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Üç ayda bir yayımlanır,
para ile satılamaz.

Merhaba,
Değerli Ayvalıklı hemşehrilerim, 

Covid-19 pandemisi, yasaklar, hijyen, maske derken, neredeyse iki yılı geride bırakıyoruz. Bu 
süreçte temmuz ayında başlayan ve hızlanan aşı kampanyalarının ardından önlemlerimizi de alarak 

etkinliklerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Turizm sezonunun pik yaptığı ve ardından gelen on bir günlük 
bayram tatili Ayvalıklı esnafımıza hem maddi hem manevi anlamda derin bir nefes aldırdı.

Yasakların en katı kurallar içinde uygulandığı dönemde kurallara riayet ederek, Türkiye’de ilk kez 
Kadın Oyunları Festivali’ni Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturduk. 

Ardından Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri etkinliğini gerçekleştirdik. Hızımızı almışken, devam 
edelim dedik.

Büyük Park Amfiyatro’da başlattığımız yaz konserleri çok büyük ilgi gördü. Ardından Başka Sinema, 
Jazz Festivali, Heykel Sempozyumu, Yaz Kitap Günleri, Orhan Peker Sanat Galerisi’nde on günde bir 
açtığımız resim sergileri, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi. Ve su sporlarını da unutmadık. 
Kapri ve Arka Deniz plajlarında windsurf okullarının açılmasına destek verdik, yelken kulübümüzün 

altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir yönetim oluşturduk. Sarımsaklı’da bu yıl birincisini 
gerçekleştirdiğimiz yüzme şampiyonasını geleneksel hale getirerek, her yıl kentimizin kurtuluş günü 

olan 15 Eylül’de yapılmasını planladık.
Öte yandan restorasyonu tamamlanmak üzere olan eski vergi dairesine taşınma hazırlıkları 

içindeyiz. Ayvalık tabiat parkı ile adaları kuşbakışı izlemek isteyenlerin buluşma noktası olan Cennet 
Tepesi’ndeki kafeteryayı hizmete açarak, keşkelerden birini daha yaşama geçirdik. Yıl sonuna doğru 
Kırlangıç yaşam alanının açılışını gerçekleştirerek Ayvalıklılara yeni mekan alanları kazandırmanın 

haklı gururunu yaşayacağız.

Gençlik merkezimizde eğitimlerimize ve zeytin çekirdekleriyle kaldığımız yerden devam etmek üzere 
yeni seçmelerimizi yaptık, kayıtlarımızı tamamladık. Süreklilik arzeden kültür projelerinde, kuruluşu 

gerçekleştirilen, belediye tiyatrosunun ilk prodüksiyonu olarak yetişkin ve çocuk oyunlarının provaları 
da başlamak üzere. Cunda (Alibey) Adası’nda Bekir Coşkun Kütüphanesi’nin açılışını 30 Ekim 

Cumartesi günü yapıyoruz. 

Değerli hemşehrilerime iki önemli müjdeyi de hatırlatmak isterim. Mayıs ayında yaşanan afet yüz 
milyon liraya yakın zarara neden olmuş, yüzlerce tekne parçalanmıştı. Göreve geldiğimiz günlerde 

başlattığımız girişimler meyvesini verdi. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı kentimize iki yanaşma yerinin 
yapılması için düğmeye bastı; çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir önemli duyurum da doğalgaz 

bağlantısıyla ilgili olacak. 2022 yılında Ayvalıklılar evlerinde doğalgaz ile ısınacak, sıcak suyu kullanıp, 
yemeklerini doğalgaz ile pişirecek. Tamamlanan her proje; Ayvalılıkların daha konforlu bir yaşam 

sürmesi için, sağlıkla kalın.
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ENGELSİZ PLAJDA İKİNCİ KEZ 
MAVİ BAYRAK TÖRENİ

MUHTAR YENER KOŞVAR’IN ADI 
PARKTA YAŞAYACAK

AYVALIK KAZANDI BAŞKAN ERGİN’DEN 
MÜJDE VAR “İKİ KORUNAKLI YANAŞMA 

YERİ GELİYOR”

TÜRKAN GÜNDOĞDULAR RESİM 
SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

BEŞİKTEPE KÖYÜ’NDE BAŞKAN 
ERGİN’E SICAK KARŞILAMA

AYVALIK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

30 GÜN BOYUNCA 24 YAYINEVİ 
VE 25 YAZAR BİR ARAYA GELDİ

“CAZ FESTİVALİ”
AMFİTİYATRO’DA

BAŞKA SİNEMA AYVALIK 
FİLM FESTİVALİ

CANAN BAYRAKTAR’DAN 
RESİM SERGİSİ

BAŞKAN ERGİN’DEN 
AŞURE İKRAMI

BAŞKAN ERGİN ORUÇ 
AÇMA LOKMASI’NA 

KATILDI
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64
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14- AYVALIK’TA BALIK AV SEZONU 
AÇILDI BALIKÇILAR “VİRA 
BİSMİLLAH” DEDİ. 
16- HEYKELLER EN GÜZEL 
NOKTALARI SÜSLEYECEK

20- ALTINOVA’NIN TARİHİ KADI 
CAMİİ’NE SON DOKUNUŞLAR
22- “EKO MAHALLE” SAKARYA 
MAHALLESİ’NDE YAŞAM BULDU
24- ZEYTİNLİKLERARASI YOLLARDA 
KEYİFLİ HASAT
26- FEN İŞLERİ EKİPLERİNDEN HİZMET 
SEFERBERLİĞİ
28- CUNDA’NIN YOLLARINA GRANİT 
KÜP TAŞ
30- KONTEYNERLER YERALTINA...

33- KÖY ZİYARETLERİNDE SORUNUN 
KAYNAĞINDA ÇÖZÜM
34- KOZAK BAĞYÜZÜ’NDE TAŞ OCAĞI 
İÇİN VERİLEN “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” 
KARARI İPTAL EDİLDİ
36- ATATÜRK KUPASI’NDA DOSTLUK 
KAZANDI
37- HEDEF; DAHA ÇOK SAYIDA GENCE 
MADDİ DESTEK VERMEK
38- ENGELSİZ TATİLİN KEYFİNİ 
ÇIKARDILAR
39- BAŞKAN ERGİN’DEN YENİ DÖNEM 
ÖNCESİ ESNAF ZİYARETİ
40- GALATASARAY’IN SÖRFÇÜ GENÇLERİ 
CUNDA’DA
42- AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN İŞKUR 
HİZMET NOKTASI!
43- YUVAMIZA ATEŞ DÜŞMEDEN
44- MESUT ERGİN;”GENÇLER SPORA 
YÖNLENDİRİLECEK”

46- AYVALIK KAYMAKAMI VEDA ETTİ
48- GELECEK YIL KURTULUŞ ŞENLİĞİ  İÇİN 
KULAÇ ATACAKLAR

51- AYVALIK’TA YAZ KONSERLERİNE 
İLGİ BÜYÜKTÜ
52- ATATÜRK SİZİ SELAMLIYOR
53- AYVALIK 7. AIMA MÜZİK 
FESTİVALİ’NE İLGİ BÜYÜKTÜ
54- BİZİM YUNUS AYVALIK’TAYDI…
55- GENÇLER, ÇOCUKLAR, TARİHLE 
BULUŞTU
56- SUALTI’NDAKİ GÜZELLİKLERİ 
TUVALE YANSITAN RESSAM

59- SENCER GÜLÜN SERGİSİ
60- AYVALIK’A KÜLTÜR ÖDÜLÜ

62- TROPHY 2021 ULUSLARARASI KÜLTÜR VE 
HALK OYUNLARI FESTİVALİ RENKLİ GEÇTİ
63- “YABANİ/UNTAMED” SERGİSİ AYVALIK 
AYAZMASI’NDAYDI

içindekileriçindekiler
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ENGELSİZ PLAJDA 
İKİNCİ KEZ MAVİ 
BAYRAK TÖRENİ

Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında 
yer alan restoran ve plajıyla hemen 
her kesimden insanın yararlandığı Paşa 
Limanı’ndaki tesisler, hem mavi bayrağı 
hem de engellilere yönelik kolaylıklarıyla 
sezona “merhaba” dedi.  Ulusal Mavi 
Bayrak törenine ev sahipliği yapan Paşa 
Limanı’na ikinci kez bayrak mavi bayrak 
çekildi. 

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz,  Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, TURÇEV yetkilileri ve 
engelli vatandaşların da katılımıyla 
düzenlenen törende Balıkesir 36 mavi 
bayrağıyla damgasını vurdu. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin de önemli 
bir törene ev sahipliği yapmaktan 
büyük bir onur duyduklarını söyledi. 
Başkan Ergin, mavi bayraklı tesis 
sayısını artırmak için var güçleriyle 
çalışmaya devam edeceklerini ifade 
ederek, “Öncelikle şunu belirtmeliyim 
ki, Paşa Limanı tesislerimiz, engelli 
vatandaşlarımızın da faydalanabileceği 
şekilde dizayn edilmiştir. Zamanla bu 
şekildeki tesislerimizi artırarak daha 
çok engelli vatandaşın yararlanmasını 
sağlayacağız. İlçemizde birden çok yer 
mavi bayrak alabiliyor, Balıkesir’de en 
17 bayrakla mavi bayrağa sahip olan ilçe 
Ayvalık’tır”dedi.

Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi 
olduğunu, yarısına yakın mavi bayrağın 
Ayvalık’ta bulunduğunu söyleyen 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, “Ayvalık bizim için ayrı 
bir güzel, ayrı biz özel. En fazla turistik 
yatak kapasitesi Ayvalık’ta bulunuyor. 
Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz” 
dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 
ise konuşmasında, çevre sorunlarına 
değinerek musilaj ile mücadele 
konusunda Marmara ve Balıkesir’de 
son derece önemli adımlar atıldığını ve 
kalıcı olarak gerçekleştirmek istediklerini 
söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu 
olduğunu söyledi. Ayvalık’ın Balıkesir’de 
en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe 
olduğunu dile getiren Başkan Ergin, “Bu 
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yıl ilk kez ‘Mavi Bayrak’ dalgalanan 
Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova 
Kum Adası Plajı’nın onur belgelerini 
almanın gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da, Duba, 
Kapri ve Paşa Limanı plajlarının, 
“Mavi Bayrak” almasıyla birlikte, 
Belediyemiz İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü’ne ait Mavi Bayraklı 
plaj sayımız beşe, Ayvalık genelinde 
mavi bayraklı plaj sayısı ve 
marinalarla birlikte 17’ye yükseldi” 
dedi.

SORUMLULUĞUMUZUN 
BİLİNCİNDEYİZ

Göreve geldiği iki yıllık süre 
içinde belediyeye ait plajlarda 
“Mavi Bayrak” sayısını birden 
beşe çıkarmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını vurgulayan 
Ergin, Ayvalık adına çok mutlu 
olduklarını, hem şanslı hem de 
sorumluluklarının bulunduğunu 
söyledi. Mavi bayrağın 
sürdürülebilir olması ve uzun 
vadede devam edebilmesi için 
sadece yerel yönetimlere değil, 
Ayvalık’ta yaşayan herkese büyük 
görevler düştüğüne değinen 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
şöyle konuştu:

KAZANMAK ZOR, KAYBETMEK 
KOLAY

“Bize emanet edilen mavi 
bayraklara sahip çıkmak ve 
korumak en önemli görevimiz. 
Çünkü mavi bayrak almak, kriterleri 
yerine getirmek o kadar kolay değil 
ama kaybetmek çok kolay, bunun 
bilincindeyiz. Mavi bayrak geçerliliği 
bir yıl olan güzel bir ödül, güzel bir 
jest. Yani diyorlar ki, mavi bayrağı 
hak ettin. Ama rahat davranır, 
kriterleri yerine getirmezsen, bir 
yıl sonra mavi bayrak elinden 
uçar gider. Ona göre davran, ona 
göre mavi bayrağına sahip çık. 
Biz de işletme ve iştiraklerimizin 
denetiminde, işletmesinde olan 
mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz 
gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol 

ediyoruz, denetliyoruz, ölçümleri 
ihmal etmiyoruz. Konuklarımıza 
sadece müşteri gözüyle 
bakmıyoruz. Onları uğurlarken 
görüşlerini alıyoruz, beğenilerini 
alıyoruz. Mavi bayraklı güvenilir 
ortamdan ne kadar memnun olup, 
olmadıklarını soruyoruz. Mavi 
Bayrak, plajlar için başta temiz 
deniz suyu, sonrasında ise plajı 
kullananlar için güvenilir bir ortam 
demektir. Bunun için gözümüz 
plajlarımızın üstünde ve sürekli 
kontrol edilir.”

ALTYAPI SORUNLARININ SIKI 
TAKİPÇİSİYİZ

Belediyeler olarak iç denizde 
alınmış olan mavi bayrakların uzun 
vadede devam edebilmesi için iç 
denize olan kaçak akıntıların ve 
altyapı sorununun çözümünün de 
çok önemli olduğunu kaydeden 
Ergin, şöyle devam etti: “Bunların 
da çok sıkı takipçisiyiz. Aynı 
zamanda mavi bayraklar, deniz, 
hava ve hatta çevre bilincinin 
oluşturulması açısından çok önemli. 
İnsanları bilinçlendirmek, yerel 
yönetimlere düştüğü kadar eğitimin 
aileden geldiğini unutmayalım. 
Burada bizlere olduğu kadar, anne 
ve babalara, ailelere, okullara, 
sivil toplum örgütlerine de çok iş 
düşüyor. Çevre bilinci oluşturmak, 
bu bilinci yaşama geçirmek için, ilgili 
her kişi ve kurumlarla işbirliğinden 
yanayız. Biz Ayvalıklılar olarak 
denizin mavisini, mavi bayrağı 
çok seviyoruz. Bundan sonraki 
hedefimiz Ayvalık, Altınova, Cunda, 
Sarımsaklı’daki tüm plajlarımızda 
mavi bayrağı dalgalandırmak. Mavi 
bayrak, mavi deniz, Ayvalık’ta tüm 
kıyılarımız tertemiz.”

EPİKMEN, MAVİ BAYRAK 
TURİZMDE ÖNEMLİ ROL 
ÜSTLENİYOR

TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik 
Epikmen de yaptığı konuşmada, 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
(TÜRÇEV) koordinasyonunda 

yürütülen “Mavi Bayrak” 
programının, uluslararası alanda 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE 
koordinasyonunda dünyada 50 
ülkede uygulandığını söyledi. 
Başkan Epikmen, Mavi Bayrak’ın 
turizm sektöründe önemli bir rol 
üstlendiğini belirterek, “Çevrenin 
ve halk sağlığının korunmasına 
yönelik kriterleri barındıran, 
dünyada halk nezdinde en çok 
bilinen ve güvenilen “Mavi Bayrak 
Ödülü”, iklim değişikliği-biyolojik 
çeşitlilik kaybı ve kirliliklerin 
mücadelesi zor bir boyuta geldiği 
günümüzde, salgın nedeniyle 
dünya genelinde olumsuz etkilenen 
turizm sektöründe önemli bir rol 
üstleniyor. Deniz, kum, güneş 
ağırlıklı gerçekleştirilen kıyı 
turizminde “Uluslararası Mavi 
Bayrak” ödüllerinin, insanların 
turizm tercihlerine katkı 
sağlamasının yanında çevre koruma 
çalışmalarına destek verdiğini 
düşünüyoruz. Ülkemizin en önemli 
STK’larından biri haline gelen 
TÜRÇEV, turizm bölgelerinde 
her yıl çevre duyarlılığı, eğitime 
katkı projeleri ve Mavi Bayrak 
artırımı ile ülkemizin Dünya’da 
turizmde ilk sıralara gelmesine 
de katkı sağlıyor. Çevre, sağlık 
ve hijyen koşullarının en üst 
seviyede tutulduğu bu dönem 
içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda 
deniz suyunun mikrobiyolojik 
olarak kontrol edilmesi, plaj ve 
donanımlarının temizliği, can 
güvenliği ve çevre yönetimine 
dair pek çok kriteri barındırması, 
tüm bu kriterlerin denetim altında 
tutulması, uluslararası turizm 
camiası için önemli güvence alanları 
olacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak 
sayıları açısından dünyadaki başarısı 
bu anlamda önemli bir avantaj 
sağlamaktadır” dedi.

EĞİTİM ÖNEMLİ

Mavi Bayrak’ı almanın zor, 
kaybetmenin ise çok kolay 
olduğunu dile getiren TÜRÇEV 
Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, bunun 

için sürekli çalışmanın, 
çevre ve sürdürülebilir 
turizm eğitimini en 
başa koymanın gerekli 
olduğunu vurguladı. 
Epikmen, “Bu nedenle, 
Mavi Bayrak ödülü alan 
plaj, marina, yat ve turizm 
teknelerinin yanında, 
salgın döneminde 
dahi çevre eğitimi ve 
bilinçlendirmeye önem 
veren, sürdürülebilir 
bir yaşam için emek 
veren ve en iyi örnekleri 
sergileyen en iyi çevre 
eğitim etkinlikleri ödülünü 
alanları çabaları için 
kutluyorum” diye konuştu.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ 
VERİLDİ

Konuşmaların ardından, 
2021 yılında ülkemizde 
otel, marina, yat ve turizm 
teknelerinde dalgalanacak 
“Mavi Bayraklı Tesisleri” 
temsilen “Mavi Bayrak” 
alan tesisler adına 
göndere Mavi Bayrak 
çekildi. Törene ev sahipliği 
yapan Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 
Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Yücel 
Yılmaz ve Balıkesir Valisi 
Hasan Şıldak’a teşekkür 
plaketi verildi.

TÖRENE KATILDI

En İyi Çevre Eğitim 
Etkinlikleri Ödül plaketini 
almak üzere Muratpaşa 
Belediyesi Başkanı Ümit 
Uysal, Fethiye Belediyesi 
Başkanı Alim Karaca, 
Kuşadası Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Özgür Batçıoğlu, Alanya 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ali Yenialp, 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Çevre 
Danışmanı Lokman Atasoy 
da törene katıldı.
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yerleri, özel, gezi ve profesyonel 
balıkçı hemşehrilerimize hayırlı 
olsun” dedi. 

Başkan Mesut Ergin, yapılan planlar 
içinde bakanlık nezdinde şu anda 
yapımına karar verilen iki projenin 
bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri 
verdi; “Bu projelerin bir tanesinde 
10 metreye kadar profesyonel bazı 
tekneler ile amatör gezi-spor-balıkçı 
teknelerinin korunması planlanmış 
ve 250 teknenin bağlama yapması 
öngörülmüş. Diğer yer ise Ayvalıkta 
ticari faaliyette bulunan gezinti-
tenezzüh tekneleri, dalgıç tekneleri, 
ticari yatlar, yolcu gemileri, ticari 
balıkçı tekneleri (gırgır-trol tipleri) 
için dizayn ediliyor. Burada da 85 
irili ufaklı tekne barınabilecek. 
Bugüne kadar Ayvalık yönetimlerinin 
hiç girişimde bulunmadığı, Ayvalık 
için çok önemli olan, Ayvalık’ı gerçek 
bir deniz kenti yapacak projeleri 
hayata geçiriyoruz. Cuma günü 
zemin etüdü yapılmaya başlanıyor. 
Buna göre mendireklerin ve dolgu 
alanlarının hangi teknikle, nasıl ve 
ne şekilde imal edileceği ortaya 
çıkacak. İlk defa fiziki bir uygulama 
yapılacak. Hedefimiz, iki yanaşma 
yerinin yapımını 2022 yatırım 
planları içine aldırabilmek ve 2,5 yıl 

içinde de yapımlarını tamamlatmayı 
hedefliyoruz.”

Ayvalık’ta iki ayrı balıkçı barınağı için 
ilk somut adım atıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; küçük 
balıkçı ve gezi tekne sahiplerinin 
fırtına kabusu Ayvalık Belediyesi’nin 
çağrılarının yanı sıra girişimleri, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
de gayretleri sonucunda Ulaştırma 
ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 
yapılacak iki ayrı balıkçı barınağı ile 

tarihe gömülüyor.

Ayvalık’ta 21 Mayıs 2021 tarihinde 
yaşanılan fırtına sonrasında  56 özel, 
19 gezi ve 15 profesyonel balıkçı 
ruhsatlı teknenin, tamamen zarar 
görmüş ve 50 milyon liralık maddi 
hasarın oluşmuştu. Yaşanılan afet 
sonrasında Ayvalık’a acil olarak 
korunaklı yanaşma yeri yapılması 
konusunda Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 
koordineli çalışmalar sonuç verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in göreve geldiği ilk yıldan 
itibaren Ayvalık’a acilen tekne 
barınağı yapılması yolunda Ankara’da 
Bakanlıklar nezdinde yaptığı 
girişimlere, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de destekleri, 
sonuç vermeye başladı. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı III. Bölge Müdürü Hacer 
Eke, belediye meclis üyeleri; Merih 
Arslan, Ali Jale, Ethem Vardı ile 
belediye birim amirlerinin katıldığı 
törende sondaj çalışmaları her iki 
başkanın da butona basmasıyla 
birlikte süreç başlatıldı. Projelere 

göre; bir yanaşma yerinde 250, 
diğerinde ise 85 irili ufaklı tekne 
barınabilecek.

56 özel, 19 gezi ve 15 profesyonel 
balıkçı ruhsatlı teknenin, tamamen 
zarar gördüğü ve 50 milyon Türk 
lirası maddi hasarın oluştuğu afet 
sonrasında Ayvalık’a acil olarak 
korunaklı yanaşma yeri yapılması 
konusunda Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in çağrısı ve Büyükşehir 
Belediyesi ile koordineli çalışmalar, 
Ankara’dan gelen ve yerinde 
incelemelerde bulunan Bakanlık 
bürokratları ile resmen başladı. 
Bu çalışmalarda gelinen noktada 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 

“yapılabilir” onayı verdiği yanaşma 
yerlerinde,  sondaj çalışmaları 
yapılacak. 

Yat limanı sırtıyla Yunus Emre 
Parkı’nın ön kısmına yapılacak 
olan korunaklı tekne yanaşma 
yerleri, Ayvalıklı tekne sahiplerine 
nefes aldıracağının müjdesini 
veren Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Yaklaşık iki yıldır takipçisi 
olduğumuz barınak konusunda 
çok önemli bir yol dağa katettik.İki 
yıl önce bakanlık ve gerekli genel 
müdürlükler düzeyinde altyapısını 
oluşturmaya başladığımız, Yücel 
Başkanı da desteğini aldığımız 
Ayvalık’ta korunaklı tekne yanaşma 

AYVALIK KAZANDI
BAŞKAN ERGİN’DEN MÜJDE VAR 

“İKİ KORUNAKLI YANAŞMA YERİ GELİYOR”
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Afet sonrasında ilçeyi ziyaret eden 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun da talimatlarıyla 
Ankara’dan gelen ve yerinde 
incelemelerde bulunan bakanlık 
bürokratlarının “yapılabilir” onayı 
verdiği tekne yanaşma yerlerinde 
ilk sondaj çalışmaları yapılmaya 
başlandı.

Ayvalık’ta yapılacak iki balıkçı 
barınağı ile ilgili gerçekleştirilen ilk 
sondaj çalışması sırasında yapılan 
mini törende; Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Gömeç Kaymakamı Ayvalık 
Kaymakam Vekili Akgün Corav, 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 
Koordinatörlüğü İzmir 3. Bölge 
Müdürü Hacer Eke, İMEAK Aliağa 
Deniz Ticaret Odası Ayvalık 
Temsilcisi ve Ayvalık Belediye Meclis 
Üyesi Ali Jale, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanı Hikmet Memiş, AK Parti 
Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, MHP 
Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, 
Ayvalık Şefkat Evleri derneği Başkanı 

Fatma Cavlı ve kalabalık bir vatandaş 
topluluğu hazır bulundu.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 
Koordinatörlüğü İzmir 3. Bölge 
Müdürü Hacer Eke, törende yaptığı 
konuşmada, “İnşallah hep beraber 
bu projeleri tamamlayıp, hizmete 
sokacağız. Şu anda projelerin sondaj 
çalışmalarını başlatacağız. Daha 
sonra da inşallah plan aşamasına 
geçeceğiz. Ben çalışmalarımızın 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin de, balıkçı 
barınakları ile ilgili yapılacak sondaj 
çalışmalarının Ayvalık için son 
derece önemli ve tarihi bir değeri 
olduğunu vurgulayarak, “Keşke 
geçtiğimiz Mayıs ayında o doğal 
afeti yaşamasaydık.  Geçmişte seçim 
çalışmaları sırasında her aday renkli 
fotokopileri ellerine alıp, ‘Ayvalık’a 
balıkçı barınağı yapacağız’ diye yola 
çıktılar. Ama şimdi görüyoruz ki, 
bu konularda bakanlıklara şimdiye 
kadar herhangi bir başvuru bile 

yapılmamış. Resmi girişimlerde de 
bile bulunulmamış. Bizler bu konuda 
taahhütlerimizi yerine getirip, bu 
yönde gerekli başvurularımızı yaptık” 
dedi.

Ayvalık’ın balıkçı barınakları 
konusunda kenetlenmiş bir durumda 
olduğuna işaret eden Başkan Ergin, 
“Ayvalık’ta tekne sahipleri başta 
olmak üzere, balıkçılıkla geçimlerini 
sağlayan arkadaşlarımız ve gezi 
teknelerimizin bu önemli kamu 
yatırımına ihtiyacımız olduğunu her 
fırsatta dile getiriyorduk. Şu an için 
bu konuda geldiğimiz nokta, sondaj 
çalışmaları. İnşallah bu çalışmalarla 
bürokrasi ile siyasi birliktelikler, 
başta Ayvalık ve Büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere sonuca 
ulaşacaktır. Bizden istenilen gerekli 
proje ve sondaj çalışmalarının 
maliyetlerinin karşılanmasıydı. 
Böylelikle hedefe daha çabuk 
ulaşılmasına katkı verecektik. 
Bizde bunu seven seve kabul ettik. 
Böylelikle süreci kısaltmış olduk. Bu 
konuda emeği geçen başta Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Yücel Yılmaz olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Birinde 120 diğerinde ise 60 ile 80 
adet arasında tekne olacak

Balıkesir’in 20 ilçesi olduğunu 
hatırlatan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
da yaptığı konuşma da, “Ama 
Ayvalık’ın ayrı bir güzelli var. 
Ayvalık, Balıkesir’in misafirhanesi. 
Tüm misafirlerimizi ağırladığımız 
yer. Burada stratejik planlarımızı 
yaparken, iki tane balıkçı 
barınağı planlamıştık. İkisinin 
de yapılmasıyla ilgili çalışmaları 
Ayvalık Belediye Başkanımız 
Mesut Ergin bey ile hazırlıyorduk. 
Bunun için geldik buraya baktık. 
Yazılarımızı yazdık. Onay verdik. 
Ama Mayıs ayı içinde olan ve bir 
çok balıkçımızı rahatsız eden, deniz 
ticareti yapan arkadaşlarımızı 
zarara sokan fırtına felaketi, 
bizim bu yöndeki çalışmalarımızı 
hızlandırdı. Bakanımız buraya 
geldi. Buradaki balıkçı barınağı 
ihtiyacının elzem olduğunu gördü 
ve projeyi hızlandırmak adına mesut 
başkanımızla beraber hemen kolları 
sıvadık. Bu projenin hayata geçmesi 
için üzerimize düşen her şeyi hızlı 
bir şekilde yapacağımızı söyledik. 
Bugün geldiğimiz nokta, inşallah 
yapacağımız zemin etütleriyle 
birlikte projenin sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirilmesi noktasıdır. 
Burada ve Yunus Emre Parkı 
bölgelerinde hem balıkçılarımızın 
sığınacağı yerler yapılacak, hem 
de amatör teknelerin olumsuz 
hava koşullarından korunması 
sağlanılacaktır. Bu balıkçı 
barınaklarının birinde 120 diğerinde 
ise 60 ile 80 adet arasında tekneler 
olacaktır. Bölgedeki ihtiyacı 
karşılayacak olan ve kent estetiğine 
uygun güzel bir görseli de olacak 
balıkçı barınaklarının inşallah zemin 
etütleri sona erdikten sonra yapım 
aşaması için teknik çalışmalar da 
sona erecektir. Allah nasip ederse 
Ayvalıklıları bu güzel hizmetle 
kavuşturmuş olacağız” dedi.
Başkan Yılmaz, Büyükşehir 

Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri 
yatırımların sadece Ayvalık’ta değil, 
Balıkesir’in 20 ilçesinde de aynı 
oranlarda gerçekleştirdiklerini de 
sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara 
her iki balıkçı barınağının teknik 
özellikleri hakkında bilgi verilen 
mini sergide  Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanlığı Koordinatörlüğü İzmir 3. 
Bölge Müdürü Hacer Eke konuklara 
brifing verdi.

Brifingin ardından; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz ile AYvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin ve katılımcılar projenin 
ilk etabı olan sondaj çalışmalarını 
izledi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yeni balık av sezonunun 
açılışı dolayısıyla, Alibey (Cunda) 
Adası iskelesinde Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın da katılımıyla 
Ayvalıklı balıkçılara “Vira 
Bismillah” diyerek, sezonunun ilk 
gününde balıkçı teknesiyle denize 
açıldı. Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yeni sezonun başlangıcında 
ağ attı, bolluk ve bereket diledi. 
Avlanmaya çıkan teknelere 
gecenin ilerleyen saatlerinde 

meclis üyeleri de eşlik etti.

Denizlerde Mayıs ayında başlayan 
avlanma yasağı 1 Eylül’de 
sona erdi. Tüm hazırlıklarını 
tamamlayan Ayvalıklı balıkçılar 
da gece yarısı “rastgele” diyerek 
denize açıldı. Ayvalıklı balıkçılara 
Başkan Ergin ve belediye meclis 
üyeleri de eşlik etti. Balıkçılara 
verimli bir av sezonu dileyen 
Başkan Ergin, “Yeni av sezonunun 
ülkemizdeki tüm balıkçılarımız 
için bereketli ve verimli geçmesini 

diliyorum. Evlerine ekmek 
götürme mücadelesi veren 
balıkçıların bu av sezonunda 
yüzlerinin gülmesini gönülden 
diliyorum” diye konuştu.

“Mayıs ayında yaşanan 
efet sonucu zarar gören 15 
profesyonel balıkçı tekne 
sahibine, o teknelerden 
ekmek yiyen kardeşlerime 
tekrar geçmiş olsun dileğinde 
bulunuyorum. Tekrar böyle bir 
felaket yaşanmasın, yaşamayalım, 

yüzlerimiz hep gülsün” diyerek 
sezonun açılışını gerçekleştiren 
Başkan Ergin, balıkçılara şöyle 
seslendi:

“Yıllardır yaşanan bu afetlerde 
zarar gören insanlarımızı 
düşünerek, 2.5 yıl önce göreve 
geldiğimiz gün, barınak yapılması 
için gerekli girişimleri bulunduk, 
gerekli adımları attık. Bugün 
artık bu girişimlerin meyvelerini 
yiyoruz. İki korunaklı yanaşma 
yerinin yapılması konusunda 
sondaj çalışmaları tamamlandı.
Bugünlerde Altyapı ve Ulaştırma 
Bakanlığı’na bağlı teknik ekip 
çalışmalarını yürütüyor. Bir daha 
bir afet yaşanmadan barınakların 
kısa sürede tamamlanarak 
hizmete açılmasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz.Denizlerde Mayıs 
ayında başlayan dört aylık 
avlanma yasağında bugün 
artık sona gelindi. Tekrar ağ 
atacak, gecenin ayazında, 
yağmur, rüzgar soğuk ve kış 
demeden, ekmeğinizin peşine 
düşeceksiniz.Yeni av sezonunun, 

Ayvalıklı balıkçı kardeşlerimin ve 
ülkemizdeki tüm balıkçılarımız 
için bereketli ve verimli geçmesini 
diliyorum. Evlerine ekmek 
götürme mücadelesi veren balıkçı 
kardeşlerim, yedi ay sürecek olan 
av sezonunda güzel bir sezon 
geçirsin. Rastgele. Haydi bakalım 
vira bismillah.”

AYVALIK’TA BALIK AV SEZONU AÇILDI
BALIKÇILAR “VİRA BİSMİLLAH” DEDİ.
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Ayvalık Büyük Park alanında 
ağustos ayında başlayan Barış 
temalı, 1. Ayvalık Uluslararası 
Heykel Sempozyumu’nun bir 
ay devam eden çalışmalarının 
sonuna gelindi. Heykeller 
tamamlandı, düzenlenen 
törenle tanıtımları yapıldı, 
şimdi birbirinden değerli beş 
heykelin kentte yerleştirileceği 
noktalar belirlenecek. 

Barış temalı sempozyumda; 
çatışan Rusya ve Ukrayna’lı 
heykeltıraşlar buluştu

Sempozyumda; barış temasına 
en güzel örnek ise Ukrayna 
ve Rusya’dan gelen iki sanatçı 
arasında yaşandı. İki ülke 
arasında gerilim devam ederken, 
Rusya vatandaşı Mikail Sobolev 
ile  Ukrayna’dan gelen Sergey 
Sbitnev bir ay boyunca birlikte 
mermer yonttular, otuz günün 

önemli bir bölümünü birlikte 
geçirdiler. Sanatçılar, heykellerin 
açılışının gerçekleştirildiği 
final gecesinde de savaşa inat 
dostluk sergileyip barışa kadeh 
kaldırdılar.

Gelecek yıl daha çok heykel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, heykel sempozyumunun 
sona ermesinin ardından 

HEYKELLER EN 
GÜZEL NOKTALARI 

SÜSLEYECEK
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Ayvalık Büyük Park alanında 
heykeltıraşlar ile buluştu, katılım 
sertifikaları ve plaketlerini 
verdi. Başkan Ergin, “Bu zorlu 
süreçte ortaya çıkan birbirinden 
değerli beş eser kentimizin en 
güzel noktalarını süsleyecek. 
Heykeller kültür ve sanat 
kenti Ayvalık’a çok yakışacak, 
çok değer katacak. Barış 
teması altında düzenlediğimiz 
sempozyumun ardından, 
gelecek yıl yapılacak olan 
ikincisinde daha çok sayıda 
heykeli kentimize kazandırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti 
Ayvalık’ta, bu yıl ilk kez 
düzenlenen 1. Uluslararası 
Ayvalık Heykel Sempozyumu’na 
katılan sanatçıları kutlayan ve 
her heykelin açılışını birlikte 
yapan Belediye Başkanı Mesut 
Ergin şöyle konuştu:

Muhteşem eserlere imza atıldı

“Bir ay boyunca Büyük Park 
Amfitiyatro’nun yemyeşil 
bahçesinde, çam ağaçlarının 
altında ‘Barış’ temasıyla 
mermer bloklara hayat veren 
heykeltıraşlar; Serhii Sbıtnıew, 
Anna Teressa, Mikail Sobolev, 
Vasalina Karpova ve Hakan 
Şengönül muhteşem eserlere 
imza attılar. Çalıştaya 24’ü 
Türk, 119 eser başvurdu. 
Oluşturduğumuz komisyon 
tarafından Serhii Sbıtnıew, Anna 
Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina 
Karpova ve Hakan Şengönül’ün 
eserleri seçildi. Kent estetiği, 
kültürlülüğü ve sanatı açısından 
önem arz eden bir sempozyumu 
başarıyla tamamladık. 
Çatışma halindeki Rusya ve 
Ukrayna’nın iki sanatçısını da 
bu sempozyumda barış teması 
çatısı altında buluşturduk. Barış 
temasını yaşama geçirdik.” 

Daha geniş kapsamlı olacak

Marmara Adalar Belediyesi’nin 
sempozyum için uygun 
mermerler temin edilmesi 
konusunda, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de proje ortağı 
olarak sempozyuma katkı 
sunduğunu hatırlatan Başkan 
Ergin, “Onlara da teşekkür 
ediyorum. Geçtiğimiz yıl 
düzenlemeyi planladığımız, 
pandemi sebebiyle 
düzenleyemediğimiz, bu yıl 
ilk olarak başlattığımız heykel 
sempozyumu ve kitap fuarı 
çalışmalarının kentin kültürel 
vizyonunu artıracak, hem kalıcı 
hem sürdürülebilir projeler 
olduğunu düşünüyorum. 
Önümüzdeki yıllarda daha 
geniş kapsamlı yapılması 
ümidindeyim. Destek veren 
herkesi saygıyla selamlıyorum. 
Gelecek yıl yapılacak olan 
ikinci heykel sempozyumunda 
buluşmak dileğiyle” diye 
konuştu.
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Nisan ayında aramızdan ayrılan 
150 Evler Mahalle Muhtarı Yener 
Koşvar’ın adını taşıyan parkın 
açılışı gerçekleştirildi. Açılışa 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, belediye 
meclis üyeleri, eşi Hilal Koşvar, 
dostları, arkadaşları ve 150 Evler 
Mahallesi sakinleri katıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin açılışta yaptığı 
konuşmada, “Beklemediğimiz 
bir anda yitirdiğimiz, saygı 
değer ve her yaştan insan 
tarafından çok sevilen 
muhtarımız Yener Koşvar’ın 

adını yaşatmak amacıyla, kendi 
kurduğu 150 Evler Mahalle 
Muhtarlığı yakınında, yapımını 
tamamladığımız parkta bir araya 
geldik. Yener Koşvar’ın adının 
parka verilmesine oy birliğiyle 
destek veren değerli meclis 
üyelerimize buradan bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.

Yener Koşvar Parkı’nın dört bin 
metrekare alana tesis edildiğini, 
nizami boyutlarda bir adet 
basketbol sahası, 220 metre 
yürüyüş parkuru, çocuk oyun 

grubu, spor aletleri ve bin 700 
metrekare çim alanının yer 
aldığını belirten Başkan Ergin, 
parkın çevresine; jakaranda, 
erguvan, hatmi, çınar, ladin ve 
servi türünde çok sayıda ağaç 
dikildiğini söyledi.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
bu parkın üzerinde çocukların, 
koşacağını, top oynayacağını ve 
uçurtma uçuracağını vurgulayarak 
şöyle konuştu:

“Mahallede yaşayan vatandaşlar 
banklarda oturup yorgunluk 

atacak sohbet edecek. Her 
karışına diktiğimiz yeşil bitki 
örtüsünün büyümesine 
şahit olacak, burada yaşayan 
insanlarımız bu parka sahip 
çıkacak, kendi evlerinin önü gibi, 
kendi bahçeleri gibi koruyup 
kollayacak. Haklı olarak da 
burada yaşayanlar bu parkın 
keyfini çıkaracak. Yener Koşvar 
Parkı’nı mahalle halkına emanet 
ediyorum, bu parkta sağlıklı 
ve huzurlu günler geçirmeniz 
diliyorum.”

MUHTAR YENER 
KOŞVAR’IN
ADI PARKTA
YAŞAYACAK
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Ayvalık Belediyesi, Sakarya 
Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay 
ve Sakarya Mahallesi sakinlerinin 
işbirliğiyle hayata geçirilen 
“Mahalle Bahçesi” projesinin 
açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, Sakarya 
Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay 
ve bölgede yaşayan vatandaşlar 
katıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Altı aşamalı “Eko 
Mahalle” projesinin 1. aşaması 
olan “Sakarya Mahalle Bahçesi” 
atıkları ayrıştırmak, organik 
atıklarla organik gübre üretimi, 
bu gübrelerden tıbbı “Aromatik 
Bitki” yetiştirme, evsel yağ 
atıkları, pil gibi zehirli atıkların 
toplanması ve bu kavramlar 
üzerinden çocukların eğitilmesi 
hedeflenmektedir” dedi.

Sakarya Mahallesi’nde kamuya 
ait alanlarda küçük dokunuşlar 
yapılarak yeni yaşamsal 
mekanların yaratılmasını 
amaçlayan projenin yaşama 
geçirilmesi beğeni topladı. 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, projelendirilen 
iyileştirme çalışmalarının 
Sakarya Mahallesi’nde özellikle 
Cumhuriyet Caddesi’ne renk ve 
nefes katacağını söyledi. 

Başkan Ergin, “Ayvalık’ta 
yaşayan kişilerden oluşan 
tasarım grubunun girişimiyle 
kentin temizlik ve düzenini, 
kimliğini ve tarihini, makine 
yerine insanı gözeten etkin 
eylem ve eğitimler ile fiziki 
planlama önerileri kent 
içinde sihirli dokunuşlar ile 
güzellikler yaratacak” dedi.

İşbirliği yapılacak

Projelendirilen iyileştirme 
çalışmalarını beğenen ve 
heyecan duyduklarını belirten 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin “Mahallede, sokakta 
yaşayanın gönüllü olarak proje 
üretmesi, bu üretimde tüm 
bilgi birikim ve tecrübelerini 
kullanması, fikir danışması çok 
önemli, Ayvalıklı olmak, orada 

yaşamak, tarihini, kültürünü, 
havasını solumak, kentlilik bilinci 
budur. Çok mutlu oldum. Küçük 
dokunuşlarla bambaşka bir 
mahalle ortaya çıkabilecek. Bu 
çalışmaya emek veren herkese 
teşekkür ediyorum. Projeyi 
hazırlayan arkadaşlarım ile birim 
müdürleri kısa süre içinde bir 
araya gelerek projenin hayata 
geçirilmesi konusunda işbirliği 
yapacaklar” dedi.

“EKO MAHALLE” 
SAKARYA 
MAHALLESİ’NDE 
YAŞAM BULDU
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ZEYTİNLİKLERARASI YOLLARDA KEYİFLİ HASAT 

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
iki grayder, bir kepçe ve altı 
kamyon ile gece gündüz 
çalışarak, zeytin üreticisinin 
hasat dönemini sıkıntısız 
atlatması için çalıştıklarını 
hatırlattı. 

Özellikle kışın yağmurlarla 
birlikte zeytin üreticisinin 
sıkıntılı günler geçirdiğine 
değinen Başkan Ergin, “Yağışla 
birlikte toprak zemin çamur 
haline geliyor, zeytin toplamak 
için gelen işçileri taşıyan 
araçlar yolları kullanmakta 
zorlanıyor. Toplayıcı işçiler, 

başka çareleri olmadığı için 
çamur içinde yürümekte 
zorlanıyordu. Ekiplerimiz 
kış aylarının ağır koşulları 
bastırmadan çalışmaları 
kısa sürede tamamlayacak. 
Zeytinliklerarası yolların hemen 
hepsi elden geçirilip yenileniyor. 
Üreticiler topladıkları zeytinleri 
sıkıntı yaşamadan fabrikalara 
taşıyabilecek” dedi.

Zeytinliklerarası yolların toplam 
uzunluğunun altmış kilometre 
olduğunu, 36 kilometrelik yolun 
tamamlandığını, kalan bölümler 
için de plan ve program 

yapıldığını vurgulayan Başkan 
Ergin, zeytin üreticilerinin 
istek ve çözümlerini ‘Bizim 
Masa’ aracılığıyla Ayvalık 
Belediyesi’nin 444 10 
66 numaralı telefonuna 
iletebileceklerini söyledi.
Başkan Ergin, bugüne kadar; 
Mutlu Köy Çamlıçeşme, 
Türközü, Kırcalar, Mahallesi, 
Bulutçeşme, Akçapınar, 
Odaburnu, Murateli’le 
Kozak bölgesi, Mimoza 
zeytinliklerarası yollarının elden 
geçirilip yenilendiğini sözlerine 
ekledi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, zeytin üreticisinin hasat 
döneminde sıklıkla kullandığı 
zeytinliklerarası yolları yenilemeye 
devam ettiklerini söyledi. 

Geçtiğimiz aylarda 16 farklı 
bölgenin belirlendiğini ve gerekli 
düzenlemelerin yapıldığını 
hatırlatan Başkan Ergin, tarihin, 
mimarinin, doğa ve lezzetin 
diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta 
üreticilerden gelen talepleri 
değerlendirdiklerini, teknik ekibin 
yerinde incelemelerde bulunduktan 
sonra yollarda düzenleme 
yapıldığını belirtti. Başkan Ergin, 
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FEN İŞLERİ EKİPLERİNDEN 
HİZMET 
SEFERBERLİĞİ
bağlı Duba Plajı tesisinde, 
engelli vatandaşların plaja 
ulaşımlarının daha rahat 
sağlanması amacıyla 75 
metre uzunluğunda kilit parke 
taştan oluşan engelli yolunun 
yapımının da bitirildiğine 
ve hizmete açıldığına 
değinen Başkan Ergin, Fen 
İşleri ve Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerinin, 
yürütülen çalışmaları Altınova 
Mahallesi’nde aralıksız 
sürdürdüğünü söyledi. 

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

Yaz, kış dinlemeden yol, 
kaldırım bakım, onarım ve 

yenileme çalışmalarının devam 
ettiğini bildiren Başkan Ergin, 
asfalt, beton kaplama, parke 
taşı döşeme, kaldırım ve yol 
onarımları için yeni yatırımlara 
devam edildiğini söyledi.

Ayvalık’ın daha yaşanabilir ve 
sıkıntılarının en aza indirildiği 
bir kent haline getirmek için 
çalıştıklarını hatırlatan Başkan 
Ergin, “Tüm mahalle, cadde 
ve sokaklara eşit hizmet 
götürüyoruz. Sokaklarımızı 
daha da güzelleştirmek 
ve çağdaş bir görünüm 
kazandırmak için çalışıyoruz. 
Daha güzel, daha modern, 
huzurlu bir Ayvalık yaratmak 
bizim öncelikli görevimiz. 
Kentimizin sorunlarını 
çözmek için çalışmalarımıza 
ara vermeden devam 
ediyoruz. Zorunlu olarak 
yenileme ve onarım ihtiyacı 
olan bölgelerimizde, altyapı 
çalışmalarına devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Küptaş ustalarından 
oluşan ekiplerin tarihi kent 
sokaklarında ihtiyaç duyulan 
yollarda döşeme çalışmalarını 
yürüttüğünü söyleyen Başkan 
Ergin, Ayvalık genelinde tüm 
mahalle ve köy vasfından çıkıp 
mahalleye dönüşen alanlarda 
da kilittaş, bordür, oluk, granit 
küptaş (zartaşı) döşenmesinin 
planlandığı şekilde devam 
ettiğini kaydetti.

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, kent 
merkezi, Altınova, Cunda, 
Sarımsaklı ve Küçükköy 
mahallelerinde, cadde ve 
sokaklara bugüne kadar 
251 bin metrekare kilittaşı, 
48 bin metrekare de 
bordür döşendiğini belirtti. 
Başkan Ergin, göreve 
geldiği günden itibaren 
tarihi kent sokaklarında 
titiz bir çalışma 
sergilendiğini hatırlatarak, 
15 bin metrekare 
zartaşı döşemesinin bu 
işin ustaları tarafından 
gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut 

Ergin, Ayvalık Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
Cunda (Alibey) Adası 
giriş yolu ile Değirmen 
bölgesinde zartaşı 
döşenmesinin, Çataltepe 
mevkine ise kilittaşından 
kaldırım ve yol yenileme 
çalışmalarının yapıldığını, 
Küçükköy kavşağının 
güvenli hale getirildiğini, 
diğer dönel kavşaklarda 
da projelendirme 
çalışmalarının 
tamamlanmak üzere 
olduğunu hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi İşletme 
İştirakler Müdürlüğü’ne 
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Ayvalık Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, Cunda 
(Alibey) Adası’nın tarihi kent 
sokaklarına, özel ustaların 
titiz çalışmalarıyla; 11 bin 457 
metrekare granit küp taşı, 17 bin 
metrekare de kilittaşı döşemesini 
gerçekleştirdi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Çınarlıçeşme yolunun baştan 
sona yenilendiğini, Cunda’nın 
tarihi sokaklarına yakışır bir 
çalışmanın gerçekleştirildiğini 
söyledi. 

Zeytin hasadının yaklaştığı 
günlerde yapılan yol 
çalışmalarının, bu yolu 
kullananlara rahat bir nefes 
aldıracağının altını çizen Başkan 
Ergin, “Zeytin hasadı öncesi bu 
yolla Cunda’yı zeytin tarlalarına 
rahatça ulaştıracağız. Bu bölgede 
yaşayanlara da konforlu, rahat bir 
yol kazandırdık. Kış aylarında da 
Cunda’nın tarihi dokusuna uygun 
şekilde, Arnavut kaldırım ve  yol 
yapım çalışmalarına aralıksız 
devam edeceğiz” dedi.

Fiziki projeleri ve altyapı 
yatırımlarını aralıksız sürdüren 
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kentin sokak 
ve caddelerini daha modern hale 
getirmek için çalışmalarına hız 
kazandırdı. Yaz, kış dinlemeden 
yol, kaldırım bakım, onarım ve 
yenileme çalışmalarının devam 
edeceğini bildiren Başkan 

Ergin, asfalt, beton kaplama, 
parke taşı döşeme, kaldırım ve 
yol onarımları için toplamda 
bir milyon 884 bin 500 liralık 
yatırıma imza atıldığını söyledi.

Ayvalık’ın daha yaşanabilir ve 
sıkıntılarının en aza indirildiği 
bir kent haline getirmek için 
çalıştıklarını hatırlatan Başkan 
Ergin, “Tüm mahalle, cadde 
ve sokaklara eşit hizmet 
götürüyoruz. Sokaklarımızı daha 
da güzelleştirmek ve çağdaş 
bir görünüm kazandırmak 
için çalışıyoruz. Daha güzel, 
daha modern, huzurlu bir 
Ayvalık yaratmak bizim 
öncelikli görevimiz. Kentimizin 
sorunlarını çözmek için 
çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. Zorunlu olarak 
yenileme ve onarım ihtiyacı 
olan bölgelerimizde, altyapı 
çalışmalarına devam edeceğiz” 
diye konuştu.

CUNDA’NIN
YOLLARINA
GRANİT KÜP TAŞ
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Ayvalık Belediyesi, çöp 
konteynerlerini yeraltına almaya 
devam ediyor. Daha önce kentin 
çeşitli bölgelerine yerleştirilen 13 
yeraltı konteynerine ek olarak, 
ikişerli dört adet, sekiz bin litrelik 
yer altı sisteminin kurulum 
çalışmaları, Kipa karşısı Yılkar, 
150 Evler Mahallesi, Kolçak 
arkası, Duran market karşısı, 
Armutcuk eski pazaryerinde 
tamamlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, mevcut çöp 
konteynerlerinin hijyen, düzen 
ve kapasite açısından daha 
kullanışlı hale getirilmesi için, 
uygun olan cadde ve sokaklarda 
yeraltına alınmasına bir program 

dahilinde devam edeceklerini 
söyledi. Yeraltı uygulamasıyla, 
çevre ve görüntü kirliliğinin 
önüne geçileceğini belirten 
Başkan Ergin, “Çöplerin 
toplanmasında en sağlıklı ve 
modern yöntem olarak bilinen 
yeraltı konteyner sistemi, klasik 
konteynerlerden daha fazla 
depolama kapasitesine sahip. 
Ayrıca, çevreye kötü koku ve 
bakteri yayılmasının da önüne 
geçilmiş oluyor” dedi.

Yeraltı konteyner sisteminin; 
hava koşullarına, atılan çöplere 
ve yağmur suyuna karşı dirençli 
olarak tasarlandığına değinen 
Başkan Ergin, vatandaşlar 
açısından da kullanımının 
çok kolay ve pratik olduğunu 
belirtti. Konteynerlere atılan 
çöplerin iç konteyner haznesinde 
depolanacağını vurgulayan Ergin,  
“Böylece, çöplerin çevreye 
dağılarak kirlilik yaratmasının da 
önüne geçilecek. Büyük hacmi 
nedeniyle çevresinde bulunan 
klasik konteynerleri de kaldırdık” 
dedi.

KONTEYNERLER 
YERALTINA...
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, ilçe sınırlarındaki köylere 
ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye 
başkan yardımcıları, meclis üyeleri 
ve birim amirleriyle birlikte 
Beşiktepe Köyü’nü ziyaret eden 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
vatandaşlar tarafından sıcak 
ilgiyle karşılandı. Beşiktepe 
Köyü Muhtarı Hasan Yıldırım ile 
köyün ileri gelenlerinin konuk 
ettiği Başkan Ergin, bugüne 
kadar çözülen ve çözülmesi 
gereken sorunları masaya yatırdı. 
Köyde çözümlenmesi gereken 
acil sorunlar birim amirlerince iş 
planına alındı.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir 
araya gelen ve sorunlarını tek tek 
dinleyen Başkan Ergin,  ardından, 
acil çözüme kavuşturulması 
gereken köy sokaklarını muhtar, 
vatandaş ve teknik ekibiyle 
birlikte gezerek tespitlerde 
bulundu. Ergin, “Ziyaretlerimizde 
teknik ekibimizin belirlediği 
sorunları iş programımıza alıyoruz. 
Çözüme kavuşturulması için 
olanaklarımızı seferber ediyoruz. 
Sorunların tekrarlanmaması için 
köklü çözümler getiriyoruz” dedi.

Beşiktepe Köyü’ne 
gerçekleştirilen ziyarette; Başkan 
Mesut Ergin’e belediye meclis 
üyesi Merih Arslan, Başkan 
yardımcıları Ethem Vardı, 
Erkan Karasu ile belediye birim 
amirleri eşlik etti. Başkan Ergin, 
“Köy ziyaretlerimizi düzenli bir 
program halinde sürdürüyoruz. 
Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. 
Mahalle muhtarımızın taleplerini 
dikkate alıyoruz ve  yerinde 
incelemelerde bulunuyoruz. 
Köylerimizdeki vatandaşlarımızla, 

büyük değerli bir aileyiz. Onların 
huzuru ve mutluluğu için gece 
gündüz durmaksızın çalışıyoruz” 
dedi.

Ayvalık ilçesi sınırlarında 
kalan 16 köyü düzenli 
aralıklarla ziyaret eden Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, ziyaretlerde sorunları 
kaynağından dinleyerek 
karşılıklı çözümler üretiyor.

Köy kahvesinde başlayan 
sohbetlerin ardından, köyün 
tüm sokaklarını muhtar, 
vatandaşlar ve teknik ekibiyle 
birlikte gezen Başkan Ergin, 
“Teknik ekibimizle birlikte 
belirlediğimiz sorunları, 
daha sonra iş programımıza 
alıyoruz. Çözümlenmesi için 
de belediyemizin elindeki 
olanakları seferber ediyoruz. 
Sorunları bir daha yaşanmaması 
için kökünden çözüme 
kavuşturuyoruz” dedi. 

Önceki akşam bu ziyaretlere 
bir yenisini daha ekleyen 
Başkan Ergin Ayvalık Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, 
meclis üyesi Merih Arslan 
ve belediye birim amirleriyle 

birlikte Hacıveliler Köyünü 
ziyaret etti. Köy muhtarıyla 
birlikte köyün sokaklarını gezen 
heyet, yapılması gerekenleri iş 
programına ekledi. 

Başkan Ergin, “Hacıveliler 
Köyü’ndeki vatandaşları ziyaret 
ettik. Mahalle muhtarımız ve 
vatandaşlarımızın taleplerini 
dikkate alarak yerinde 
incelemelerde bulunduk. İlgili 
birim amirlerimiz tarafından 
notlar alınarak çalışma 
programlarına dahil edildi. 
Köy ziyaretlerine covid-19 
pandemisi sürecinde ara 
vermiştik, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz, köy yerinde 
köy havasında sohbet 
güzel, hem de sorunları 
yerinde görmemiz çözümleri 
hızlandırmamıza yarıyor” dedi. 

BEŞİKTEPE KÖYÜ’NDE BAŞKAN ERGİN’E 
SICAK KARŞILAMA

KÖY ZİYARETLERİNDE 
SORUNUN KAYNAĞINDA ÇÖZÜM
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KOZAK BAĞYÜZÜ’NDE KOZAK BAĞYÜZÜ’NDE 
TAŞ OCAĞI İÇİN VERİLENTAŞ OCAĞI İÇİN VERİLEN
“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” 
KARARI İPTAL EDİLDİKARARI İPTAL EDİLDİ
Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık 
Tabiat Derneği’nin Balıkesir’in 
Ayvalık ilçesi, Bağyüzü 
Mahallesi’nde taş ocağı açılması 
ve işletilmesi amacıyla verilen, 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) gerekli değildir.” kararının 
iptali için ortaklaşa açıkları 
davada, Balıkesir 2’nci İdare 
Mahkemesi iptal kararı verdi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, kentin güzelliğinin, 
estetiğinin, doğallığının 
bozulmaması için mücadeleye 
devam ettiklerini belirtti. 
Ayvalık’ı gelecek kuşaklara, 
Ata’larından aldığı gibi emanet 
edeceğini vurgulayan Başkan 
Ergin, iptal kararının, benzer 
girişimde bulunmak isteyenlerin 
hevesini kursağında bırakacağını 
söyledi. Başkan Ergin, “Ayvalık 
Adaları Tabiat Parkı sınırları 
içinde yapılacak olan günübirlik 
tesisleriyle ilgili ihalenin iptali, 
Karakoç Deresi’nin sulak alan 
statüsünde kalması, pirina kokusu 
yayan fabrikanın önlem alması, 
Karahayıt’ın madencilere depo 
olmaması için, göreve geldiğimiz 
günden beri mücadele ediyoruz, 
mücadeleyi sürdürmeye de 
devam edeceğiz” dedi.

Son bir yılda pirina havuzlarının 
patladığını, demir madeni 
duvarlarının yıkıldığını, hortum, 
orman yangını ve son olarak 21 
Mayıs günü büyük bir afetin 
yaşandığını, yüzlerce teknenin 
parçalandığını ve 50 Milyon Türk 
Lirası maddi kayıp yaşandığını 
hatırlatan Başkan Ergin, Kozak 
Bölgesi’nin en güzel yerlerinden 
olan Bağyüzü köyünde taş ocağı 
madeni açılmak istenmesinin 
artık yapılanların üstüne tuz 
biber ektiğini vurguladı.

2020 yılında Bertaş Granit 
Ocağı projesi için verilen, “ÇED 
gerekli değildir” kararının iptali 
için dava açtıklarını dile getiren 
Başkan Ergin,  geçtiğimiz Mart 
ayında proje alanında keşif 
yapıldığını hatırlattı. Çam fıstığı 
üretiminden gelen zenginliği 
ve yemyeşil doğasıyla bilinen 
Kozak Yaylası’nda 100 hektarlık 
ruhsat alanında 24,72 hektar 

için verilen “ÇED Gerekli 
Değildir” kararının iptal sürecini 
değerlendiren Başkan Ergin 
şunları söyledi:

“ÇED sürecini gerekli 
kılan 25 hektarlık alan 
sınırından kaçınmak amacıyla 
belirlendiği, kümülatif etkinin 
değerlendirilmediğini anlattık. 
Ruhsat sahasının 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planında 
tarım arazisi ve orman alanı 
olarak gösterildiğini ortaya 
koyduk. Proje sahasının Madra 
Barajı uzun mesafeli koruma 
alanı ikinci kısmı içinde yer 
aldığını gösterdik. Çok yakın 
mesafede yer alan kurulu 
yerleşim birimlerinde yürütülen 
tarım ve hayvancılığı olumsuz 
etkileyeceğini gözler önüne 
serdik. Bölgede yaşayan 
insanların temiz hava ve temiz 
içme suyuna ulaşma haklarını 
çiğneyeceği gerekçesi ile 

açtığımız davada sonucun bizim 
lehimizde olacağına inancımız 
tamdı ve beklediğimiz haber 
geldi; Balıkesir İdare Mahkemesi 
“ÇED Gerekli Değildir” 
kararlarının iptaline karar 
verdi. Bu büyük mutlu haberi 
Ayvalıklı hemşehrilerimle keyifle 
paylaşıyorum. Sürece katkı veren 
her kişi ve kuruma çok teşekkür 
ediyorum. 22 adasıyla, tabiat 
parklarıyla, doğal güzellikleriyle, 
pırlanta kumsallarıyla, 
birbirinden güzel koylarıyla, 
mezeleriyle ünlü mutfağıyla, 
papalinasıyla, zeytiniyle, 
zeytinyağıyla, sabunuyla, 
kırmızı mercanlarıyla, sualtı 
zenginlikleriyle ve tarihi kent 
dokusuyla gündemde kalmak 
istiyoruz. Gözü üstümüzde 
olanlara sesleniyorum, elinizi, 
gözünüzü Ayvalık’ın üzerinden 
çekin.”
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30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık 
Belediyesi’le Ayvalık Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği,  2. Atatürk Kupası sona 
erdi. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) temsilcisi 
Cemal Erhanoğlu’nun organize 
ettiği “2’nci Atatürk Kupası” töreni 
Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek 
Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Turnuvaya; Ayvalıkgücü 
Belediyespor, Barbarosspor, 
Küçükköyspor, Altınovaspor, 
Armutçuk Gençlikspor, Altınordu 

Futbol Okulu, Yeni Mahallespor ve 
Hamdibey Kayaspor kulüplerinin mini 
futbol takımları katıldı. Turnuvada 
geleneksel olarak, herkes şampiyon 
oldu; her takıma plaket, madalya ve 
kupaları takdim edildi.

Törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, Belediye 
meclis üyesi Tülay Çankaya, Başkan 
Yardımcısı Ersan Bahar, ADD Ayvalık 
Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve 
ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu 
katıldı.  Karşılaşmalarda 2013-2014 
doğumlu minik sporcular ter döktü. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin törende yaptığı konuşmada, 
“Bu organizasyonun sağlanmasında 
emeği geçen Balıkesir Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Ayvalık 
temsilcisi Cemal Erhanoğlu’na,  
Ayvalık Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç’e, 
futbol takımlarımızın yönetici ve 
antrenörleriyle, genç futbolculara 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalıklı dar gelirli ailelerin kent 
dışında eğitim gören çocuklarına 
destek olmak amacıyla kuruluşu 
gerçekleştirilen Ayvalık Eğitime 
Destek Derneği’nin ikinci genel 
kurul toplantısı, dernek üyelerinin 
geniş katılımıyla Ayvalık Belediyesi 
İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.  

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, kent dışında eğitim gören 
daha çok gence destek olmayı 
hedeflediklerini belirtti. Geçen 
eğitim döneminde; 37’i erkek, 
45’si kız olmak üzere 82 öğrenciye 
düzenli olarak burs vermeye 
devam edildiğini hatırlatan Başkan 
Ergin, Geçtiğimiz yılın kasım 
ayından başlayarak 400’er lira 
olan burs bedellerinin öğrencilerin 
hesaplarına düzenli olarak 
yatırıldığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, burs hakkı elde eden 
öğrencilerin; Tıp, Havacılık, 

Arkeoloji, Fen-Edebiyat, Sağlık 
Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, 
Eğitim ve İktisadi İdari Bilimler 
fakülteleriyle,  Diş Hekimliği ve  iki 
yıllık eğitim veren teknik okullarda 
eğitim gördüğünü vurgulayarak bu 
başarılı tabloyla dernek yönetimi 
olarak haklı bir gurur yaşadıklarını 
ifade etti. 

Kuruluşunu gerçekleştirdikleri 
dernek aracılığıyla; Adana’dan 
Çanakkale’ye, Bursa’dan, İzmir’e 
kadar kent dışında eğitim gören 
öğrencilere bir nebze olsun 
destek sağlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Ergin, 
“Ayvalık halkı olarak bir güçbirliği 
ve enerji yakaladık, sonuç 
olarak öğrencilerimizin bütçeleri 
rahatladı. Hayırseverler bağış 
yarışına katıldı. Birden fazla 
öğrenciye burs veren hemşehrimiz 
var. Ayrıca burs verilecek öğrenci 
sayımız önümüzdeki süreçte daha 
da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç 
sahibi çocuklara ulaşmak” dedi.

ATATÜRK KUPASI’NDA ATATÜRK KUPASI’NDA 
DOSTLUK KAZANDIDOSTLUK KAZANDI

HEDEF; DAHA ÇOK SAYIDA GENCE 
MADDİ DESTEK VERMEK
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Ayvalık Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, 
Çamlık Paşa Limanı Restaurant ve 
yüzde yüz engelsiz tesislerinde özel 
konuklarını ağırladı. Konuklar özel 
olunca, ilgi de büyük oldu, onlar da 
gönüllerince eğlendi, şarkılar söylendi, 
yemekler yendi, en güzel mezelerin 
tadına bakıldı. Canı isteyen, engelsiz 
plajda denize girdi, serinledi, deniz 
şakalarıyla koca bir günün keyfi çıkarıldı 
ve bir başka günde tekrar buluşmak ve 
konuk olmak dileğiyle sözler verildi.

Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, 
Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal 
Tesisleri’nde Ayvalık Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce 
düzenlenen organizasyonda engelsiz 
plaj, engelsiz tesis ayrıcalığıyla 
gönüllerince eğlendi. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’in organizasyon 
için engelli vatandaşlara söz verdiği bu 
özel gün, tam da hayallerindeki gibi 
gerçekleşti. 40 engelli vatandaşımızın 
ağırlandığı bu özel günde, tesisin 
restoran kısmında birbirinden nefis 
yemekler yendi.

 Kafeteryada içecekler yudumlandı, 
kumsalda denizin ve güneşin tadı 
doyasıya çıkarıldı. Ayvalık Belediyesi 
Başkan Yardımcı Ersan Bahar’ın ve 
Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bülent 
Ertuğrul’un da eşlik ettiği program neşe 
içinde geçti. Program sonunda Başkan 
Yardımcısı Bahar, organizasyona katılan 
engelli vatandaşlarımıza ve emeği 
geçenlere bir kozmetik mağazasından 
hediye çeki takdim etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
pandemi yasaklarının sona ereceği yeni 
dönem öncesinde Ayvalık çarşı esnafını 
ziyaret etti. Tüm yasakların kalkmasına 
karşın, yine de önlem olarak maske, 
temizlik ve mesafe konularında titiz 
davranmalarını dile getiren Başkan 
Ergin, 1 Temmuz günü başlayacak 
olan yeni dönemin, Ayvalık esnafına, 
sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesi 
dileğinde bulundu. 

Yaklaşık iki yıl devam eden pandemi 
sürecinde esnaf ve sanatkarların 
ekonomik anlamda pek de parlak bir 
dönem geçirmediğini hatırlatan Başkan 
Ergin, “Bu yüzden de tüm esnafımız 
umutlarını temmuz ve ağustos 
aylarında hızlanması beklenen turizm 
sezonuna bağladı. Diliyorum ki, bu 
iki aylık süreçte esnafımız gönlünden 
geçen beklediği kazançları sağlar” dedi.

Pandemi döneminde esnafının sesine 
kulak verdiğini, sık sık onlarla bir araya 

ENGELSİZ TATİLİN 
KEYFİNİ ÇIKARDILAR

BAŞKAN ERGİN’DEN 
YENİ DÖNEM ÖNCESİ

ESNAF ZİYARETİ

gelip sohbet ederek görüş alışverişinde 
bulunmayı ihmal etmediğini 
vurgulayan Ergin, hem eski dostlukların 
pekiştirildiğini hem kent ekonomisinin 
bel kemiği olan esnafların sorunlarını 
dinlediğini söyledi.

Esnafın Ayvalık Belediyesi’nden 
beklentilerini ve ilçe genelindeki 
belediye hizmetleri hakkındaki 
önerilerini de dikkate alan Başkan 
Ergin, bu kapsamda önceki gün esnafı 
ziyaret ederek sorunlarına bir kez daha 
kulak verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“Ayvalık Belediyesi olarak elimizden 
gelen tüm gayretlerle ilçemizin en iyi 
şekilde bir turizm sezonu geçirebilmesi 
için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. 
Bu çabalarımızın da esnafımıza 
olumlu yönde katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Allah tüm esnafımıza bol 
kazançlar versin. Her zaman onların 
yanında olmayı sürdüreceğiz. Pandemi 
döneminde Ayvalık Belediyesi’ne 
ait dükkân ve işyerlerinde faaliyet 
gösteren esnafın kira bedellerini aylar 
sonrasına öteledik, ecrimisil bedellerini 
tahsil etmedik, işgaliye almadık. 
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 
belediye kaynaklarından onlarca esnafa 
1000 TL nakit desteğinde de bulunduk. 
Her zaman esnaf ve sanatkârların 
yanında olduk. Esnafımızı desteklemek 
için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz 
ve yapmaya da devam edeceğiz. 
Esnafın taleplerini, birim amir ve 
yetkilileriyle değerlendirilerek aciliyeti 
olanları iş planına alınıyor. Pandemi 
kısıtlamalarının ekonomik anlamda en 
çok etkilediği kesim olan esnafımızla 
bu zor günleri birlikte atlatacağımıza 
inanıyorum” diye konuştu.
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GALATASARAY’IN SÖRFÇÜ 
GENÇLERİ CUNDA’DA 

Galatasaray Yelken Kulübü rüzgar 
sörfü takımı sporcuları milli takım 
seçmelerine Ayvalık Cunda Arka 
Plaj’ında hazırlanıyor. 12 sporcu 
ile birlikte Cunda Windsurf  Yelken 
Kulübü’nde bir hafta süreyle kamp 
yapacak olan sporcular milli takım 
seçmelerinde ter dökecek. 

Galatasaray Windsurf  Sınıf 
Antrenörü Kağan Urul, Cunda 
Arka Plaj’da rüzgarın sörf sporuna 
çok uygun olduğunu söyledi. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’e sörf sporuna verdiği 
değer nedeniyle teşekkür eden 
Urul, “Cunda Windsurf  Yelken 
Kulübü’nün 25 sporcusuyla bizim 
sporcularımız bir arada antrenman 
yapıyor. 2022 Techno-293 rüzgar 
sörfü sınıfındaki milli takımımıza 
sporcu hazırlıyoruz. Bu senenin 
milli takım kadrosu seçildi. Şu 
an bir sporcum Kerim Ciritoğlu, 

Techno-293 sınıfında, Dünya 
Şampiyonası’nda yarışıyor. Diğer 
sporcumuz Onur Cavit Biriz 2022 
Tokyo Olimpiyatları’ndan geçen 
hafta geldi. O da önümüzdeki 
hafta İsviçre’de başka bir rüzgar 
sörfü sınıfında milli takımımızı 

temsil edecek” dedi.

Ayvalık Belediyesi’nin sunduğu 
olanaklar nedeniyle Başkan Mesut 
Ergin’e teşekkür eden Urul, hafta 
sonunda 12 kişilik yeni bir grupla 
yine kamp yapmaya geleceklerini 

söyledi. Ayvalık’ı seçme 
nedenlerinden birinin sörf sporuna 
uygun deniz ve diğerinin de rüzgar 
olduğunu dile getiren Kağan Urul, 
“İstanbul’la Ayvalık arasındaki 
mesafe otoyol ve köprüler 
nedeniyle çok kısaldı bu da bize 
bir avantaj sağlıyor. Kış döneminde 
de bizim suya çıkmamız, doğa ve 
coğrafi koşulların uygun olduğu 
Ayvalık’a her hafta sonu ya da ayda 
bir hafta sonu gelip burada kamp 
yapacağız. Başarılı sporcuların yolu 
Ayvalık’tan geçecek” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle 
Cunda Windsurf  Okulu’nun 

kuruluşunu geçtiğimiz yıl 
gerçekleştiren ve çok sayıda 
sporcu yetiştiren Antrenör Buğra 
Kandiş, Galatasaray Yelken 
Spor Kulübü’nün sporcularını 
ağırlamaktan, onları Kağan Urul ile 
birlikte milli takıma hazırlamaktan 
büyük bir gurur duyduğunu 
söyledi. 

Antrenör Kandiş, “Surf 
Techno-293 dalında bir kamp 
gerçekleştirdik. Hedeflerimiz 
doğrultusunda daha bir senelik 
kulüp olmamıza rağmen Ayvalık’ta 
güzel bir oluşumu görmek bize 
gurur veriyor. Bunların en başında 

Ayvalık Belediyesi’ne Mesut 
Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 
Galatasaray’dan bizi kırmayıp 
gelen çocukluk arkadaşım 
Kağan Urul’un bu yönde bize 
desteği de oldu. Kulübünde 
bulunan milli sporcuların bizim 
çocuklarımıza örnek olması, 
belki önümüzdeki sezonda, 
Ayvalık’ta ‘evet biz de artık varız 
bu ligde’ dememiz gerekiyor. Bu 
yüzden çalışmalarımız aralıksız 
devam ediyor yoğun bir tempoda 
çalışıyoruz inşallah hedeflenen 
başarı en yakında gelecektir” dedi.
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Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR 
arasında imzalanan protokol ile 
Ayvalık Belediyesi İŞKUR Hizmet 
Noktası’ndan İŞKUR hizmetlerine 
ulaşmak artık çok daha kolay bir 
hale getirildi. Ayvalık Belediyesi’nin 
Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk 
Bulvarı’ndaki 3 No’lu hizmet 
binasında Ayvalık Belediyesi Özel 
Kalem Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan İŞKUR hizmet 
noktasında, ihtiyaç sahiplerine çok 
sayıda alanlarda hizmet verilecek.

Ayvalık Belediyesi, TEMA, Ayvalık 
Kent Konseyi işbirliğinde bir hafta 
süreyle, “Yuvamıza Ateş Düşmeden” 
adı altında geniş katılımlı orman 
temizliği kampanyası başlatıldı. 
Murat Reis, Şeytan Sofrası’ndan 
start alan temizlik etkinliğinde 
orman yangınlarına neden 
olabilecek şişe ve cam kırıkları başta 
olmak üzere kirlilik oluşturan atıklar 
yüzlerce çevre dostu tarafından 
titizlikle toplandı. Temizlik 
kampanyası hafta boyunca; Badavut 
Orman Yolu, Çataltepe ve Paterica 
bölgelerinde devam edecek. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, orman temizliği ve yangınları 

konusunda Ayvalıklı hemşehrilerine 
güveninin sonsuz olduğunu belirtti. 
Başkan Ergin, Ayvalık’ta, çevreye 
duyarlı, yeşil dostu insanların 
yaşadığını söyledi. Orman 
yangınlarına neden olabilecek çok 
sayıda materyalin varlığından söz 
eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“O nedenle; orman yangınlarının 
önlenmesinde orman içi temizliğini 
sık aralıklar gerçekleştirmek çok 
önemli. Çıkan yangınların büyük bir 
bölümü ormana saçılan atıklardan 
kaynaklanıyor. Bazen bir cam şişe, 
kırılarak atılmış cam parçaları, 
kağıt ve poşetler yangına neden 
olabiliyor. Ormanlarımızı canla başla 
koruyamaya devam edeceğiz” dedi. İmzalanan protokol ile Ayvalık 

Belediyesi ve İŞKUR arasında 
vatandaşlara ücretsiz danışmanlık 
hizmetinin verileceğini duyuran 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Bu noktadaki görevli 
arkadaşımız, iş arayanların kaydını 
alacak veya güncelleyecek. Profile 
uygun açık işler sorgulanabilecek. 
İş başvuruları alınarak başvurular 
takip edilebilecek. İşgücü uyum 
programlarına başvuru yapmak 
ve takip etmek gibi işlemler 
yapılabilecek” dedi.

Başkan Ergin ayrıca, dileyen 
vatandaşlara, mesleki eğitim 
imkanları hakkında bilgi verileceğini 
hatırlatarak, işgücü yetiştirme 
kurslarına katılmak isteyenlerle, 
kendi işini kurmak isteyenlere ve 
dezavantajlı gruplara, danışmanlık 
hizmetlerinin verileceğini sözlerine 
ekledi.

AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN 
İŞKUR HİZMET NOKTASI!İŞKUR HİZMET NOKTASI! YUVAMIZA ATEŞ DÜŞMEDEN
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Ayvalık Belediyesi mahalleevleri 
tarafından düzenlenen kuşevi 
projesine evlerinden internet 
aracılığıyla katılan Ayvalıklı yetmiş 
beş öğrenci, gönüllü öğretmen 
Berrin Tezel’in eğitmenliğinde 
kuşevlerini rengarenk boyadı. 

Pandemi nedeniyle evde kalan 
çocuklar, mahalleevlerinden gelen 
kuşevlerini rengârenk boyalarla 
boyayarak, desenlerle süsleyerek 
hazırladı. Ayvalık Belediyesi 
mahalleevleri ekipleri, çocukların 
evlerini tek tek dolaşarak boyanan 
kuşevlerini topladı. Toplanan 
kuşevleri mesire alanındaki 
ağaçlara asıldı, yuvalara yem 
bırakıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, çocukların Ayvalık’tan 
Türkiye’ye örnek bir çalışmayla 
mesaj verdiğini söyledi. 
Başkan Ergin, “Çocuklarımızın 
boyadığı kuşevlerini mesire 
alanlarına koyarak kuşların 
özellikle kışın sıcacık, yazın 
sıcaktan etkilenmeyecek şekilde  
yaşayabilmeleri için mekanlar 
oluşturduk. Doğal hayata katkı 

sağladık, kuşların kışı sıkıntı 
yaşamadan geçirmelerini 
ve yavrulama döneminde 
olumsuz hava koşullarından 
etkilenmemelerini sağlamış olduk. 
Kuşevleri doğaya olan duyarlılıkları 
ve sevgilerini geliştirmek amacıyla 
öğrencilerimiz tarafından boyandı, 
belediyemiz personelince Atatürk 
Mesire Alanı’na asıldı” dedi.

Boyama etkinliği kapsamında, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı şenlikle kutlayan 
çocuklar, hem şarkılar söyledi hem 
de kuşevlerini gönüllerince boyadı. 
Boyama işleminin ardından 
öğrencilerden teslim alınan ve 
Alibey (Cunda)Adası Atatürk 
Mesire Alanı’ndaki çam ağaçlarına 
asılan kuşevleri, bölgede yaşayan 
kuşların yeni mekanları oldu. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yeşil ile mavinin buluştuğu 
Ayvalık’ta denizin ve su sporlarının 
kent için çok önemli avantaj 
sağladığını söyledi. Gençlerin 
buluşma noktası olan Cunda 
Arka Deniz Plajı ve Kapri Plajında 
wındsurf okullarına büyük bir ilgi 
olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, 
Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nü 
ziyaret ederek, “Gençleri spora 
yönlendirecek, onları eğitimli, 
donanımlı bireyler haline getirecek 
çalışmalara desteğimizi aralıksız 
sürdüreceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 

Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nün 
yeni yönetim kurulunu ziyaret 
ederek kutladı ve başarılar diledi. 
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 
Ulusal Mavi Bayrak Töreni’nde 
başarılı performans sergileyen kulüp 
sporcularını da kutlayan Başkan 
Ergin, genç sporculara katılım 
belgesi ve hediye verdi. 

Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahim 
Timuçin, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Emel Uçar, Fahri Tolga Alpkökin, 
Ali Özoğlu, Cüneyt Uzman ve 
antrenörü Bora Yüksel’in de katıldığı 
buluşmada değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Mesut 
Ergin gelen talep ve önerileri 
dikkate alacağını ve bir an önce 
hayata geçirilmesi için çalışmaların 
başlayacağı müjdesini verdi.

MESUT ERGİN; “GENÇLER MESUT ERGİN; “GENÇLER 
SPORA YÖNLENDİRİLECEK”SPORA YÖNLENDİRİLECEK”

AYVALIK’TA 
30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI 
COŞKUYLA 
KUTLANDI
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Dört yıllık görev süresinin 
ardından, İzmir’in Konak ilçesine 
tayini çıkan Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüarslan, Çamlık, 
Paşa Limanı Restaurant’ta Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin 
tarafından onuruna düzenlenen veda 
yemeğinde kentin yöneticileriyle 
bir araya geldi. Duygulu anların 
yaşandığı geceye; Ayvalık 
Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın 
yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet 
Başsavcısı Necati Kayaközü, 
Garnizon Komutanı Personel Albay 
Ertan Tutar, Ayvalık İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, 
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut 
Coşkun, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü 
Kevser Uyan, Ayvalık Belediyesi 
meclis üyeleri, Ayvalık mahalle 
muhtarları, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütü temsilcileri, oda 
başkanları, gaziler, kurum müdürleri 
ve gazeteciler katıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin ve eşi Canan Ergin’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen geceye; 
Kaymakam Görgülüarslan’ın eşi 

Nihal Görgülüarslan da eşlik etti.
Önceki dönem Ayvalık Belediye 
Başkanı Rahmi Gençer, İlçede görev 
yapan daire amirleri, belediye başkan 
yardımcıları, meslek odalarıyla siyasi 
partilerin temsilcileri, belediye meclis 
üyeleri, muhtarlar, gaziler ve basın 
mensuplarının katıldığı gecede; 
Belediye Başkanı Mesut Ergin 
Kaymakam Görgülüarslan’a ilçede 
yapmış olduğu hizmetler için tarihi 
bir Ayvalık fotoğrafı hediye etti.

Başkan Ergin yaptığı konuşmada, 
Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın 
görevi süresi boyunca devletin 
soğuk yüzünü değil, her zaman 
sıcak ve babacan yüzünü Ayvalık 
halkına gösterdiğini vurgulayarak, 
“Kaymakamımızın tayini İzmir’e 
çıktığı gece, sosyal medyada 
Ayvalık halkının büyük üzüntüsü 
yapılan paylaşımlar ve yorumlarla 
dile getirilmişti. Ben daha öncede 
pek çok kaymakam ile birlikte 
çalışmıştım ama Gökhan Bey’in 
farklı bir insan olduğunu da ben her 
zaman dile getirdim. Üzüntülüyüz 
ama inanıyorum ki, bir dost edindik. 
Tüm Ayvalık halkı olarak bu dostluğu 

devam ettireceğimize inanıyorum. 
Kendisine şahsım ve Ayvalık halkı 
adına ilçemize göstermiş olduğu 
ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Gökhan Bey ile gün geldi 
çok mutlu anlarımız oldu. Gün geldi 
hüzünlü olaylar yaşadık. Ama bu 
hüzünlü anlarda bile yaklaşımı ve 
çözüm önerileriyle bize her zaman 
kolaylık sağlamıştı. Allah yolunu 
açık etsin. Ayağına taş değdirmesin. 
Gittiği yerde de bizleri unutmasın” 
diye konuştu.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan 
ise yaptığı anlamlı konuşmada, 
geceyi düzenleyen başta Belediye 
Başkanı Mesut Ergin olmak üzere 
emeği geçen ve geceye katılarak 
ailesini onurlandıran herkese 
teşekkür ederek, “Bu konuşma 
bir gün olacaktı. Ben Ayvalık’ta 
göreve geldiğim günden beri 
birçok arkadaşımın veda gecelerine 
katılırken, ‘Bir gün bizimkisi nasıl 
olacak?’ diye düşünüyordum. O da 
bugünmüş. Ben Ayvalık’ta 4 yıl görev 
yaptım. Güzel hatıralarla aranızdan 
ayrılıyorum. Bu kenti ve sizleri 
gerçekten çok sevdim. Bana, eşime 

ve çocuğuma göstermiş olduğunuz 
özene, ilgiye ve desteğe can-ı 
gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ŞEHİR HER ŞEYİN EN GÜZELİNE 
LAYIK”

Ayvalık’ta, Cumhuriyete giden yolda 
büyük bedeller ödemiş insanların 
torunlarına ve çocuklarına hizmet 
etmiş olmanın kendisi için çok 
büyük bir onur olduğunu vurgulayan 
Kaymakam Görgülüarslan, “Meslek 
hayatım boyunca burayı hiçbir 
zaman unutmayacağım. Sizler güzel 
insanlarsınız. Sadece bu kentte de 
değil, ben yöneticiliğimde esasın 
ve işin sihrinin birlik ve beraberlik 
olduğuna inananlardanım ve bunu 
gittiğim her yerde de söylerim. 
Birliğimizin ve kardeşliğimizin 
daim olması için hep bir ortam 
hazırlamaya çalışırım. Bu şehirde 
de bunu arzuladım. Bu şehir her 
şeyin en güzeline layık. Çünkü 
hepimizin vatandaşı olmaktan 
büyük onur duyduğu bu büyük 
devletin, bu büyük milletimizin 
kuruluşuna giden yolda ecdadınız, 
atalarınız çok büyük fedakârlıklar 

yapmışlar. Yaptıkları fedakârlılarla 
her biriniz iftihar ediyordur. 
Onların yattıkları yerde kemiklerini 
sızlatmak istemiyorsak, onları 
onurlandırmak istiyorsak, biz bir 
olmalıyız. Ufak tefek ayrışmalarımızı, 
ufak tefek farklılıklarımızı öne 
çıkararak birbirimizi kırmamalıyız 
diye düşünüyorum. Yoksa o büyük 
mirasımızı kaybederiz. Ben görev 
yaptığım sürece, çeşitli vesilelerle 
de dile getirdim. Bir kez daha 
söylüyorum; ben, sadakati ülkesine 
olanlardanım. Sadakatin ecdadının 
yaptıklarına, onlara vefa duyulması 
gerektiğine inananlardanım. 
Bu çerçevede cumhuriyetime, 
cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
Atatürk’ten başka kimseye sadakat 
göstermeyeceğim. Eğer üzerinizde 
küçücük bir hakkım varsa, sizlerden 
tek istediğim odur ki; lütfen 
birliğinizi ve beraberliğinizi asla 
bozmayın. Sizin bir olmanızı yürekten 
isteyenlerdenim. Çünkü bu güzellik, 
bu kent, bu şehir zarar görsün 
istemiyorum. Benim bundan sonraki 
görev yerim İzmir’in Konak ilçesi 
olacak. Orada bir kardeşiniz var. 
Bunu bilmenizi isterim. 

Evladınız mı dersiniz, kardeşiniz mi 
dersiniz, kaymakamınız mı dersiniz, 
nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama 
orada sizi seven birisi olacak. Bunu 
bilmenizi isterim. Size gönlümüz her 
zaman açık. Bunu böyle bilmenizi 
istiyorum. Göstermiş olduğunuz 
ilgiye çok teşekkür ediyorum. Beni 
ve ailemi bu gece onurlandırdınız. 
Sizlere ve bu geceyi hazırlayan 
herkese tekrar teşekkür ediyorum. 
Sizleri çok sevdik. Lütfen haklarınızı 
helal edin. Hepiniz hoşça kalın” diye 
konuştu.

PLAKETLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından İsmet Paşa 
Mahallesi Muhtarı ve Sahilkent 
Muhtarı Safiye Ayla Erdil, Necdet 
Uğral, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı 
Halil Coşkun, Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma 
Vakfı Ayvalık Şube Başkanı 
Mehmet Kıranoğlu, Ayvalık Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih 
Çakırca tarafından Kaymakam 
Gökhan Görgülüarslan’a şükran 
plaketleri takdim edildi.

AYVALIK
KAYMAKAMI
VEDA ETTİ
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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.

GELECEK YIL KURTULUŞ ŞENLİĞİ  
İÇİN KULAÇ ATACAKLAR



AYVALIK BÜLTENİAYVALIK BÜLTENİ

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

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR SANAT EKİM 2021

50 51

BAŞKAN ERGİN’DEN AŞURE İKRAMI

AYVALIK’TA 
YAZ KONSERLERİNE 
İLGİ BÜYÜKTÜ

BAŞKAN ERGİN ORUÇ AÇMA LOKMASI’NA KATILDI

Muharrem Ayı’nın geleneksel 
töreni olan Aşure Günü’nde 
meydana kurulan dev kazanlarda 
vatandaşlara aşure ikram eden 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yüzlerce yıldır süregelen 
geleneği yaşattıklarını söyledi. 
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nce ‘Aşure 
Günü’ nedeniyle Cumhuriyet 
Meydanı’nda dört bin 500 kişiye 
aşure dağıtıldı. Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü ayrıca, yaşlılık 
ve sağlık sorunları nedeniyle 
evlerinden çıkamayan yaklaşık 
600 vatandaşın sofrasına da 
aşure ulaştırdı. Başkan Ergin, 
Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure 
Günü’nün önemine vurgu 
yaparak, kutsal kitaplarda bu 
günün çok büyük yeri olduğunu 
hatırlattı. Ergin, “Aşure Günü tüm 
halkımıza bereket getirsin” dedi. 
Sosyal mesafe kurallarına uyarak, 
sırasını bekleyerek geleneksel 
lezzetin tadına bakan vatandaşlar 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’e teşekkür etti.

Pir Sultan Abdal Derneği 
Ayvalık Şubesi tarafından, Yas-ı 
Matem / Muharrem Orucu’nun 
dokuzuncu gününde, Ahmet 
ve Satı Karatay’ın oruç açma 
lokmasına dernek başkanı 
Vedat Tekten ve dernek 
üyeleri misafirperverliğinde 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin de katıldı. Başkan 
yardımcıları Ethem Vardı ve 
Erkan Karasu’nun da eşlik 
ettiği oruç açma lokmasının 
önemine değinen Başkan Mesut 
Ergin, “Muharrem ayının birlik 
ve beraberliğimizi daha da 
artırmasını; barış, huzur, güven, 
saygı ve sevgiye vesile olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Kuzey Ege’nin turizmde markası Ayvalık’ı tatil için 
tercih edenler yaz boyunca akşam konserlerine 
katılarak hem yorgunluk attılar hem de gönüllerince 
eğlendiler. 

Yaz konserleri kapsamında; 
28 Temmuz Çarşamba Toprak Sahne’nin 
“Sığınamayanlar” oyunu, 
29 Temmuz Perşembe Hasret Gültekin türkü müzikali, 
21 Temmuz Çarşamba, Merve Özbey,
22 Temmuz Perşembe Adamlar, 
24 Temmuz Cumartesi Buray, 
23 Temmuz Cuma Madrigal&Canozan, 
30 Temmuz Cuma Fazıl Say, 
31 Temmuz Cumartesi Teoman,
3 Ağustos Salı Koray Avcı, 
4 Ağustos Çarşamba Göksel,  
6 Ağustos Cuma Cem Adrian,               
13 Ağustos Cuma Derya Uluğ, 
14 Ağustos Cumartesi Tan Taşçı, 
15 Ağustos Pazar Fatih Ürek,     
20 Ağustos Cuma Ayta Sözeri, 
21 Ağustos Cumartesi Tuğba Yurt,  
konserleriyle, sanatseverlerle buluştu.
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ATATÜRK 
SİZİ SELAMLIYOR

Ayvalık’ta açık alanlarda yaptıkları 
resimleriyle beğeni toplayan karı koca 
ressam Mustafa Kemal Çetinel ve eşi Nalan 
Ünüvar Çetinel, atölye çalışmalarından 
zaman ayırarak, kent içinde kalıcı eserler 
bırakmaya devam ediyor. 

Ayvalık’ta kent merkezinde boş duvarlara 
yansıttıkları görsellerle Ayvalık’ın hem 
tarihini, hem doğal güzelliklerini yansıtan 
Nalan Ünüvar Çetinel, “Boş duvar 
gördüğümde dayanamıyorum, kafamda 
bu duvarda ne yer alması gerektiğini bir 
anda canlandırıyorum ve yaşama geçirmek 
için sabırsızlanıyorum. Her gün evde 
atölyemize giderken jandarmanın önünden 
geçiyoruz. Jandarmanın duvarı çok kötü 
durumdaydı, çok üzücü ve ben duvarı 
her gördüğümde bu duvarı boyamalıyım, 
bu duvarı güzelleştirmeliyim diyordum.  
Ayvalık Belediyesi ve Cumhuriyet 
Kadınları Derneği Eylül’de gerçekleşecek 
olan Sardunya Festivali için Ayvalık’ta 
yaşayan tüm sanatçılar bir araya geldiler. 
Yapılan toplantıda her sanatçı bir duvar 
boyayarak Ayvalık’ı güzelleştirecekti. Bana; 
‘Jandarma’nın duvarını siz boyar mısınız?’ 
dediklerinde inanılmaz çok sevindim ve çok 
heyecanlandım. Nihayetinde oradan her 
geçtiğimde benim hayalimde gördüğüm 
o güzelliği  hayata geçirebilecektim, 
görünmez hayalimi görünür kılabilecektim. 
Ayvalık halkı ve Ayvalık’a ziyarete 
gelen herkes görebilecektim, çok mutlu 
olmuştum. Duvar boyamam iki hafta sürdü, 

her gün  heyecanla güne başladım, bugün 
neler olacak diye severek çalıştım. Eşim 
Mustafa Kemal bana çok yardımcı oldu 
ona da çok teşekkür ederim, hep yanımda 
olduğu için. Neticesi çok güzel oldu 
Ayvalık’a da çok yakıştı” diye konuştu.

Bugüne kadar 13 çalışma planladığını 
ve makro boyuttaki üç boyutlu resimleri 
duvarlara yansıttığını anlatan Çetinel’in 
Ayvalık İlçe Janrdarma Komutanlığı 
binasının duvarına yaptığı, “Atatürk ve Türk 
Bayrağı” çalışması çok büyük ilgi topladı ve 
beğeni aldı.

Binanın önündeki istinat duvarına 
bahçe çizen sanatçı, resim çalışmasını 
tamamladığı son günde ise bahçenin çıkış 
kapısından yola doğru yürüyen Atatürk 
ve Türk Bayrağı ile yıllardır tek renkte 
kimsenin ilgisini çekmeyen duvara adeta 
yaşam kattı. Yerli ve yabancı çok sayıda 
kişinin dikkatini çeken ve beğenisini 
kazanan çalışma 3D boyutlandırma 
sayesinde, insanları bahçeden selamlayan 
Atatürk ile karşılaştığı hissini yaratıyor. 

Daha önceki yıllarda, Almanya’da özellikle 
kamu binalarının duvarlarına yaptığı 
konsept çalışmalarla tanınan sanatçı, Eylül 
ayında yapılması planlanan, Sardunya 
Festivali’ne hazırlanırken, Atatürk ve 
Türk Bayrağı çalışmasını Ayvalık halkına 
armağan ettiğini söylüyor. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’e, öngörüsü nedeniyle 

çalışmanın iznini veren Ayvalık Kaymakam’ı 
Gökhan Görgülarslan’a, Cumhuriyetçi 
Kadınlar Derneği yöneticilerine ve festivale 
destek veren tüm katılımcılara teşekkür 
eden Nalan Ünüvar Çetinel, “Cunda’da ve 
150 Evler Mahallesi’nde iki trafo binasında, 
diğer sanatçılarla birlikte makro boyuttaki 
resimleri kısa süre içinde tamamlamayı 
planlıyoruz. Sürecin sonunda sardunya 
saksılarıyla, sardunyaların bakımı ve 
festivale yakın bir zamanda sardunya 
çiçeğinin vazgeçilmezi olan çömlekçilik 
de festivale dahil edilecek. Gökkuşağı 
renklerinde bir festival olacak” dedi.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalık’ta, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kuruluşu 
gerçekleştirilen, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen 7.Ayvalık Müzik Festivali 
coşkulu geçti.  AIMA (Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi) organizatörlüğünde Alibey (Cunda) Adası 
Kültür Merkezi’nde “Dört Cellist” müzik sevdalısından oluşan Cello Paradiso farklı coğrafyaların ve 
dönemlerin müziklerini dinleyicilerle buluşturdu. Salonda sayı kısıtlaması olması nedeniyle konseri 
izleyemeyecek olan sanatseverler için Alibey (Cunda) Adası Kültür Merkezi’nin bahçesine sinevizyon 
kuruldu. Müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı. 

AYVALIK 7. AIMA MÜZİK 
FESTİVALİ’NE İLGİ BÜYÜKTÜ
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Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 
hazırladığı, Sönmez Atasoy’un 
yazıp Mustafa Kurt’un yönettiği 
oyunculuğunu Alpay Ulusoy’un 
yaptığı “Bizim Yûnus” oyunu, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 
Ayvalık Büyük Park’taki 
amfitiyatroda sergilendi.

 2021 yılı; Birleşmiş Milletler-
Unesco “Yûnus Emre Yılı” ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 
“Yûnus Emre ve Türkçe Yılı” 

ilan edilmesi nedeniyle, “Bizim 
Yûnus”; çağdaş bir yorumla 
yazılmış.  “dün, bugün, yarın” 
üçlemesiyle yansıttığı insan ve 
doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik 
ve barış kavramlarını en duru 
Türkçe ile anlatarak dil, din, 
ırk ayrımı gözetmeksizin tüm 
insanlığa seslenen oyunda, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Taptuk Emre ve 
bestelenmiş Yûnus şiirlerinin 
bir kısmını gördüğümüz, Yûnus 
Emre’yle gönüldeş yaşamış, 
içinde Yûnus’un şevkini duymuş 

demiryolu makasçısı Adem’in 
hikayesinde Yûnus Emre’nin 
yolu ile buluştuk.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 
görkemli dekoru ve nakış gibi 
işlenen müzikler ile seyirciyi 
büyüleyen oyununda, Alpay 
Ulusoy ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata 
geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında 
Türkiye turunu sürdüren ‘Çanakkale Mobil Müzesi’, 
Ayvalık Cumhuriyet Alanı’nda ziyarete açıldı. 
Çanakkale Mobil Müzesi’ni ziyaret eden Ayvalık 
Belediye Başkan vekili Merih Arslan, “İlk kurşunun 
atıldığı Ayvalık’ta sizleri konuk etmekten mutluluk 
duyuyoruz” dedi. Müze yetkilileri de, Ayvalık’ta 
rekor ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek 
Ayvalık halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 
Merih Arslan, Çanakkale Savaşları’nda yaşananları 
bugüne aktaran savaş materyalleri videolar, savaş 
objeleri, döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin 
sergilendiği mobil müzede incelemelerde 
bulunuldu. 

Ayvalık Belediye Başkan vekili Arslan,  Çanakkale 
Savaşları’nın yapıldığı alanları ve o dönemi 
gezici bir müze ile ayağımıza getiren Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı’na 
teşekkür etti. Arslan, “Ayvalıklı hemşehrilerim 
bu fırsatı kaçırmasın. Bugünlere gelmemizi 
sağlayan Atalarımızın yaşadıklarını, canlarını 
feda ettiklerini izleyecek ve çok duygulu anlar 
yaşayacaklar. Geçmişimizi unutmayıp, anıları hep 
taze tutmak gerekiyor. Geçmiş geleceğimizin 
aynasıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı tarihimizle 
buluşturalım” dedi.

BİZİM YUNUS 
AYVALIK’TAYDI…

GENÇLER, ÇOCUKLAR, 
TARİHLE BULUŞTU
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Ayvalık, Küçükköy’deki atölyesinde 
yaptığı çalışmalarında sualtındaki 
güzellikleri tuvale yansıtan ressam 
olarak tanınan Süleyman Sırrı 
Yeşilce’nin ilk kişisel resim sergisi, 
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Serginin açılışını 
gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkan 
vekili M. Serdar Tuç, birbirinden değerli 
yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı 
Ayvalık’ta ağırlamaktan, eserlerini 
sergilemekten büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi.

Yirmi beş yıl önce İstanbul’dan gelip 
bir daha geri dönmediğini, Küçükköy’ü 
memleket edindiğini anlatan Sualtı 
Ressamı Süleyman Sırrı Yeşilçe, 
mektepli değil alaylı olduğunu söylüyor. 
Sualtı canlılarını anlatan resimleri 
neden yaptığına gelince, son yarım yüz 
yılda, denizlerin, derelerin, nehirlerin 
çevre kirliliği ile yüz yüze olduğunu, 
bu güzelliklerin yok olmaması için 
deniz yaşamını resimlerine yansıttığını 
belirtiyor.

Sulatındaki yaşam yok olmasın

Ressam Yeşilce, yirmi beş yıldır yaşadığı 
Küçükköy’e faydalı olmak için elinden 
gelen tüm olanakları kullandığını ifade 
ediyor. Yeşilce, “Sualtını tercih etmemin 
nedeni, her geçen gün kaybolan 
dünyamızda suyun altında da bir yaşam 
olduğunu anımsatmak istememden 
kaynaklandı. Karada olduğu kadar, 
denizin altında da bambaşka bir dünya, 

apayrı bir alem var. Orada da doğal 
güzellikler saklı. Bu güzellikleri korumak 
gelecek nesillere emanet etmek bizim 
boynumuzun borcu. Zaten, gelişigüzel 
avlanmalar, dip tarayan balıkçı 
teknelerinin verdiği zararın önüne 
geçmek gerekiyor. Bu güzellikler yok 
olmasın, nesilleri tükenmesin. Bunun 
kavgasını veriyorum resimlerimde” diye 
konuşuyor.

Denizin altındaki dünya resimlerde 
yaşıyor

Denizi ve doğayı çok sevdiğini, bu 
sevgiyi resimlerine taşıdığını söyleyen 
Yeşilce, “Tekneleri olan arkadaşlarımla 
amatör dalışlar yapıyorum, 
denizaltındaki dünyayı daha iyi tanımak 
için fırsat buldukça bunu tekrar 
ediyorum. Gördüklerim, karşılaştıklarım 
ve yaşadıklarım şu anda resimlerimde 
yaşıyor. Çok etkileniyorum, sualtındaki 
yaşamın yok olmasını görmek 
istemiyorum. O nedenle, çevreme 
olduğu kadar suyun altındaki yaşama 
da elimden geldiğince sahip çıkmaya 
çalışıyorum” diye anlatıyor.

CANAN BAYRAKTAR’DAN
RESİM SERGİSİ

SUALTI’NDAKİ GÜZELLİKLERİ 
TUVALE YANSITAN RESSAM

Ressam Canan Bayraktar’ın “Renklerinle Kendinsin” isimli 14’üncü kişisel resim sergisi, Ayvalık Belediyesi 
Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının son bir yıldır yaptığı çalışmalarının 
yer aldığı serginin açılışını Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak gerçekleştirdi. 
Çalışmalarında; renk, çizgi ve leke dengesini aradığını belirten ressam Canan Bayraktar, “Resimlerimde 
beni mutlu eden, insanda görmek istediğim denge, sevgi, huzur gibi, kimsenin kimseyi küçümsemediği, 
ötekileştirmediği bir dünyada, birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi ve renklerimiz ile ancak mutlu ve 
kendimiz olabiliriz” diye konuştu.



AYVALIK BÜLTENİAYVALIK BÜLTENİ

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

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR SANAT EKİM 2021

58 59

Terracotta denilen seramik 
çalışmalarıyla tanınan Ressam 
Türkan Gündoğdular’ın 6’ncı 
kişisel resim sergisi Ayvalık 
Belediyesi Orhan Peker Sanat 
Galerisi’nde sanatseverlerle 
buluştu. Serginin açılışını Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin 
gerçekleştirdi. 

2013 yılından bu yana yaşamını 
Ayvalık’ta sürdüren sanatçıyı 
ağırlamaktan büyük bir 
mutluluk duyduğunu belirten 
Başkan Ergin, yılsonuna kadar 
birbirinden değerli sanatçıları, 
Ayvalıklı sanatseverlerle 
buluşturmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

Seramik sanatını resimle 
bütünleştiren ve önceki yıllarda 
Ayvalık’ta Emine Berkan ve 
Aivali sanat galerilerinde de 
sergiler açtığını belirten sanatçı, 
tuvaline kadınları yansıttığını 
söyledi. Bu sergide de kadınlara 
mesaj verdiğini anlatan 
sanatçı, “Terracottalarımda 
kadın yapıyorum. Çünkü kadın 

özgürlüktür, güzelliktir, renktir. 
Her sergimde olduğu gibi bu 
sergide de kadına mesajım var” 
diye konuştu.

Ressam Sencer Gülün’ün 
12’inci kişisel resim sergisi 
Ayvalık Belediyesi Orhan 
Peker Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluştu. 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin adına serginin 
açılışını gerçekleştiren Başkan 
Yardımcısı Ersan Bahar, yerli ve 
yabancı çok sayıda sanatçıyı 
Ayvalık’ta ağırlamaktan, 
eserlerini sergilemekten büyük 
bir mutluluk duyduklarını 
söyledi. 

Yerli ve uluslararası markalar 
için geliştirdiği tanıtım 
projeleriyle, “Kristal Elma” gibi 

yaratıcılık ödülleri bulunan 
Sencer Gülün, Burgazada’dan 
sonra taşındığı Ayvalık’ta resim 
çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirtti. Sanatın ve aklın, sınırları 
zorlandıkça gelişeceğine 
inandığını vurgulayan Ressam 
Gülün, insanın varoluşsal 
açmazlarını soyut figüratif 
resimlere aktardığını söylüyor.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi’nde sergilediği 
resimlerde Araf konusunu ele 
alarak, hayali Araf ortamlarında 
statik biçimde bekleşen 
figürlerle estetik sonuçlara 
varmak istediğini anlatan 

sanatçı, Ayvalık’ın doğal ve 
tarihsel güzelliklerini yaşayarak 
yeni çalışmalara imza atacağını 
sözlerine ekledi.

SENCER GÜLÜN SERGİSİ
TÜRKAN GÜNDOĞDULAR RESİM 

SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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AYVALIK’A KÜLTÜR ÖDÜLÜ

30 GÜN BOYUNCA 
24 YAYINEVİ VE 25 YAZAR 

BİR ARAYA GELDİ

Kadıköy Belediyesi’nin 
katkılarıyla yayınlanan Yeni 
Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası 
Ödül Töreni’nde Ayvalık 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne 
“Sanata Katkı Ödülü” verildi. 
İki yıldır gerçekleştirilen 
uluslararası kategoride ödülü 
Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat 
Danışmanı Erkan Cılak aldı. 
Bu alanda Türkiye’deki 
sanata katkı açısından 
Avrupa ülkelerinin ve tüm 
Anadolu’nun değerlendirildiği 
ödül töreninde; pandemi 
koşullarının yaşandığı 
dönemde; Ayvalık Belediyesi 

Kültür Müdürlüğü’nce; ilk 
kez yapılan Kadın Oyunları 
Festivali, sahneler kapanırken 
Vural Sineması’nın Nejat Uygur 
Sahnesi’yle hayata geçirilmesi, 
Jazz Festivali, Başka Sinema, 
Heykel Sempozyumu ve 
Kitap Fuarı gibi başlangıçlar 
nedeniyle ödüle değer görüldü.

Ayvalık Büyük Park alanında bir ay süreye 24 yayınevinin katıldığı ve 25 yazarın okuyucularıyla 
buluştuğu “Kitap Fuarı” sona erdi. Otuz gün boyunca yüzlerce kitap kurdu yazarlarla buluştu, sohbet etti, 
yaşamlarından kesitler ve hikayeler dinledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl gerçekleştirilen 
kitap günlerinin başlangıç olduğunu, gelecek yıl daha iyisini, daha geniş kapsamlısını yaşama 
geçireceklerini söyledi. 

Başkan Ergin, “Ama sürdürülebilir esasıyla kış boyunca, yayınevlerine Vural Sineması’nın kafeteryasında 
yer açmak, etkinlikler öncesi yazarlarına kitap imzalatmak aklımızdan geçen ve geliştirmeye çalıştığımız 
bir proje. Yine okul döneminde kapalı bir alanda çocuk kitapları ve kırtasiye fuarı üzerine de çalışıyoruz. 
Uzak yakın demeden, hiçbir şey talep etmeden gelen tüm yazarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Kitap 
günlerine katılan arkadaşlarımız dönüşlerinde Cunda’da önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan Bekir 
Coşkun Kütüphanesi’ne çok sayıda kitap armağan etmesini ve verdikleri bu desteği ise hiçbir zaman 
unutmayacağız” dedi.
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Balkan ülkelerinden 22 ekibin 
katıldığı geleneksel Ayvalık 
Sarımsaklı Trophy 2021 
Uluslararası Kültür ve Halk 
Oyunları Festivali iki gün 
boyunca renkli görüntülere 
sahne oldu. Balkan ülkelerinden 
katılan 750 dansçının Sarımsaklı 
sokaklarında yürüyüşüyle 
başlayan festivale vatandaşlar 
alkışlarıyla destek verdi. 

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen 
festivale Küçükköy Belediye 
Başkanlığı döneminden beri 
destek veren Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Halk 
oyunları, ülkelerin kültürlerini 
tanımak için çok önemli bir 
araç. Biz de buna inanıyoruz. 
Onları buraya davet ediyoruz. 
Biz de onların kültürlerini 
tanıyoruz. Böylece biz de onlara 
misafirperverliğimizi göstermiş 
oluyoruz. Bu festivalimiz her 
yıl devam edecek. Gösterilerini 
sunan tüm halk oyunları 
ekiplerine teşekkür ediyorum” 
dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş’ın “Yabani/Untamed” 
adını verdiği, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz 
sahillerini paramotoruyla uçarak fotoğrafladığı 
karelerden oluşan sergisi Ayvalık Ayazması’nda 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyük emek 
ve özveriyle 2003 yılından beri fotoğrafladığı ve 
Türkiye’nin muhteşem bakirlikteki kıyılarını gözler 
önüne seren Yabani Sergisi büyük beğeni topladı. 
Serginin açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, muhteşem fotoğrafların yer aldığı 
sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyledi. Başkan Ergin, “ Ülkemizin 
bakir kalmış ve korunmuş bölgelerinden çekilen 
birbirinden güzel fotoğrafları izlerken, Ayvalık’ın 
doğasını korumakla, gelecek nesillere ne büyük 
bir miras bıraktığımızı görmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Sanatçımızdan Ayvalık’ımızın da doğal 
güzelliklerini fotoğraflamasını istiyoruz” dedi.

“YABANİ/UNTAMED” SERGİSİ 
AYVALIK AYAZMASI’NDAYDI

TROPHY 2021 ULUSLARARASI KÜLTÜR VE 
HALK OYUNLARI FESTİVALİ RENKLİ GEÇTİ
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Türkiye’nin turizm, kültür ve sanat 
kenti, Kuzey Ege’nin yıldızı Ayvalık, 
caz müziği tutkunlarına ev sahipliği 
yaptı.  9-12 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen  festivalde, caz 
alanında isim yapmış Türkiye’nin 
önemli müzisyenleri sahne 
aldı. Ayvalık Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen festival 
geleneksel hale getirilecek.

Festival açılışı, usta müzisyenlerden 
oluşan Kürşat Başar Orkestrası’yla 
yapıldı. Etkinlikler, Büyük Park 
içindeki dört bin koltuk kapasiteli 
Amfitiyatro’da gerçekleştirildi. 
Ancak pandemi nedeniyle sosyal 
mesafe kuralları uygulandı. 
Festivalin ikinci gününde, kendine 
has sesi ve tarzı ile ünlü caz 
sanatçısı Seran Bilgi yer aldı. Bu 
yıl festivale sürpriz bir grup da 
konuk olarak katıldı. Latin ve 
dünya müziklerini kendilerine has 
düzenlemelerle seslendiren Rumba 
Quartet grubu cazseverlerin 
kulaklarının pasını sildi. Ayvalık 
Caz Festivali’nin son gününde 
kapanışı caz müziğinin ülkemizdeki 
en önemli isimlerinden Şenay 
Lambaoğlu yaptı. 

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından beri başta 
Ayvalıklılar olmak üzere sinemaseverlerin 
büyük ilgi gösterdiği Başka Sinema Ayvalık 
Film Festivali’nin dördüncüsü 2-8 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Film gösterimleri; 
maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, ayrıca 
Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açık havada 
yapıldı.

Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da 2 Eylül 
akşamı düzenlenen açılış töreninin ardından 
başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın 
yer aldığı Leos Carax’ın dünya prömiyerini 
Temmuz ayında Cannes Film Festivali’nde yapan 
filmi Annette gösterildi. Ayrıca dünyanın önde 
gelen festivallerinden ödüllerle dönmüş, yılın 
merakla beklenen filmleri de izleyicilerle buluştu.

Türk filmleri de sahnede

Türkiye’den ise Fikret Reyhan’ın yönettiği 
Çatlak, Tunç Şahin imzalı İnsanlar İkiye Ayrılır, 
Emre Erdoğdu’nun yönettiği Beni Sevenler 
Listesi, Nisan Dağ imzalı Bir Nefes Daha ve 
Nesimi Yetik’in yönettiği Dirlik Düzenlik, Çağıl 
Bocut’un ilk uzun metraj filmi Sardunya, Ümit 
Ünal’ın geçen yıl KAV Yılın Yönetmeni Ödülü’ne 
layık görülen filmi Aşk, Büyü, Ayvalık’ta 
sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında yer 
alıyor. 

“BAŞKA SİNEMA AYVALIK FİLM FESTİVALİ”
 SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

 “CAZ FESTİVALİ” 
AMFİTİYATRO’DA

Filmlerden seçmece

François Ozon’un bu yıl Cannes 
Film Festivali’nde Altın Palmiye 
için yarışan, başrollerinde Sophie 
Marceau, Charlotte Rampling, 
Géraldine Pailhas’ın yer aldığı filmi 
Her Şey Yolunda /Touts’est bien passé 
/ Everything Went Fine;71. Berlin 
Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü 
kazanan Radu Jude imzalı Kaçık Porno 
/Babarde alacubuclucsau porno 
balamuc / Bad Luck Bangingor Loony 
Porn;Venedik Film Festivali’nde Büyük 
Jüri Ödülü kazanan, Michel Franco 
imzalı Yeni Düzen / Nuevo Orden 
/ New Order;Norveç Sineması’nın 
ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim 
Trierimzalı Dünya’nın En Kötü İnsanı 
/ Verdense Verste Menneske / 
The Worst Person in the World; 
Apichatpong Weerasethakul’un Tilda 
Swinton’la işbirliği Memoria;bu yıl ki 
Cannes Film Festivali’nde “Belirli Bir 
Bakış” bölümünde gösterilen Aleksey 
GermanJr.’ın yönettiği House Arrest / 
Delo;Kirill Serebrennikov’un yönettiği 
bu yıl Cannes Film Festivali’nde ana 
yarışmada yer alan Petrov’s Flu / 
Petrovy v grippe; yenilikçi bir sinema 
diline sahip yönetmen ikiz kardeşler 
Ramon ve Silvan Zürcher’in Berlin 
Film Festivali Karşılaşmalar’da En 
İyi Yönetmen ve FIPRESCI Ödülü 
kazanan filmleri Örümcek ve Kız / Das 
Mädchenunddie Spinne / The Girl 
andthe Spider bu filmlerden sadece 
birkaçı. 
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