretçileri buluşturdu. Ayvalık’ın geleceği
gençlerimizin sanat üretimine katkı
sağlamak, onlara her anlamda destek olmak
bizim görevimiz. Ayvalık gençliğine yakışır
bir sergi oldu, öğrencilerimizi daha iyi
yerlerde görmeyi diliyoruz“ dedi.

25 ahşap oyma ve kabartma
eser de sergide yerini aldı.
12. sınıfların desen ve grafik
alanındaki enstalasyon
çalışmaları dahil tüm eserler
sanatseverlerden tam not
aldı. Ayvalık’a değer katan
çalışmalar kapsamında her
sene bir tema ile yola çıkan
öğrenciler bu yıl Ayvalık’ın
tarihi noktalarından
Macaron
sokaklarını canlandırdılar.
Macaron’un tarihi evleri,
yapıları ve sokaklarının
resmedildiği eserler
ödüle layık görüldü.
çalışmalarından yaklaşık 80
eser sergide sanatseverlerle
buluştu.

71

KÜLTÜR SANAT

AY VALIK BÜLTENİ

TEMMUZ 2022

“FESTİVALLER AYVALIK
TURİZMİNE VE DOLAYISIYLA
İLÇE EKONOMİSİNE ÇOK
CİDDİ KATKILAR SAĞLIYOR”

DENİZ SEVİYESİNDE TİYATRO İLE
AYVALIK’A YILDIZ YAĞDI
Deniz Seviyesinde Tiyatro
Festivali; tiyatro ve müzik
dünyasının ünlü isimlerinin yer
aldığı dört günlük festivalde;
Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur
Kaya, Levent Ülgen, Dolunay
Soysert, Nilperi Şahinkaya,
Tülin Özen, Serkan Keskin ve
İbrahim Selim gibi ünlü isimler
sanatseverleri tiyatroya doyurdu.
Festivale;Oğuzhan Uğur,

Mirkelam, Kalben, Dolu Kadehi
Ters Tut konserleri de ayrıca renk
kattı.
Deniz Seviyesinde Tiyatro
Festivali’nin Genel Koordinatörü
Bensiz Yılmaz, festivalin
felsefesinin isminde gizli olduğunu
belirterek festivali Ayvalık’a
taşımakla ne kadar yerinde bir
karar aldıklarını söyledi. Yılmaz,
“Biz bu festival için bir grup genç

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hedeflerinin
Ayvalık’ı kültür ve sanatın başkenti haline getirmek
olduğunu söyledi. Bir ilçe ölçeğinde bakıldığında
Ayvalık’ın çok ciddi organizasyonlara ev sahipliği
yaptığına dikkat çeken Başkan Ergin, “Bu açıdan
ele aldığımızda ben Ayvalık’ın kültür ve sanatın
başkenti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela
yıl içerisinde Deniz Seviyesinde Tiyatro ile üç ayrı
festival etkinliğimiz oluyor. Bunun yanı sıra da
film festivalimiz, jazz festivalimiz gibi onlarca ülke
genelinde ses getiren organizasyonlara ev sahipliği
yapıyoruz. Tüm bunlara dışında organizatörlerin
hazırladıkları kültürel ve sanatsal etkinlikleri hesaba
katmıyorum bile. Çünkü Ayvalık pek çok anlamda
birçok özelliği barındıran bir kent. Tarihi ve kültürel
dokusu, doğal güzellikleri, gastronomisi, insanı, havası,
suyu ile cazibe merkezi konumunda olduğu için
ilçemiz pek çok sanatsal ve kültürel etkinliğe yönelik
projeleri de üretir duruma geldi” dedi.

ÇOCUK OYUNLARI
VE ATÖLYELER
Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri
Koordinatörü Erkan Cılak da, festival
dahilinde düzenlenen çocuk oyunların
tamamen ücretsiz geçekleştirildiğini
söyledi. Cılak, “Bu oyunların yanı sıra
atölyelerdeki eğitimleri de yine çok önemi
tiyatro oyunları verdiler. Bu atölyeleri
yetişkinler de izledi dopdolu bir festival
yaşadık bu yıl Ayvalık’ta” dedi.

olarak yola çıktığımızda, sanatın
ulaşılabilirliğini İstanbul, Ankara,
İzmir gibi metropol kentlerden,
biraz daha kıyı şehirlerine
indirmek ve sonrasında da
sanatın ulaşamadığı her noktaya
götürebilmeyi hedefledik. Bu
gayemizle de bu esprili ve bizim
de her geçen sene içimize daha
çok sinen bu isim ortaya çıktı”
dedi.

İYİ Kİ AYVALIK’A GELDİK
Festivali organize eden ekip üyelerinin Ayvalık’ı
bildikleri ve çok sevdikleri için organizasyonu
Datça’dan Ayvalık’a taşıdıklarını anlatan Bensiz
Yılmaz, “Aynı zamanda Ayvalık, tarihten bu
zamana kültür ve sanatın beşiği olmuş bir kent.
Hem Yunan mitolojisi ile tiyatronun doğduğu karşı
kıyılar, hem de Anadolu
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uygarlıklarının yaşadığı ve sanatın bu topraklarda
doğmuş olması bu kararı almamıza sebep
oldu. Bunun yanı sıra da içinde bulunduğumuz
yüzyılda, Ayvalık’ın kültür ve sanatın merkezi olma
yolundaki ciddi gayreti ve bu yöndeki atılımları, bu
festivalin yolunu Ayvalık’tan geçirmemize neden
oldu. İyi ki de oldu” diye konuştu.
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Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nin Ayvalık’ta
ilk kez organize edildiğini ve bundan sonra da
geleneksel hale getirileceğine işaret eden Belediye
Başkanı Mesut Ergin, “Festivalde ünlü oyuncular
ve ünlü sanatçılar yer aldı. Tiyatro gösterimleri,
konserlerin yanı sıra festival kapsamında çocuk
oyunları ve

tiyatro atölyelerini de halkımızla buluşturduk.
Festivale katılanlar dolu dolu dört gün yaşadılar”
diye konuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, kültürel ve sanatsal festivallerin ilçe
turizmine ve dolayısıyla ilçe ekonomisine çok ciddi
katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

73

KÜLTÜR SANAT

AY VALIK BÜLTENİ

TEMMUZ 2022

DOSTLUK VE BARIŞ MESAJLARI
Açılışta Ege Barış Derneği Başkanı Bülent Tanık ve Midilli’de
kurulu bulunan kardeş örgüt Siniparksi’nin genç başkanı Willy
Tentoma dostluk ve barış mesajları verdiler. Ege Barış ve İletişim
Derneği Başkanı Bülent Tanık, “Siniparksi, Ege’de Bir arada
var olma ve İletişim sözcüklerinin Yunanca karşılığıdır, dernek
adına yaraşır biçimde 25 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte.
Her iki derneğimiz de barış aktivistleri ve dönemin belediye
başkanları Osman Özgüven (Dikili) ve Stratis Pallis (Midilli)
öncülüğünde 1980’lerde başlatılan barış dayanışma ve
demokrasi etkinliklerinden kaynaklanmıştır. Ölümle yarıştırmak
ya da karşılaştırmak değil ama bunların ölümden ağır, biteviye
travmalar yarattığı ortadadır. Kökünden koparılıp, yaşlı ve çocuk
sorumluluğu ile bilmedik toplumlara göç etmek ve yaşamak
zorunda kalanların Suriye ve Ukrayna kitlesel göçlerinin
gösterdiği gibi çoğu kadınlardan oluşuyor. Sığınmacıları,
özellikle kadınları “tavşanlar gibi ürüyorlar” diye konuşanlara
sözüm var; bu dil ırkçı ve cinsiyetçidir. Niyet o değilse, bilgisiz,
ötekileştirici hakaretamiz ve çatışma kışkırtıcıdır. Duymuş
olmaktan utanç duyuyorum” dedi.

Ege Barış ve İletişim Derneği’nin düzenlediği Kardeş
Sesler söyleşilerinin ilki Ayvalık Belediyesi’nin
ev sahipliğinde Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

KARDEŞ SESLER SÖYLEŞİSİ
AYVALIK’TA YAPILDI
Covid-19 pandemisi
nedeniyle iki yıldır kesintiye
uğrayan, kültür, sanat, halk
oyunları, söyleşiler, tiyatro
gösterileri ve Küçükköy
Teferiç Şenlikleri gibi kente
renk katan etkinler ardı
ardına sanatseverler ile
buluşmaya başladı. Hafta
içinde iki yıl aradan sonra
Hıdırellez şenlikleri Çamlık Kır
Bahçesi’nde açıkhava etkinliği
olarak kutlandı. Bu tür
Açıkhava etkinliklerine hasret
kalan vatandaşlar müzik
eşliğinde doyasıya eğlendi.
Öte yandan Ayvalık Cunda
(Alibey) Adası Kültür Merkezi
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sezonun ilk etkinliğine ev
sahipliği yaptı. Ayvalık
Belediyesi ile Ege Barış
ve İletişim Derneği’nin
ortaklığında, “Kardeş
Sesler Söyleşileri” etkinliği
Cunda (Alibey) Adası Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Söyleşiye; Gazeteci, Yazar,
Barış İçin Kadın Girişimi
Winpeace Kurucu Üyesi
Zeynep Oral ile Yunanistan’ın
başkenti Atina’dan Barış, İnsan
Hakları ve Cinsiyet Eşitliği
Aktivisti, Barış İçin, Kadın
Girişimi (Winpeace) Kurucu
Üyesi
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Fotini Sianou konuşmacı
olarak katıldı. Kardeş Sesler
söyleşilerinin birincisi
Cunda (Alibey) Adası Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ege’nin iki yakasından
farklı yerleşmelerde
sürdürülecek söyleşilerin
ilkinin konuşmacıları gazeteci
ve sendikacı Fotini Sianou
ve gazeteci ve Pen Yazarlar
Birliği Türkiye Başkanı
Zeynep Oral’dı. Toplantının
kolaylaştırıcılığını Ege Barış
ve İletişim Derneği 2. Başkanı
Zeynep Altıok üstlendi.

Fotini Sianou

AYVALIK MÜBADIL KENT

Zeynep Oral

Zeynep Oral ve Fotini Sianou, “Winpeace” Kadın Barış Hareketi
Ağı’nın 2000’lerin hemen başındaki kuruluşu ve bugüne kadarki
çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Erkeklerin savaşkan
eğilimlerini ve politikacıların iradesiz, edilgin, ilkesiz tutumlarını
eleştirirken, barışı kurma iradesinin kadınların doğasında
var olduğunu, barışın kadınların eseri olacağını ve savaşların
kaçınılmaz değil durdurulabilir olduğunu vurguladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplantı sonunda,
Ayvalık’ın mübadil kenti olduğuna işaret ederek, barışın
anlam ve değerini kendi ailevi deneyimlerinden bilen bu
kentin başkanı ve temsilcisi olarak konuşmacılara teşekkür
etti ve bu buluşmayı anımsatacak birer plaket ve çiçek
sundu. Toplantı Ayvalık Rembetiko Korosu topluluğunun iki
dilli muhteşem konseri ile tamamlandı. Midillili Siniparksi
Derneği yöneticileri Ayvalık Rembetiko Topluluğunu Ada’da
daha çok Türkçe sözlü şarkılardan oluşacak bir konser için
ısrarla davet ettiler.

75

KÜLTÜR SANAT

AY VALIK BÜLTENİ

TEMMUZ 2022

FESTIVAL YÜZ AKIMIZ OLMAYA DEVAM EDIYOR

TİYATRO FESTİVALİ
11’İNCİ KEZ “PERDE”DEDİ

Ayvalık Tiyatro Festivali’nin yanı
sıra Dünya’da ilk kez başlatılan
ve geçtiğimiz aylarda ikincisi
gerçekleştirilen Kadın Oyunları
Festivali’ne ve bu yaz itibariyle de
Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali’ni
eklediklerini hatırlatan Belediye
Başkanı Mesut Ergin şöyle devam
etti: “Tiyatro yaşasın büyüsün
diye 99 yıllık belediyemizde bir de
Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunu
gerçekleştirdik. Ne kadar çok
izlersek, izlettirirsek, sıkıştığımız
dijital çağdan gerçek sanatlara
yönelirsek o kadar kaliteli bir yaşam
ve düşünce biçimine ulaşacağımız
kesindir. Ayrıca coğrafyanın yaşam

sebebi olan Zeytin Hasat Festivali
dışında bu yıl 11’inci kez perde
diyecek olan bu festival yüz akımız
olmaya devam ediyor. Bizim belediye
olarak destek olmamızın yanında
esas olan tüm Ayvalık halkının
bugüne kadar sahip çıktığı gibi
bundan sonra da sahip çıkmasıdır.
Festivali 2010 yılında başlatan ve
bugünlere kadar gelmesinde emek
veren, “Mustafa Kemal Atatürk’ün
izinde hayat damarlarımızdan biri
ve en önemlisi olan sanatla bağımızı
koparmamak için sıkı sıkıya direnen”
tüm Tiyatro Festivali emekçilerine
teşekkür ediyor, iyi bir festival
geçirmenizi diliyorum.”

AYVALIK HALKI DA BU ETKINLIKLERIN
PAYDAŞI OLACAKTIR

Ayvalık’ın en köklü kültür sanat etkinliklerinden
11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, iki yıllık
pandemi yasaklarının ardından perdelerini açtı.
Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı’nda
başlayan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet
Meydanı’ndaki etkinliklerde, tiyatro grupları
sanatseverlere adeta görsel bir şölen sundu. Yunan
sirtakisinden, Türk halk oyunlarına kadar çeşitli dans
gösterileri ilgiyle izlendi. Sokak Sanatları Atölyesi’nin
performansları, dans gösterileri ve Ayşecik Çocuk
Tiyatrosu’nun oyunları sergilendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin açılış konuşmasında turizmin
yanında Ayvalık’ın kültür sanat
kenti olduğunu vurguladı. Birlikte
daha nice etkinliklerle Ayvalıklı
sanatseverleri buluşturmak
dileğinde bulunan Başkan Ergin,
Pandemi nedeniyle iki yılAdır
yapılamayan festivalin, yeniden
sanatseverleri bir araya getirdiğini
söyledi.

AYVALIK, KÜLTÜR VE SANAT KENTIDIR
Öncelikle etkinliklere engel koyan,
yaşamı durduran, hayatının genel akışını
bozan mağduriyetler, hastalıklar ve
benzeri durumlarla bir daha toplumların
karşılaşmamasını gönülden dilediğini
hatırlatan Başkan Ergin, “Daha
önce Küçükköy Belediye Başkanlığı
dönemimde de takip ettiğim ve elimizden
geldiğince destek olduğumuz Ayvalık
Tiyatro Festivalini 11’inci kez yapmanın
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
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Bilindiği gibi; festival ve etkinliklerin en önemli
özelliği uzun soluklu olmasıdır. Etkinlikler
devam ettiği sürece o kentle o festival kaynaşır
ve bağdaşır. Elbette ki Ege Denizi’nin karşısında
binlerce yıl önce antik Yunan Tiyatrosu
başladıysa, iki yaka bu kadar çok mübadele
yaşadıysa, sırf bu nedenle bile tiyatro en
çok, kentimize Ayvalık’ımıza yakışıyor. Hatta
sadece tiyatro değil, tüm sanat disiplinleri için
vazgeçilmez bir kenttir Ayvalık, turizmin yanında
kültür ve sanat kentidir Ayvalık” diye konuştu.
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Festival eş koordinatörü Dilek Canbay da yaptığı konuşmada, “Sanat,
her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, ön yargının, eşitsizliğin, sömürü
ve istismarın yok edileceğine dair insan iradesinin ve insan var oldukça
asla tükenmeyecek olan umudun adıdır. Sanatla yeni bir dünya kurmak
mümkündür. Festivaller bu şiarın paylaşıldığı kolektif sanat alanlarıdır.
Yurtiçinden birçok tiyatro ekibinin yanı sıra yurt dışından da katılımcıların
ve sanat etkinliklerinin festivalimizde olması için çabaladık. Farklı etkinlikler
ve oyuntürleri, çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşi
ve deneysel çalışmalar ile festival bir paylaşım ve üretim alanına dönüşecek,
Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır” dedi.

PANDEMIDEN SONRA NE MUTLU KI YENIDEN BIR ARADAYIZ
Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan
Cılak ise, tiyatro için Ayvalık’ın tarihi boyutunun çok
önemli olduğunu dile getirdi. Cılak, “1928-1940 yılları
arasında o zamanki Türk Ocakları, İdman Yurdu Temsil
Kolu ve ardından Halkevleri sayesinde Ayvalık’ta 34
oyun, 400’ün üzerinde sergilenmiş. Savaştan yeni
çıkmış, nüfusu belli

bu kentin sayısı, o dönem İstanbul Darulbedayı ile
yarışmış, örneği başka bir kentte yoktur. Suskun bir
dönemin ardından, 2000’li yıllardan sonra dernekler,
özel girişimler ile son on yılda tiyatro hareketlenmiş
durumda. Bu sene de Belediye Tiyatrosu kurularak
kurumsal biri girişim yapıldı. Nice 11, 21 ve 51 yılların
olması dileğiyle” diye konuştu.

TIYATROSEVERLER
SOLUKSUZ IZLEDI
11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, “Profesyonel”
oyunuyla perdelerini açtı. Bir edebiyat adamı, bir
sekreter ve bir gizli polisin heyecan dolu hikayesini
anlatan “Profesyonel” tiyatro oyunu Ayvalık Sanat
Fabrikası’nda tiyatroseverlerle buluştu. İstanbul
Devlet Tiyatrosu oyuncuları büyük bir keyifle izlendi.
Tiyatro ve sinemanın usta sanatçıları Bülent Emin
Yarar ve Yetkin Dikinciler’in oynadıkları “Profesyonel”
adlı oyun tiyatroseverler tarafından iki saat boyunca
soluksuz izlendi ve ayakta dakikalarca alkışlandı.
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İftar saatini beklerken Başkan Ergin eşi Canan Ergin ile binlerce
Ayvalıklının doldurduğu sofradaki vatandaşlarla neredeyse tek tek
ilgilenerek sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYVALIK’A
DEV İFTAR SOFRASI

Ayvalık Belediyesi tarafından tarihi At Arabacılar
Meydanı’nda (Dr. Fazıl Doğan) bin 500 kişinin
katıldığı dev bir iftar gerçekleştirildi. Belediye
Başkanı Mesut Ergin’in ev sahipliğinde
düzenlenen iftarda;
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Ayvalık Mutfağı’nın en leziz
damak tatlarından oluşan
menü ile oruçlarını açan
vatandaşlarına seslenen
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
Ramazan ayının insanları
birbirine yakınlaştıran önemli
bir dönem olduğuna işaret
ederek, “Böylesi önemli bir
dönemde bir arada olmaktan
dolayı mutluluk duyuyorum.
Ramazan ayı boyunca iftar
sofralarına katıldık, o güzel

ortamlarda, dostlarımızla,
arkadaşlarımızla değerli
Ayvalıklı hemşehrilerimle
bir arada olduk. Ama gönül
isterdi her evin kapısını
çalıp her sofraya konuk
olayım. Tabii bunun mümkün
olamayacağı için böylesi
bir iftar sofrası düzenledik.
Dostlarımla da burada
olmaktan, bu paylaşımda
bulunmaktan mutluluk
duyuyorum” diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Jandarma
Komutanı Onur Yakan, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş
topluluğu hazır bulundu.
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3. LIG’DE
Şampiyon olduktan sonra play-off
karşılaşmalarında TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 1-1
beraber kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci
maçında Tekirdağspor’u 2-0 mağlup etmeyi
başarmıştı. Ancak play-off karşılaşmaları statüsü
gereği kırmızı-beyazlı ekibin 3. Lige çıkması için
TKİ Tavşanlı Linyitspor- Tekirdağspor

karşılaşmasına kalmıştı. Avantajlı durumdaki
TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegöl’deki karşılaşmada
Tekirdağspor’a 2-1 mağlup olması, Tavşanlı’nın
galip gelmesi halinde 3. Lige çıkacak takımın
penaltılarla belirlenmesi ihtimaline karşı sahada
olan Ayvalıkgücü Belediyespor ve yüzlerce
taraftarını sevince boğdu.

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsleyen Ayvalıkgücü
Belediyespor, play-off karşılaşmalarının son maçında Tekirdağspor’un,
TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup etmesi sonucunda 3. Lige çıktı.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis
üyeleri, kırmızı-beyazlı yöneticiler ve yüzlerce
kırmızı-beyazlı taraftarın izlediği maç sonrasında
yer gök adeta kırmızı-beyaza boyandı.

Suat Taş

Başkan Mesut Ergin, Ayvalıkgücü
Belediyespor’un 3. Lig’e yeniden
dönmesinden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Başarı, kulüp yönetimi,
teknik kadro ve futbolcularla, vefakar
taraftarın kenetlenmesi ve 3. Lige
döneceklerine inanmış olmasının
bir sonucudur” dedi.

Şampiyonluk Dönemi Kulüp
Başkanı
Hedefimiz, sezon sonunda şampiyon
olup, 2. Lige çıkmak. Başarıda emekleri
olan başkanımız, yönetim kurulu, teknik
kadro, sporcular, taraftar ve Ayvalık
halkına teşekkür ediyorum.

Mehmet Yıkılmazdağ
Teknik Direktör

Yorulmadan, bıkkınlık nedir bilmeden
başarıya olan inancımızı hiç yitirmedik.
Şampiyonluk ve 3. Lig Ayvalık halkına
hayırlı ve uğurlu olsun.
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DENIZCILIK VE KABOTAJ
BAYRAMI COŞKUYLA
KUTLANDI
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“

Güne özel olarak
hazırlanan çelenk,
Sahil Güvenlik botuyla
şehit denizcilerin ruhuna
izafeten ilçe protokolü
tarafından denize
bırakıldı.

”

Ardından Ayvalık Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları
çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi. Pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır
yapılamayan 100 metre Serbest Yıldızlar, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Büyükler
yarışlarının yanı sıra günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma yarışları
izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.
Ayvalık’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı’nın 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda, Atatürk anıtı
önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve
istiklal marşıyla başlayan kutlamalar, şiirlerin
okunması ve denizcilik okulu öğrencilerinin
ant metnini okumasıyla devam etti.
Meydandaki törenlere; Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Ayvalık Jandarma Karakol
Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Sahil Güvenlik
Komutanı SG Kuzey Ege Grup Komutanı
Binbaşı Emrah Kadir ÇAKIR, Ayvalık Liman
Başkan Fırat Çengel, belediye meclis üyeleri,
mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve
vatandaşlar katıldı.
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57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU’NUN

MANİSA-AYVALIK ETABI TAMAMLANDI

AYVALIK’TA

“Tour Of Türkiye”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı
Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ile il ve ilçe daire amirlerinin karşıladığı turun
5. Günü olan Manisa-Ayvalık etabını, Hollanda
temsilcisi Team DSM’den Avustralyalı Sam Welsford
kazanırken, ikinciliği Alpecin-Fenix’ten Belçikalı
Jasper Hilipsen, üçüncülüğü ise Human Powered
Health’tan Hollandalı Arvid de Kleijn elde etti.

Ayvalık’ın Altınova ve Küçükköy
mahallelerinden ilçeye giriş yapan
bisikletlilerin finişi ise Ayvalık
Marina önünde gerçekleşti.

HEYECANI YAŞANDI

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından
“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen; 14 ülkeden 25 takım
ve 160 sporcunun pedal çevirdiği 57.nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) 5’inci etabı Ayvalık’ta tamamlandı.
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BAŞKAN ERGİN;
“UNESCO’NUN KALICI
LİSTESİNDE KARARLI
ADIMLARLA
YÜRÜYORUZ”

Gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin,
şampiyonanın yüzlerce ülkenin
televizyon ekranlarında
canlı olarak yayınlandığını
hatırlatarak, “Böylesi bir
etkinlikte Ayvalık’ın görünür
olması ilçemizin tanıtımı
açısından çok önemlidir.
Bu anlamda böylesi dev bir
etkinliğin gerçekleşmesinde
emek veren herkese çok
teşekkür ederim” dedi.

UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Emekli Büyükelçi
Gürcan Türkoğlu ve Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan
Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan ile birlikte
“Dünya Mirası Listesi ve Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası
Sürecinin” konuşulduğu panel Ayvalık Belediyesi Vural Sineması
Nejat Uygur Sahnesinde gerçekleştirildi.

Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu
yaptığı konuşmada “Ayvalık’ta bugüne
kadar yapılan çalışmaların doğru yolda
olduğu izlenimini edindim. UNESCO’nun
felsefesine, standartlarına uygun olduğunu
gördüm. Görevim süresince birçok farklı
yerin de başvuru dosyasını incelemiş biri
olarak Ayvalık’ın dosyasının çok daha farklı
olduğunu söyleyebilirim” dedi.

BIR SEMPOZYUM ÜÇ ÇALIŞTAY DAHA

Şampiyonanın Ayvalık’taki finiş etabında hazır
bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz ise, coğrafyası ile eşsiz bir kent
olan Ayvalık’tan böylesi önemli organizasyonun
geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Dünya’nın gözünün şampiyonada olduğunu
savunan Başkan Yılmaz,
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“Balıkesir’imizden, Edre mit’imizden,
Akçay’ımızdan geçecek olan bu şampiyonada
sporcuları bu etapta karşılamak bizim içinde
onur verici. Bu tür organizasyonlar sadece
Balıkesir’imize değil, Türkiye’mize de çok şey
katıyor. Geçtiği her güzergahta ciddi manada
bir alt yapı ve reklam bırakıyor” diye konuştu.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin panelin
açılış konuşmasında “Ayvalık’ın UNESCO’nun
kalıcı listesinde yer alması konusunda kararlı
adımlarla yürüyoruz. Bu süreçte başından beri
desteklerini esirgemeyen kurum ve kişilere
buradan çok teşekkür ediyorum. 2009-2012
UNESCO Daimi Büyükelçimiz, 2014-2016
UNESCO Milli Komitemizin Başkan Yardımcılığı ve
2015 yılında UNESCO 40. Dünya Miras Komitesi
Başkanlığı görevlerini yürütmüş Büyükelçimiz
Gürcan Türkoğlu’na da buradan en büyük
teşekkürü ediyorum. UNESCO Dünya Miras
Listesi adaylık sürecinde son bir yıl içinde, COVİD
şartlarına da dikkat ederek Ayvalık hakkında
çalışmaları, araştırmaları olan otuz kişi, sekiz
kurum ve altı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla

çok sayıda görüşmeler gerçekleştirdik. Bundan
sonraki süreçte ise 2022 yıl sonuna kadar dokuz
panel, bir uluslararası sempozyum ve üç çalıştay
düzenlenecek. Bu panel UNESCO Dünya Miras
Listesi adaylık sürecimizde içine girdiğimiz ve daha
fazla katılım ile yürütülecek yeni çalışmalarımızın
başlangıcı oldu. UNESCO’nun kalıcı listesinde yer
alacağımız günleri çok yakında görmek dileğiyle,
herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum”
dedi. Başkan Ergin; “Ayvalık Kaymakamı Hasan
Yaman ve değerli katılımcılar ile birlikte çok
verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Daha fazla
katılım ile yürütülecek yeni çalışmalarda buluşmak
ve UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alacağımız
günleri çok yakında görmek dileğiyle” diye
konuştu.
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SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI
KISIRLAŞTIRIYORUZ, AŞILIYORUZ,
YAŞATIYORUZ
Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
ekipleri, sürdürdüğü kısırlaştırma faaliyetlerini
daha geniş kitlelere ulaştırmak ve daha fazla
sokak canlısının kısırlaştırılmasında rol almak
için hayvanseverlerle işbirliği doğrultusunda
girişim başlattı. Son üç yılda bin 743 erkek ve
dişi köpek, üç bin 502 erkek ve dişi kedi olmak
üzere toplam 5 bin 245 sokaktaki dostlarımızın
kısırlaştırılması gerçekleştirildi. Sokaktaki kedi
ve köpek dostlarımızın kısırlaştırılıp tekrar
yaşam alanlarına dönmesine büyük önem

ENGELLİLER HAFTASI’NDA
“ÖNCE SAĞLIK”

veren ekipler, talepler doğrultusunda bu
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar
randevulu olarak, 0530 672 81 63 numaralı
telefondan veteriner işleri müdürlüğüne
ulaşıp detaylı bilgi alabilir. Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların desteği
ve belediyenin de katkılarıyla Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda yaşayan
kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının yanı sıra
beslenme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Son üç yılda

5 bin 245

kedi ve köpek
kısırlaştırıldı

“Engelliler Haftası” nedeniyle gerçekleştirilen
çeşitli etkinliklere katılan engelli vatandaşların,
ağız ve diş sağlıkları da ihmal edilmedi.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı Özel Çocuklar
Eğitimevi’nde Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş
Hekimleri Derneği tarafından engelli bireylerin
ücretsiz diş taraması gerçekleştirildi. Dernek
hekimleri, her engelli bireyin dişlerini kontrol
etti, önerilerde bulundu, yapılması gereken acil
tedaviler tamamlandı.Engelli bireylere özel ağız
ve diş sağlığı tedavileri yapıldı.
Şenliklerin yanında engelli bireylerin diş ve ağız sağlıklarını
da düşündüklerini dile getiren Başkan Ergin, ücretsiz diş
taraması çalışmanın çok büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan
Ergin, “Hafta boyunca engelli bireylerimize ücretsiz ağız ve
diş taraması başlattık. Çocuklarımız bundan sonra hayata
sağlıkla gülümseyecek. Biz vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur
içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği’ne
katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Engelliler
Haftası’nda çok sayıda
şenlik düzenlediklerini
engelli bireylerin keyifli
bir hafta geçirdiklerini
hatırlattı.
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YAZ SEZONUNDA YAŞANAN YOĞUNLUK NEDENIYLE BOZULAN,
YIPRANAN CADDE VE SOKAKLARDA ONARIM VE YENILEME
ÇALIŞMALARI KESINTISIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

“Bu işin ustalarıyla
çalışıyoruz.”

AYVALIK BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ EKİPLERİNDEN

HİZMET SEFERBERLİĞİ
GÖREVE GELDIĞIMIZ GÜNDEN ITIBAREN
TITIZ BIR ÇALIŞMA SERGILENIYOR
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, kent merkezi,
Altınova, Cunda, Sarımsaklı
ve Küçükköy mahallelerinde,
cadde ve sokaklara bugüne
kadar 251 bin metrekare
kilittaşı, 48 bin metrekare de
bordür döşendiğini belirtti.
Başkan Ergin, göreve geldiği
günden itibaren tarihi kent
sokaklarında titiz bir çalışma
sergilendiğini hatırlatarak,
15 bin metrekare zartaşı
döşemesinin bu işin ustaları
tarafından gerçekleştirildiğini
söyledi.
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Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından Cunda
(Alibey) Adası giriş yolu ile
Değirmen bölgesinde zartaşı
döşenmesinin, Çataltepe
mevkine ise kilittaşından
kaldırım ve yol yenileme
çalışmalarının yapıldığını,
Küçükköy kavşağının güvenli
hale getirildiğini, diğer dönel
kavşaklarda da projelendirme
çalışmalarının tamamlanmak
üzere olduğunu hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler
Müdürlüğü’ne bağlı Duba Plajı tesisinde, engelli
vatandaşların plaja ulaşımlarının daha rahat
sağlanması amacıyla 75 metre uzunluğunda kilit
parke taştan oluşan engelli yolunun yapımının da

bitirildiğine ve hizmete açıldığına değinen Başkan
Ergin, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerinin, yürütülen çalışmaları Altınova
Mahallesi’nde aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Altınova Şehitler Parkı’nda yeşil alanların bakımı ve çevre
düzenlenmesi çalışmalarının yanı sıra, Altınova köy yolları; Yorgun
ve Polis siteleriyle sanayi mevkisinde yol iyileştirme çalışmalarının
tamamlandığını dile getiren Başkan Ergin, “Ekipler, kış mevsimiyle
birlikte yollarda oluşan çukurları temizleyerek ıslah etti, altyapı
çalışmalarını tamamladı. Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk
nedeniyle bozulan, yıpranan cadde ve sokaklarda onarım ve
yenileme çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. Altınova’da kent
merkezini sahile bağlayan Ulus Caddesi’nde (İtfaiye Yolu) on
bir bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi de bu yıl sonunda
tamamlanacak” dedi.
Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme
çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Ergin, asfalt, beton
kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için yeni
yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Yaz, kış
dinlemeden
yol, kaldırım b
akım,
onarım ve yen
ileme
çalışmaları
devam ediyor.

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.
Küptaş ustalarından oluşan ekiplerin tarihi
kent sokaklarında ihtiyaç duyulan yollarda
döşeme çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen
Başkan Ergin, Ayvalık genelinde tüm
mahalle ve köy vasfından çıkıp mahalleye
dönüşen alanlarda da kilittaş, bordür,
oluk, granit küptaş (zartaşı) döşenmesinin
planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.
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AYVALIK BELEDİYESİ
2 KAVŞAĞI DAHA AKILLI,
MODERN VE GÜVENLİ
HALE GETİRDİ
Son olarak tamamlanan
Armutçuk Sahil İtfaiye ve Kırlangıç
Kavşakları, peyzajıyla karbon
salınımını azaltıyor ve kullanım
kolaylığıyla trafikte rahatlama
sağladı.

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 ve
Kırlangıç kavşağında düzenleme
çalışmaları sona erdi.
Ekipler mesai saati gözetmeksizin program
dahilinde yapım çalışmalarının ardından
peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme,
levhalama işlemlerini gerçekleştirdi.
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Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin
bağışladığı kurban etlerini özenle hazırlayarak
sıcak aş olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaya devam edecek.
Her gün 600 haneye sıcak yemek desteği
veren Ayvalık Belediyesi Aşevi, hayırsever
vatandaşlara “Kurban Bayramında Dayanışma
Zamanı ” sloganıyla destek çağrısı yaptı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bağış
yapan hayırsever vatandaşlardan makbuz
karşılığı teslim aldığı kurban etlerini özenle
hazırlayarak, yıl boyu sıcak aş olarak ihtiyaç
sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak.
Kurban Bayramı boyunca üç ton yediyüz
kilogram et bağışı toplayan Ayvalık
Belediyesi, Kurban etlerini bağışlamak isteyen
vatandaşların etlerini yenilenen Aşevi’nde
bulunan soğuk hava depolarında uygun şekilde
muhafaza ederek yıl boyunca ihtiyaç sahibi
vatandaşlara dağıtımı yapılacak yemeklerde
kullanacak.

PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ;
AYVALIK BELEDİYESİ AŞEVİ
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin
bağışladığı kurban etlerini özenle hazırlayarak
sıcak aş olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaya devam edecek. Her gün 600
haneye sıcak yemek desteği veren Ayvalık
Belediyesi Aşevi, hayırsever vatandaşlara
“Kurban Bayramında Dayanışma Zamanı
”sloganıyla destek çağrısı yaptı. Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bağış
yapan hayırsever vatandaşlardan makbuz
karşılığı teslim aldığı kurban etlerini özenle
hazırlayarak, yıl boyu sıcak aş olarak ihtiyaç
sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak.
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Hizmetleri geniş kitlelerce takdir gören
ve her gün aralıksız 600 haneye ulaşan
Ayvalık Belediyesi Aşevi’ni hayırseverler de
destekleriyle büyüttü. 220 kişiden 3 bin 200
kilogram kuzu eti, 471 kilogram dana eti ile
toplam 3 bin 700 kilogram bağış alan aşevi bu
bağışları yıl boyunca vatandaşlarına ulaştırdı.
Sosyal hizmetler konusuna hassasiyetle
önem ve öncelik veren Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin; “Paylaşmanın en güzel
örneklerini Aşevi’nde yaşıyoruz. Paylaşmanın
ve dayanışmanın en güzel örneği olan kurban
bayramında, iyilikler paylaştıkça çoğaldık
gerçekten bu paylaşımda vatandaşlarımız
bizlerle kurban etlerini paylaşarak iyilikleri
çoğalttılar. Biz de ilk günden bu yana olduğu
gibi aralıksız olarak özenle hazırladığımız sıcak
aşlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
sofrasına ulaştıracağız. Hayırseverlerimiz
ve vatandaşlarımız arasında böyle bir köprü
kurmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

220 kişiden 3
bin 200 kilogram
kuzu eti, 471
kilogram dana
eti ile toplam 3
bin 700 kilogram
bağış alan aşevi
bu bağışları
yıl boyunca
vatandaşlarına
ulaştırdı.
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