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Üç ayda bir yayımlanır,
para ile satılamaz.

Merhaba,

Hiç kuşku yok ki, Ayvalık, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin 
bulunduğu merkezlerden biri ve bu alanda her geçen yıl biraz daha zirveye yaklaşıyor, hem 

nefasetiyle hem Ayvalık adıyla zirveyi zorluyor. 

Ayvalık’ın zeytinlikleri kentin yüzde 41.3’üne yayılmış durumda. Ayvalık zeytinyağının kalite 
üstünlüğü bir başka deyişle, “Coğrafi İşaret” sahibi olması nedeniyle giderek daha geniş bir 

coğrafyada hiç tartışma götürmeksizin kabul görüyor, aranıyor ve bilinirliliği artıyor.
Geçtiğimiz yıl covid-19 pandemisi elimizi kolumuzu bağladı. Etkinliğimizi gerçekleştiremedik. 

Bu yıl ise; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO 
Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Esnaf Birliği ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliğiyle yola çıkarak 

daha da güçlendik. 
Zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini ve tadını yediden yetmiş yediye hemen 
herkes biliyor ve kabul ediyor. Ancak, daha etkin biçimde hatırlatmak ve bu yolla zeytinyağı 

tüketimini artırmaya yönelik katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da 16.Uluslararası Ayvalık Zeytin 
Hasat Festivali’nde bir araya geldik.

Her fırsatta zeytinyağının sağlığa olan yararını ve milli bir yağ olduğunu vurguluyoruz. Türkiye’de 
150 milyon üzerinde meyve veren zeytin ağacı var. Bunların sadece 2 milyonu Ayvalık’ta. Ancak 
zeytinyağı dendiğinde akla ilk Ayvalık geliyor. Ayvalık, Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllardan beri 

eline aldığı zeytinyağı bayrağını hala dimdik taşıyor. Zeytin altından değerlidir. 

Festival ayrıca “tarih, mimari, doğa ve lezzet kenti” olan Ayvalık’a ilgi çekmek, kente her yıl daha 
fazla sayıda yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamak gibi bir işlev de görüyor. Yerel halkın, 

basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir süre de olsa sosyal bir 
hareketliliği paylaştığı “Hasat Festivali” doğal olarak kentimizin turizmine de güç katıyor.

Etkinliklerin zenginliği ve buna bağlı olarak katılımcı sayısının her geçen yıl artması, Ayvalık’ta 
hizmet veren turizm işletmelerine de önemli girdi sağlıyor. Ayvalık’ta üreticisiyle, işletmecisiyle, 

markaları yaratan iş adamlarıyla, ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, konuklarıyla, medya 
mensuplarıyla, sanatçılarıyla ve elbette halkın yoğun katılımıyla gerçek bir “şenlik” yaşadık.

Hasat Festivali boyunca; şehrimizin yerel ve ulusal markaları, çiçeğinden, toprağına 
toplanmasına kadar emek veren köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli 

yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, gurmeler, sanatçılar, paylaşımları ve katkılarıyla destek 
olacak festivale renk kattı. Zeytinyağından aldığımız sağlıklı tatlar ile gelecek yıl yapılacak hasat 

festivalini iple çekeceğiz, sevgi ve selamlarımızla.

Basım yeri: Metro Matbaacılık 
San. ve Tic. Ltd. 
Tel: 0232 290 33 11
Adres: Yahya Kemal Beyatlı 
Cad. No: 94 Buca/İzmir
Baskı Tarihi:  11 Ocak 2022
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KADIN MECLİS ÜYELERİ YOK GÜNLERİNDE 
ALTI AYDA 99 BİN MASKE ÜRETTİ

PERSONEL BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

BAŞKAN ERGİN’DEN
PAZARYERİ ZİYARETİ

16. AYVALIK ULUSLARARASI ZEYTİN HASAT 
FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI
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10- AYVALIK, ESKİ SİLÜETİNE 
KAVUŞUYOR… 
12- TARİHİ KENT SOKAKLARI İÇİN 
“TEMİZLİK ORDUSU” İŞBAŞINDA
14- BEKİR COŞKUN KÜTÜPHANESİ 
KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR
18- BARIŞ PARKI’NA BARIŞIN 
SİMGESİ GÜVERCİN HEYKELİ

22- KAPINIZDAYIZ KARAKIŞTA 
YANINIZDAYIZ
24- YANGIN RİSKİNE KARŞI ZEYTİN 
ÜRETİCİSİ BİLİNÇLENDİRİLDİ
25- KÜÇÜKKÖY SANAT DUVARI 
TAMAMLANDI
26- 500 FİDAN TOPRAKLA 
BULUŞTURULDU
28- 104 AYVALIK FİDANINA 400 
TÜRK LİRASI BURS DESTEĞİ
30- KİTAP KURDU MİNİK ELİF’İN
HAYALİ BİLİM İNSANI OLMAK

33- ALTINOVA’DA KÖY YOLLARINA 
TRAFİK BAĞLANTISI ARTIK DAHA 
GÜVENLİ
34- AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT 
ERGİN “BİZ İŞLETİYORUZ”
36- MAHALLEEVLERİNDEN DAYANIŞMA 
TOPLANTISI
38- 20 BELEDİYE ARASINDA ÜÇÜNCÜ 
BÜYÜK BÜTÇE AYVALIK BELEDİYESİ’NİN 
NÜFUS KÜÇÜK BÜTÇE BÜYÜK…
40- “KAPINIZDAYIZ YANINIZDAYIZ” 
KAPSAMINDA ANKET ÇALIŞMASI
42- MAHALLEEVLERİNDEN MİS KOKULU 
LAVANTALI SABUNLAR
44- BAŞKAN ERGİN, “SATIN ALMA 
SAHİPLEN”
45- HAMDİBEY MAHALLEVİ’NDEKİ 
MESLEK KURSLARINA İLGİ BÜYÜK
46- BAŞKAN ERGİN’DEN KIRCALAR’A 
ZİYARET

50- GELECEK YIL KURTULUŞ ŞENLİĞİ  İÇİN 
KULAÇ ATACAKLAR
52- AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN KIRSAL 
MAHALLELERDE YOL SEFERBERLİĞİ
54- AYVALIK KIŞA HAZIR
55- BAŞKAN ERGİN: “KIŞ BASTIRMADAN 
ÖNLEM ALIYORUZ”

58- FESTİVALDE ETKİNLİKLER KÖYLERDE… 
59- İLK HASAT İLK SIKIM
62- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
ZEYTİNE ETKİSİ KONUŞULDU
64- FESTİVALE RENK KATANLAR
66- AYVALIK KENT KONSEYİ HALİL 
BAŞKAN’LA DEVAM
68- MAHALLEEVLERİNDEN “ZEYTİN VE 
BARIŞ” TEMALI RESİM SERGİSİ
69- DOĞALGAZ 2022’DE AYVALIK’TA
70- BAŞKAN ERGİN AYVALIKLI 
GAZETECİLERLE BULUŞTU
71- MAHALLEEVLERİNDEN MOZAİK VE 
PODİMA KURSU
72- BAŞARIR’DAN “SULUBOYA VE
YAĞLIBOYA” SERGİSİ

76- KADIN DAYANIŞMA PROJESİ “BEN VARIM”
77- AYVALIKLI KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI 
FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
78- AYVALIK BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA MESLEKİ 
YETERLİLİK
79- MESUT ERGİN’DEN HAMDİBEY KAYASPOR’A 
YEPYENİ BİR TESİS
80- MESUT ERGİN: “DÜNYA ZEYTİN AĞACI GÜNÜ 
KUTLU OLSUN”
81- MANSUR VE MESUT BAŞKAN
ANKARA’DA BULUŞTU
82- KUZEY EGE’NİN YILDIZI AYVALIK, TRAVEL 
TURKEY’DE…
83- AYVALIK STANDI TRAVEL TURKEY İZMİR’DE İLGİ 
ODAĞI OLDU
84- BİNLERCE LEZZET TUTKUNU AYVALIK 
BELEDİYESİ STANTINDA BULUŞTU

88- AYVALIK BELEDİYESİ AŞEVİ
DAHA ÇOK KİYİŞE ULAŞACAK
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cennet Tepesi 
Teras-Kafeterya projesinin yaşama geçirilmesinin 
ardından büyük ilgi gördüğünü ve Ayvalıklıların 
buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Başkan 
Ergin, Ayvalık’ta bir dönem hemen herkesin dilinde 
olan ve keşkeler arasında yer alan Cennet Tepesi’ne 
tesis kazandırmak amacıyla başlattıkları sürecin 
ardından doğal dokuya zarar vermeden çalışmayı 
tamamladıklarını hatırlattı. Sit bölgesinde yer alan 
tesisin yapımı sırasında beton dökülmeden, ağaç 
kesilmeden temel atılmadan kafeteryanın yapımını 
tamamladıklarını ifade eden Başkan Ergin, “Yaz ayının 
ortalarında açılışını yaptığımız tesis Ayvalıklıların 
buluşma noktası oldu. Hem uygun fiyatlarıyla hem 
de kenti kuşbakışı gören bir konumu nedeniyle 
yediden yetmiş yediye her yaş grubundan insanı 
konuk ediyor. Kentimizi ziyarete gelenlerin de uğrak 
noktası olan tesis, belediye işletme ve iştirakler 
müdürlüğümüz tarafından çalıştırılıyor ve hizmet 
veriyor. Cennet Tepesi Teras-Kafeterya tesisimiz 
Ayvalık’a çok yakıştı” dedi.

CENNET TEPESİ
AYVALIKLILARIN 
BULUŞMA 
NOKTASI OLDU
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Aynı bölgede benzer başka bir tesisin 
yapılmasının mümkün olmayacağını 
hatırlatan Başkan Ergin, kafeteryanın birinci 
derece sit alanı içerisinde günübirlik bir tesis 
ve demonte yapı olduğunu dile getirdi. 

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Balıkesir İl Müdürlüğü kontrolü altında 
onaylandığını belirten Ergin, “Ayvalık’ın 
doğal yapısına, dokusuna zarar vereceğimiz 
konusunda kimsenin korkusu olmasın. En 
önce ben bu kentin Belediye Başkanı olarak 
karşısında olurum. Ayvalıklılar, kente gelen 
yerli ve yabancı konuklar seyrine doyum 

olmayan noktası olan Cennet Tepesi’nden 
şehri kuşbakışı izlemenin keyfini sürüyorlar. 
Körfezi, adaları seyrederek çamların altında 
soluklanıyorlar. Seyir terası ve kafeterya, 
aynı zamanda Ayvalık Devlet Hastanesi ve 
Alibey (Cunda) Adası’na gidenlerin, çevre 
yolunu kullananların da nefes almak için 
tercih noktası oldu. Uzun yoldan gelip, 
kentimize Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden 
giriş yapan yerli ve yabancı konuklarımızın, 
muhteşem manzara eşliğinde çam 
ağaçlarının gölgesinde soluklanacağı bir 
ortama yarattık, herkesi bu keyifli ortama 
bekliyoruz” dedi.

Birinci derece sit ve günübirlik tesis
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Daha sonra bu değirmenlerin 
hepsini restore edip orijinal hali ile 
ayağa kaldıracaklarını vurgulayan 
Başkan Ergin, “Ayvalık’ın eski 
fotoğraflarına baktığınızda 
kentin yüksek noktalarında yel 
değirmenlerinin şehrimize ayrı 
bir renk kattığını görüyoruz. 
Şimdi de bu dokuz değirmeni 
restore ederek kent turizmine 
kazandırıyoruz ve gelecek nesillere 
hem çevresel hem tarihsel anlamda 
iyi örnekler sunmayı amaçlıyoruz. 
Tamamlandığında yine çok eski 
yıllarda olduğu gibi çekilen 
fotoğraflarda yel değirmenleri 
görünecek olup kentimizin siluetine 
ve görünümüne önemli katkı 
sağlayacaklardır” diye konuştu.

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

Çalışmalar kapsamında Küçükköy 
Mahallesi’nin değirmenler 

tepesindeki tarihi değirmenlerin de 
restore edilmesi planlanıyor. Tarihi 
yel değirmenlerinde kazı çalışmaları 
Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu onayıyla, Balıkesir Müze 
Müdürlüğünün denetimde Ayvalık 
Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Başkan Mesut Ergin, dokuz 
adet değirmenden bir tanesinin 
gözetleme kulesi özelliğini de 
taşıdığını belirtti.  Ergin, “Günyüzüne 
çıkan hikayesiyle Ayvalık’a tepeden 
bakan değirmenlerin orijinal 
yapılarına uygun bir açıkhava müzesi 
yaratılacak ve bulundukları alanları 
şehrimizin önemli cazibe merkezi 
haline getirecek. Değirmenler 10-
15 metre yüksekliklere sahip olacak 
ve tarihi de 18. ve 19. yüzyıllara 
dayanıyor” dedi.

Dokuz yel değirmeninin izini tespit 
etmenin mutluluğunu Ayvalıklı 
hemşerileriyle paylaşmanın 
keyfini yaşadığını vurgulayan 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
yel değirmenlerinin kazıları 
tamamlandıktan sonra hazineden 
yer tahsisi talepleri olacağını söyledi. 

AYVALIK, ESKİ SİLÜETİNE KAVUŞUYOR…
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Ayvalık Belediyesi temiz 
kent sokakları için seferber 
oldu, gece gündüz çalışıyor. 
Ayvalık merkezdeki tarihi kent 
sokaklarında devam eden 
çalışmalarda 40’dan fazla 
personel görev aldı. 

Vatandaşlarla ev ve bahçe 
atıkları konusunda koordineli bir 
şekilde çalışan Ayvalık Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
mahalle aralarındaki atıkların 
görsel kirliliğe neden olmadan 

kaldırılmasını sağlıyor. Ekipler, 
kış mevsimi dolayısıyla su 
giderlerinin bulunduğu mazgalları 
da sık sık temizliyor. Kötü koku 
ve bakteri üremesi artışının 
önüne geçebilmek için çöp 
konteynerlerini de düzenli olarak 
dezenfekte eden ve yıkayan 
ekipler tarihi kent sokaklarında 
düzenli aralıklarla hummalı bir 
çalışma içerisinde. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in talimatıyla yapılan 

çalışmalarda dar sokak araları, 
park alanları, kapı önleri dip 
bucak temizleniyor. Başkan 
Ergin “Kurduğumuz geniş 
kapsamlı temizlik ekibimizle 
mahallelerimizdeki her bir 
cadde, sokak, park, bahçe ve boş 
arazileri temizliyoruz. UNESCO 
Endüstriyel Miras geçici listeden 
kalıcı liste yolunda ilerleyen 
Ayvalık’ın tarih kokan kent 
sokaklarında çevreye dağılan 
çöpleri görmek hemen herkesi 
rahatsız ediyor, bu sebeple 

özellikle bu sokaklarımızda 
temizliğe çok önem veriyoruz. 
Her gün gerçekleştirilen rutin 
temizliğin yanı sıra, haftanın bir 
günü 40 kişilik temizlik ordusu 
Barbaros Caddesi, 13 Nisan 
Caddesi ve ara sokaklar gibi tarihi 
yapıları da barındıran bölgelerimiz 
dip bucak temizleniyor. Ayvalık 
mimari yapısı dolayısıyla dar 
sokaklara sahip. Bu sokaklarımızı 
da en iyi şekilde temizlemek için 
ekiplerimiz seferber oluyor” diye 
konuştu.

TARİHİ KENT SOKAKLARI İÇİNTARİHİ KENT SOKAKLARI İÇİN
“TEMİZLİK ORDUSU”“TEMİZLİK ORDUSU” İŞBAŞINDA İŞBAŞINDA
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Aydınlanma ve demokrasi 
mücadelesinin sembol 
isimlerinden, geçtiğimiz yıl 
Ekim ayında aramızdan ayrılan 
Sözcü gazetesi yazarı Bekir 
Coşkun’un adının sonsuza kadar 
yaşacağı kütüphane Cunda 
(Alibey) Adası’nda hizmete 
açıldı. Açılışa CHP Balıkesir 
milletvekilleri Ensar Aytekin, 

Fikret Şahin, Giresin milletvekili 
Necati Tığlı, İzmir milletvekili 
Atilla Sertel, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılızdaroğlu’nun özel 
kalem müdürü Şükran Kütükçü, 
Balıkesir İl başkanı Serkan Sarı, 
Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin 
Şalmanlı, belediye meclis 
üyeleri, Bekir Coşkun dostları ve 
Ayvalıklı vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi, eşi Andree 
Coşkun, yazarlar Fatih Portakal, 
Atilla Köprülüoğlu, Korcan 
Karar, Ümit Zileli, Gökmen 
Ulu, Metin Uca ve Atilla Sertel, 
Bekir Coşkun’un “Sevgiliye” ve 
“Dövlet” kitaplarını okurlara 
imzaladı. Açılışta ressam Hasan 
Rastgeldi’nin Bekir Coşkun’un 
yazılarından yola çıkarak yaptığı 
resim sergisinin açılışı büyük 

ilgi çekti. Sözcü gazetesi yazarı 
Gökmen Ulu’nun seslendirdiği 
ve Andree Coşkun’un yapımını 
üstlendiği belgesellerin izlendiği 
sıralarda salonda duygusal anlar 
yaşandı ve çok kişi gözyaşlarına 
hakim olamadı. Sanatçı Aykut 
Yılmaz, usta yazarın çok sevdiği 
“Ben Yoruldum Hayat” isimli 
şarkısını açılışa katılan konuklar 
ile birlikte söyledi.

Andree Coşkun, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e 
Bekir Coşkun’un hayalini 
gerçekleştirdiği için teşekkür 
etti. Andree Coşkun, “Çünkü 
bu kütüphane gerçekten bir 
hayaldi. Bekir’in hayatta sahip 
olmak istediği ve hayalini 
kurduğu bu kütüphane onu 
kaybetmemizin üzerinden henüz 

BEKİR COŞKUN KÜTÜPHANESİ 
KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR

bir sene geçmişken bugün 
gerçek oldu. Bu kütüphaneyi 
birlikte açıyoruz ve birlikte 
yaşatacağız. Bekir gençler, 
çocuklar, kadınlar; herkes 
okusun, düşünsün, sorgulasın 
isterdi. Okusun ki, Atatürk’ü, laik 
cumhuriyeti, özgürlüğü anlasın, 
sindirsin ve daha aydınlık bir 
ülkede mutlu, özgür yaşasın. 
Hayatı boyunca yazılarında sade 
bir dille bunu anlatmaya çalıştı. 
Tabii ki bunu gerçekleştirmek 
kolay olmadı. Kütüphanenin 
yapılması sırasında desteğiyle 
hep yanımda olan Hikmet 

Bakır’a, bu kütüphaneyi 
zenginleştiren tüm kişi ve 
kurumlara teşekkür ediyorum. 
Burası hepimizin ve böyle de 
kalacak” diye konuştu. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin de konuşmasında, 
efsane yazar Bekir Coşkun’un 
bir Ayvalık sevdalısı olduğunu, 
yaz aylarını değerli eşi Andree 
Coşkun ve sevgili köpekleriyle 
birlikte Cunda’daki evlerinde 
geçirdiğini, kaybından büyük 
bir üzüntü duyduğunu söyledi. 
Rahmetli Bekir Coşkun’un 
yaşamını yitirmeden önce 
Ayvalık Belediyesi işbirliğinde; 
kitaplarını ve ödüllerini 
bağışlayacağı bir kütüphane 
kurma hayalinin olduğunu 
değerli eşi Andree Hanım’dan 
öğrendiğini, bu hayalini gerçeğe 
dönüştürmek için görüşmeyi 
çok arzu ettiğini öğrendiğinde 
yüreğinin burkulduğunu anlattı.
Bu buluşmanın ne yazık ki vefatı 

nedeniyle gerçekleşemediğini 
dile getiren Başkan Ergin şöyle 
konuştu:

Ama inanıyorum ki bizi, 
yüzünden hiç eksik olmayan 
tebessümüyle mutlaka 
izliyordur. En büyük hayalinin 
gerçekleşmesinin onun kadar 
Bekir Coşkun dostlarını da çok 
mutlu ettiğine inanıyorum. 
Ömrü bu kütüphanenin açılışını 
görmeye yetmedi. Bekir 
Coşkun’u kaybettik ama en 
büyük hayali gerçeğe dönüştü. 
O nedenle Bekir Coşkun 
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Kütüphanesi’nin kurulmasına 
öncülük eden belediyemiz 
meclis üyelerine, bize kitaplarını 
ve değerli eşyalarını bağışlayan 
Andree Coşkun’a çok teşekkür 
ediyorum. Bekir Coşkun’un 
adı, çok sevdiği kitapları ve 
meslek yaşamında kullandığı 
eşyalarıyla birlikte, yine çok 
sevdiği Cunda’da yaşayacak.
Türkiye’nin aydın ve yurtsever 
insanlarının sevgilisi Bekir 
Coşkun, Ayvalıklıların gönlünde 
ayrı bir yer edindi. Vefalı Ayvalık 
halkı onu hiç unutmayacağını 
gösterdi. Adı sonsuza kadar 
yaşayacak. Ahmet Tüfekçi 
başkanımızın döneminde 
restore edilen Rumlar’dan 
kalma tarihi yapıyı yeniden 
düzenlendik. Dış cephesi ve 
bahçesi olduğu gibi korunan, içi 
uzmanlar tarafından modernize 

edilen belediyeye ait yapının 
alt katı kültür salonu, üst katı 
ise Bekir Coşkun Kütüphanesi 
olarak yediden yetmiş yediye 
kitap sevdalılarına hizmet 
vermeye devam edecek. Andree 
Coşkun, Bekir Coşkun büstünü 
bir sure sonar  kütüphaneye 
armağan edecek.. Ayrıca, 
haberlere, yazılara, öykülere 
ve hatta filmlere konu olan, 
veteriner kliniklerine, parklara 
adı verilen, yediden yetmişe 
hemen herkesin tanıdığı Pako 
isimli köpeğin bir heykelini 
de kütüphane bahçesinde 
sergilenmek üzere armağan 
etti. Bekir Coşkun Kütüphanesi, 
sadece Ayvalık halkına değil, 
ülkemize kazandırılmış en 
büyük hediye, en büyük hazine, 
en büyük bilgi kaynağı hepimize 
hayırlı olsun.”
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Ayvalık Büyük Park alanında 
Ağustos ayında başlayan Barış 
temalı, 1.Ayvalık Uluslararası 
Heykel Sempozyumu’nda 
tamamlanan heykeller yeni 
mekanlarına taşınmaya başladı. 
Birbirinden değerli dört 
heykelden biri olan Ukrayna’dan 
gelen Sergey Sbitnev’in, “Güzel 
Evim” adını verdiği güvercin 
heykeli Sarımsaklı’da Barış 
Parkı’na renk kattı. Çevre 
düzenlemesi devam eden ve 
ardından gece ışıklandırılması 
yapılacak olan heykel, bundan 
böyle Barış Parkı’nın simgesi 
haline gelecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, bir ay devam eden zorlu 
süreçte birbirinden değerli 
eserlerin Ayvalık’a kazandırıldığını 
ve kentin en güzel noktalarını 
süsleyeceğini söyledi. Heykellerin 
kültür ve sanat kenti Ayvalık’a 
çok yakıştığını ve değer kattığını 
belirten Başkan Ergin, “Barış 
Teması” adı altında düzenlenen 
sempozyumun, gelecek yıl 
yapılacak olan ikincisinde daha 
çok sayıda heykeli kentimize 
kazandırmayı hedefliyoruz. 
Güvercin heykeli Sarımsaklı’daki 
Barış Parkı’na çok yakıştı ve 
çok büyük bir anlam kazandı. 
Parkımızın adı barış, barışın 
simgesi güvercin ve bu 
muhteşem ikili bu parkta buluştu. 
Diğer heykellerimiz de bir 
program dahilinde uygun alanlara 
yerleştirilecek” dedi.

BARIŞ PARKI’NA 
BARIŞIN SİMGESİ 
GÜVERCİN HEYKELİ
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Balıkesir’in Ayvalık; Ayvalık 
Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret 
Odası, Deniz Temiz Derneği / 
TURMEPA, Sufot, Ege Eko Turizm 
Derneği, Ayvalık 3 Sea Dalış 
Merkezi, Anneler Derneği Ayvalık 
Şubesi Birleşmiş Milletler Küresel 
Çevre Fonu desteğiyle deniz dibi 
temizleme çalışması yapıldı.

Cam şişe, halı, çapa, plastik ve 
lastik atıkların deniz dibinden 
çıkarılıp, sahilde teşhir edildiği 
etkinlikte; Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, TURMEPA 
Proje Koordinatörü Saygın Yörük, 
Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, Sualtı 
Fotoğrafçısı ve Sufot Yönetim 
Kurulu Üyesi Erhan Esirkenar ile 
çevreci vatandaşlar hazır bulundu.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet 
Meydanı sahilinde yapılan deniz 
dibi temizlik çalışmasına katılan 
tüm dalgıçların gönüllü olarak 
katıldıkları bir saatlik etkinlikte, 
denizden çıkarılan atıklar 
meydanda sergilendi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda 
bulunan Deniz Temiz Turmepa 
Derneği Proje Koordinatörü 

Saygın Yörük, düzenlenen 
organizasyonun ‘Akdeniz’i 
Temizleyelim’ etkinliğinin bir 
parçası olduğunu kaydederek, 
“Her yıl Ayvalık’ta düzenlediğimiz 
bu etkinliğin bu yılki etabında 
geçtiğimiz yıllara göre daha az 
olmasına rağmen yine de hala 
daha deniz dibinden birçok 
atığın çıktığını görebiliyoruz. 
Tabşi sadece bir saatte deniz 
dibinden bu kadara atığın çıkması 
da ayrıca üzücü. Çıkan atıklara 
baktığımızda; plastik, lastik 
ve katı atıkları görebiliyoruz. 
Plastiğin üretilmesi saniyeler, 
kullanılması dakikalar, ama 
doğadan kaybolması yüzyıllar 
hatta bin yıllar alabiliyor. Bu 
yüzden de çok dikkatli olmamız 
gerekiyor.Buradaki asıl amacımız 
deniz dibini temizlemekten ziyade 

denizleri temizleyebilmenin 
en güzel yolunun denizleri 
hiç kirletmemek olduğunu 
aktarabilmektir. Bu yüzden 
de Ayvalıklılara ve Ayvalık’ı 
ziyaret edenlere, ‘Felaketin 
kıyısına gelmeden, sizler kıyılara 
gelin ve denizlere sahip çıkın’ 
diyoruz.”dedi.

Etkinlikte konuşan Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin 
de,  deniz temizliği konusunda 
Ayvalık’ta bir farkındalık 
oluşturabilmek adına böylesi bir 
ortak etkinlik düzenlediklerini 
vurgulayıp, etkinliğin paydaşlarına 
teşekkür etti.

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi 
altına alan iklim değişiklikleri, 
çevre katliamları ve felaketleriyle 
ülkemizde de müsilaj sorununun 
insanoğlu olarak doğayı hoyratça 
kullanmaktan geçtiğini ifade 
eden Belediye Başkanı Ergin, 
“Dünya’daki doğal güzellikler 
bizlere gelecek nesillere daha 
temiz ve daha güzel koşullarda 
aktarabilmemiz için miras 
bırakılmıştır.  Bugün burada 
denizden çıkarıp sergilediğimiz 
atıklar, denizde kendiliğinden 
üreyen faktörler değildir. İnsanın 
ürettiği ve kullandıktan sonra 
çöp haline getirdiği atıklardır. 
Bu atıkların denize kadar 
ulaşması gelecekte ortaya son 
derece vahim sonuçlara neden 
olabilecektir. Bizler Ayvalık’ta 

en çok doğal güzelliklerimizle 
övünüyoruz. En önemli 
zenginliklerimiz denizlerimizdir. 
Bu yüzden de deniz temizliği 
konusunda herkesi daha duyarlı 
olmaya davet ediyoruz. Umut 
ediyorum bu etkinlikte bir nebze 
de olsa toplumsa bir farkındalık 
oluşturabilmişizdir.” diye konuştu.

Etkinliğin paydaşlarından Ayvalık 
3 Sea Dalış Merkezi Sahibi 
Koray Gerçe ise amaçlarının 
Ayvalık limanını temizlemek 
olmadığını sualtından çıkanları 
gösterip insanları bilinçlendirmek 
olduğunu söyledi. Eğitimin çok 
önemli olduğunu ve eğitimin ilk 
evlerde başladığını kaydeden 
Gerçe, bu yüzden de etkinliğe 
Anneler Derneği Ayvalık Şubesi’ni 
de kattıklarını belirtti.

Etkinlikte konuşan Sufot Yönetim 
Kurulu Üyesi Erhan Esirkenar 
ise, dünya genelinde 6.1 milyar 
ton katı atığın günümüzde 5.2 
milyar tona düşürüldüğünü 
açıklayarak, “Ayvalık’ın ise 
şöyle bir özelliği var. Ayvalık 
Türkiye’nin Kızıldeniz’i olarak 
nitelendiriliyor. Bunun da nedeni, 
kırmızı mercan ve sarı mercan 
dalı isimlerini verdiğimiz Kızıl 
Mercanların ülkemizde en yoğun 
olduğu bölge olmasıdır. Mercanlar 
deniz dibindeki oksijenin yüzde 
60’ını sağlamaktadırlar. Bu 
oranda oksijen sağlayan bir 
denizde bu kirliliğin olması, 
hepimizin ilerleyen dönemlerde 
nefes alamayacağı anlamına 
gelmektedir. Bu yüzden de 
hepimizin katı ve sıvı atıkları hiçbir 
şekilde denizlerimize bırakmamız 
gerekiyor ” diye konuştu.

DENİZ DİBİNDEN SADECE 
BİR SAATTE ÇIKAN ATIKLARI 
SAHİLDE SERGİLEDİLER
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KAPINIZDAYIZ 
KARAKIŞTA 
YANINIZDAYIZ

‘Kara Kış Fonu’nun 
oluşturulması için girişimlerde 
bulunulduğunu ve ihtiyaç 
sahiplerinin ivedilikle 
tespit edildiğini hatırlatan 
Başkan Ergin, “İhtiyaç sahibi 
hemşehrilerimin zor günlerinde 
yanında olmak amacıyla 
en azından bütçelerine 
belli zaman dilimleri içinde 
katkıda bulunmak için bir 
fon oluşturuyoruz. Bu fon 
karakışta vatandaşların 
öncelikle gereksinim duyduğu 
ihtiyaçlarına çare olacak” dedi. 

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

Ekonomideki yaşanan 
sıkıntıların gün geçtikçe 
vatandaşın sırtına yük olarak 
binmeye devam ettiğine vurgu 
yapan Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, üst üste gelen 
zamlar yüzünden vatandaşların 
zor günler geçirdiğini hatırlattı. 
Ayvalık Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince, mahallelerde 
her sokağa uğranıp, kapı 
kapı dolaşarak vatandaşların 
sıkıntıları dinleniyor, notlar 
alınıyor ihtiyaçlar belirleniyor ve 
ihtiyaç sahibi olanların fondan 
ne kadar yararlanması gerektiği 
konusunda çalışma yapılıyor.
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YANGIN RİSKİNE KARŞI 
ZEYTİN ÜRETİCİSİ 
BİLİNÇLENDİRİLDİ

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık 
Kent Konseyi ve Ayvalık TEMA 
Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 
forumda; Ayvalıklı zeytin 
üreticisi, son yıllarda artan 
olası yangın risklerine karşı ne 
kadar, hangi imkanlarla hazırlıklı 
sorusuna yanıtlar arandı. 

Zeytin üreticilerinin yoğun 
katılım gösterdiği, karşılıklı soru 
ve cevap şeklinde yürütülen 
forum büyük ilgi gördü. Foruma 
katılan zeytin üreticileri, 
forumdan memnun kaldıklarını 
aldıkları eğitimle bundan 
sonra daha bilinçli ve dikkatli 
davranacaklarını dile getirdiler.
Sakarya Mahallesi’ndeki, 
mahalle bahçesinde düzenlenen 

foruma Ayvalık Orman İşletme 
Şefi Deniz Meltem, Ayvalık 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Murat Güler, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Ayvalık 
İtfaiye Amiri Ahmet Yalvaç, 
Ayvalık Çiftçi Malları Koruma 
Başkanlığı’ndan Sinan Avcı, STK 
temsilcileri ve zeytin üreticileri 
katıldı.

Felaketler kapıyı çalmadan 
zeytinliklerin ve diğer tarım 
alanlarının risklerden nasıl ve ne 
ölçüde korunduğu, üreticilerin 
üzerine düşen sorumluluklar, 
mevzuatta karşılaşılan zorluklar, 
karşılıklı soru cevap şeklinde 
gerçekleşen forum amacına 
ulaştı.

Heykeltıraş Uğur Çalışkan’ın 
projelendirdiği, Ayvalık 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün destek 
verdiği Küçükköy girişine 
yapılan “Sanat Duvarı”nın 
inşası tamamlandı, gece 
ışıklandırılması yapıldı. 

Küçükköy’de yer alan her türlü 
işletmenin tanıtım levhalarının 
yer aldığı sanat duvarını on 
metre genişliğinde ve üç metre 
yüksekliğinde planladıklarını 
belirten heykeltıraş Uğur 

Çalışkan,  Avrupa’da tarihi 
kentlerin girişlerinde yer alan ve 
daha çok ahşap olarak yapılan 
sanat duvarlarının bir benzerini, 
taş ve metal kullanarak yapımını 
tamamladıklarını söyledi.

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında 
sanat duvarında bir çalışma 
daha yapacağını hatırlatan 
Çalışkan, “75 santimlik köyün 
amblemi olan çift başlı kartal 
heykelini de yerleştirdiğimde 
sanat duvarı tamamlanmış 
olacak. Bu çift başlı kartal 

köyün birçok evinde kapılarda 
bulunuyor. Koruyucu bekçi 
olarak düşünülüyor. Duvarın 
inşasını yaparken, metalleri de 
eski ve yıllar önce kullanılmış 
malzemelerden seçtik. Tanıtım 
levhasının sanat duvarında 
yer almasını isteyen işletmeler 
başvurup belediyenin belirlediği 
ölçülerdeki levhalarını 
yerleştirebilirler. Önümüzdeki 
süreçte de kullanılsın diye 
44 adet işletmenin tanıtım 
levhasını koyabileceği boş 
alanlar bıraktık” diye konuştu.

KÜÇÜKKÖY SANAT 
DUVARI TAMAMLANDI
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde,  
Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından 7 coğrafi bölgede 
yer alan 28 Orman Fidanlık 
Müdürlüğü’nde üretilen 84 
milyon fidandan 500’ü toprakla 
buluşturuldu.

Yaklaşık 2 yıl önce Ayvalık’ın 
Şeytansofrası mevkiinde çıkan 
orman yangınında küle dönen 
ağaçlık alanda gerçekleşen 
etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı 
Hasan Yaman, Garnizon 
Komutanı Erhan Tutar,  Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin,  Belediye Meclis Üyesi 
Merih Arslan, daire amirleri ve 
vatandaşların katıldığı yanan 
orman alanlarında gerçekleşen 
ağaç dikimine vatandaşların da 
ilgisi yoğun oldu.

Defne, zakkum, fıstık çamı 
ve selvi fidanlarının toprakla 
buluştuğu etkinlik; Ayvalık 
Orman İşletme Şefi Deniz 
Meltem’in nezaretinde 
gerçekleştirildi. Deniz Meltem, 
bakanlık tarafından her yıl 
düzenlenen Milli Ağaçlandırma 
etkinliğine tüm Ayvalıklıları 
davet ettiklerini ve 500 fidanı 
toprakla buluşturacaklarını 
belirtti.

Etkinlikte gazetecilere 
açıklamalarda bulunan 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ”Geleceğe nefes, 

Dünya’ya nefes” etkinliği 
kapsamında Türkiye genelinde 
84 milyon fidanın toprakla 
buluşturulmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Dünya genelinde yaşanılan 
iklim değişikliklerine de işaret 
eden Başkan Ergin, “Bu sorunla 
mücadele etmek için de 
toprakların ağaç ve yeşilliklerle 
buluşturulması çok önemli. 
Bunun yanı sıra da bu etkinliğin 
yaklaşık 2 yıl önce çıkan bir 
orman yangınında küle dönen 
Şeytansofrası eteklerindeki bu 
bölgede gerçekleştirilmiş olması 
bizim için son derece anlamlı 
olmuştur” diye konuştu.

500 FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTURULDU
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki 
Ayvalıklı ailelerin kent dışında 
eğitim gören çocuklarına destek 
sağlamak amacıyla kuruluşunu 
gerçekleştirdikleri Ayvalık 
Eğitime Destek Derneği’nin yeni 
katılımlarla 104 öğrenciye burs 
verdiklerini söyledi. 
Geçtiğimiz yıl 76 öğrenciyle 
başlayan ve mezun olanların 
ayrılmasının ardından burs 
verdikleri öğrenci sayısını 
artırdıklarını belirten Başkan  
Ergin, Kasım ayından itibaren 
on ay boyunca 400’er lira burs 
alacak öğrencilerden 58’inin kız, 
46’sının da ise erkek olduğunu 
bildirdi. 

Burs almaya hak kazanan 
öğrencilerin; eğitim, tıp, 
mühendislik fakültelerinde 
eğitim gördüğünü, ara 
elemanlara önem verdikleri için 
iki yıllık meslek yüksek okulu 
öğrencilerine de burs verildiğini 
ifade Başkan Ergin, “Ülkemizin 
dört bir yanındaki okullarda 
eğitim gören öğrencilerimize 
dernek olarak bir nebze olsun 
katkı ve destek sağlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ayvalık’ta yardımseverlerin 
desteğiyle önemle bir güç 
birliği yarattık, karşılığında 
104 öğrencimizin bütçeleri 
rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu 
desteğin karşılığında Ayvalıklı 

olmanın bilincini yaşayacak. 
Ayrıca burs verilecek öğrenci 
sayımız önümüzdeki süreçte 
daha da artacak. Hedefimiz 
tüm ihtiyaç sahibi çocuklara 
ulaşmak” diye konuştu.

Başkan Ergin, bursların, 
öğrencilerin okullarından mezun 
olacağı güne kadar devam 
edeceğini, her öğrencinin 
yıllık olarak ders notlarının, 
okuldaki başarısının ve devam 
durumunun düzenli olarak 
kontrol edileceğini sözlerine 
ekledi.

104 AYVALIK FİDANINA 
400 TÜRK LİRASI 

BURS DESTEĞİ
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Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs 
Cihan Şişman Gençlik Merkezi 
bünyesinde hizmet veren Çağdaş 
Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve 
Çocuk Kütüphanesi’nde gönüllü 
olarak çalışan Elif Yılmazdemir, 
yaz tatili boyunca tüm vaktini 
büyük bir ilgiyle kitapların 
arasında geçirdi. Halen okul ve 
eğitimlerinden kalan boş zamanları 
fırsat bilip kütüphanede gönüllü 
olarak çalışmaya devam eden 11 
yaşındaki Elif, bu süre içinde çok 
sayıda kitap okudu, notlar aldı, 
yeni kitapların satın alınmasına 
önayak oldu.

2018 yılından beri Burhaniye 
Bilim Sanat Merkezi’nde de 
(BİLSEM) eğitimine devam eden 
Elif Yılmazdemir, spor yaşamında 
da çok aktif. Ayvalık Gençlik 
Spor voleybol takımı alt yapıda 
antrenmanlara katılan Elif’in 
hayalleri arasında bilim insanı 
olmak var. Kitap kurdu tabirini tam 
olarak karşılayan Elif’in okumaktan 
en hoşlandığı kitap türü roman ve 
en sevdiği yazar ise Aytül Akal. 

Ayvalık Kent Konseyi Kadın 
Meclisi ve Aykep (Ayvalık Kadın 
El Emekleri Pazarı) üyeleriyle 
gönüllü kadınlar geçtiğimiz yıl, 
covid-19 pandemisinin başladığı 
ve zirve yaptığı günlerde, maske 
kıtlığının yaşandığı dönemde 
yedi gün 24 saat çalışarak altı ay 
boyunca 99 bin adet maske üretti. 

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı 
Halil Coşkun ve kadın 
meclisi başkanı Havva Taylan 
öncülüğünde gönüllü kadınlar 
eşleriyle birlikte gecelerini 
gündüze katarak maske dikti. 
Dikilen maskeler; öncelikle sağlık 
çalışanlarına, pazaryerlerinde ise 

vatandaşlara dağıtıldı. Çamlık 
Paşa Limanı Restoran’da kadın 
meclisi üyeleriyle kahvaltıda 
buluşan Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, gösterdikleri özverili 
çalışma nedeniyle teşekkür etti. 

Zorlu süreci dayanışma içinde 
aştıklarını, en az can kaybıyla 
atlattıklarını hatırlatan Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Ülkemizde, 
hatta tüm dünya maske kullanımı 
nedir bilinmezken, biz gönüllü 

kadınlarımıza destek verdik ve 
hızlı hareket etmelerini sağlayacak 
koşulları hazırladık. Geçtiğimiz 
yıl mart ayından başlayarak 
pandeminin zirve yaptığı temmuz 
ayına kadar 99 bin adet maske 
dikildi. Dikilen maskeler hızlı 
bir şekilde en yoğun olduğu 
bölgelerde vatandaşlara ulaştırıldı. 
Emeği geçen kadınlarımızı ve zor 
günlerde onlara destek veren 
eşlerine çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

KİTAP KURDU MİNİK ELİF’İN 
HAYALİ BİLİM İNSANI OLMAK

KADIN MECLİS ÜYELERİ
YOK GÜNLERİNDE ALTI AYDA 

99 BİN MASKE ÜRETTİ
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, düzenli olarak sürdürdüğü 
personelle kahvaltı programında, 
Altınova’da görev yapan belediye 
çalışanlarıyla bir araya geldi. 
Altınova Taş Köşk’teki buluşmaya 
Belediye Başkan Yardımcısı Ethem 
Vardı’nın yanı sıra büro personeli, 
tesis çalışanları, saha ve zabıta 
ekipleri de katıldı. 

Kahvaltı öncesi konuşan Başkan 
Ergin, “Mesaimizi aksatmadan 
hem sohbet etmek, hem de 
çalışanlarımızın bize aktaracaklarını 
dinlemek için her hafta bir 
müdürlüğümüzde bir araya 
geliyoruz.  Elbette çalışanlarımızın 
hakkınız ödenmez. Ancaktüm 
personelimizin haklarında 
iyileştirmeler yapmak amacıyla 

sözleşmeler imzaladık. Başarının 
ekiple,  geleceğinin farkındayız. Bu 
nedenle emekleri için  Altınova’da 
hizmet veren tüm personelimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ulaşımı daha güvenli hale getirmek 
amacıyla Altınova köy bağlantı yolu, 
mezarlık çıkışında sinyalizasyon 
çalışmalarında sona yaklaşıldı. 
Trafik güvenliği bakımından risk 
taşıyan ve pek çok canı yitirdiğimiz 
trafik kazalarının yaşandığı İzmir 
– Çanakkale yolu Altınova 2’nci 
bağlantısı, Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in girişimleriyle ışıklı 
sinyalizasyon sisteminin yapımı 
gerçekleştirildi. 

Kavşakta ayrıca kırmızı ışıkta 
bekleme sürelerini aza indirmek için 
yeni teknolojiler de kullanıldı. Asfalt 
altına monte edilen loopdedektörler 
sayesinde oluşturulan elektriksel 

manyetik alandan araçların 
geçmesine göre yeşil ışık sürelerinin 
belirlenmesi hedeflendi. Böylece 
trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre 
çalışarak yakıt ve zamandan tasarruf 
sağlanması hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı ve kent merkezinin en 
önemli noktalarından birini ana 
yola ve kırsal mahallelere bağlayan 
kavşakta yıllardır pek çok kaza 
yaşandığını dile getirdi. Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Bu kazaların 
bir an önce önüne geçebilmek adına 
Karayolları Genel Müdürlüğü’yle 
yaptığımız görüşmeler neticesinde 

konunun hassasiyeti sebebiyle 
ilgili ekiplerimizle uzun uğraşlar 
verdik ve bu kavşağa son teknoloji 
sinyalizasyon sistemi kazandırdık. 
Yapılan çalışma, burayı sık kullanan 
hemşehrilerimizin ortak sorunu 
olan kazaların önüne geçeceği için 
oldukça önemlidir” dedi.

Başkan Ergin, yayalar için de gerekli 
çalışmaların yapıldığını, trafik ve 
ulaşım güvenliğinin sağlam yapıya 
kavuşturulduğunu, şehir içi ulaşımın 
daha güvenli hale getirilmesi için 
yeni projeler üretmeye devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.

PERSONEL BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

ALTINOVA’DA 
KÖY YOLLARINA 

TRAFİK BAĞLANTISI 
ARTIK DAHA GÜVENLİ
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Ayvalık Belediyesi İşletme 
İştirakler Müdürlüğü çatısı 
altında bulunan işletmelerin özel 
kişilere devredileceği konusunda 
çıkan haberleri yalanlayan 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“Belediyemize ait tüm işletmeleri 
biz çalıştırıyoruz, biz yönetiyoruz, 
bizim sorumluluğumuz altında 
ve bizim personelimiz tarafından 
hizmet veriliyor” dedi.

HİZMET KALİTESİ ARTIYOR

İlçe sınırları içerisinde bulunan 
iştiraklerin göreve geldiği günden 
beri belediyenin kendi bünyesi 
altına işletildiğini vurgulayan 
Belediye Başkan Mesut Ergin, 
Boğaziçi Otel, Taş Köşk, Paşa 
Limanı Restoran, Sarı Zeybek 
Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, 
akaryakıt istasyonu, liman 
işletmesi, mesire alanıyla; Duba, 

Kapri ve Kumadası plajlarının 
hizmet kalitelerinin her geçen gün 
artarak devam ettiğini söyledi. 

YENİ TESİSLER EKLENDİ

Ayvalık Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik anlayışıyla yeni 
işletmeler; Cunda Arka Deniz 
Plajı, Büyük Park Kafe ve Amfi 
Tiyatro Kafetarya ile Cennet 
Tepesi tesislerinin vatandaşların 
hizmetine açıldığını hatırlatan 
Başkan Ergin, “Liman işletmesi 
ve mesire alanı hizmet 
kaliteleri her geçen gün artıyor. 
Paşa Limanı Sosyal Tesisleri 
Türkiye’deki sayılı engelsiz 
plajlardan biri olarak yerini aldı. 
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.

HER KESEYE UYGUN

Ayvalık turizminin lokomotifi 
olan belediye iştiraklerinin her 
gelir durumuna uygun vatandaşa 
hizmet ettiğini ifade eden Başkan 

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” çalışmaları, 
“Ulusal Mavi Bayrak Komitesi” 
tarafından yakından takip 
ediliyor. 2021 Ulusal Mavi Bayrak 
Töreni’nin Ayvalık İlçesinde 
yapılmasıyla yürütülen faaliyetler 
ödüllendirildi. Yenilenen Sarı 
Zeybek Tesisleri sonbahar ve kış 
aylarında da talep edilen bir tesise 
dönüştü. Ayvalık’ın yıllardan beri 
sembol yerlerinden biri olan Kır 
Bahçesi dokusuna ve tarihine 
uygun olarak yeniden dizayn 
edildi. Eklenen oyun gruplarıyla 
ailelerin uğrak mekanı haline 
getirildi.”

İŞLETMELER TAKDİR TOPLUYOR

Yaz döneminde hizmet 
seferberliği başlattıklarına 
değinen Başkan Ergin, Ayvalık ve 
Cunda iskelelerinde düzenlemeler 
yapılarak güvenli yolculuk 
yapılmasının sağlandığını söyledi.  
Hizmet veren sosyal tesislerin, 
dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 pandemisi sürecinden 
olumsuz etkilendiğini belirten 
Başkan Ergin, “Vatandaşların 
steril bir ortamda hijyenik 
hizmet alabilmeleri için bütün 
tesislerde önlemler alındı, valilik 
tarafından gönderilen bütün 
kurallar eksiksiz yerine getirildi. 
Yıllarca atıl ve mezbelelik 
vaziyette duran yat-çekek alanı 

artık belediye iştiraki olarak 
hizmet vermektedir. Aynı şekilde 
atıl durumda kalan Altınova Taş 
Kırma Tesisi yenilenerek belediye 
iştirakleri bünyesine katıldı. Taş 
Kırma tesisi belediyemiz fen 
işleri çalışmalarında önemli rol 
oynamakta ve gider kalemlerini 
azaltmaktadır. Ayvalık’a 
gelen misafirlerin şehir içi 
dolaşımlarında sıkıntısını yaşadığı 
tuvalet ihtiyacı, belediye iştirakine 
dönüştürülen Ayvalık merkezde 
üç ve Cunda (Alibey) Adası’nda 
da iki adet tuvalet ile giderildi. 
Belediyemiz “Bizim Masa” 
aracılığıyla hazırlanan vatandaş 
memnuniyet istatistiklerinde 
iştirakler önemli bir gelişim 
gösterdi. 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.
 
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.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİNAYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN
“BİZ İŞLETİYORUZ”“BİZ İŞLETİYORUZ”
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in, seçim öncesi sözünü 
verdiği projeleri arasında yer alan 
mahalleevleri, meslek kurslarının 
yanı sıra; halkla içiçe çalışmalarını 
da sürdürüyor. 

Başkan Ergin’in göreve geldikten 
sonra açılışlarını gerçekleştirdiği; 
Ali Çetinkaya, 150 Evler Altınova, 
Sarımsaklı-Küçükköy ve Hamdibey 
mahalleevlerinde düzenlenen  
kurslarda çok sayıda ev kadını 
aile bütçelerine destek sağlıyor, 
gençler de meslek sahibi oluyor. 

Meslek kurslarının yanı sıra 
kaynaşmayı sağlamak, sıcak 
dostlukları pekiştirmek, yeni 
projeler üretmek amacıyla 
mahalleevleri aracılığıyla 
buluşmalar da gerçekleştiriliyor. 
Geçtiğimiz günlerde mahalleevleri 

sorumlusu Tuğba Erol ile Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 
eşi Canan Ergin’in girişimleriyle 
muhtar eşleri bir araya geldi.

Altınova Mahallesi, Taş Köşk 
restoranda gerçekleştirilen 
buluşmaya; kırsal mahalleler, 
Murateli, Tıfıllar, Türközü, 
Beşiktepe, Çakmak, Çamoba, 
Karaayıt, Kırcalar, Mutluköy ve 
Akçapınar mahalle muhtarlarının 
eşleri katıldı. Kahvaltı eşliğinde 
yapılan sohbet toplantısında, 
kadınlar eksik gördükleri sorunları 
da iletti. Birlikte yapabilecek 
projeler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

Canan Ergin, buluşmaların düzenli 
olarak gerçekleştirileceğini ifade 
ederek, “Kadınlarımızı üretime 
çekmek ve kadın egemenliğini 

bir üst seviyeye çıkarabilmek için 
birlikte olmaya karar verdik. Hem 
sohbet ettik, hem de kadınlarımız 
sadece sorun getirmedi. 
Mahallelerinde yapılabilecek ve 
daha çok kadınları sosyal yaşama 
katacak projeleri konuştuk. Bir 
daha ki toplantılarda, projeleri 
yaşama geçirmek için yapılması 
gerekiyorsa hep birlikte 
değerlendireceğiz” dedi.

MAHALLEEVLERİNDEN MAHALLEEVLERİNDEN 
DAYANIŞMA TOPLANTISIDAYANIŞMA TOPLANTISI
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geçmişten kalan alacakları ve 
maaşlarını gününde ödemeye 
başladıklarının altını çizen 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin şöyle konuştu:

“Ardından, gelir gider dengesini 
oluşturmak için tasarruf 
önlemlerini devreye soktuk. 
Çok sayıda haciz dosyasını ya 
kapattık, ya da yapılandırma 
yaparak düzenli ödemeye 
başladık. Kent ekonomisine 
katkı sağlayan esnafa olan 
borçlarımızın tamamını ödedik. 
Kurumsal bir kimlik kazanan 
belediyemiz 2.5 yıllık süreçte 
bütçe gelirlerini yüzde yüzden 

fazla artırarak yaklaşık 80 
Milyon Türk lirasından 170 
Milyon Türk lirasına çıkarmayı 
başardı. Bu başarıya mesai 
arkadaşlarımın ekip ruhu ve 
deneyimleriyle kavuştuk. 
Bundan sonraki hedefimiz; 
daha çok proje, daha fazla 
yatırım, borçsuz belediye ve 
kaynakların verimli kullanımı 
olacak.”

20 BELEDİYE ARASINDA ÜÇÜNCÜ 
BÜYÜK BÜTÇE AYVALIK BELEDİYESİ’NİN

NÜFUS KÜÇÜK BÜTÇE BÜYÜK…

Balıkesir Büyükşehir sınırları 
içinde yer alan 20 ilçe 
belediyesi arasında 203 
milyonluk bütçesiyle Ayvalık 
Belediyesi üçüncü, nüfusa göre 
bütçe büyüklüğü açısından 
da birinci sıraya oturdu. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
meclisinde onaylanan 
bütçe sıralamasında Ayvalık 
Belediyesi 203 Milyon Türk 
liralık bütçeyle ilk üç sırayı aldı.

 Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, 326 milyon borç 
ve yüzde 60’larda bulunan 
gerçekleşme oranlı bütçeyle 
devraldıkları Belediye’yi 

hedefledikleri bütçenin yüzde 
yüz oranında gerçekleştiği, 
borçlarını ödeyen, hacizli 
dosyaların dört üçünü kapatan 
veya yapılandıran kurumsal 
bir niteliğe kavuşturduklarını 
söyledi. 

Yirmi belediye arasında 
Ayvalık’ın 72 binle en düşük 
nüfus oranına sahip olduğunu, 
ancak hazırlanan bütçenin 
nüfusa oranla dev bir bütçe 
olduğunu dile getiren Başkan 
Ergin, “Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içindeki 
belediyeler arasında en 
düşük nüfusa sahibiz. Ancak 

yapacağımız yatırımlar, 
yaşama geçireceğimiz 
projeler düşünüldüğünde 
hazırlanan 2022 yılı bütçesinin, 
nereden nereye geldiğimizin 
göstergesidir. 2019 Mart 
ayında teslim aldığımız 
belediyemiz yaklaşık 326 
milyonluk bir borç sıkıntısı 
içindeydi. Esnafa, çalışanlara 
ve emekli olanlara ödemeler 
yapılamıyor, hizmet aldığımız 
firmaların hacizleri arasında 
sıkışıp kalmıştı” dedi.

Göreve gelir gelmez 
uygulanan mali disiplin ile 
önce çalışanlara nefes aldırıp 
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Ayvalık Belediyesi çağın 
gerekliliklerine ayak uydurmak 
ve vatandaşlarının şikayet 
ve önerilerine daha hızlı bir 
şekilde cevap verebilmek adına 
“kapınızdayız, yanınızdayız” 
projesi kapsamında sosyal 
medya ve diğer yollarla Ayvalık 
Belediyesi’ne ulaşabilirlik ile 
ilgili anket çalışması başlattı.

Mesut Ergin; “Yeni dünyanın 
gerekliliklerine ayak uydurmak 
ve vatandaşlarımızın şikayet 
ve önerilerine daha hızlı 
şekilde cevap verebilmek 
amacıyla, Ayvalık Belediyesi 
ulaşabilirlik konusunda bir 
anket çalışması başlattı. Anketin 
içeriğinde görüş ve düşünceleri 
de bizimle paylaşmalarını 
istedik. Ekip arkadaşlarımız 
tüm mahalleleri kapı kapı 
dolaşarak hemşehrilerimize 
ulaşmaya çalışıyor, onları 
dinliyor. Pandemi gerçeğinin 
devam ettiği bu süreçte 
maske ve kolonya hediyesi 
ile onları bilinçlenmelerini 
sağlıyor. Fikirlerini ortaya 
koyarak Ayvalık’a dokunmak 
ve düşüncelerini bizimle 
paylaşmak için ankete katılmak 
isteyen hemşehrilerimizin 
tek yapması gereken 
“kapınızdayız, yanınızdayız” 
projesi kapsamında kapılarını 
çalan ekip arkadaşlarımıza 5 
dakikalarını ayırmak olacaktır” 
diyerek tüm vatandaşları 
öneri ve düşüncelerini bizimle 
paylaşmaya davet etti.

Ayvalık Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri müdürlüğü ekipleri 
tarafındanmahallelerde kapı kapı 
dolaşarak bir anket başlatıldı. 
“Kapınızdayız, yanınızdayım” 
sloganı ile başlatılan anket 
ile Ayvalıklıların  ilçelerinde 
olmasını istedikleri projeleri 
de belediye ile paylaşacak. 
Ayvalık Belediyesi, vatandaşların 
yaşadığı sorunları kaynağından, 
ilk ağızdan öğrenmiş olacak. 

Öneriler, çözümler belirlenecek. 
Hangi mahallenin sorunları 
nedir, hangi sokakta acil 
çözülmesi gereken sıkıntı nedir, 
tek tek tespit edilecek. 

Belediye bünyesinde yapılacak 
olan proje, etkinlik ve belediye 
ile ilgili her şeye vatandaşın 
kolay yollarla ulaşabilmelerine 
önem verdiklerini ifade eden 
Ayvalık Belediye Başkanı 

“KAPINIZDAYIZ YANINIZDAYIZ” 
KAPSAMINDA ANKET ÇALIŞMASI
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Ayvalık Belediyesi’nin At 
Arabacılar Meydanı’ndaki 
atölyede mahalleevleri personeli 
ve gönüllü kadınlar tarafından 
üretimi yapılan doğal lavantalı 
sabunlar, 16. Uluslararası Zeytin 
Hasat Festivali’nde Büyük 
Park’ta açılan mahalleevleri 
standında kısa sürede kapış 
kapış satılarak tükendi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in, “Kadınlara gelir kapısı 
olacak önemli projelerimden” 
dediği mahalleevleri geliştirdiği 
projelerle hedefine adım adım 
ilerliyor. 

Dört ayrı bölgede hizmet 
veren mahalleevleri tarafından 
yürütülen sabun üretim 
projesine Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin atölye 
ve ekipman desteği sağladı. 

Belediye tarafından finanse 
edilen ve koordinasyonu 
sağlanan projenin ilk 
aşamasında mahalleevleri 
personeli ve gönüllüler ilk 
etapta 165 kalıp organik 
lavantalı sabun üretti.

Mahalleevlerinin bu 
çalışmalarının her zaman 
destekçisi olduğunu vurgulayan 

Başkan Mesut Ergin 
“Atıksız yaşamın öneminin 
farkındayız ve Ayvalık’ta bunu 
destekliyoruz. Bu nedenle 
Ayvalık Belediyesi olarak 
yerel ve doğal hammaddeden 
oluşan sabunların yapımı bizleri 
çok mutlu ediyor. Bu sayede 
doğamız ve denizimiz daha 
temiz kalacak. Mis kokulu 
Ayvalık’ımız mahalleevlerindeki 
kadınlarımızın ürettiği bu 
lavantalı sabunlarla daha da 
güzel kokacak” dedi.
Festival süresince Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 
konukların lavantalı sabunlara 
büyük bir ilgi gösterdiğini 
ve 165 kalıp sabunun kısa 
sürede tükendiğini ifade 
eden Başkan Ergin, “Ayvalıklı 
hemşehrilerimizin de bu bilinçte 
olduğunu biliyor ve onları her 

zaman daha doğalını kullanmaya 
davet ediyorum. Hasat 
festivali boyunca stantlarına 
gösterilen ilgi mahalleevlerimizin 
başarısı, bu çalışmalarından 
dolayı kutluyorum ve her 
zaman destekliyorum. İlginin 
büyüklüğünü göz önüne alarak 
gelecek yıl kadınlarımız daha 
fazla üretim yaparak hem 
konuklara doğal sabun sunacak 
hem de aile bütçelerine önemli 
bir ekonomik katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

MAHALLEEVLERİNDEN 
MİS KOKULU 

LAVANTALI SABUNLAR 



AYVALIK BÜLTENİ

44 45

AYVALIK BÜLTENİ

www.ayvalik.bel.tr 444 10 66/ayvalikbelediyesi

OCAK 2022

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nde, Ayvalık Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
Köpek Bakım, Rehabilitasyon 
ve Ogan Cemal Can Tedavi 
Merkezi’nde liseli öğrencilerle 
buluştu. 

Başkanı Ergin, sokaktaki 
dostlarla bir değil her gün 
ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin 
kısırlaştırılmasına, onların 
yiyecek, içecek sorunlarına, 

aşılarına ve bakımlarını kadar 
her türlü detayı önemsediklerini 
söyledi. 

Başkan Ergin, “Bu özel 
günde çocuklarımızla birlikte 
belediyemizin barınağını 
ziyaret ettik. Minik dostlarımız 
ve öğrencilerimizle birlikte 
barınakta keyifli vakit geçirdik. 
Öğrenme sürecinde olan 
çocuklarımızın sokak hayvanları 
konusunda farkındalıklarını ve 
sosyal duyarlıklarını geliştirmek 
bizim sorumluluğumuz. 
Çocuklarımıza küçük yaşlardan 
itibaren hayvan sevgisini 
aşılamak bizim için çok 
önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç 
canlarımıza yuvamızda yer açalım 
ve sadece bir gün değil bir ömür 
boyu sahip çıkalım. Satın almayın 
sahiplenin, barınağımızda küçük 
ve büyük çok sayıda dost sizleri 
bekliyor” dedi.

Ayvalık Belediyesi Hamdibey 
Mahallevi’nde düzenlenen meslek 
kursları kadın ve gençler için 
meslek edinme kapısı oldu. 

Takı tasarım ve dikiş nakış 
kurslarına gösterilen yoğun 
ilginin ardından, mahallevinde 
müzik atölyesinin de aktif hale 
getirilmesine karar verildi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
kursların beklenenin üzerinde 
ilgi gördüğünü hatırlatarak, 
“Kurslarımızın bir bitiş tarihi 
yok. Kadınlarımız ve gençlerimiz 
öğrendikleriyle isterlerse 

mahallevinde üretmeye devam 
edebilecekler bizler de satış 
konusunda yardımcı olacağız” 
dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin,  eşi Canan Ergin ile 
birlikte Hamdibey Mahalleevi 
kursiyerlerini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Hamdibey Mahalle Muhtarı Rafet 
Taşkara’nın eşlik ettiği ziyarette; 
kadın ve gençler için istihdam 
sağlayacak olan mesleki kursların, 
mahalleevi çatısı altında umut vaat 

ettiğini vurgulayan Başkan Ergin, 
“Uzman gönüllü eğitmenlerimize 
ve tüm kursiyerlerimize başarılar 
diliyorum” dedi. 

BAŞKAN ERGİN, 
“SATIN ALMA SAHİPLEN”

HAMDİBEY HAMDİBEY 
MAHALLEVİ’NDEKİ MAHALLEVİ’NDEKİ 

MESLEK KURSLARINA MESLEK KURSLARINA 
İLGİ BÜYÜKİLGİ BÜYÜK
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BAŞKAN ERGİN’DEN BAŞKAN ERGİN’DEN 
KIRCALAR’A ZİYARETKIRCALAR’A ZİYARET

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, pandemi yasaklarının sona 
ermesinin ardından başlattığı 
kırsal mahalle ziyaretlerine 
ağırlık vermeye devam ediyor. 
Program dahilinde Ayvalık 
ilçe sınırlarında kalan 16 köyü 
düzenli aralıklarla ziyaret eden 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin mahalle sakinleriyle 
buluşarak sorunları yerinde 
dinliyor birlikte çözümler 
üretiyor. 

Başkan Ergin, “Programımıza 
aldığımız Kırcalar Mahallesi’nde 
vatandaşlarımızla bir araya 
geldik. Muhtarımızın ve 
vatandaşlarımızın taleplerini 
dikkatle dinledik ve notlar 
aldık, sorunlu yerleri birlikte 
inceledik. Köy ziyaretlerine 
covid-19 pandemisi sürecinde 
ara vermek zorunda kalmıştık. 
Yeni yılla başladık ve düzenli 
olarak her köyümüzü 
defalarca ziyaret ediyoruz. 
Köy yerinde köy havasında 
sohbetler keyifli geçiyor, hem 
de sorunları yerinde tespit 
ederek çözümlerini hızlandırmış 
oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Ergin hafta içinde 
Kırcalar Mahallesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Köy kahvesinde başlayan 
keyifli sohbetin ardından, 
köyün sokaklarını muhtar ve 
vatandaşların eşliğinde belediye 
teknik ekibiyle birlikte gezen 
Başkan Ergin, “Fen, temizlik, 
park bahçeler, destek hizmetleri 
ve zabıta müdürleriyle 
birlikte tespit ettiğimiz 
sorunları, aciliyet sırasına 
göre iş programımıza aldık. 
İvedilikle çözümlenmesi için 
belediyemizin tüm olanaklarını 
seferber ediyoruz. Çözüme 
kavuşturulan sıkıntıların bir 
daha yaşanmaması için belirli 
aralıklarla denetimlerimizi 
sürdürüyoruz” dedi.

Kırsal mahalle ziyaretlerine bir 
yenisi daha ekleyen  Başkan 
Ergin’e Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Ayvalık İlçe Başkanı 
Hüseyin Şalmanlı, belediye 
meclis üyeleri Ethem Vardı, 
Merih Arslan, Semih Varol, 
Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, 
İbrahim Mühürdaroğlu ve 
Kırcalar Mahalle Muhtarı Yener 
Aktaş da eşlik etti.
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BAŞKAN ERGİN’DEN
PAZARYERİ ZİYARETİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Altınova Pazaryeri’nde 
pazarcı esnafıyla ve alışveriş 
yapan vatandaşlarla sohbet 
etti. Dertlerini dinledi, sıkıntıları 
paylaştı, belediye olarak 
yapılabilecek hizmetler üzerine 
onlardan gelen görüş ve önerileri 
not aldı. Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin pandemi sürecinde 
de hiç aksatmadan eşi Canan 
Ergin ile birlikte pazar alışverişini 
Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki 
semt pazarından yapıyor. Fırsat 
buldukça pazaryerine giderek esnaf 

ile sohbet eden, alışveriş yapan 
vatandaşların taleplerini dinleyen 
Başkan Ergin, bu geleneği Altınova 
Pazaryeri’nde de sürdürdü. Pazarcı 
esnafıyla ve alışveriş yapan 
vatandaşlar ile sohbet eden Ergin, 
şikayetleri de ilk ağızdan dinledi.  

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
dünyayı sarsan Covid-19 
nedeniyle Ayvalık’ta kamu, kurum 
ve kuruluşlarının sıkı denetimi 
sayesinde az vaka ve az can kaybı 
ile bugüne kadar geldiklerini 
hatırlatan Başkan Ergin, “Pazar 

alışverişi bizim evimizde bir 
gelenek, eşim ile birlikte ihtiyaçları 
belirleriz,  birlikte alışveriş yaparız. 
Hem pandemi döneminde sosyal 
mesafe kurallarını kontrol ederiz 
hem maske takmayanları uyarırız, 
hem de vatandaşların sorunlarını, 
dertlerini ve sıkıntılarını ilk ağızdan 
dinleriz.  Sosyal mesafeye uyalım, 
uymayanları uyaralım, maske 
kullanımına özen gösterelim. 
Özellikle ellerimizi sık sık yıkamayı 
ve dezenfektan kullanmayı 
unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı 
kendimiz koruyalım” dedi.
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GELECEK YIL 
KURTULUŞ ŞENLİĞİ İÇİN
KULAÇ ATACAKLAR
Pandemi kısıtlamalarının 
ardından kültür ve sanat 
etkinliklerine ağırlık vererek; 
film festivali, kitap günleri, 
başka sinema, jazz festivali 
ve heykel sempozyumu 
gibi çok sayıda etkinliğe ev 
sahipliği yapan; wındsurf ve 
yelken sporlarına da destek 
veren Ayvalık Belediyesi’nin 
katkılarıyla “Balıkesir - Ayvalık 
Açık Su Yüzme Şampiyonası” 
düzenlendi. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, 
Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık 
Belediyesi ile Türkiye Yüzme 
Federasyonu’nun ortaklığında 
gerçekleştirilen şampiyonada 
512 sporcu birincilik için kulaç 
attı.  Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, şampiyonayı 
gelecek yıl Ayvalık’ın 
düşman işgalinden kurtuluş 

yıldönümü olan 15 Eylül’de 
düzenleyeceklerini duyurdu.

Sarımsaklı plajlarında yapılan 
şampiyonaya; Balıkesir Vali 
Yardımcısı Gülihsan Yiğit, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz adına 
Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanı Yahya Akduman, Ayvalık 

Kaymakamı Hasan Yaman, 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Gençlik ve Spor 
Müdürü Lokman Arıcıoğlu 
ile yarışmacıların eşleri, 
çocukları ve yakınları katıldı. 
Şampiyonada, 2 bin 500 ve beş 
bin metrelik etaplarda 14-15, 
16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 
30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 

50-54 ve 55-59 yaş gruplarında 
kadın ve erkek sporcular yarıştı. 
Zorlu geçen yarışların ardından 
dereceye girenlere ödülleri 
protokol üyeleri tarafından 
verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, birincisi düzenlenen 
ve geleneksel hale getirmeyi 

planladıkları “Açık Su Yüzme 
Şampiyonası” organizasyonuna 
ev sahipliği yapmaktan 
duydukları mutluluğu dile 
getirdi. Şampiyonayı daha 
geniş bir zaman dilimine 
yayarak spor şenlikleri haline 
dönüştürmeyi hedeflediklerini 
ifade eden Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Şu an halka 

açık olan bu şampiyonayı 
önümüzdeki yıllarda kulüpler 
bazında ulusal ve uluslararası 
yarışmalar şeklinde düzenlemeyi 
planlıyoruz. Organizasyonda 
emeği geçen tüm kurumlara, 
belediye mesai arkadaşlarımıza 
ve desteklerinden dolayı 
vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.
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AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN 
KIRSAL MAHALLELERDE 

YOL SEFERBERLİĞİ

Ayvalık Belediyesi, kırsal 
mahallelerin yol sorunlarını 
çözmek için dört koldan 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, yapılan çalışmalar 
neticesinde kırsal mahallelerin 
yol sorunlarının çözümü 
için seferber olduklarını ve 
Beşiktepe Mahallesi’nde 
bu çalışmalar kapsamında 
yaklaşık 5 bin kilometrekare yol 
yaptıklarını ifade etti.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri yaklaşan 
kış ayları öncesinde kırsal 
mahallelerin yol yapım 
çalışmalarına hız verdi. 

Bu çalışmalar 
kapsamında 
Beşiktepe 
Mahallesi’nin yolları 
tamamlandı. Yolların 
uzun ömürlü ve 
kaliteli olması için 
ne gerekiyorsa 
yaptıklarını belirten 
Başkan Ergin, 
“Ayvalık ilçemizde 
her bölgede olduğu gibi, 
16 kırsal mahallemizin de 
tamamında hizmet ve proje 
üretiyoruz. Daha önce ihmal 
edilmiş, hizmet konusunda 
eksik kalmış mahallelerimiz 
de var. Biz bu konuda da 
hassasiyetle çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize 
katkı sunmak ve ulaşım 
kalitesini artırmak için de büyük 
bir mücadele ortaya koyuyoruz. 
Son olarak Beşiktepe 
mahallemiz ile birlikte, 16 kırsal 
mahallemizin 10 tanesinin yol 
yapım çalışmalarını tamamladık. 
Şuan Kırcalar mahallemiz ile bu 

çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerde tarım 
ve hayvancılığa dayalı 
üretime destek olmak için 
yol sorunlarını bütünüyle 
çözmeyi hedeflediklerini 

kaydeden Başkan Ergin, 
“Göreve geldiğimiz günden 
beri kırsal mahallelerin yol 
sorunlarını çözmek için belediye 
kaynaklarının önemli bir 
kısmını bu mahallelerimizde 
kullandık. Şu anda kırsal 
mahallelerimizin ulaşımını daha 

güvenli ve konforlu 
hale getirmek 
için belediye 
ekiplerimiz 
çalışmalarını 
titizlikle 
sürdürüyor. 
Zeytin hasat 
dönemi öncesi 
tarım arazilerinin 
yollarında da 

çalışmalar yaptık. Tarım ve 
hayvancılığın yoğun olarak 
yapıldığı kırsal mahallelerimizde 
vatandaşlarımızın üretim gücüne 
bir nebze de olsa katkı sunmak 
ve ulaşım kalitesini artırmak 
için büyük bir mücadele ortaya 
koyuyoruz. Hedefimiz görev 
süremiz boyunca Ayvalık’ta 
bozuk yol bırakmamak” 
olduğunu ifade etti.
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AYVALIK KIŞA HAZIR

Ayvalık Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
aşırı yağışlar nedeniyle 
yaşanabilecek olumsuzlukların 
önüne geçebilmek amacıyla, 
cadde, sokak, mazgal ve çevre 
temizliği çalışmalarını aralıksız 
7x24 sürdürüyor. İlçe genelinde 
yağmur suyu drenaj kanallarını 
atıklardan arındıran temizlik 
ekipleri kentin kışı karşılama 
hazırlığını tamamlamak 
için gece gündüz çalışıyor. 
Başkan Ergin, ilçe genelinde, 
tabiat parkında, adalarda ve 
drenaj kanallarında temizlik 

çalışmalarının kıs mevsiminde 
de sık aralıklarla sürdürüleceğini 
söyledi.

Vatandaşların olası acil 
durumlarda 444 10 66 
numaralı telefondan yardım 
ve destek isteyebilecekleri 
duyuruldu. Ayvalık Belediyesi,  
kış mevsimini karşılamak 
için hazırlıklarını sürdürüyor. 
Belediye temizlik ekipleri, 
kent merkezinde, Cunda, 
Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, 
Hamdibey, Yeni Mahalle, 
Hayrettin Paşa, Fevzipaşa 
Vehbibey ve Gazi Kemal Paşa 
mahallelerinde; karada, denizde, 

adalarda, kıyılarda, tabiat 
parkında ve yağmur suyu drenaj 
kanallarında dip bucak temizlik 
çalışmalarına kesintisiz devam 
ediyor. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Kentimize kendi 
evimize gösterdiğimiz özenle 
davranalım, kendi evimiz 
gibi temiz tutalım. Ayvalıklı 
hemşehrilerimden özellikle rica 
ediyorum. Yağmur suyu drenaj 
kanallarına çöp atmayalım, 
tıkanma, taşma ve sel gibi 
felaketler ile karşı karşıya 
kalmayalım,” diyerek uyarıda 
bulundu.

Ayvalık Belediyesi kış ayların-
da yaşanabilecek şiddetli yağış 
ve fırtına sonucu doğabilecek 
olumsuzlukların önüne geçmek 
için tedbirlerini arttırdı. Fen 
işleri müdürlüğü ekipleri kent 
genelindeki derelerde taşkın-
lara karşı temizlik çalışmalarını 
hummalı bir şekilde gerçekleş-
tirmeye başladı. Diğer yandan 
ise şiddetli yağışlarda olası ha-
sarı ve kaybı önlemek için park 
bahçeler ile temizlik işleri mü-
dürlüğü ekipleri ağaç budama, 
mazgal ve yağmur suyu kanal-
larında temizlik çalışmalarını da 
sürdürüyor. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, kış bastırmadan 
her türlü önlemi aldıklarını 
belirterek, “Ekiplerimiz sahada 

var gücüyle çalışıyor. Geçtiğimiz 
kış aylarında aldığımız erken 
tedbirlerle, takviye yaptığımız 
yağmur suyu drenaj hatlarıyla 
olumsuzlukları en aza 
indirdik. Bu sene de tedbiri 
elden bırakmıyoruz. Göreve 
geldiğimizde oluşturduğumuz 
Bizim Masa birimi 444 10 
66 numaralı telefondan 
vatandaşlarımızdan gelen 
talepleri dinleyerek ekiplerimize 
iletiliyor” dedi.

BAŞKAN ERGİN: 
“KIŞ BASTIRMADAN ÖNLEM ALIYORUZ” 
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16. AYVALIK ULUSLARARASI 
ZEYTİN HASAT FESTİVALİ 
RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret 
Odası, Ayvalık Ticaret Odası 
Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık 
Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf Birliği 
ortaklığında yola çıkılarak altı ku-
rum tarafından düzenlenen16.
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat 
Festivali,  “Anıt Ağaç” önünde 
gerçekleştirilen kahvaltılı su-
num ile başladı. Gazeteci Doğan 
Doğan’ın “Zeytin Silüetleri” fotoğ-
raf sergisiyle devam eden etkinlik,  
Cumhuriyet Meydanı’ndan Büyük 
Parka kadar kortej yürüyüşüyle 
devam etti. Büyük Park’ta gerçek-
leştirilen açılış töreninde konuşan 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, dünyaca ünlü bir marka olan 
Ayvalık yağının tağşişle mücadele 
edilerek korunması için belediye 
olarak her türlü hukuksal desteği 
verdiklerini söyledi. 

Başkan Ergin, “Öncelikle yeni hasat 
döneminin bol verimli ve bereketli 

geçmesini diliyorum. Hedefimiz, 
Ayvalık markasının dünyaca ünlü 
kalitesini koruyup, kaliteyi daha da 
yukarı çekmek. Çok iyi biliyoruz ki, 
Ayvalık’ta zeytin ve zeytinyağıyla 
yan ürünleri turizme çok önemli 
katkılar sağlıyor. Ayvalık’ın yıllardır 
geçim kaynağı turizm mi, zeytinyağı 
mı, hep tartışılır. Ancak, zeytinyağı 
ve turizm iç içe geçmiş bir bütün 
oluşturmuştur” dedi.

22 adası, tabiat parkı, mezesi, balı-
ğı, otu, sabunu, zeytini, zeytinyağı 
ve turizm hepsi bir arada; Ayvalık 
‘ın marka olduğuna değinen Ergin 
şöyle konuştu:

“Ayvalık markasını kullanarak, 
Ayvalık adı altında turizmden gelir 
sağlıyorsak, otellerimiz, pansiyon-
larımız lokantalarımız, restoranları-
mız Ayvalık zeytinyağını muhakkak 
kullanmalı. Artık dünyada sağlık 
turizmi çok önemli bir konumda. 
Ayvalık olarak zeytinyağı marka-

mızdan yola çıkarak, sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak faaliyet gös-
teren butik otellerimiz sayesinde 
bir adım değil, birkaç adım öndeyiz. 
Pandemiden en az etkilenen turizm 
beldesi Ayvalık’tır. Bir de uzun za-
mandır internet ortamında Ayvalık 
adını kullanarak yapılan zeytinyağı 
satışları hem bizim hem üreticinin 
hem marka yağ satan işletmecile-
rin canını oldukça sıkıyor. Ayvalık 
zeytinyağının en büyük sorunları 
arasında yer alan tağşiş ile ilgili suç 
duyurusunda bulunuyoruz. Ayvalık 
zeytinyağının hak ettiği değeri elde 
etmesinin önünde çok sayıda engel 
bulunuyor. Bunların başında tağşiş 
ve markalaşma ilk sırada bulunu-
yor. Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık 
zeytinyağının marka değerinin 
korunması bizim projelerimizden 
biri ama tek başına çözüm değil. 
Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların 
takipçisi olabilmek daha önemli. Bu 
konuda ilk adımı attık. Birlik olma-
mız gerekiyor. Markalaşmadığımız 

için tağşişe maruz kalıyoruz. 
Kalitemize gölge düşüyor. Bu 
konuda mücadelemize kararlı bir 
şekilde devam edeceğiz. Biz, be-
lediye olarak üzerimize düşen her 
türlü desteği veriyoruz vermeye 
devam ediyoruz. Türkiye Büyük 
Millet Meclis’inde de gıda, tarım ve 
orman alanında bazı düzenlemeler 
yapılması hakkındaki kanun kabul 
edilerek yasalaştı. Taklit ve tağ-
şiş yapılmış ürünlerin işleme tabi 
tutulması ve piyasaya arz edilmesi 
yasaklandı, büyük para cezaları uy-
gulamaya konuldu. Kanunun yasa-
laşması ile birlikte gıda sektöründe 
taklit, tağşiş yapan ve tüketiciyi 
yanıltan, yanlış yönlendiren, bilgi 
kirliliği oluşturan firma ve şahıslar 
hakkında yaptırımlar öngörülüyor. 
Umarım sıkı bir takip ve denetim 
getirilir, biz zaten takipçisiyiz.”

Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağa-
cının yarısının 200 yaşın üzerinde 
olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında 
olgun, tescillenen bir anıt ağacın 
varlığlından söz eden Başkan Ergin 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Zeytin ağaçları bu topraklarda hep 
var oldu, hep var olacak. Zeytin 
ve zeytinyağı Türkiye’de milli kül-
tür ürünü olarak kabul ediliyor.  
Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde 
elde edilen zeytinyağları kali-
te özellikleriyle hem yurtiçinde 
hem yurtdışında farklı bir öneme 
sahiptir. Ayvalık’taki tarım arazi-
lerinin yüzde 76’sı zeytinlik, dört 
bin üç yüz aile zeytinlik sahibi ve 
geçimlerini bu sektörden sağlıyor. 

Ülkemizde Avrupa Birliği tarafın-
dan tescillenmek üzere başvuru 
yapan yüzlerce ürün arasından ilk 
20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı 
Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gös-
teriyor ki; dünyanın en kaliteli ve 
lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üre-
tiliyor. Ayvalık ve yöresinde zeytin 
hasadı başladı, Uluslararası Zeytin 
Hasat Festivali’ni tekrar başlatma-
nını mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin, 
mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, 
zeytinin başkenti Ayvalık’ta geçti-
ğimiz yıllarda görkemli bir şekilde 
kutladığımız hasat şenliklerini geç-
tiğimiz yıl pandemi nedeniyle ger-

çekleştirememiştik.  Cumhuriyet 
Bayramımızın da içinde bulunduğu 
dört gün boyunca hem hasadı hem 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 
98’inci yılını kutluyoruz. Ayvalık’ta 
geçimini zeytin ve zeytinyağından 
sağlayan hemen herkese bol verim-
li ve bereketli bir sezon diliyorum.”

Konuşmaların ardından Büyük 
Park’taki stant turuna Ayvalık 
Kaymakamı Hasan Yaman, 
Cumhuriyet Başsavcısı Necati 
Kayaközü, İlçe Jandarma Komutanı 
Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü 
Turgut Coşkun, Garnizon komu-
tanı Personel Albay, Ertan Tutar, 
ATO Başkan Mustafa Büyükçıvgın 
ve çeşitli kurumların temsilcileri 
katıldı. Büyük Park’ta ayrıcı gün 
boyunca; halk oyunları, animasyon 
ekipleri, belediye bandosu festival 
alanında zeytin ve zeytinyağı çe-
kilişleri, zeytinyağı tadım eğitimi 
etkinlikleri de  programa renk kattı. 
Akşam saatlerinde ise çocuklar için, 
“Barış ve Zeytin “ temalı resim, şiir, 
kompozisyon yarışmasının ödül tö-
reniyle yapılan resimler sergilendi.
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FESTİVALDE ETKİNLİKLER KÖYLERDE… ILK HASAT
ILK SIKIM

Önceki gün renkli yürüyüş 
töreni, anıt ağaç önünde fotoğraf 
sergileriyle açılışı yapılan 16. 
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat 
Festivali, Küçükköy Meydanı’nda 
gün boyu gerçekleştirilen çeşitli 
etkinliklerle vatandaşların ilgisi 
doruğa ulaştı. 

Festivalin ikinci gününde gazeteci 
ve çevre yazarı Ahmet Aydın 
Akansu’nun, “Bereketin, Adaletin 
ve Barışın Simgesi Zeytin” isimli 
fotoğraf sergisiyle başlayan 
etkinlikte açılış konuşmasını 
yapan Akansu, zeytin ağaçlarının 
fotoğraflarını çekmeye 
başlamasının öyküsünü anlattı. 

Akansu, “Zeytinci torunu olarak 
1997 yılından bu yana zeytinciliğin 
önemini anlatan yazılar yazıp 
fotoğraf sergileri açıyorum. Tüm 
kutsal kitaplarda yer alan ölmez 
ağaç,  bereketin, adaletin, barışın 
simgesi. Kutsal zeytin ağaçlarını 
koruyan ve zeytinciliğin önemi 
konusunda mücadele veren 
farkındalık yaratan Ayvalık’ın 
kıymetli yöneticilerini halkını 
kutluyorum. Türkiye’de zeytincilik 
konusunda örnek alınması 
gereken bir kentsiniz. İki gündür 
zeytin ağaçlarının arasında 
dolaşıyorum, muhteşem ağaçlar, 
gerçekten farkındalık yaratan bir 
disiplin ve düzen içinde üretilen 
zeytinler.  Ayvalık çoktan marka 
olmuş. Yıllardır zeytin ağaçlarının 
gövdelerinin yaşattığı ilginç 

görüntüleri fotoğraf makineme 
hapsettim, sayısız yüzlerce fotoğraf 
çektim. Bugün burada sergilediğim 
zeytin ağacı fotoğraflarını, alın 
teriyle topraktan soframıza zeytini, 
zeytinyağını getiren çiftçilerimize 
armağan ediyorum” dedi.

Etkinlik Küçükköy Kıraathane’de, 
“Digital Hasat” temalı panel 
gerçekleştirildi. Festivale 
vatandaşların da katılımını 
sağlamak amacıyla Çamoba 
Köyü’nde TEMA tarafından, 
“İklim Değişikliğinin Zeytine 
Etkisi” konulu sempozyum 
üreticilerle yüz yüze düzenlendi. 
Sempozyuma konuk olarak; Prof.
Dr. Murat Türkeş, Dr. Ayça Akça 
Uçkun, Dr. Mücahet Kıvrak katıldı. 
Sempozyumun moderatörlüğünü 
TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu 
Haluk Aysu yaptı.

Festival etkinlikleri akşam 
saatlerine kent merkezine 
taşındı. Vural Sineması Nejat 
Uygur Sahnesi’nde Tiyatro P.A.S 
tarafından “Ben Hasan Tahsin” 
isimli oyun tiyatroseverlere 
ücretsiz sergilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Ayvalık Belediyesi, Ayvalık 
Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret 
Odası Labaratuvar Hizmetleri 
A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ve 
Ayvalık Esnaf Birliği ortaklığında  
üçüncü gününü tamamlayan 16. 
Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat 
Festivali hasat ve ardından ilk 
sıkım etkinlikleriyle Barbunun 
Çiftliği’nde devam ediyor. 
Animasyon gösterileri ve müzik 
eşliğindeki sıkım etkinliğine 
katılan konuklara, ilk sıkım 
zeytinyağından yapılan keşkek, 
pilav ve ayranın yanı sıra irmik 
helvası sunumu yapıldı. Etkinliğe 
katılanların hep birlikte zeytin 
ağaçlarından hasat yapılması ve 
toplanan zeytinlerin bekletilmeden 
sıkılmasıyla birlikte etkinlik alanına 
yayılan zeytinyağı kokusu, hasatın 

verimli geçeceğinin habercisi 
sayıldı. İlk sıkımdan elde edilen 
zeytinyağından konuklara tadım 
ikramları da yapıldı. Ziraat Odası 
Başkanı Hasan Baysal, bu yıl 
rekoltenin katlandığını ve verimli 
bir yıl beklediklerini söyledi.

Hasat ve sıkım etkinliğine, 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
başkan vekili Mehmet Biral 
Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Balıkesir milletvekili Mustafa 
Canbey, Ayvalık Kaymakamı, 
Hasan Yaman, Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık 
Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat 
Odası Başkanı Hasan Baysal, 
çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. 
Kaz Dağları’ndan gelen poyraz 

rüzgarıyla körfezde oluşan 
ılıman iklim kuşağının buluşma 
noktasındaki bölgeye has coğrafi 
konumuyla pek çok tarım 
ürününün yetiştiği Ayvalığımızda 
erken hasat dönemiyle birlikte 
zeytinlerin yağa dönüştüğü 
muhteşem yolculuğu başladı. 

Hasat nedeniyle düzenlenen 
törende konuşan Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, UNESCO 
yolunda Ayvalık temasıyla çıkılan 
yolda hedeflerinin kalıcı listede 
yer almak olduğunu söyledi. Hasat 
dönemiyle zeytinin zeytinyağına 
muhteşem dönüşümün başladığını 
ifade etti. Başkan Ergin, “Kaz 
Dağları’ndan gelen poyraz 
rüzgarıyla körfezde oluşan 
ılıman iklim kuşağının buluşma 
noktasındaki bölgeye has coğrafi 

.

.
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sanatçılarıyla ve elbette halkın 
yoğun katılımıyla gerçek bir 
“şenlik” yaşıyoruz. Hasat Festivali 
boyunca; şehrimizin yerel ve ulusal 
markaları, çiçeğinden, toprağına 
toplanmasına kadar emek veren 
köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, 
usta gazeteciler, deneyimli 
yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, 
gurmeler, sanatçılar, paylaşımları 
ve katkılarıyla destek oldular, 
festivale renk kattılar.”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
başkan vekili Mehmet Biral Şahin, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir 
milletvekili Mustafa Canbey ve 
Ayvalık Ziraat Odası Başkanı 
Hasan Baysal da konuşmalarında 
zeytincilik sektörünün bulunduğu 
nokta, yaşanan sıkıntılar, 
hükümetin verdiği destekler 
gibi konulara değindiler. Festival 
akşam saatlerinde “ Dünya Miras 
Listesi Yolunda Ayvalık” konula 
panel ile devam etti. Küçükköy 
Halil Başyazgan Cumhuriyet 

Kültür Merkezi’ndeki panele; Prof.
Dr Abdullah Soykan, Doç. Dr. 
Serhan Ada, Dr. Berrin Akın, Öğr. 
Gör. Yaşagül Ekinci konuşmacı 
olarak katıldı. Festival etkinlikleri 
kent merkezine taşınarak Vural 
Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde 
Küçükköy Türk Halk Müziği 
korosunun konseriyle festivale 
katılanların kulaklarının pası silindi.

konumuyla 
pek çok tarım 

ürününün yetiştiği 
Ayvalığımızda erken 

hasat dönemiyle 
birlikte zeytinlerin 

yağa dönüştüğü 
muhteşem yolculuğu 

başladı. Ayvalık’taki iki milyon 
zeytin ağacının yarısı 200 yaşın 
üzerinde. Ayrıca bin 100 yaşında 
olgun, tescillenen bir anıt ağacımız 
da bulunuyor. Zeytin ağaçları bu 
topraklarda hep var oldu, hep 
var olacak.  Zeytin ve zeytinyağı 
Türkiye’de milli kültür ürünü 
olarak kabul ediliyor. Özellikle 
Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen 
zeytinyağları kalite özellikleriyle 
hem yurt içinde hem yurtdışında 
farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde 
Avrupa Birliği tarafından 
tescillenmek üzere başvuru yapan 
yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye 
girebilen ilk ve tek zeytinyağı 
Ayvalık zeytinyağı oldu” dedi.

Dünyanın en kaliteli ve lezzetli 
zeytinyağının Ayvalık’ta üretildiğini 
hatırlatan Başkan Ergin şöyle 
devam etti:

“Ayvalık’taki tarım arazilerinin 
yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin 
üç yüz aile zeytinlik sahibi ve 
geçimlerini bu sektörden sağlıyor. 
Bugün burada bizleri bir araya 
getiren zeytin hasat sezonunun 
Ayvalık’a, Ayvalıklı çiftçilere, zeytin 
işletmelerine, ekmeğini alınteriyle 
birleştirerek zeytine hayat veren 
tüm üreticilerimize bolluk ve 
bereket getirmesini diliyorum. 
Her fırsatta zeytinyağının sağlığa 
olan yararını ve milli bir yağ 
olduğunu vurguluyoruz. Türkiye’de 
150 milyon üzerinde meyve 
veren zeytin ağacı var. Bunların 
sadece 2 milyonu Ayvalık’ta. 
Ancak zeytinyağı dendiğinde 
akla ilk Ayvalık geliyor. Ayvalık, 
Cumhuriyet’in ilk kurulduğu 
yıllardan beri eline aldığı zeytinyağı 
bayrağını hala dimdik taşıyor. 
Zeytin altından değerlidir. Festival 

ayrıca “tarih, mimari, doğa ve 
lezzet kenti” olan Ayvalık’a ilgi 
çekmek, kente her yıl daha fazla 
sayıda yerli ve yabancı konuğun 
gelmesini sağlamak gibi bir 
işlev de görüyor. Yerel halkın, 
basının, üreticinin, tedarikçinin ve 
satıcıların bir araya gelerek kısa bir 
süre de olsa sosyal bir hareketliliği 
paylaştığı Hasat Festivali, doğal 
olarak kentimizin turizmine de güç 
katıyor.”

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Büyükçıvgın da 
konuşmasında zeytincilik sektörü 
ve Ayvalık turizminin gelişimine 
dikkat çekerek şunları söyledi:

“Etkinliklerin zenginliği ve buna 
bağlı olarak katılımcı sayısının 
her geçen yıl artması, Ayvalık’ta 
hizmet veren turizm işletmelerine 
de önemli girdi sağlıyor. Ayvalık’ta 
üreticisiyle, işletmecisiyle, 
markaları yaratan iş adamlarıyla, 
ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, 
konuklarıyla, medya mensuplarıyla, 
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yakınmalara ilişkin bilgi veren 
Dr. Ayça Akça Uçkun, Akhisar’da 
zeytinin büzüştüğü, Aydın’da 
zeytinlerin olgunlaşmadığı yönünde 
telefonlar aldıklarını, bu bölgede 
ise aşırı yaprak dökümü yaşandığı 
bilgisinin geldiğini anlattı. Zeytin 
üretimine ilişkin sorunların yanı 
sıra çözüm önerilerinden de söz 
eden Dr. Ayça Akça Uçkun, köydeki 
üreticilere seslenirken şu görüşleri 
dile getirdi:
“Kompost uygulaması yapılması, 
topraktaki organik madde 
üretiminin artmasını sağlamamız 
gerek. Artık toprağı çıplak 
bırakmayacağız. Yaşadığımız 
deneyimler atalarımızın yaptığı 
doğru uygulamaları, geleneksel 
yöntemleri bizlere yeniden 
anımsattı. Zeytinde ara ziraat 
sistemini kullanmamız gerek. 
Zeytinin karbondioksit emisyonuna 
büyük katkısı olduğunu göz ardı 
edemeyiz. Zeytin ve zeytinyağı hem 
şifa kaynağı hem de karbondioksit 
emilimine katkısı var.” 

Sözlerine “Üreticimiz olmasa bir 
açlık sorunu olacak” diye başlayan 
Dr. Mücahit Kıvrak, küresel ısınma 

nedeniyle geçen yıl zeytini kısa 
kollularla hasat ettiklerine dikkat 
çekti. Dr. Kıvrak, “Sıcaklık nedeniyle 
zeytinyağı kalitesi aşağı düştü. Yağ 
kalitesini çok etkiliyor. Koklayıp 
tattığınızda odun tadı alıyorsak bu 
kuraklığın etkisinden” dedi. 

Türkiye’nin bitkisel yağ açığı olan 
bir ülke olduğunu kaydeden Dr. 
Mücahit Kıvrak, “Bir damla yağa 
ihtiyacımız var” derken, hasadın 
olduğu dönemin soğuk olması 
gerektiğini anlattı. Geçen sene 
zeytinyağının soğuklayamadığını, 
bu nedenle de zeytin ağacının 
yeterince ürün vermediğini 
belirten Dr. Kıvrak, “Zeytinde 1000 
saatten fazla soğuklama süresine 
ihtiyacımız var. Bu süre geçen sene 
hiç tutmadı. Sürgünlerin uzayıp 
gelişmesi için akşamları soğuk ve 
serin olması gerek” diye konuştu.

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan 
fırtınaların daha fazla artacağını 
da anlatan Dr. Mücahit Kıvrak, 
“Üstü açık bir fabrikada çalışıyoruz. 
Bu üstü açık fabrikayı koruyup 
kollamak zorundayız” diye seslendi. 
Ayvalık yağının kendine özgü 

özellikleri olduğuna da değinen 
Dr. Kıvrak, “Mutfakta yağın 
kapağını açarsınız salondakinin 
canı çeker. Ama bu sene bu özelliği 
bulamayacaksınız. İklimdeki 
kuraklık nedeniyle bu özelliği 
kaybetti” dedi. 

Zeytinliklerdeki yabancı otların 
kimyasallar yerine doğal gübreyle 
yok edilebileceğine değinen Dr. 
Mücahit Kıvrak, “Zeytin ağacına 
hiç dokunmadan koyunculukla 
bu sorunu halledebilirsiniz. 
Yeniden koyunculuğa, küçük baş 
hayvancılığa dönmek zorundayız. 
Sizlerin büyük baş hayvanlarla 
uğraşacak zamanı yok artık” 
görüşünü dile getirdi. 

Üreticilerden gelen bir soru üzerine, 
köylülerin üniversiteye verebileceği 
bir dilekçeyle kendilerine evlerinde 
kullanılan tüm atıkları kullanarak 
kompost yapmayı öğretebileceğini 
belirten Dr. Kıvrak, “Ama siz 
de bana artık küçükbaş hayvan 
yetiştireceğinize söz verin. 
Küçükbaş hayvancılıkla bu köyden 
karbon sıfır atıkla ekolojik köy 
olalım” dedi.

“16. Uluslararası Ayvalık Zeytin 
Hasat Festivali” kapsamında 
Çamoba köyünde “İklim 
Değişikliğinin Zeytine Etkisi” 
konulu panel düzenlendi. TEMA 
Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu 
Haluk Aysu’nun yönettiği etkinliğe 
Boğaziçi Üniversitesi İklim 
Değişikliği ve Politikaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi” ve Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Türkeş, Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü’nden Yüksek 
Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça 
Uçkun ve Balıkesir Üniversitesi 
Edremit Meslek Yüksekokulu 
Zeytincilik Programı Öğretim Üyesi 
Dr. Mücahit Kıvrak konuşmacı 
olarak katıldı. 

Son üç yılda kuraklığın yeniden 
konuşulmaya başlandığını, 2019 ve 
2020 yıllarının kuraklıkla geçtiğini 
belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, 
“Ocak ortasına kadar ne sıcaklık 
düştü ne de yağış oldu. 2020 yılının 
sonuna geldik, kış gelmedi” dedi. 
Son 30 yıldır Türkiye’nin büyük 
bölümünde kuraklık yaşandığını 
anlatan Prof. Dr. Türkeş, Ayvalık, 
Bergama ve Kozak’taki kuraklık 

şiddetinin de artış yönünde 
olduğunu kaydetti. 

“Artık sıcaklık, yağış ve buharlaşma 
rejiminin bu coğrafyada 
değiştiğinini biliyoruz” diyen Prof. 
Dr. Murat Türkeş, “Bir yandan 
kuraklık yaşıyoruz, bir yandan da 
yağış olması durumunda 30-40 
yıl önceye göre afet durumuna 
dönüştüğümüzü görüyoruz. Bunlar 
insan kaynaklı iklim değişikliğinin 
doğrudan etkileri” diye konuştu. 
Son yıllarda değişen iklimle zeytin 
üretiminde de değişiklik yaşandığını 
anlatan Prof. Dr. Murat Türkeş, 
sıcaklık rejimindeki artışın, ardışık 
kurak ve sıcak geçen yılların 
zeytinde rekolte düşüşüne yol 
açtığına dikkat çekti. 

Prof. Dr. Murat Türkeş, daha 
sıcak ve kurak iklimin geleceğini 
düşününce, zeytin rekoltesinin ve 
üretiminin yapıldığı coğrafyanın 
değişeceği konusunda üreticileri 
uyardı. Model çalışmaların 
gelecekte sıcaklığın arttığı 
bölgelerde zeytinin azalacağına 
ilişkin ipuçları verdiğini anlatan Prof. 
Dr. Türkeş, zeytin üretiminde güney 

bölgelerden daha serin olan kuzey 
bölgelere, daha yukarılara doğru 
yöneliş olacağını dile getirdi. 

Prof. Dr. Türkeş, Türkiye’nin sadece 
yanlış ve kötü arazi kullanımı 
nedeniyle yüzde 60 oranında 
bir yandan kuraklığa, bir yandan 
çölleşmeye meyilli olduğunu, bunun 
önümüzdeki birkaç on yıl içinde 
gerçekleşme olasılığı bulunduğunu 
sözlerine ekledi.

Zeytinin iklim değişikliğinden en 
çok etkilenecek ürün olduğunu 
belirten Dr. Ayça Akça Uçkun, 
zeytinin en çok üretiminin yapıldığı 
İtalya ve İspanya’da kuraklık 
açısından şimdiden modellemelerin 
yapıldığını anlattı. İklim 
değişiklikleriyle birlikte üretimde 
yeni liderlerin Avustralya, Çin ve 
Libya’nın olabileceğini söyleyen 
Dr. Uçkun, Türkiye’de yakın 
gelecekte belki de tropikal türlerin 
üretilebileceğini, zeytin üretiminin 
kuzeylere doğru çıkacağına dikkat 
çekti. 

Sıcaklıkta yaşanan 1,5 derecelik 
artış sonrası üreticilerin ilettiği 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
ZEYTİNE ETKİSİ KONUŞULDU
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16. Ayvalık Uluslararası Zeytin 
Hasat Festivali dört gün 
boyunca kentin tanıtımına, 
ekonomisine çok önemli 
katkılar sağladı. İstanbul, 
Ankara ve İzmir’den gelen 
gazeteciler, köşe yazarları, 
bloggerler festivalin tanıtımına 
büyük destek verdi. Kent 
merkezi, Cunda (Alibey) Adası, 
Küçükköy ve Altınova’ya yayılan 
etkinliklere ilgi büyük oldu. 

Tadımlar, sunumlar bir yana 
festivalin eğlence kaynağı 
müzik grupları da her etkinliğe 
yetişti, konukları eğlendirdi, 
katılımcıların kulaklarının pasını 
sildi. Festival kapsamında 
yaklaşık yirmi sahne gösterimi 
yapıldı, müzisyenler, dansçılar, 
tiyatrocular ve korolar tümü de 
Ayvalıklı sanatçılardan oluştu.
Pandemi sürecinde işsiz kalan 
ve ekonomik sıkıntı içindeki 
Ayvalıklı sanatçılara dört günlük 
festival bir nebze de olsun 
cansuyu oldu. İstanbul’dan 
gelen konuk sanatçı Aykut 
Yılmaz festival kapsamında 
şarkılar söyledi, ancak sanatçı, 
“en önemli konserim” dediği 
yüzüncü konserini Bekir Coşkun 
Kütüphanesi’nin açılışında, 
usta yazarın çok sevdiği “Ben 
yoruldum hayat” şarkısını 

seslendirerek unutulmaz bir 
gece yaşattı.

29 Ekim gecesi Vural Sineması 
Nejat Uygur Sahnesi “Ben 
Hasan Tahsin” oyununa ev 
sahipliği yaptı. Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları konseptine 
uygun, metin ve hikayelerin 
yer aldığı oyun tiyatroseverler 
tarafından ilgile izlendi.

Ayvalık Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı Erkan Cılak 
tarafından gündeme getirilen, 
sanatçıların ağırlıklı Ayvalık’tan 
olması fikri ve oybirliğiyle 
onaylanan Ayvalıklı sanatçılarla 
“Festivale Renk Katanlar” dört 
gün boyunca hem ilgi odağı 
oldu, hem festivale gelenleri 
eğlendirip iç içe keyifli bir dört 
gün geçirmelerini sağladı.

FESTİVALE RENK KATANLAR
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ortamları sağlamak, kamu 
kurumları, yerel yönetimler ile 
toplum kesimleri arasında yeni 
köprüler ve diyalog kanalları 
kurmak; demokratik katılım 
gerçekleştirmek ve sivil toplumu 
güçlendirmektir” dedi.

Kent konseylerinin gönüllü 
dayanışmayı  harekete geçiren bir 
kurum olduğunu dile getirerek; 
Ayvalık UNESCO süreci içerisinde 
tarihi geçmişi, kendine ait 
geleneksel kültür  kimlikleri 
barındıran, eşsiz doğal güzellikleri 
ile taçlandırılan bir kent olduğuna 
vurgu yapan Halil Coşkun şöyle 
konuştu:

“Yerel olarak demokratik 
katılımların daha yaygın kentin 
tarihi öz bilincine sahip çıkarak 
hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin korunması, kent hukukunun 
korunması, sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması, çevreye 
duyarlılığın artması amacıyla 
sosyal dayanışma, yardımlaşma, 
saydamlık ilkelerinin hayata 
geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Kent konseylerinin görüşlerinin 
değerlendirilmesi için yerel 
yönetime gönderilmesi gibi görevi 
bulunmaktadır. Bu görüşlerin 
belediye meclis gündemine 
taşınması, çözüm odaklı 
projelerin hayata geçirilmesi 
kent konseylerinin çalışmalarının 
sürdürebilirliğini sağlayacaktır. 
Kentimizin geleceğini ortak 
akılla bizden sonra sahiplerine 
devredelim.”

Ayvalık Kent Konseyi genel kurulu 
Vural Sineması Nejat Uygur 
Sahnesi’nde gerçekleştirildi. 
Kent Konseyi başkanlığına Halil 
Coşkun yeniden seçildi. Genel 
kurulun açılışında konuşan 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, kent konseylerinin yerel 
yönetimlerin yapacağı işlere, yol 
haritalarının belirlenmesine, kent 
yaşamına, sorunların çözülmesine 
çok değerli katkılar sunduğunu 
söyledi.

Ayvalık Kent Konseyi’nin kentte 
ve bölgede çok başarılı çalışmalara 
imza attığını, güç katıp, moral 
verdiğinin altını çizen Başkan 
Ergin, “Onların her eylemde, her 
sorunda yanımızda olması bizi 
daha da güçlendiriyor. Çevre 
konusunda yerel yönetimlere yol 
haritası özeliği taşıyan çalışmalar 
yapıyorlar. Yakın zamanda 
bölgemizde ve çevremizde yaşanan 
doğal afetler, Kaz Dağları’nda karşı 
karşıya kaldığımız orman yangınları 
gibi, maden için yapılan doğa 
katliamları da canımızı acıtıyor. 
Ülkemizin, kentimizin geleceği 

söz konusu. Bir an önce harekete 
geçmeli ve bu felaketlere ‘dur’ 
demeliyiz. Ayvalık’ın ve bölgemizin 
yarınlarına destek vermek 
hepimizin en asli görevidir. Ege’de 
ve özellikle bölgemizde yaşanan 
çevre katliamlarına dur demenin 
zamanı geldi çoktan geçti bile. 
Artık, bırakın bizi,  çocuklarımızın, 
torunlarımızın yarını gelecekleri 
söz konusu. Küresel iklim 
değişikliğine karşı acilen eylem 
planı oluşturulması gerekiyor” 
dedi.

“Bir an önce harekete geçmeli 
ve bu katliamlara dur demeliyiz” 
diyerek tepkisini dile getiren 
Başkan Ergin konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Onlara sağlıklı bir çevre 
bırakmanın mücadelesini daha 
kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz, 
pes etmemeliyiz. Cevre 
katliamlarını, yaşanan sıkıntıları, 
olumsuzlukları unutturmamalıyız. 
Günübirlik tepkilerle arkamızda 
bırakmamalıyız, yaşanan 
ve yaşanmakta olan çevre 

felaketlerini kamuoyunun 
gündeminde tutmamız, 
yapılanların yapılmayanların 
peşini bırakmamamız gerekiyor. 
Ayvalık Belediyesi olarak; bizlerin, 
çocuklarımızın, torunlarımızın 
geleceğini ilgilendiren kararların 
alınmasında başta Ayvalık 
Kent Konseyi olmak üzere, 
tüm sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte hareket ediyoruz. 
En büyük destekçilerimiz; 
sivil topum örgütleri, meclis 
üyelerimiz, muhtarlarımız ve kent 
konseyimizdir. Birlikte Ayvalık 
sloganıyla hareket ettiğimiz 
sürece, varlığımızı gücümüzü 
hissettirdiğimiz sürece orada 
mutlaka başarı gelecektir. Bu yolda 
çalışan herkese teşekkür eder, 
başarılar dilerim. Genel kurulunuz 
hayırlı olsun.”

Ayvalık Kent Konseyi başkanlığına 
ikince kez seçilen Halil Coşkun 
da yaptığı konuşmada, “Kent 
konseylerinin temel işlevleri 
kentin paydaşlarının katılımı ile 
sorunları ortak akılla tartışmak, 
farklı paydaşlar arasında uzlaşma 

AYVALIK KENT KONSEYİ
HALİL BAŞKAN’LA DEVAM



AYVALIK BÜLTENİ

68 69

AYVALIK BÜLTENİ

www.ayvalik.bel.tr 444 10 66/ayvalikbelediyesi

OCAK 2022

Ayvalık Belediyesi Hamdibey 
Mahalleevi’nde gönüllülerin 
desteğiyle düzenlenen “zeytin 
ve barış” temalı resim yarışması 
sonuçlandı. Yarışmaya katılım 
sağlayan 20 öğrenci arasında 
zeytin ve barışı en güzel şekilde 
resmeden 3 öğrenci 16. Ayvalık 
Uluslararası Zeytin Hasat 
Festivali’nde düzenlenen ödül 
töreniyle hediyelerine kavuştu.

Ayvalık Belediyesi tarafından 
mahalleevlerinden faydalanan 
çocukların ekran başında geçirdiği 
zamanı azaltmak, onların resim 
yeteneklerini geliştirmelerine 
yardımcı olarak hayal güçlerinin 
zenginleştirmesi  amacıyla 
düzenlenen “zeytin ve barış” isimli 
yarışmanın sonuçları açıklandı. 
İlkokulda eğitim gören çocukların 
zeytin ve barış konusundan 
oluşan ve yarışma materyallerinin 
Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri 
tarafından karşılandığı yarışmaya 
onlarca öğrenci katıldı. Yapılan 
değerlendirmelerin ardından üç 
öğrenci dereceye girerek ödül 
almaya hak kazandı. 
Yarışma sonucunda, 16. Ayvalık 
Uluslararası Zeytin Hasat 
Festivali’nde çocuklar  ödüllerine 
kavuştu. Başkan Mesut Ergin’in 
eşi Canan Ergin’in de hediyeleri 
takdim ettiği öğrencilerin sevinçleri 
izleyenleri mutlu etti. Yağmur Çatar 
isimli öğrenci birincilikle bisikletin 
sahibi olurken, ikinci  Papatya Çakır 
ve üçüncü Yağız Portakal da özel 
hediye paketlerinin sahibi oldu. 
Diğer tüm katılımcı öğrencilerimize 

de okul hayatına ve kişisel gelişine 
katkısı olacak birçok hediye paketi 
verildi. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin “Belediye olarak 
göreve geldiğimiz günden beri 
mahalleevlerine büyük önem 
veriyor ve destekliyoruz. Hamdibey 
Mahalleevimiz’de anlamlı bir 
yarışmaya imza attık. Mahalleli 
kadınlarımızla ilgili faaliyetlerimizin 
yanında eğitim ve kültür alanında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Öğrencilerimize Ayvalık için 
önemli ve şenlik havasında geçen 
bir dönemde onları da bu havaya 
sokmak için böyle bir yarışma 
düzenledik. Tabi bunun yanında 
öğrencilerimiz zeytin ve barışı 
işledikleri resimlerle bize bu 
havayı hissettirmiş oldu. Belediye 
ve mahalleevleri olarak böyle 
yarışmaları devam ettirmeyi ve 
öğrencilerimize katkı vermeyi çok 
istiyoruz. Ben yarışmada dereceye 
giren yarışmacılarımızı tebrik ediyor  
tüm öğrencilerimize başarılarının 
da devamını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in kente doğalgaz 
getirilmesiyle ilgili verdiği 
girişimlerinin ardından mutlu sona 
yaklaşıldı. BOTAŞ’ın iletim hatlarını 
tamamlamasının ardından, AKSA 
Balıkesir Doğalgaz Dağıtım şirketi, 
2022 yılının sonuna kadar bina 
bağlantılarını yaparak gaz arzının 
sağlanacağını duyurdu. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’i makamında ziyaret ederek 
gelişmeler hakkında bilgilendiren 
AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım 
şirketi işletme müdürü Levent 

Üstüner ve şube şefi Koray 
Tanrıseven,  iletim hattının 
gelmesiyle birlikte dağıtım hattı ve 
bina bağlantı için her türlü hazırlığı 
tamamladıklarının müjdesini verdi. 

İşletme Müdürü Levent Üstüner, 
2022 yılında BOTAŞ’ın iletim 
hattını tamamlanmasına müteakip 
Ayvalık şehir içi doğalgaz dağıtım 
ana hat kazı çalışmalarına 
başlanacağını belirterek“ 2022 
yılının sonunda binalara doğalgaz 
bağlantısının gerçekleştirilmesini 
planlıyoruz. Ayvalıklıların 2022 
yılı sonunda evlerinde sıcak bir 

ortamda yaşayarak geçirecekler. 
Hem ısınacaklar, hem sıcak suya 
kavuşacaklar hem de yemeklerini 
doğalgaz ile pişirecekler” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz 
özleminin adım adım yaşama 
geçirildiğini söyledi. Doğalgazın 
kış sezonunda kentin havasına 
çok önemli katkılar sağlayacağını 
vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık 
Belediyesi’nin ilçeye doğalgaz 
gelmesi için tüm olanaklarını 
seferber edeceğini bildirdi.

MAHALLEEVLERİNDEN 
“ZEYTİN VE BARIŞ” 
TEMALI RESİM SERGİSİ

DOĞALGAZ 2022’DE 
AYVALIK’TA
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Cennet Tepesi Tesisleri’nde 
Ayvalıklı gazeteciler ile buluştu. 
Gündeme dair konuların ve 
yerel basının sorunlarının 
konuşulduğu buluşmada Başkan 
Ergin, gazetecilerin, 21 Ekim 
Dünya Gazeteciler Günü’nü 
kutladı. Gazeteciliğin çok önemli, 
hassasiyet gerektiren bir meslek 
olduğunu dile getiren Başkan 
Ergin, “Çünkü sonuçta bir 
haberi sunduğunuzda çok farklı 
noktalara kadar gidebilir. O bilgi 
insanları zan altında bırakabilir 
topluma çok farklı noktalara 
gidebilir” dedi.

Kalemi doğru kullanmanın, halkı 
doğru yönde bilgilendirmenin 
önemine değinen Başkan Ergin, 
gazeteciliğin birilerini kötülemek 
için kullanılması durumunda 
orada ne bir bilgilendirmeden, 
ne de bir gazetecilikten söz 
edilemeyeceğine değindi. Başkan 
Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak 
yapılanları anlatabilmek için 
gazetecilere ihtiyaç duyduklarını 
vurgulayarak, “Gazetecilerin 
doğru yönlendirmesine, doğru 
kaynağınıza ihtiyacımız var. 
Gazetecilik mesleğini farklı 

kullanan insanları ben hep tenzih 
ediyorum. Onun için onları 
saymıyorum. Benim demek 
istediğim de doğru kalemler, 
doğru insanlarla bizim işimizin 
de kolaylaşacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri 
ve mozaik sanatçısı Ferhan 
Orhan’ın ortak projesi kapsamında 
düzenlenen mozaik ve podima 
kursu, katılımcılara sanatsal mozaik 
eserler yaratma şansı sunuyor. 
Ayvalık Belediyesi 150 Evler 
Mahalleevi’nde haftanın belirli 
günlerinde devam eden kursa 
ilgi yoğun. Vatandaşlarımız keyifli 
zaman geçirerek hem öğreniyor, 
hem de yeteneklerinin farkında 
olmaları sağlanıyor. 

Kurs eğitmeni Ferhan Orhan ise 
kurs sayesinde katılımcıların yeni 
meslek sahibi olduğunu ve mozaik 
gibi tarihsel geçmişi olan bir sanatın 
gelecekle buluşturulduğunu 
aktardı. Kursa kadınların büyük ilgi 

gösterdiğini dile getiren Orhan, 
‘’Mozaiklere ve taşlara bir nevi 
kadın eli değdi. Taş işlemeciliğinin 
sabır gerektiriyor, taşlar tek tek bir 
nakış gibi işlenerek mozaikler ortaya 
çıkıyor. Bu yüzden sabır ve özen 
istiyor. Amacımız öğrencilerimize bu 
sanatı öğretmek, kentimizdeki tarihi 
dokuyu da göz önünde tutarak, 
mozaik kültürünü anlaşılır ve 
kullanılabilir hale getirmek’’ dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in sanata verdiği önem ve 
mahalleevleri projesinde sanatı 
halkla buluşturma düşüncesiyle 
ve bunu hayata geçirme isteği 
doğrultusunda yapılan kurslardan 
olan mozaik ve podima kursu, 
Ayvalık’ın tarihi dokusuna ve çok 

sayıda ki doğal taş çeşitliliğinin 
de sanatla buluşmasına öncülük 
yapıyor. Başkan Ergin, “Kentimiz 
tarihi açıdan önemli bir yer. Mozaik 
sanatının tarihi de antik çağlara 
uzanıyor. Ayvalık’ın tarihi dokusuna 
en uygun sanatlardan biri olan 
mozaiği vatandaşlarımıza aktarmak 
ve bu alanda yeni bir mesleği 
başlatmak bakımında böyle bir 
kursu açtık. Burada kursiyerlerimiz 
hayallerini taşlara döküyor. Hem 
meslek kazanmış oluyorlar, hem de 
bu eserleri ileride kapılarının önüne, 
ya da bir duvara işleyerek Ayvalık’la 
bütünleşmesini sağlayabilirler. 
Bütün bunların bilinciyle böyle bir 
kursu gerekli gördük’’ dedi.

BAŞKAN ERGİN AYVALIKLI 
GAZETECİLERLE BULUŞTU

MAHALLEEVLERİNDEN 
MOZAİK VE PODİMA KURSU
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Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi’nde ressam Asuman 
Karaduman Başarır’ın “Suluboya ve 
Yağlıboya” resim sergisinin açılışı  
Ayvalık Belediye Başkanvekili Tülay 
Çankaya tarafından gerçekleştirildi. 

Bugüne kadar 17’si karma, 12’si 
kişisel olmak üzere toplam 29 
sergiye imza atan ressam Asuman 
Karaduman Başarır, resimlerinde 
tema olarak emek veren insanları 
işlediğini belirterek, “Tüm bu 
çalışmalarımın yanında; natürmort, 
portre ve peyzajlara da yer veriyorum. 
Eserlerimi yurtiçi ve yurtdışında 
önemli galerilerde sergileyerek 
sanatseverlerle buluşturdum” dedi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
adına serginin açılışını gerçekleştiren 
Başkan vekili Tülay Çankaya, yerli 
ve yabancı çok sayıda sanatçıyı 
Ayvalık’ta konuk etmekten, eserlerini 
sergilemekten büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi. Tülay Çankaya, 
eserlerini sergileyerek sanatı ayakta 
tutmaya çalışan ressam Asuman 
Karaduman Başarır’a teşekkür etti.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi, ressam Muzaffer 
Kutlusan’ın resimlerine ev sahipliği 
yaptı. Serginin açılışını Ayvalık 
Belediyesi başkan yardımcısı Ersan 
Bahar gerçekleştirdi.

Çanakkaleli ressam Muzaffer 
Kutlusan, 1976 yılında İzmir’de 
açtığı ilk sergisinin heyecanını 
Ayvalık Orhan Peker Sanat 
Galerisi’nde de tekrar aynı duyguları 
yaşadığını söyledi. Sanat yaşamında 
bugüne kadar 15 kişisel sergi açan 
ve sanatseverler tarafından ilgiyle 
izlenen eserlere imza atan Muzaffer 
Kutlusan, Ayvalık Belediyesi 
tarafından konuk edilmekten, 
yapıtlarını Ayvalıklı sanatseverlerle 
paylaşmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Ayvalıklı sanatseverlere çağrı 
yaparak 15 Kasım gününe kadar 
herkesi Orhan Peker Sanat 
Galerisi’ne beklediğini ifade eden  
Muzaffer Kutlusan sanat yaşamıyla 
ilgili olarak da, “Öğretmenlik 
yaptığım dönemde İzmir Resim 

Heykel Müzesi’nde dört yıl 
boyunca desen, suluboya, yağlıboya 
kurslarına katıldım. Beden eğitim 
öğretmenliğinin yanı sıra resime 
olan ilgim o kadar büyüktü ki 
Yalıkardıç Hanı’nda bir atölye açarak 
resimlerle iç içe yaşamaya başladım” 
dedi.

İlk çalışmalarında doğayı canlı 
renklerle tuvale aktaran sanatçı, 
daha sonraki dönemde, şekilleri 
renk ilişkisi içinde erittiği soyut 
arayışlara yönelmiş. Yumuşak 
formlar zaman zaman sert ve 
rahat fırça vuruşlarıyla, güçlü 
zıt renklerle çelişkilere karşın 
dinginliğin korunduğu bir dünya 
yarattığını ifade eden ressam 
Muzaffer Kutlusan, “Otokontrol 
mekanızmasına dönmüş bir 
dünyadan saf, biraz da çocuksu 
hayallerimle çok uzaklarda 
düşlediğim mekanlara, derinliklere 
mavinin farklı tonlarına ışık tutarak, 
sanatseverlerin ufkuna yeni 
pencereler açmayı sürdürüyorum” 
dedi.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi, “Bin Pınarlı İda ve 
Sarıkız” isimli fotoğraf ve resim 
sergisine ev sahipliği yaptı. 26 
Eylül akşamına kadar gezilebilecak 
olan serginin açılışı Ayvalık 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ersan 
Bahar tarafından gerçekleştirildi. 
Sanatçıları Ayvalık’ta konuk 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Bahar, “Bekir Coşkun, 
Ceynur Karagözoğlu, Halil Soyuer, 
Sebahattin Ali, Tankut Öktem 
ve Özdemir Yemenicioğlu’nu 
saygı, sevgi, minnet ve rahmet 
duygularıyla anıyoruz. Ne mutlu ki 
anısını burada yaşatıyoruz” dedi.  
Galeride eserlerini sergileyen 
sanatçılar; Serhan Güzey 
Kerestecioğlu ve Haşmet Demirbil, 
titiz bir çalışmayla hazırladıkları  
eserlerini  Ayvalıklı sanatseverlerle 
buluşturmaktan duydukları 
memnuniyet ifade eden konuşma 
yaptılar.

BAŞARIR’DAN “SULUBOYA VE 
YAĞLIBOYA” SERGİSİ

“BİN PINARLI İDA VE SARIKIZ” 

YUMUŞAK FORM  ESERLERİYLE 
RESSAM MUZAFFER KUTLUSAN 
AYVALIK’TAYDI
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Gürsel Koyuncu ve Turgut Alp 
Can’ın ebru sergisi Ayvalık 
Belediyesi Orhan Peker Sanat 
Galerisi’nde sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.  Sergi 
10 Ekim akşamına kadar 
gezilebilecek. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, yıl 
boyunca sanatçılara ev sahipliği 
yapmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu belirtti. 

Başkan Ergin, yılsonuna kadar 
birbirinden değerli sanatçıları, 
Ayvalıklı sanatseverlerle 
buluşturmaya devam 
edeceklerini söyledi.  Sanatçı 
Turgut Alp Can, Başkan Ergin’e 
ebrudan yapılmış portresini 

armağan etti. Can, “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün mareşal ebru 
portresinden sonra ikinci insan 
portresini Mesut Ergin’le yaptım” 
dedi.  

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, çok değerli eserlerin 
bulunduğu serginin mutlaka 
gezilmesi gerektiğini söyledi. 
Ebru çalışmaların yanında, 
ebru üzerine yapılan resim 
denemelerine de yer verilen 
sergide Türkiye ve dünyadan 
çeşitli örneklerin yer aldığını 
belirten Gürsel Koyuncu da farklı 
denemeler üzerinde ebru ve 
resimleri buluşturmaya devam 
edeceğini söyledi.

Ressam Mustafa Mürsoy’un, 
“Ayvalık’tan Portreler ve İzler” 
adını verdiği resim sergisi 
Ayvalık Belediyesi Orhan 
Peker Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluştu.  Çeşitli, 
meslek ve sanat dallarında 
kentte iz bırakmış, yaşayan 
veya aramızdan ayrılan 
insanların portrelerinden 
oluşan sergi 30 Kasım akşamına 
kadar gezilebilecek. 

Serginin açılışını gerçekleştiren 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, portrelerdeki 
Ayvalıklıların birçoğunu 
tanıdığını ve birlikte anılarının 

bulunduğunu söyledi. Başkan 
Ergin, sanatçı Mustafa 
Mürsoy’a teşekkür ederek, 
“Ceynur Karagözoğlu veya 
Ahmet Yorulmaz olsun, Fatma 
Cavlı ve Ahmet Sucu gibi 
kentte iz bırakan, katkı koyan, 
yaptıklarıyla sonsuza kadar 
unutulmayacak isimlerden 
aramızdan ayrılanlara rahmet 
diliyorum. Onlar aramızdan 
ayrılsalar da usta ressam 
Mustafa Mürsoy sayesinde bu 
portrelerde yaşayacaklar” dedi.

Ayvalıklı ressam Mustafa 
Mürsoy da, kente değer katmış, 
iz bırakmış insanların gelecekte 

de tanınması ve bilinmesi 
için yaptığı çalışmayı Ayvalık 
Belediyesi’ne bağışladığını 
belirterek, “ Bu değerler 
sonsuza kadar bilinsin korunsun 
istedim” dedi.

AYVALIK’TAN PORTRELER VE İZLERİKİ SANATÇIDAN EBRU SERGİSİ
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Ayvalık Mahalleevleri çatısı altında 
yaşama geçirilen “Ben Varım”  
kadın dayanışma projesinin tanıtım 
toplantısı Ayvalık Belediyesi 
Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in eşi Canan Ergin’in 
projenin tanıtım sunumunu yaptığı 
buluşmaya Ayvalıklı kadın sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri 
katıldı. 

Proje ile ilgili bilgi veren Canan 
Ergin, “Sevgili arkadaşlarım, 
kız kardeşlerim, kadın olmanın 
zorluğunu bu toplumda yaşayanlar, 
çalışanlar, emek verenler, yuvayı 
yapan saygıdeğer kadınlar. Bu 
bir konuşma başlangıcındaki 
“saygıdeğer hanımefendiler 
beyefendiler” kısmındaki dillere 
pelesenk olan sıradan “saygıdeğer” 

değil, toplumumuz için unutulan 
bir psikolojiyi hatırlatmak 
için yineliyorum; saygıdeğer 
kadınlar, hoş geldiniz. Böyle bir 
projede Belediye Başkanı olarak 
Mesut Ergin fikirlerini ifade 
edebilirdi ama ben burada ne 
belediye adına ne de siyasi bir 
örgütlenme adına bulunuyorum. 
Kadınların siyaset üstü bir tavırla 
mücadelesini birlikte savunmak 
için bulunuyorum. Bu nedenle bu 
projede; ben varım” dedi.

Şiddet görenler, yaşam şartları 
zorlaştırılmış kadınlar için, birlikte 
güçlü bir kadın dili oluşturmak 
amacıyla yola çıktıklarını 
vurgulayan Canan Ergin şöyle 
devam etti:

“Üretmek, baskıya dur demek, 
kadına şiddete hayır demek, kadın 
cinayetlerine dur demek anneyim 
ve anneler için, toplumda kadınlara 
yapılan haksızlığa tahammül 
edilemeyecek noktaya getirdikleri 
için ben varım. En önemlisi 
dayanışmak için ben varım.
Fiziksel psikolojik cinsel ya da 
şiddete maruz bırakılmış kadınlar 
ve çocuklar başta olmak üzere 
projeden yararlanmak isteyen her 
birey ile dayanışmak, Mahalleevi 
çatısı altında buluşmak, toplumsal 
farkındalık çıtasını yükseltmek, 
her bireyin aynı dili konuşmasını 
sağlamak, eşit olabilmek için ben 

varım. Şimdi kadınların birlik olma 
zamanıdır. Tekrar toplumdaki 
saygıdeğer yerini kazanma vaktidir; 
bu nedenle ben varım.

Sizin de bu birliktelikte,  tüm 
benliğinizle var olacağınıza 
inanıyorum, bu projenin hayırlı 
olmasını diliyorum. Ben, Canan 
Ergin, hiçbir başka tanımlamaya 
gerek kalmadan, kadın olduğum 
için, biz saygıdeğer kadınlar için 
buradayım ve ben varım.”
Toplantıya katılan Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin verdiği 
mesajda,” Projenin başarıya 
ulaşması için elimden gelen tüm 
desteği ve katkıyı sağlayacağım. 
Sevgili eşim Canan’ın yürütücü 
olduğu proje Ayvalık’ta farkındalık 
çıtasını yükseltecek. Projede yer 
alan tüm kadınlarımıza saygılar 
sunuyorum” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
etkinlikleri kapsamında Ayvalık’ta 
farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 
Ayvalık Belediyesi’nin de katkılarıyla 
düzenlenen yürüyüş, Ayvalık 
Öğretmenevi’nin önünden başlayıp 
Cumhuriyet Meydanı’nda okunan 
basın açıklamasıyla son buldu.

Ayvalık Belediyesi Kadın 
Danışmaevi, Ayvalık Belediyesi 
Mahalleevleri, Ayvalık Kent 
Konseyi Kadın Meclisi, Ayvalık 
Kadın İnisiyatifi’nin şiddete “Dur!” 
demek için düzenlediği yürüyüşe 
çok sayıda Ayvalıklı kadın da katıldı. 
Kadınlar ellerinde hazırladıkları 

dövizleri ve pankartları taşırken, 
yürüyüşe “Eşit, özgür, şiddetsiz!” bir 
yaşam için sloganlar attı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin yaptığı açıklamada; “Kadına 
yönelik şiddete sıfır tolerans 
ilkesi çerçevesinde ülkemiz 
genelinde birçok farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirildi. Ayvalıklı 
kadınlarımız da örnek çalışmalar 
ile farkındalığı en iyi şekilde ortaya 
koydu. Bizler oluşturduğumuz 
bilinç ve farkındalıkla Ayvalık’ta 
kadına yönelik şiddetin oldukça 
düşük seviyelerde olduğunu 
biliyoruz. Ancak biz düşük 
olmasına bakmadan kadına yönelik 

şiddete sıfır tolerans ilkesiyle bir 
annenin çocuğu, bir kadının eşi 
ve bir kız babası olarak her zaman 
kadınlarımızın yanlarında olduğumu 
bir kez daha belirtmek istiyorum” 
dedi.

KADIN DAYANIŞMA 
PROJESİ “BEN VARIM”

AYVALIKLI KADINLARDAN ŞİDDETE 
KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
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Ayvalık Belediyesi ve Güzel 
Ayvalık şirketi çalışanlarına, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
getirdiği zorunluluk çerçevesinde 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” ne 
sahip olabilmeleri amacıyla çalışma 
programı düzenlendi. 

İş güvenliği uzmanları Ece Kutman 
Kocaer ile Nilgün Roubinek 
tarafından gerçekleştirilen 
çalışmanın ardından yapılan 
sınavlar sonucunda; fen İşleri, 
temizlik, işletme iştirakler, 
kültür , destek ve sosyal İşler 
müdürlüklerinde görev alan  
190 personel  başarılı olup 
belge almaya hak kazandı. 
Kademeli olarak personelin görev 
alanlarına göre “Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme”  sınavlarına devam 
edilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, daha çok riskli işlerde 
çalışan personeli ilgilendiren 
mesleki yeterlilik belgesinin, her 
türlü koşulda ve her işyerinde 
geçerli bir belge olduğunu söyledi. 
Başkan Ergin, bu belgenin bir 
zorunluluk olduğunu, işçilerin 
güvenliği açısından da önem arz 
ettiğini belirterek; mesleki yeterlilik 
belgesi bulunmayan personelin 
çalışmasının mümkün olmadığını 
sözlerine ekledi.

Balıkesir Körfez Amatör Lig 1. Küme 
takımlarından Hamdibey Kayaspor 
yeni sosyal tesisine kavuştu.

Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle 
yapılan tesisin açılışında  Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Körfez Temsilcisi 
Cemal Erhanoğlu, belediye meclis 
üyeleri; Merih Arslan, Semih Varol, 
Onur Satıcı ve Dilek Saraçoğlu hazır 
bulundu.

Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet 
Taşkara’nın yanı sıra kulüp başkanı 
Recep Ökdem, kulübün Onursal 
Başkanı Celalettin Kale ile kulüp 
yöneticilerinin ev sahipliğinde 
gerçekleşen açılış töreni renkli 
görüntüleri de beraberinde getirdi.

Açılış kurdelesini beraberindeki 
meclis üyeleri ve kulüp 
yöneticileriyle birlikte kesen Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni 
sosyal tesisin mahalleli gençlere ve 
Ayvalık spor camiası için hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Kısa bir süre önce yapılan seçimlerde 
Hamdibey Kayaspor’un yönetimine 
gelen Kulüp Başkanı Recep Öktem 
ve arkadaşlarına başarılar dileyen 
Başkan Ergin, yeni yönetimin 
gençleri spora teşvik etme 
konusunda aktif olacağına inandığını 
söyledi. 

Gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu 
gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, 
sportif faaliyetlere yöneltilmesini 
önemsediğini vurgulayan Ayvalık 

Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu 
uğurda Hamdibey Kayaspor gibi 
ilçedeki tüm amatör kulüplere 
ellerinden geldiğince destek 
vermeye çalıştıklarını hatırlattı.

Açılışın ardından Başkan Mesut 
Ergin, Hamdibey Kayaspor Kulübü 
Onursal Başkanı Celalettin Kale’ye 
kulüp yönetimi tarafından hazırlanan 
plaketi takdim etti.

Tören sonrasında Hamdibey 
Kayaspor kulüp yöneticileri ve 
mahalle sakinleriyle bir araya gelen 
Başkan Ergin ve beraberindekiler 
mahalle sakinlerinin sorunlarını 
dinleyip,  bu sorunların çözümleri 
hakkında onlarla karşılıklı 
istişarelerde bulunmayı da ihmal 
etmediler.

AYVALIK BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA 
MESLEKİ YETERLİLİK 

MESUT ERGİN’DEN HAMDİBEY
KAYASPOR’A YEPYENİ BİR TESİS
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ayvalık’ta ve ülke genelinde 
ekmeğini bu sektörden kazanan 
herkesin ‘dünya zeytin ağacı 
günü’nü kutladı. UNESCO 
tarafından zeytin ağacını korumak, 
sembolize ettiği barış, akıl ve uyum 
değerlerini teşvik etmek amacıyla 
her yıl, 26 Kasım, “dünya zeytin 
ağacı günü’ olarak kabul edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, zeytin ağaçlarının bu 
topraklarda hep var olduğunu, hep 
var olacağını söyledi. Başkan Ergin, 
“Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de 
milli kültür ürünü olarak kabul 
ediliyor. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki 
zeytinyağları hem yurtiçinde 
hem yurtdışında farklı bir öneme 
sahiptir. Avrupa Birliği tarafından 
tescillenmek üzere başvuru yapan 

yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye 
girebilen ilk ve tek zeytinyağı 
ayvalık zeytinyağı oldu. Dünyanın 
en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı 
Ayvalık’ta üretiliyor” dedi.

Belediye başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalık’ta bin yılı aşkın süredir 
ağaçların yaşadığını hatırlattı. 
Körfez Bölgesi’nde en az bin yıldır 
bu kültürün mevcut olduğunu dile 
getiren Başkan Ergin, “İki milyona 
yakın zeytin ağacımızla, tarihten 
bugüne yaşam kültürümüze 
kattıklarıyla, temel geçim kaynağı 
olarak; Ayvalık’ta zeytin özel bir 
önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin 
ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle 
dünya zeytin ağacı günü ayvalık 
için çok değerlidir. Dünya zeytin 
ağacı günümüz kutlu olsun” diye 
konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin ve beraberindeki heyet 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında 
ziyaret etti. Başkan Ergin, seçim 
sonrasında Ankara’nın yıllardır 
hasret kaldığı, şeffaf ve başarılı bir 
yönetim sergileyen Mansur Başkan’a 
Ayvalıklıların ve Ayvalık’ta yaşayan 
çok sayıda Ankaralı hemşehrilerinin 
selamını iletti. 

Ankara’daki yerel yönetim anlayışını, 
yapılan çalışmaları ve projelerini 
Ankaralılar ile paylaşan Mansur 
Başkan’ı beğeniyle takip ettiklerini 
dile getiren Başkan Ergin, “Biz de 
Ayvalık’ta yaptığımız çalışmalar, 

yaşama geçirdiğimiz projelerde 
Mansur Başkan gibi şeffaf ve 
paylaşımcı bir anlayış içinde 
hizmetlerimizi yürütüyoruz. Değerli 
başkanımız Mansur Yavaş tüm 
ülkede sevildiği ve beğeniyle takip 
edildiği gibi, Ayvalık’ta da yakından 
takip ediliyor. 25 yıl Adalet ve 
Kalkınma Partili bir belediye başkanı 
tarafından yönetilen kenti gereksiz 
yatırım ve harcamalardan kurtaran 
Mansur Başkanı, Türkiye’de hemen 
her belediye başkanı örnek alıyor. 
Biz de görüşmemiz sırasında, seçim 
sonrası Ankara’da kente ve sosyal 
belediyeciliğe yaptığı katkıları 
nedeniyle Mansur Başkanımızı 
kutladık. Kendisine, Ayvalık’ta 

yaptığımız benzer çalışmaları, 
yaşama geçirdiğimiz ve yürütülen 
projeleri anlattık. Ankara Büyükşehir 
ve Ayvalık belediyeleri olarak 
gerçekleştirebileceğimiz ortak 
projeleri konuştuk” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ı Ayvalık’ta konuk 
etmekten büyük bir mutluluk 
duyacaklarını ifade eden Başkan 
Ergin, Mansur Başkana yapılan 
çalışmaları yerinde anlatmak 
istediklerini söyledi. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, konukseverliği 
ve kendilerine zaman ayırması 
nedeniyle Mansur Başkana teşekkür 
ettiklerini sözlerine ekledi.

MESUT ERGİN: “DÜNYA ZEYTİN AĞACI 
GÜNÜ KUTLU OLSUN”

MANSUR VE MESUT BAŞKAN 
ANKARA’DA BULUŞTU
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Turizm alanında Kuzey Ege’nin 
yıldızı Ayvalık, sekiz yıl aradan 
sonra Türk fuarcılığının başkenti 
İzmir’de 2-4 Aralık tarihleri 
arasında 15.’si düzenlenen Travel 
Turkey İzmir’de yerini alıyor. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, dünya turizminde öncelikli 
tercih edilen şehirlerden biri olan 
İzmir’de turizm fuarına katılmaktan 
büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirtti. Başkan Ergin, “Doğası, 
tarihi dokusu, kültürel varlıkları, 
gastronomisinin yanı sıra dünyaca 
ünlü zeytin ve zeytinyağı ile 
Türkiye’nin en yoğun turizm 
merkezlerinden biri olan Ayvalık’ı 
hak ettiği “marka” değerine 
ulaştırıyoruz. Ayvalık’ta her yıl 
Kuzey Ege’de milyonlarca yerli ve 

yabancı turisti ağırlıyoruz. Sekiz 
yıllık aradan sonra bu yıl yeniden 
katılacağımız fuara son derece 
iddialı olarak hazırlandık. Salon 
A hol, A 104 no’lu stantta olmak 
istediğiniz yerde sizleri de Ayvalık’ı 
yaşamaya bekliyoruz” dedi.

Fuarda; Ayvalık’ı en iyi şekilde 
tanıtıp, kuracakları bağlantılarla 
ilçeye ekonomik canlılık ve 
kazançların getirilmesini 
hedeflediklerini ifade eden 
Başkan Ergin, “Esas büyük 
amacımız yaz aylarında kısa 
süren turizm sezonunu 12 aya 
yayabilmek. Özellikle mimari 
yapı, gurme, destinasyon, zeytin 
ve zeytinyağı konusundaki algıda 
seçiciliği de ortaya çıkarmak 
en önemli gayelerimizden 
birisi olacaktır. Ayrıca üç gün 
boyunca standımızda; doğal 
zeytinyağlı sabun üretimi,  
cansız manken zeytinci kadın, 
zeytin çekirdekleri konseri, dalış 
sporları eğitmenlerinin tanıtımı, 
destinasyona uygun meze ve 
yiyecek tanıtımları, Ayvalık’tan 
fotoğraf köşesi, Ara Güler’in, 
‘Ayvalık Fotoğrafları’ sergisi 
ve zeytinyağı tadım sunumları 
gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kuzey Ege’nin yıldızı Ayvalık’ın da 
katılım sağladığı dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen ziyaretçileri 
İzmir’de buluşturan Travel Turkey 
İzmir Fuarı ve Kongresi, bu yıl da 
açılış gününde turizm sektörünü bir 
araya getirdi. 

Ayvalık Belediyesi de A Hol / 
104 numaralı stantda renkli 
sunumlarıyla ilgi odağı oldu. 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ve Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur gibi çok 
sayıda konuk ağırladı. Zeytin ve 
zeytinyağı sunumu ve tadımlarıyla, 
Ayvalık’ın ünlü damla sakızlı 

kurabiyesi, Ayvalık Belediyesi Paşa 
Limanı Tesisleri’nin enfes mezeleri 
ve yöresel tadları ile Ayvalık 
lezzetlerini konuklarına sundu. 

Ayvalık Belediyesi standının 
bulunduğu Travel Turkey İzmir 
Fuar ve Kongresi; T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı himayesinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB 
ortaklığıyla, Fuar İzmir’de 
gerçekleşiyor. Sektörün tüm 
bileşenlerinin buluşma noktası 
olacak organizasyonda dünyanın 
farklı coğrafyalarından İzmir’e 
gelecek turizm profesyonelleriyle 
yapılacak ikili görüşmeler sayesinde 
fuar; 2021 son çeyreğine ve 2022 

Türkiye turizm gelirlerine önemli 
katkılar sağlayacak fuar Ayvalık 
için de çok önemli bir anlam ifade 
ediyor. 

KUZEY EGE’NİN YILDIZI AYVALIK,  
TRAVEL TURKEY’DE…

AYVALIK STANDI TRAVEL TURKEY 
İZMİR’DE İLGİ ODAĞI OLDU
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Doğa, tarih, mimari ve lezzet 
kenti Ayvalık, yemek ve meze 
kültürünü Travel Turkey İzmir 
Fuarı’nda konukların damak 
zevkine sundu. Ayvalık’a özgü 
mezelerin tadına bakmak isteyen 
ziyaretçilere iki günde 3 bin 
“tadımlık tabak” sunumu yapıldı. 
Zeytinyağlı ahtapot salatasından, 
Cunda’nın ünü ülke sınırlarını aşan 
bebek enginarına, Ayvalık’ özgü 
hindiba otu ve Ayvalık Belediyesi 
iştiraklerinden Paşa Limanı 
Restoran’a özgü sütlü tatlılar 
konuklar tarafından adeta kapışıldı. 
Damak çatlatan mezelerin tadına 
bakan fuar ziyaretçileri sunumdan 
memnun olduklarını dile getirdiler. 
Ayrıca Ayvalık Belediyesi standında 
kooperatif tarafından satışı yapılan 
ilk sıkım zeytinyağı, tadına bakan 

konuklardan da tam puan aldı. 
Standta ilgi gören bir diğer ürün 
de, mahallevlerinde kadınların el  
emeğiyle üretilen lavanta kokulu 
sabunlar konuklara armağan edildi.

Gastronomisiyle yaşayan 
dünyaca ünlü bir mutfağa sahip 
olan Ayvalık’ın, fuara katılan 
binlerce konukla buluşturduğu 
lezzetlerden, Girit Ezme, Kabak 
Tarama, Fesleğenli Yoğurt, 
Cunda Bebek Enginarı, Ahtapot 
Salatası, Hindibaotu, Cunda 
Rüyası gibi toplam 150 kilogram 
mezeyi, 3500 sunum tabağı ile 
Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret eden 
konuklarla buluşturdu. Ayvalık’a 
özgü meşhur Girit Leblebisi, Sakızlı 
Kurabiye, Girit Peksimeti gibi 
lezzetlerde hem tanıtıldı hem ikram 
edildi.

Gastronomi turizminin Ayvalık 
açısından önemini belirten 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin; ”Ayvalık mutfak kültürünü 
günümüze taşıyanlardan aldığımız 
güç ve bilgi birikimi ile Ayvalık 
Belediyesi olarak mutfağımızı 
yaşatıp, geleceğe taşıyacağız. 
Bu sorumluluk bilinci ile 
çalışmalarımıza önem veriyoruz. 

Genel olarak ele alındığında 
turizmin içerisinde gastronomi 
büyük bir anlam ifade ediyor. 
Misafirlerimiz tarafından tüketilen, 
yerel kültürümüzün önemli bir 
parçası olan “Ayvalık Mutfağı” yerel 
tarıma ve ekonomik gelişime de 
katkı sağlamakta. Asırlık bir mutfak 
olan Ayvalık’a tüm misafirlerimiz 
bekliyoruz” dedi.

BİNLERCE LEZZET TUTKUNU AYVALIK 
BELEDİYESİ STANTINDA BULUŞTU 
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Türkiye’nin en büyük turizm 
platformu olan Travel Turkey İzmir 
Turizm Fuarı,  2-4 Aralık 2021 
tarihleri arasında fuarizmir’de 
gerçekleştirildi. 

Ayvalık Belediyesi’nin stant 
açarak katılım sağladığı fuarın 
son gününde  Ayvalık UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi 
Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci 
Danışan “Ayvalık UNESCO Dünya 
Mirası Yolunda” isimli sunumuyla 
süreci anlattı. 

2017 de “Ayvalık Endüstriyel 
Peyzaji”  ismiyle UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne giren 
Ayvalik ‘ta kaynak araştırmaları 
okumalar, yerelde görüşmeler, 
panel ve söyleşiler düzenlenmesi 

gibi çalışmalar hakkında detaylı 
bilgilerin sunumu yapıldı.

Dünya Mirası kavramı ve süreciyle 
ilgili mevzuat ve yönergeler, 
rehberler, ulusal ve uluslararası 
alanda çalışan kurumlarla ilgili 
bilgi sunularak Ayvalık’ın endüstri 
ve kültür mirası kavramları bu 
bağlamda UNESCO ‘nun kültürel 
ve doğal kriterleri üzerinden 
değerlendirildi.

AYVALIK UNESCO YOLUNDA
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Kovid-19 Pandemisinin en yoğun 
olduğu dönemlerde günlük bin 
kişiye ulaşan taleplerin üstesinden 
gelen, evinden çıkamayacak 
durumda olan vatandaşların 
ayağına kadar sıcak aş götüren  
Ayvalık  Aşevi tepeden tırnağa 
yenilendi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, engelli vatandaşlara, yaşlılara 
ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak ve 
günlük yemek ulaştırmak üzere 
geniş kapasite ve yüksek hijyen 
ile çalışan Aşevi’nin kapasitesi 
daha da arttırılarak baştan aşağı 
yenilendiğini söyledi.

Başkan Ergin, üretim modelinin 
ve planlamasının tamamen 
yenilenmesiyle aşevinin 
kapasitesini maksimum seviyeye 

çıkardıklarını belirtti. Başkan Ergin, 
“Aşevi, ileri hijyen kurallarına 
uygun koşulları, profesyonel 
mutfak ekipmanları, geniş 
soğutma ve muhafaza alanları ile 
vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet 
sunuyor. Bundan böyle daha geniş 
bir yelpazede hizmet sunumuna 
devam edilecek” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, aşevi ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın sofralarına 
365 gün sıcak yemek koymanın 
sorumluluğunda çalışmalarını 
sürdürdüklerini hatırlatarak, 
“Belediyemize ait araçlarımız ile 
her gün Ayvalık’ın tüm noktalarına 
gerçekleştirilen yemek dağıtımı 
yapılıyor. Dayanışma esası içinde 
elden teslim edilen yemeklerin 
teslim edilmesi sırasında, kimseyi 

rencide etmemek için gizlilik 
prensibi dikkatle uygulanıyor. 
Yenilediğimiz aşevimize yapılacak 
yardımları ve bağışları da 
kabul ediyoruz. Sosyal hizmet 
çalışmalarına çok büyük önem 
veriyoruz ve komşusu aç iken tok 
yatan bizden değildir, anlayışıyla 
yürüteceğimiz çalışmaları, gün 
geçtikçe arttırarak devam etmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

AYVALIK BELEDİYESİ AŞEVİ 
DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞACAK
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