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Merhaba,
Değerli hemşehrilerim, 

Salgının bütün yükü küçük esnafın ve başta turizmciler olmak üzere 
belli sektörlerin sırtında kaldı. Pandeminin olumsuz etkileri Avrupa 

dahil pek çok ülkede yaşamı felç etti. Hayatımıza; yeni normal, maske, 
mesafe, hijyen, esnek çalışma, sokağa çıkma yasağı gibi pek çok yeni 

kavramı soktu. 

Evet, bu süreçten tüm dünya olumsuz etkilendi ancak Avrupa ülkeleri 
ve belli başlı gelişmiş ekonomi yönetimleri başta aşılama olmak 

üzere sağlık alanında alınan tedbirler ve ekonomik desteklerle salgını 
büyük ölçüde kontrol altına almayı becerdiği gibi, salgından etkilenen 

yurttaşlarını ekonomik desteklerle ayakta tutmayı başardı. 

Ancak maalesef aralarında ülkemizin de bulunduğu bazı ülkeler 
ise pandemiye hazırlıksız yakalandı. Tedarik yetersizliği nedeniyle 
aşılamada hedeflenen sayılara ulaşılamadı. Ekonomik darboğaz 

nedeniyle tam kapanma tedbirlerinin uygulanamaması, sadece belli 
kesimlere getirilen dönemsel kısıtlamalarla böylesi büyük bir salgını 
sıfırlamanın güçlüğü gibi nedenlerle bugün dahi yeni vaka sayıları 

istenen düzeye indirilemedi.

1 Haziran itibariyle açılma süreciyle başlayan yeni turizm sezonu 
kentimiz açısından bir o kadar önemlidir. Bu süreci kazasız belasız 

atlatmak temennimiz. Biz Belediye olarak alınması gerekli tüm 
tedbirleri alarak esnafımıza ve turizm sezonuna hazırlanan sektörlere 
hizmete hazırız. Kent olarak yeni turizm sezonunu, yaşanan bu süreç 

nedeniyle daha büyük umutlarla karşılamaya hazırlanıyoruz. 

Sağlıkla, olabildiğince normal, bol, bereketli bir sezon olması 
beklentisiyle, tüm esnafımıza hayırlı işler, kazasız, afetsiz ve 

hastalıktan uzak bir sezon dilerim.

Sayı: 7 / TEMMUZ 2021

AYVALIK BÜLTENİ

DÜNYANIN EN 
GÜZEL PLAJLARI
AYVALIK’TA

DÜNYANIN EN 
GÜZEL PLAJLARI
AYVALIK’TA



AYVALIK BÜLTENİ

4

AYVALIK BÜLTENİ

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

CENNET TEPESİ’NDEN KEYİFLİ 
AYVALIK MANZARASI

KÜÇÜKKÖY KAVŞAĞI ARTIK GÜVENLİ

BU ÇATININ ALTINDA 
UMUT VAR

AYVALIK SEZONA HAZIR

6

18

10

3212- HAMDİBEY MAHALLEEVİ’NDE 
“DİKİŞ-NAKIŞ KURSU” BAŞLADI
14- AYVALIK BELEDİYESİ TARİHİ 
BİNADA HİZMET VERECEK
16- AYVALIK TOSTÇULAR ÇARŞISI 
YENİ YÜZÜYLE AÇILDI

20- ALTINOVA’NIN TARİHİ KADI 
CAMİİ’NE SON DOKUNUŞLAR
22- YAŞLI BAKIMEVİ’NİN TEMELİ 
ATILACAK
24- BEKİR COŞKUN KÜTÜPHANESİ 
AÇILIŞA HAZIR
26- BAŞKAN ERGİN: AYVALIK 
BELEDİYESİ GÜVENİLİR KURUM
28- MESUT BAŞKAN İLE AYAKÜSTÜ 
SOHBETLER
30- ESNAFA BİN TÜRK LİRASI DESTEK

34- DÜNYANIN EN GÜZEL PLAJLARI 
AYVALIK’TA
36- HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER
38- MERALAR KÖYLÜNÜNDÜR, 
ŞİRKETLERE DEVREDİLEMEZ 
44- FIRTINA AYVALIK’I VURDU 
48- BAKAN, KARAİSMAİLOĞLU: 
AYVALIK GÜNDEMİMİZİN TAM ORTASINDA
49- 140 YILDIR AYNI SOKAKTA “PARMAK 
ÇEŞME”
50- SARIMSAKLI’YA DEV PROJE GELİYOR
52- ERGİN: “BALIKÇI BARINAĞINDA SÜRECİ 
İKİ YIL ÖNCE BİZ BAŞLATTIK.”
54- KADINLAR ÜRETİYOR, AİLE BÜTÇESİ 
KAZANIYOR
55- PANDEMİ DÖNEMİNDE DE YARDIM ELİ 
UZANDI 
56- SESLİ KÜTÜPHANE KURULDU
57- ÇAMSAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI 
ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
58- BAŞKAN ERGİN: 
“AYVALIK’IN TEK BALIKÇI BARINAĞININ  
KAPASİTESİ YÜZDE ELLİ AZALACAK.”
59- BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
MECLİSİ DOĞUŞ PİRİNA HAKKINDA HUKUK 
MÜCADELESİ BAŞLATTI



5

TEMMUZ 2021

AYVALIK VE BEŞİKTAŞ BELEDİYE 
BAŞKANLARI BULUŞTU

YAYALARA KIRMIZI ÇİZGİ

TEMİZ ÇEVRE İÇİN EL ELE

 “KARAKOÇ DERESİNİN SULAK ALAN 
SATÜSÜ KORUNACAK”

KOOPERATİF KÜÇÜK 
ÜRETİCİNİN UMUDU 

OLDU

AYVALIK KADIN EL 
EMEKLERİ PAZARI 

AÇILDI

RASİM ÖZTEKİN’İN 
ADI ALİBEY (CUNDA) 

ADASI’NDA YAŞAYACAK

YATIRIMCILARA 
MÜJDELİ HABER GIDA 

OSB’DE PLANLAR 
TAMAM

77

69

70

75

80

94

82

96

60- ATATÜRK AYVALIK’TA
62- KÖY ENSTİTÜLERİ AYVALIK 
GÜNDEMİNDE
64- İLK KURŞUNUN ATILIŞININ 
102. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 
65- ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN AYVALIK’TA 
ANMA TÖRENİ 
66- İKİ MAVİ BAYRAK DAHA
68- HAYDİ ÇOCUKLAR DİŞ TARAMASINA

76- AYVALIK’IN GURURU OLDU

72- AYVALIK’TA KUŞ GÖZLEM 
ROTASI OLUŞTURULACAK
73- SİVRİSİNEKLE KESİNTİSİZ MÜCADELE
74- 300 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

78- ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN 58’İNCİ YILINDA 
MEMLEKET ŞAİRİ NAZIM HİKMET
79- TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ 
AYVALIK’TA BULUŞTU

84- DAYANIŞMA AĞI “ASKIDA FATURA”
AYVALIKTA YAŞAMA GEÇİRİLİYOR 
85- HİKAYE YARIŞMASINDA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU
86- AYVALIK KIRLANGIÇ FABRİKASI YAŞAM 
MERKEZİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
88- AYVALIK’TA DÖRT KURUM ŞİFA 
TARLASI İÇİN BİR ARAYA GELDİ
89- ENGELSİZ BİR TATİL İÇİN AYVALIK
90- MESUT ERGİN BAŞKAN’LA ZEYTİN VE 
ZEYTİNYAĞI ÜZERİNE SOHBET

içindekileriçindekiler



AYVALIK BÜLTENİ

6

AYVALIK BÜLTENİ

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

CENNET TEPESİ’NDEN
KEYİFLİ AYVALIK 
MANZARASI 

Ergin, “Bu işletme Ayvalık Belediyesi’nin bünyesinde 
olacak. Ayvalık Belediyesi tarafından işletilecek bir 
tesis olarak hizmet verecek.”
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Cennet Tepesi Teras-Kafeterya 
projesinin, zemin üzerinde devam 
eden prefabrik inşaat çalışmalarını 
yerinde inceledi. Başkan Ergin, yaz 
sezonuna yetişecek olan tesisin 
devam eden yapım aşamalarında, 
“Beton dökülmedi, temel atılmadı, 
ağaç kesilmedi” dedi. Mevcut 
ağaçların işletmenin doğal dokusu 
olacağını vurgulayan Başkan Ergin, 
yapıda herhangi bir betonarme 
malzemenin kullanılmadığını söyledi. 

Ağaçlar işletmenin doğal dokusu 
olacak

Ayvalık’ta Cennet Tepesi olarak 
bilinen alanda bir seyir terası 
yapılması ve vatandaşların gelip tadını 
çıkarabileceği bir alanın yaratılmasıyla 
ilgili talepler geldiğini hatırlatan 
Belediye Başkanı Mesut Egin, “Bu 
yapıda herhangi bir betonarme 
kullanılmıyor. Bu proje tamamen 
betonarme dışı bir yapı ve demir 
aksam. Burada doğal dokuya zarar 
vermemiz, ağaçlara herhangi bir 
dokunuşumuz söz konusu değil. 
Burada ağaçlar bu işletmenin doğal 
dokusu olacak. Bu ağaçlara burada 
gölge olarak da ihtiyacımız var” dedi.

Yapıda betonarme kullanılmayacak

Belediye olarak hazineden alanı tahsis 
olarak aldıklarını, yüz metrekaresinin 
kapalı, 400 metrekaresinin ise dış 
platformu oluşturacağını belirten 
Başkan Ergin, teras ve kafeteryada 
herhangi bir betonarme yapının 
bulunmayacağını vurguladı. Yapının 
aksamını öncelikle ahşap olarak 
düşündüklerini, ancak onlarca ağacın 
kesilmesini içlerine sindiremediklerini 
söyleyen Başkan Ergin, ayrıca ahşap 
malzemenin bakımının çok maliyetli 
olduğunu dile getirdi.

Toprak ve ağaç kökleri nefes alacak

Zemin ile platform arasında demir 
aksam bulunduğunu, toprağın 
nefes almasının sağlandığını, alanda 
bulunan ağaçların köklerine zarar 
verilmediğini ve titiz bir çalışma 
sürdürüldüğünü ifade eden 
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Başkan Ergin, “Ümit ediyorum ki 
Ayvalık’ta Şeytan Sofrası’ndan sonra 
ikinci bir seyir alanı yaratmış olduk. 
Bu işletme Ayvalık Belediyesi’nin 
bünyesinde olacak. Ayvalık Belediyesi 
tarafından işletilecek. Sarı Zeybek, 
Altınova Kum Ada, Taş Köşk, Paşa 
Limanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri 
plajları, Büyük Park Restaurant gibi 
tesislerin de işletmesi belediyemiz 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştiriliyor. Cennet 
Tepesi Teras-Kafeterya tesisleri de 
aynı şekilde belediyemiz tarafından 
işletilecek. Ayvalık’a yakışır bir işletme 
olacak” dedi.

Birinci derece sit ve günübirlik tesis

Aynı bölgede benzer başka bir tesisin 
yapılmasının mümkün olmayacağını 
hatırlatan Başkan Ergin, kafeteryanın 
Birinci Derece Sit Alanı içerisinde 
günübirlik bir tesis ve demonte yapı 
olduğunu söyledi. Projenin, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir 
İl Müdürlüğü kontrolü altında 
onaylandığına değinen Ergin, “Ayvalık’ın 
doğal dokusunun korunacağından 
kimsenin şüphesi olmasın. Ayvalıklılar, 
kente gelen yerli ve yabancı konuklar 
Cennet Tepesi’nden şehri kuşbakışı 
izlemenin keyfini sürecek. Körfezi, 
adaları seyrederek çamların altında 
soluklanacaklar. Seyir terası ve kafeterya, 
aynı zamanda Ayvalık Devlet Hastanesi 
ve Alibey (Cunda) Adası’na gidenlerin, 
çevre yolunu kullananların da nefes 
almak için tercihi olacak. Güzel bir 
tesisten yararlanarak Cunda dahil 
birçok ada izlenebilecek. Uzun yoldan 
gelip, kentimize Ahmet Taner Kışlalı 
Caddesi’nden giriş yapan yerli ve yabancı 
konuklarımızın, muhteşem manzara 
eşliğinde çam ağaçlarının gölgesinde 
soluklanacağı bir ortam yaratıyoruz. Çay, 
kahve, meşrubat içilecek, tatile keyifle 
başlanacak. Seyir teraslı, prefabrik 
kafeteryayı çevre düzenlemesinin 
tamamlanmasının ardından yaz 
sezonunda hizmete açmayı planlıyoruz” 
dedi.
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Sarı Zeybek, Altınova Kum Ada, Taş Köşk, 
Paşa Limanı, Büyük Park Restaurant, Duba, 
Cunda Arka plaj ve Kapri plajı gibi Cennet 
Tepesi Teras-Kafeterya tesisleri de aynı şekilde 
belediye tarafından işletilecek. Ayvalık’a 
yakışır bir işletme olacak.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, seçim öncesi sözünü 
verdiği projeler arasında yer alan 
mahalleevlerinin dördüncüsünün 
açılışını Hamdibey Mahallesi’nde 
gerçekleştirdi. Türkiye Yardım 
Sevenler Derneği Beyoğlu Şubesi 
Başkanı Saadet Suyolcuoğlu, 
Uluslararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği İstanbul Şubesi ve Mavi 
Haliç Lions Kulübü Başkanı Şima 
Sunder ile yardımsever Erkan 
Uzel’e  mahalleevinin donatılması 
sırasında verdikleri katkı ve destek 
nedeniyle teşekkür eden Başkan 
Ergin, “Mahallevini burada yaşayan 
mahallelilere emanet ediyorum” 
dedi.
 
İstekler anketle belirlendi.

 Harabe halindeki binanın tepeden 
tırnağa yenilendiğini ve bölgede 
yaşayan vatandaşların burada ne 
görmek istedikleri konusunda anket 
yaptırdıklarını dile getiren Başkanı 
Ergin, “Evleri dolaştık, isteklerini 
aldık. Talepler arasında, kadınlara 
gelir getirici meslek,  öğrencilere 
üniversiteye hazırlık kursları, etüt 
merkezi, kreş gibi istekler geldi. Biz 
de bu doğrultuda hazırlık yaptık. 
Dikiş makineleri alındı, kütüphane 
kuruldu, kreş açıldı, gelir getirici 
kurslar düzenlendi. Kadınlar 
burada ürettiklerini satacak ve aile 
bütçelerine destek verecek” dedi.

Gönüllü yurttaşlarla dayanışma

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, 
mahalleevleri aracılığıyla olanakları 
sınırlı öğrencilerin ve ailelerin 
yanında yer aldıklarını, onlara arzu 
ettikleri hizmeti götürdüklerini ifade 
eden Başkan Ergin, mahalleevleri 
açmaya devam edeceklerini söyledi. 
Kovid-19 pandemisi nedeniyle 
açılışı ertelenen mahalleevinde 

Ayvalık Belediyesi olarak eğitimde 
fırsat eşitliği yaratmak için gönüllü 
yurttaşlarla dayanışarak öğrencilere 
tablet ulaştırıp internet erişimi 
sağladıklarını hatırlatan Başkan Ergin 
şöyle konuştu:

Her türlü projeye kapımız açık

“Müzik atölyesi, sabunhane, dikiş 
atölyesi gibi projeleri yaşama 
geçirdik. Vatandaşlara psikolojik 
danışmanlık söyleşileri düzenledik.  
İyi günlerinde de kötü günlerinde 
de vatandaşlarımızın yanında 
olmak istiyoruz. Hedefe götürecek 
her türlü projeye kapımız açık. 
Mahallenin ihtiyacını neyin 
gidermesi gerekiyorsa, burada 
uygulamak istiyoruz. İki yıl içinde 
Ali Çetinkaya, 150 Evler Mahallesi, 
Altınova ve Sarımsaklı-Küçükköy 
mahalleevlerinin açılışlarını büyük 

bir katılımla gerçekleştirdik. O 
mahallelerde yaşayanların ilgi odağı 
olduk. Kadınlarımız, öğrencilerimiz 
burada düzenlenen etkinliklerden 
yararlandı, maddi ve manevi 
anlamda çok faydasını gördü.”

İnsanlarımızı aydınlatacağız

Türkiye Yardım Sevenler Derneği 
Beyoğlu Şubesi Başkanı Saadet 
Suyolcuoğlu, açılışta yaptığı 
konuşmada binanın tefrişini bölge 
halkı için severek yaptıklarını 
söyledi. Başkan Mesut Ergin’in 
önerisini hiç tereddütsüz kabul 
ettiklerini hatırlatan Suyoycuoğlu, 
“Biz istenilen her konuda burada 
yaşayan insanları aydınlatacağız. 
Biz burada yaşayanları bırakmayız. 
Bölgede yaşayan çocuklarımızı 
21. yüzyıla hazırlayacağız. Her ay 
düzenli geleceğiz” dedi.

BU ÇATININ 
ALTINDA 
UMUT VAR
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Bütün konularda destek veriyoruz

Uluslararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği İstanbul Şubesi ve Mavi 
Haliç Lions Kulübü Başkanı Şima 
Sunder de, Ayvalık’a bir eğitim 
yuvası kazandırmanın mutluluğunu 
ve onurunu yaşadıklarını söyledi. 
Böyle bir fırsat tanıdığı için Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür eden 
Şima Sunder, “Üyelerimiz ve dernek 
ekibinin büyük desteğiyle çalışmalara 
eylül ayında başladık. Gençlik öğrenci 
katını tefriş ettik, bilgisayar odamız 
tamamlandı. Küçükler için yuvamızı 
da lions kulübü üstlendi. Bize yardım 
eden dostlara teşekkür ediyorum. 
Yabancı dil dahil her konuda destek 
veriyoruz. Mahalle halkını psikologlar 
ile buluşturan bir merkez haline 
getireceğiz. Ayvalık’ta çalışıp hizmet 
etmenin onurun yaşıyorum” diye 
konuştu.

Başkan Ergin, “Mahallevini 
burada yaşayan mahallelilere 
emanet ediyorum.” 
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Mahalleevlerinin dördüncüsünün 
açılışını Hamdibey Mahallesi’nde 
gerçekleştiren Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, bölgede 
yaşayan kadınlara gelir 
kapısı olacak kurslar açmaya 
başladıklarını ve çok büyük ilgi 
gördüğünü belirtti. 

Mahalleevinin açılışı öncesi 
yapılan anketlerde kadınlara 
gelir getirici meslek, üniversiteye 
hazırlık kursları, etüt merkezi, 
kreş gibi taleplerin geldiğini 
söyledi. Başkan Ergin, “Biz de bu 
doğrultuda hazırlık yaptık. Dikiş 
makineleri alındı. Kütüphane 
kuruldu, kreş açıldı, gelir getirici 
kurslar düzenlendi. Kadınlar 
burada ürettiklerini satacak ve 

aile bütçelerine destek verecek. 
Dikiş nakış kursunu da bu 
amaçla açtık, kadınlarımızı kayıt 
yaptırmaya, aile bütçelerine 
destek vermeye çağırıyoruz” 
dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı 
gereği, mahalleevleriyle, 
olanakları sınırlı öğrencilerin ve 
ailelerin yanında yer aldıklarını, 
onlara arzu ettikleri hizmeti 
götürdüklerini ifade eden Başkan 
Ergin, mahalleevleri açmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 
Müzik atölyesi, sabunhane, dikiş 
atölyesi gibi projeleri yaşama 
geçirdiklerini, vatandaşlara 
psikolojik danışmanlık söyleşileri 
düzenlediklerini hatırlatan 

Başkan Ergin, “İyi günlerinde 
de kötü günlerinde de 
vatandaşlarımızın yanında olmak 
istiyoruz. Hedefe götürecek 
her türlü projeye kapımız açık. 
Mahallenin ihtiyacını neyin 
gidermesi gerekiyorsa, burada 
uygulamak istiyoruz” dedi.

HAMDİBEY MAHALLEEVİ’NDE 
“DİKİŞ-NAKIŞ KURSU” BAŞLADI
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Ayvalık Belediyesi’nin 
hizmet amaçlı kullanacağı, 
eski vergi dairesi olarak 
bilinen tarihi binanın 
restorasyon çalışmaları 
hız kazandı. Ocak ayında 
restorasyon çalışmasını 
yürütecek olan firmaya 
yer tesliminin yapıldığı 
binada çalışmalar 350 
günde tamamlanmış olacak. 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, tarihi binayı 

2021 yılının sonunda teslim 
alacaklarını belirtti. Belediye 
Başkanı Ergin, Belediye 
müdürlüklerinin yüzde 
ellisinden fazlasının tarihi 
binada hizmet vermeye 
başlayacağını, dağınıklığın 
sona ereceğini ve 
vatandaşların tüm hizmetleri 
bir arada alabileceğini 
söyledi.

Tarihi bina çok yakışacak

Ayvalık’ta yaşayan 
hemen herkesin ve 
her yapının binlerce 
hikayesi bulunduğunu 
belirten Başkan Ergin, 
“O bina babalarımız 
döneminde hastaneydi, 
bizim gençliğimizde vergi 
dairesiydi. Bina 1800’lerde 
yapılmış daha sonra devlet 
bir şekilde kullanmış. Bu 

AYVALIK BELEDİYESİ TARİHİ 
BİNADA HİZMET VERECEK



15

TEMMUZ 2021

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ben belediye binasının bir 
hikayesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50’si sığacak 
ama olsun. O hikayeyi yazmak önemli. Binlerce hikaye var 
ama önemli olan hikayeleri doğru yazabilmek.”

bina Ayvalık Belediyesi’ne 
hizmet verecek. Bunu neden 
böyle düşündük? Bu kentin 
bir hikayesi var. Herkes yeni 
bir bina yapmaktan yanaydı 
belediye için. Ben belediye 
binasının bir hikayesi 
olmasından yanaydım. 
Belki yüzde 50’si sığacak 
ama olsun. O hikayeyi 
yazmak önemli. “Binlerce 
hikaye var ama önemli olan 
hikayeleri doğru yazabilmek. 

Kuruluşu yüz yıllara dayanan 
belediyemize yeni tarihi bir 
yapı çok yakışacak” diye 
konuştu.

Demiryolu geçeceği 
varsayılmış

Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesinde, uzun yıllar vergi 
dairesi olarak hizmet 
veren tarihi bina Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü 

tarafından geçtiğimiz yıl 
Ayvalık Belediyesi’ne 
tahsis edilmişti. Yaklaşık 
150 yıl önce Ayvalık’tan 
demiryolunun geçeceği 
varsayımı ile otel olarak 
yaptırıldığı bilinen ve bir 
dönem hastane olarak da 
kullanılan tarihi Ayvalık Vergi 
Dairesi binası restorasyon 
işlemlerinin ardından Ayvalık 
Belediyesi tarafından hizmet 
amaçlı olarak kullanılacak. 
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Ayvalık tostu satan esnafı bir araya 
getiren “Ayvalık Tostçular Çarşısı” 
tepeden tırnağa yenilenerek yeni 
yüzüyle açılışa hazır hale getirildi.  
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in seçim döneminde sözünü 
verdiği projeler arasında yer alan 
tostçular çarşısı, turizm dönemi 
başlamadan önce hızlı bir şekilde 
çatısıyla, sıvasıyla, boyasıyla, 
taş kaplamasıyla, havalandırma 
sistemleriyle dört dörtlük yenilendi, 
yeni sezona hazırlandı. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, son dönemde, kentte 
fırtınaların, şiddetli yağmurların ve 
hortumların art arda yaşandığını 
hatırlatarak, 15 yıl önce hizmete 
giren çarşının çatısının da büyük 
ölçüde zarar gördüğünü söyledi.  
Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
personeli tarafından yürütülen 
projede Ayvalık Tostçular Çarşısı’nın 
yağmurda akan çatısı yenilendiğini, 
tabela ve mobilyalarının tek tip hale 

getirildiğini belirtti. 

11 işletme lezzet yarışında

Başkan Ergin, “Düzenli bir 
çarşı oluşturma çalışmalarımız 
tamamlandı. Kısa süre içinde 
açılışını gerçekleştireceğiz. Ayvalık 
tostunun lezzetini misafirlerimizle 
buluşturacak hijyenik bir ortam 
hazırlandı. Ayvalık ürünleri 
denildiğinde, Ayvalık tostu bu 
lezzetlerden bir tanesi. Ayvalık 
tostunun lezzetine varmak isteyen 
konuklarımız 11 işletmenin 
bulunduğu çarşıda diledikleri 
mekandan faydalanabilecek. 
Mekanlar standart hale getirildi, 
yaz kış her türlü koşulda hizmet 
verebilecekler. Tuvaletlerine 
kadar düşünüldü. Bundan sonra iş 
esnafımıza düşüyor. Kaliteli hizmet 
sunabilmek için artık birbirleriyle 
yarışacaklar” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi’nin tostçu 
esnafına kiraladığı çarşının yıllar 

önce bakımlarının yapıldığını, 
ancak üzerinden geçen zamanda 
yıprandığını hatırlatan Belediye 
Başkanı Mesut Ergin yapım 
aşamasıyla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Ayvalık Belediyesi teknik personeli 
tarafından sadece malzeme temini 
yapıldı. Ekstra bir masraf ve işçilik 
gideri oluşturmadan tepeden 
tırnağa yeniledik. Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü atölyelerinde elektrik, 
kaynak, marangoz, tabela, boya 
ve sıhhi tesisat işleri, çarşının ilgili 
tüm bölümleri atölye personeli 
tarafından elden geçirip yenilendi. 
Çatısından başlayarak Etüd Proje 
Müdürlüğü tasarım ekibi, sürecin 
her aşamasında çalıştı. Tek tip 
büfe tasarlandı, kullanım alanı 
genişletildi. Yeni aydınlatma ve dış 
cephesinin Ayvalık’ın tarihi yapısına 
uygun şekilde düzenlenmesi 
için özen gösterildi. Yapıya son 
dokunuşu Fen İşleri Müdürlüğü 
gerçekleştirdi. Kaldırımdan 
başlayarak bütün zemin döşemeleri 
yenilendi.”

AYVALIK TOSTÇULAR ÇARŞISI AYVALIK TOSTÇULAR ÇARŞISI 
YENİ YÜZÜYLE AÇILDIYENİ YÜZÜYLE AÇILDI
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BÜFE SAHİPLERİ NE 
DİYOR?
Onur Dağlı; Çarşımız çok güzel 
oldu. Eski hali olsaydı, bu geçen 
ki fırtınadan uçardık, böyle daha 
sağlam daha güzel oldu.

Birol Ortanca; Eski haline nazaran 
çok güzel oldu. Artık çarşımızda 
bir havalandırma var. Havasız 
kalmıyoruz. Buraya gelen müşteriler 
daha hijyenik koşullarda hizmet 
alıyor.

Emel Batman; Hijyen olarak çok 
güzel oldu tertemiz oldu. Aileler 
için daha rahat oldu böyle.  Ne 
anlatabilirim ki muhteşem yani 
önceki haline göre. 

Mehmet Pirzola; Çarşımız eski 
halinden daha kullanışlı, daha 
ferah, daha elit bir yer oldu. 
Havalandırmamız var, tavanlarımız 
oldu. Eski görüntüsü dışarıdan 
görünen bir çadır gibiydi şimdi 
temiz bir yer oldu.

Ali Cebe; Her şey çok güzel, 
mükemmel oldu. Havalandırması 
oldu. Sıcak oluyordu şimdi daha 
serin oldu. Klimalara hiçbir 
şeye gerek yok. Ekmek kırıntısı 
düştüğünde süpürülemiyordu. 
Şimdi rahat rahat süpürülüyor, 
paspasımızı yapabiliyoruz.

Hasan Pirzola; Çarşının eski halini 
herkes biliyor. Şuan da yenilenmiş 
hali ile daha rahat daha nezih 
daha hijyenik ortamda çalışmamızı 
sağladığı için Belediye Başkanımıza 
teşekkür ederiz.

İsa Çelikörs; Eskiden yağmur 
yağdığında su içindeydik, kova 
koyuyorduk. Büfelerin içleri su 
doluyordu. Böyle baya toparlandı, 
modern oldu.

Memnan Tığtepe; Yeni çarşımız 
eskisinden çok daha güzel oldu. 
Müşterilerimiz geldiği zaman 
beğeniyorlar. Masalarımız, 
tabelalarımız, havalandırmamız çok 
güzel oldu.

Cansu Gündüz; Çarşımız 
yenilenmeden önce dağınık ve 
pis duruyordu. Müşterilerimiz 
çok şikayet ediyorlardı. Şimdi 
düzenli, temiz gözüküyor. Biz de 
Müşterilerde memnunuz şu anda.
Dilek Pirzola; Çarşımız çok güzel ve 
elit bir yer oldu. Müşterilerimiz çok 
memnun.Dilek Pirzola

Cansu Gündüz
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Bundan sonraki çalışmalar Kırlangıç Fabrikası, 
İtfaiye kavşağı, Cunda Köprüsü, Armutçuk 
Pazaryeri ve Ayvalık Devlet Hastanesi önünde 
devam edecek.

Yaklaşık kırk yıldır, ölümcül ve 
yaralanmalı kazaların yaşandığı, 
yayaların araç trafiği nedeniyle 
yürüyüş yapmakta sıkıntı 
çektiği Küçükköy kavşağı, 
Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık 
belediyelerinin işbirliğiyle 
çağdaş görünüme kavuşturuldu. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Küçükköy kavşağı 
Ayvalıklı hemşehrilerimize 
hayırlı olsun. Bundan sonraki 
çalışmalarımız Kırlangıç 
Fabrikası, İtfaiye kavşağı, Cunda 
Köprüsü, Armutçuk pazaryeri 

ve Ayvalık Devlet Hastanesi 
önünde devam edecek” dedi.

Hızlı bir şekilde tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla projelendirme 
çalışmalarının hızlı bir şekilde 
tamamlandığını belirten Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Küçükköy kavşağını bundan 
böyle hem yayaların hem de 
araçların güvenli bir şekilde 
kullanabileceğini söyledi. 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 

bordür ve kaldırım taşlarının 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından temin edildiğini, 
işçiliğinin ise Ayvalık Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından tamamlandığını 
hatırlattı. 

Huzurlu sürüş gerçekleşecek

Küçükköy kavşağının çeşitli 
olanaksızlıklar nedeniyle yıllardır 
projelendirilemediğini ifade 
eden Başkan Ergin, “Kavşak 
düzenleme çalışmalarını 

KÜÇÜKKÖY KAVŞAĞIKÜÇÜKKÖY KAVŞAĞI
ARTIK GÜVENLİARTIK GÜVENLİ
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Gümrük Mahallesi önünden 
başlattık. Murat Reis bölgesine 
kadar tretuvar döşendi. Küçükköy, 
Ayvalık ve Sarımsaklı yönüne gidip 
gelen araçlar kavşak düzeni ve 
işaret levhaları aracılığıyla huzurlu 
bir sürüş gerçekleştirecek” dedi.
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Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüaslan, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Altınova’dan sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ethem Vardı ve 
Belediye Fen İşleri Müdürü 
Güney Ulus’tan oluşan heyet 
restorasyon çalışmaları 
tamamlanmak üzere olan tarihi 
Kadı Camii’nde incelemelerde 
bulundu. 

Gelecek kuşaklara emanet

Geçtiğimiz yıllarda başlayan 
“Altınova Kadı Cami Koruma ve 

Çevre Düzenlemesi” projesinde 
artık detaylara gelindiğini 
belirten Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin çalışmaların 
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
titizlikle takip edildiğini hatırlattı. 
Restorasyon çalışmalarında 
gelinen son durumu yerinde 
görmek amacıyla Kaymakam 
Görgülüaslan ile birlikte Kadı 
Camii’nde incelemelerde bulunan 
Başkan Ergin, camiye çok değerli 
bir mimari eser olarak sahip 
çıkıldığını, gelecek kuşaklara 
emanet edileceğini söyledi.

Yapımı bin 300’lü yıllar

Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan öncülüğünde, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
desteğiyle caminin yeniden ayağa 
kaldırılmasının mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Başkan 
Ergin, “Yapımı 1300’lü yıllara 
dayanan ve her dönemde çeşitli 
mimari düzenlemeler geçiren 
caminin minaresinde geçtiğimiz 
yıllarda geniş çapta çatlakların 
oluşmasının ardından camiyi 
ayağa kaldırmak için gerekli 
girişimlerde bulunulmuştu. 

ALTINOVA’NIN TARİHİ
KADI CAMİİ’NE
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Restorasyon, restitüsyon 
projelerinin kuruldan onay 
almasının ardından çalışmalara 
başlanmıştı. Projenin 
tamamlanmasında artık adım 
adım sona doğru yaklaşıyoruz” 
dedi.

SON DOKUNUŞLAR
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YAŞLI BAKIMEVİ’NİN         TEMELİ ATILACAK

Ayvalık’ın ilk tam donanımlı 
Sebahat Cihan Şişman 
Yaşlı Bakımevi’nin inşaat 
öncesi proje ve mühendislik 
işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından, inşaat ruhsatı 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin tarafından 
imzalandı. 

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 
Ayvalık’ın tam donanımlı ilk 
yaşlı bakımevi için Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
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YAŞLI BAKIMEVİ’NİN         TEMELİ ATILACAK

Ergin ile bağışçı Cihan 
Şişman arasında protokol 
imzalanmıştı. Ayvalık 
Belediyesi Sebahat-Cihan 
Şişman Yaşlı Bakımevi adını 
taşıyacak olan merkez, 
Sahilkent Mahallesi’ndeki 
mülkiyeti Ayvalık 
Belediyesi’ne ait taşınmaz 
üzerine inşa edilecek. 

Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalık’ta uzun yıllardır 

eksikliği hissedilen 
bakımevinin önemli 
bir görev üstleneceğini 
söyledi. Yardımsever 
Cihan Şişman’a katkıları 
nedeniyle teşekkür eden 
Başkan Ergin binanın 
temelinin bayram sonrası 
atılacağını belirterek iki 
yıl içinde tamamlanacağı 
duyurdu. Başkan Ergin, 
bakımevinde iki adet özel 
bakım ünitesinin yanı sıra, 
17’sini erkekler, 17’sini 

kadınlar, 10’unu da ailelerin 
kullanacağı toplam 46 
oda ile hizmet verileceğini 
söyledi. Başkan Ergin 
inşaatın anahtar tesliminin 
bağışçı Cihan Şişman 
tarafından yapılacağını 
ifade ederek, mobilya ve 
tefrişatın Ayvalık Belediyesi 
tarafından üstlenileceği 
bilgisini verdi.
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Aydınlanma ve demokrasi 
mücadelesinin sembol isimlerinden, 
geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz Sözcü 
gazetesi yazarı Ayvalık sevdalısı Bekir 
Coşkun adına çok sevdiği ve yazları 
yaşamını sürdürdüğü Alibey (Cunda) 
Adası’nda kurulması planlanan 
kütüphane ile ilgili son hazırlıklar 
sürdürülüyor. 18 Ekim 2020 günü 
sonsuzluğa göç eden usta gazeteci-
yazar Bekir Coşkun’un 40 yıllık hayat 
arkadaşı Andree Coşkun, Ayvalık’a 
gelerek kütüphanenin kurulacağı 
tarihi binada incelemelerde bulundu.
 
Kitapları, eşyaları Cunda’da yaşayacak

Belediye meclisinin aldığı karar 
nedeniyle büyük bir onur ve 
gurur duyduğunu dile getiren 
Andree Coşkun, Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’i makamında 
ziyaret ederek, teşekkür etti. 
Andree Coşkun, “Bekir’in yaşamını 
yitirmeden önce en büyük hayali 
kitaplarını ve ödüllerini bağışlayacağı 
bir kütüphane oluşturmaktı. Bu 
hayalini gerçeğe dönüştürmek için 
belediye başkanı ile görüşmeyi 
çok arzuluyordu. Ama ömrü 
buna yetmedi. Bekir’i kaybettik 
ama en büyük hayali gerçeğe 
dönüştü. O nedenle Bekir Coşkun 
Kütüphanesi’nin kurulmasına 
öncülük eden, konuyu meclise 
getirip onaylanmasını sağlayan 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e 
minnetarım. Bekir’ın adı çok sevdiği 
kitapları ve meslek yaşamında 
kullandığı eşyalarıyla birlikte, yine 
çok sevdiği Cunda’da yaşayacak” 
dedi.

Pako’nun haykeli bahçeye

Alibey (Cunda) Adası Kültür 
Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi 
binasında incelemelerde bulunan 
Andree Coşkun, Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’in yaptığı Bekir Coşkun 
büstünü de kütüphaneye armağan 
etti. Coşkun ayrıca, haberlere, 
yazılara, öykülere ve hatta filmlere 

BEKİR COŞKUN KÜTÜPHANESİ 

AÇILIŞA HAZIR
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konu olan, veteriner kliniklerine, 
parklara adı verilen, 7’den 70’e 
hemen herkesin tanıdığı Pako isimli 
köpeğin bir heykelinin de kütüphane 
bahçesinde sergilenmesinden büyük 
bir mutluluk duyacağını söyledi.

Ayvalık sevdalısı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, efsane yazar Bekir Coşkun’un 
bir Ayvalık sevdalısı olduğunu, 
değerli eşi Andree Coşkun ve sevgili 
köpekleriyle birlikte yaz aylarını 
Cunda’daki evinde geçirdiğini 
hatırlatarak kaybından büyük bir 
üzüntü duyduklarını dile getirdi. 
Başkan Ergin, “Ömrünün son 
yıllarındaysa buradan ayrılmadı. 
Türkiye’nin aydın ve yurtsever 
insanlarının sevgilisi Bekir Coşkun 
Ayvalıklıların gönlünde ayrı bir 
yer edindi. Vefalı Ayvalık halkı 
onu hiç unutmayacağını gösterdi. 
Bu doğrultuda bir kütüphane 
oluşturulması kararlaştırıldı. Ayvalık 
Belediye Meclisi’ndeki değerli üyeler 
de vefa gösterdi. Adı sonsuza kadar 
yaşayacak” diye konuştu.

Rum’lardan kalma tarihi yapı

Bekir Coşkun Kütüphanesi’nin 
kurulması için bir çalışma ekibi 
kurulduğunu hatırlatan Başkan 
Ergin, uzman desteğiyle, usta 
yazarın eşi Andree Coşkun’un da 
katkılarıyla, eski belediye başkanı 
Ahmet Tüfekçi döneminde restore 
edilen, Rumlar’dan kalma tarihi 
yapının yeniden düzenlendiğini 
söyledi. Başkan Ergin, dış cephesi 
ve bahçesi olduğu gibi korunan, 
içi uzmanlar tarafından modernize 
edilen belediyeye ait yapının alt 
katının kültür salonu, üst katının ise 
kütüphane olarak kullanılacağını 
sözlerine ekledi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, belediyeyi çalışanlarına 
düzenli maaş ödeyen, bir plan 
dahilinde borçlarını kapatan, 
güvenilir bir kurum haline getir-
diklerini söyledi. Aralarında yıllar-
dır bekleyen emeklilerin kıdem 
tazminatlarının hesaplarına yatı-
rıldığını hatırlatan Başkan Ergin, 
“Gelirlerimizi artırdık ama esas 
önemli olan giderlerimizi azalttık. 
Düzenlediğimiz ödeme planları 
ve gelir gider dengesindeki iyi-
leştirmelerle artık daha huzurlu 
bir şekilde önümüzü görüyoruz. 
Belediyede en düşük işçi maaşını 
3 bin 250 liraya çıkardık, maaş 
kaygısı yaşamayan çalışanlarımız-
da gözle görülür şekilde verim 
artışı sağlandı” dedi.

BAŞKAN ERGİN: 
AYVALIK BELEDİYESİ 
GÜVENİLİR KURUM
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Her sözün arkasında durduk

Seçim öncesi ve sonrasında çözül-
mesi gereken en büyük sorunun 
mali disiplin olduğunu dile getiren 
Başkan Ergin verdiği her sözü-
nün arkasında durduğunu söyledi. 
Belediyede iki yıl içerisinde çalı-
şanların maaşlarını bir gün dahi 
aksatmadan ödediklerini, eski maaş 
borçlarından kalan çok az miktarın 
ise yakın zamanda ödenmek üzere 
planlandığını hatırlatan Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Yaşlı bakıme-
vini hayata geçirmek üzere projelen-
dirdik, temel atma aşamasına gelindi. 
Tarihi binada yer alan eski vergi 
dairesi binasının restorasyon çalış-
maları yıl sonunda tamamlanacak. 
Belediyemizin Ayvalık’a yakışır ya-
şanmışlığı olan bir binaya taşınacak 
olması bizim yine özel bir projemizdi. 
Ayvalık’ta yaşayan çok sayıda va-
tandaşın anılarının bulunduğu Vural 
Sineması’nı tekrar kent belleğine 
sahne sanatları gösterimi yapılacak 
bir yer olarak kazandırdık. Çok ya-
kında Cennet Tepesi’nde kafeter-
yanın temelini atacağız. Amfitiyatro 
ve parkın iyileştirilmesi çalışmalarını 
tamamladık, pandemisiz günlerde 
çeşitli etkinlikler düzenledik” şeklin-
de konuştu.

Binlerce haneye ulaştık

Ayvalık ilçesinin coğrafyası nede-
niyle dağınık, etnik kökenleri ve 
farklı yerleşkesi bulunması nedeniyle 
geniş bir alana yayıldığını vurgulayan 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Her bölge ve mahalledeki 
halkla temas kurabilmek, sorunları, 
sıkıntıları daha yerinde algılamak ve 
hep beraber projeler üretmek üzere 
hedeflediğimiz yedi mahalleevinin 
üçünü yaşama geçirdik. Dördüncüsü 
olan Hamdibey Mahallevi’nin açı-
lışını gerçekleştirdik. ‘Kapınızdayız, 
yanınızdayız’ projesi ile 2 bin 300 
haneye ulaştık. Belediye olarak 
Ayvalıklı üreticileri bir araya getir-
mek için üretici kooperatifinin ku-
ruluş çalışmalarını tamamlayıp satış 
mağazasını hizmete açtık. Çiftçinin 
alınterini tarlada bırakmadık” dedi. 

Taviz vermedik

Çevreci belediye sözünden taviz 
vermediklerine değinen Başkan 
Ergin şöyle devam etti: “Bir maden-

cilik firmasının alanını genişletmesini 
engellemek için tüm sivil toplum 
örgütleriyle sahadaydık. Yine baraj 
yapımının ekosistemi etkileyecek 
olması, birçok zeytin ağacının ke-
silecek olması dolayısıyla tüm sivil 
toplum örgütleriyle milletvekilleri-
mizle ‘Hayır!’ demek için baraj ala-
nındaydık. Tabiat Parkı’nın günlük 
işletmelere kiraya verilecek olmasına 
karşı çıkmak için tüm halkımızla ve 
sivil toplum örgütleriyle beraberdik, 
sesimizi böyle duyurduk. İhaleyi 
önce ertelettik, sonra iptal ettirdik. 
Kentte çevre kirliliği yaratan pirina 
fabrikasını mahkemeye verdik. Bu 
alanlarda halkımızın sağduyusuna 
güvenerek, onlarla birlikte hareket 
etmeye, çevreyi, doğayı korumaya 
devam edeceğiz.”
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Başkan Ergin, “Pandemi 
kısıtlamaları ekonomik yönden 
etkileri en çok küçük esnafımızı 
mağdur etti. Esnafımızın 
ayakta kalabilmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz, 
salgından kurtulana kadar da 
yapmaya devam edeceğiz.”

MESUT BAŞKAN MESUT BAŞKAN 
İLE AYAKÜSTÜ İLE AYAKÜSTÜ 
SOHBETLERSOHBETLER
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ayvalık çarşı esnafını 
ziyaret etti. Maske, temizlik 
ve mesafe konularında sık sık 
uyarılarda bulunan Başkan Ergin, 
esnafın taleplerini dinleyerek 
birim amirlerine not aldırdı. 
Kısıtlama olsa da herkes için 
bol kazançlar dileyen Mesut 
Ergin, “Tam kapanma sürecinden 
sonra yavaş yavaş normale 
döneceğimizi umuyorum, 
halkımızın da bu durumu bir tatil 
olarak algılamaması gerekiyor, 
çok daha titiz ve çok daha dikkatli 
olmalıyız” dedi.

Elimizden geleni yapıyoruz

Belediye’ye ait mülklerden kira, 
esnaftan işgaliye alınmadığını, 
esnafa cansuyu olacak her 
türlü projeye açık olduklarını 
vurgulayan Başkan Ergin, zor 
durumdaki esnafın ayakta 
kalabilmesi için ekonomik 
anlamda çok büyük katkıların 
verilmesi gerektiğini söyledi 
Pandemi yasaklarının 
başlamasıyla birlikte yerel 
yönetim olarak esnafın yanında 
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yer aldıklarını ve onlara kolaylık 
sağlayacak uygulamaları 
yaşama geçirdiklerini hatırlatan 
Başkan Ergin, “Esnafımızdan 
işgaliye, belediye mülklerindeki 
kiracılarımızdan kira almıyoruz. 
Esnafımızı desteklemek için 
elimizden ne geliyorsa yapıyoruz 
ve yapmaya da devam edeceğiz” 
dedi.

Esnafımız ayakta kalacak

Başkan Ergin, esnafının 
taleplerini, birim amir ve 
yetkilileri ile değerlendirerek 
aciliyeti olanların iş planına 
alındığını söyledi. Pandemi 
kısıtlamalarının ekonomik 
anlamda en çok etkilediği 
kesim olan esnafın sorunlarını 
dinlediğini ve bu zor günlerin 
birlikte atlatılacağını belirtti. 
Sadece Ayvalık’ın değil, 
dünyanın da ilk kez bir salgın 
felaketiyle karşı karşıya kaldığına 
ve topyekün bir mücadelenin 
sürdürüldüğüne değinen Başkan 
Ergin, “Pandemi kısıtlamaları 
ekonomik yönden etkileri en çok 
küçük esnafımızı mağdur etti. 
Esnafımızın ayakta kalabilmesi 
için elimizden geleni yapıyoruz, 
salgından kurtulana kadar da 
yapmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Belediyemiz eski zabıta memurlarından Ayvalıklı 
esnafımız Timur Yıldız’ı rahmetle anıyoruz.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
pandemi sürecinde kapısına kilit 
vuran, ekonomik sıkıntı altında çilekeş 
duruma düşürülen Ayvalık esnafına 
cansuyu olacak bin liralık nakdi 
yardım destek programını yaşama 
geçirdi. Uygulamadan pandemiden 
en büyük zararı gören ve bu süreçte 
faaliyetlerinden mahrum kalan 
kentteki S plakalı servis şoförleri, 
kahvehaneler, internet kafeteryaları, 
çay bahçeleri, kantinler, kreşler, 
atari salonları, lokantalar ve terziler 
yararlandı. Esnaf odalarının verdiği 
listeler doğrultusunda aranan ve IBAN 
numaraları alınan esnafın hesaplarına 
biner lira yatırılmaya başlandı.

Odalarla işbirliği

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler 
Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Altınova Esnaf Sanatkarlar 
Odası işbirliğinde destek verilecek 
esnafın belirlenmesi sevinçle karşılandı. 
Ramazan Bayramı’nda da kapıları 
kilitli kalacak olan esnaf, pandeminin 
başlamasıyla birlikte, belediyeye ait 
mülklerden kira, ecrimisil ve işgaliye 
alınmaması gibi uygulamalarla esnafın 
yanında yer alan Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’e ve meclis üyelerine 
teşekkür etti. 

Çorbada tuzumuz olsun

“Bütün gücümüzle, olanaklarımız 
çerçevesinde, pandemi devam ettiği 
sürece samimiyetle ve gönülden 
esnafımızın yanındayız” diyen Başkan 
Ergin, esnafın yalnız olmadığını bir kez 
daha dile getirerek pandemi sürecini de 
birlikte aşacaklarını, ekonomik olarak 
açılan yaraları birlikte saracaklarını 
söyledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu 
dönemde en çok sıkıntı yaşayan kesim 
olan esnafımıza destek olmak istiyoruz. 
1000 TL belki çok büyük bir rakam 
değil ama hem onlara moral vermek 
istedik hem de çorbada tuzumuz olsun 
dedik. Ayvalık Belediyesi’nin gücü ne 
kadar el veriyorsa esnafımızın yanında 
olacağız. Bu dönemi birlikte aşacağız, 
yaraları birlikte saracağız. Onların iyi ve 
zor günlerinde hep yanlarında olacağız” 
dedi

ESNAFA BİN TÜRK ESNAFA BİN TÜRK 
LİRASI DESTEKLİRASI DESTEK
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AYVALIK 
SEZONA HAZIR
Pandemi süreci ikinci yılını 
doldurmaya hazırlanırken, on 
yedi gün süren yasaklı günlerden 
normalleşme sürecine doğru rotayı 
kıran turizm sektörü, ülkenin dört 
bir yanında olduğu gibi Ayvalık’ta da 
hızlı bir şekilde sezon hazırlıklarını 
tamamladı. Neredeyse bir yıldır 
kapılarına kilit vurulan, sadece 
paket servis ile yetinmek zorunda 
kalan işyerleriyle, tadına doyulmaz 
sohbetlerin yapıldığı kahvehanelerde 
yapılan hummalı çalışmalarla sezona 
başlandı.

Serin sular bekliyor

Ahşap masalar ve sandalyeler 
gökkuşağı renklerine büründü, 
saksılardaki çiçeklerin toprakları 
havalandırıldı, gübreler atıldı, 
rengarenk sardunyalar güneşe 
uzattıkları boyunlarıyla yerli ve 

yabancı turistlere “merhaba” 
demeye hazır. Yaz mevsimi kapıyı 
araladı, bol güneşin yaydığı enerji 
artık insanların içini ısıtmaya 
başladı. Doğal olarak serinlemek 
isteyecekler. Kente gelenler 
pandemi kısıtlaması nedeniyle 
yorgun bedenlerini Ayvalık’ın serin 
sularına bırakarak yazı karşılamak 
isteyecek. 

Güvenli bir tatil için

Ayvalık Belediyesi de kente 
gelecek olan yerli ve yabancı 
konukları hijyenik, güvenli ve 
pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya 
hazır. Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in, “Sezona hazırlanın” 
talimatıyla başlayan çalışmalar hızlı 
bir şekilde tamamlandı. Öncelikle 
yaz sezonu boyunca turistlerin 
uğrak yerleri arasında bulunan plajlar 

tepeden tırnağa elden geçirildi. En 
ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden 
kaçırmayan Ayvalık Belediyesi 
Temizlik İşleri ve Park Bahçeler 
müdürlükleri ekipleri canla başla 
çalışarak plajları güvenli bir tatil için 
hazırladı. 

Ayvalık Belediyesi İşletme ve 
İştirakleri arasında yer alan; Altınova, 
Paşa Limanı, Duba, Cunda Arka ve 
Kapri plajları çöplerden arındırıldı, 
yabani otlar temizlendi, sahilde 
insanların güneşleneceği kumlar 
titizlikle tarandı, bir izmaritin dahi 
bırakılmamasına dikkat edildi. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin haziran ayında, yine tedbiri 
elden bırakmadan sosyalleşmeye 
başlanacağını belirterek, belediyeye 
ait tüm işletme ve iştiraklerin yaz 
sezonuna hazır olduğunu söyledi.
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AYVALIK 
SEZONA HAZIR

TEDBİRLERİ ELDEN 
BIRAKMADAN
Ayvalık Belediyesi İşletme ve 
İştirakleri arasında yer alan; 
Altınova, Paşa Limanı, Duba, 
Cunda Arka ve Kapri plajları 
çöplerden arındırıldı, yabani 
otlar temizlendi, sahilde 
insanların güneşleneceği 
kumlar titizlikle tarandı, bir 
izmaritin dahi bırakılmamasına 
dikkat edildi. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin haziran 
ayında, yine tedbiri elden 
bırakmadan sosyalleşmeye 
başlanacağını belirterek, 
belediyeye ait tüm işletme ve 
iştiraklerin yaz sezonuna hazır 
olduğunu söyledi.
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1 Haziran’da kontrollü sosyal 
hayata adım atılmasının ardından 
UNESCO Dünya Kültür Mirasları 
geçici listesinde yer alan Ayvalık’ta 
yaz hareketliliğinin başlanması 
bekleniyor. Tatilciler, sosyal mesafe 
kurallarına uyarak denizin, koyların, 
doğal güzelliklerin buram buram tarih 
kokan sokakların, lezzetli mezelerin, 
zeytinyağlı yemeklerin;Ayvalık’ın 
dünyaca ünlü plajlarında tatilin tadını 
çıkarabilecekler.

Misafir kabul ediyoruz

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin belediyeye ait işletme ve 
plajlarda sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını 
belirterek,  misafir kabul etmeye 
başladıklarını duyurdu. Başkan Ergin, 
Ayvalık’a gelecek olan konukları 
maske takmaları ve sosyal mesafe 
kurallarına uymaları konusunda 
uyardı. Ergin, “Gerek Ayvalık, gerekse 
de tüm ülkemiz için tek beklentimiz 
şu an için bu krizin tamamıyla sona 
ermesidir. Bunun için de kurallara 
titizlikle uymamız gerekiyor. Aşılanma 
oranının yüzde yetmişleri bulması 
durumunda ülkemizde insanlık derin 
bir nefes alacak. Onun için sabırla 
kurallara dikkat etmemiz gerekiyor” 
dedi.

Pandemi önlemlerini en iyi uygulayan 
belediyeyiz

Covid-19 pandemisinin dünyada 
olduğu gibi ülkemizin de ekonomisine 
çok ciddi zararlar verdiğinin, özellikle 
küçük esnafın çok mağdur edildiğine 
dikkat çeken Başkan Ergin Ayvalık’ta 
da birçok işyerinin ekonomik 
olarak dayanamadıkları için kepenk 
kapatmak zorunda kaldığını hatırlattı. 
Ergin, “Biz esnafımıza bir nebze de 
olsa katkıda bulunmak amacıyla 
bin Türk lirası dertsek verdik. Biz 
bu koronavirüs krizinin bir an önce 
sona ermesinin beklentisi içindeyiz. 
Yasakların kalkmasının ardından 
yaz mevsimi geldi, sezon açıldı. 
Ayvalık genelindeki turistik tesisler 
sezon hazırlıklarını tamamladı. Biz 
de belediyeye ait işletmeler ile 
plajlarımızda tüm hazırlıklarımızı 
bitirdik. Özellikle de tatillerini yurt 
dışında geçirmeyi tercih eden 
vatandaşlarımız, Avrupa Birliği 
ülkelerinin kapılarını kapatması 
nedeniyle, bu yıl iç turizme ağırlık 
vereceklerini görüyorum. Ben 
Ayvalık’ın bu anlamda çok ciddi 
avantajlarının olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ayvalık’ta pandemi 
tedbirlerini en ciddi uygulayan ve 
denetleyen Ayvalık Belediyesi sürecin 
çok az sayıda vaka ile atlatılmasını 

sağladı. Denetimlerimizi emniyet 
güçlerimiz ve zabıtamız ile birlikte 
aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sarımsaklı plajı en büyük avantaj

Koronavirüs salgının ardından 
birçok şeyin eskisi gibi olmayacağına 
inandığını vurgulayan Mesut 
Ergin şunları söyledi: “Bunlardan 
bir tanesi de bu kriz sırasında 
yaptığımız uygulamalardır. Mesela 
vatandaşlarımız arasında sosyal 
mesafenin korunması Ayvalık’ın 
plajlarının sayısal anlamda fazlalığı 
ve on dört kilometre uzunluğundaki 
kumsalı bulunması, ilçemizde yaz 
sıcaklarında serinlemek için denize 
girilirken bu sosyal mesafenin 
korunması anlamında bizim için 
çok büyük bir avantaj olacaktır. 
Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, 
bunları düşündüğünde aklına ilk 
gelecek olan turizm beldelerinden 
birinin Ayvalık’taki plajların olacağına 
inanıyorum. Çünkü bu anlamda, 
sosyal mesafeyi koruyarak masmavi 
denizinde serinleyip, kumsalında da 
güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık için 
büyük bir avantajdır.”

DÜNYANIN EN GÜZELDÜNYANIN EN GÜZEL
PLAJLARI AYVALIK’TA
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EN GÜZEL PLAJLAR
Duba Plajı: Cunda Adası’na giderken, 
köprünün sağ tarafta görebileceğiniz küçük 
bir belediye plajı.
 
Cunda Arka Plaj: Cunda yolunda adalara 
bakan pırıl pırıl kumları ve işletmesiyle 
konuklarını bekliyor. Windsurf da 
yapılabilen iki plajdan biri.

Kapri Plajı: Sarımsaklı’ya giderken Çamlık 
mevkiinde, küçük ama şirin, windsurf da 
yapılabilen ender plajlardan.

Badavut Plajı: Ayvalık’ta en duru kıyıya 
sahip. Özellikle erken saatlerde gidildiğinde 
çok sakin oluyor.

Şirinkent Spor Kulübü: Kulübe ait olan 
bu plaj kulübün üyeleri ve çevresindeki 
sitelerden gelenler tarafından tercih 
ediliyor. Üyelik sistemi ve referans ile 
giriliyor.

Çamlık Koyu, Paşalimanı: Ayvalık 
Belediyesi’nin işlettiği bir plaj. Çamlık 
Koyu’ndaki Paşalimanı’nın manzarası güzel, 
denizi muhteşem, fiyatları da oldukça 
makul.

Ortunç Koyu: Cunda’daki Ortunç Koyu. Milli 
Park sınırları içinde olduğundan Ortunç’ta 
halk plajı bulunmuyor. Bu nedenle 
yüzmek için bu koydaki otelin plajından 
ya da çevresindeki kamp alanlarından 
yararlanılıyor.

Patriça Koyu: Cunda Adası’nın Patriça 
koyu, kumlu ve sığ deniz sevenler için en 
ideal yerlerden biri. Koyda farklı işletmeler 
olduğu için şezlong kiralanabiliyor, yeme 
içme hizmeti de alınıyor.

Çataltepe Plajı: Cunda’nın plajlarından olan 
Çataltepe, berrak ve tertemiz denizi ile 
ünlü. Genellikle rüzgarlı bir yapısı olsa da 
toplu taşıma ile de gidilebiliyor.

Sarımsaklı Plajı: 14 kilometre uzunluğundaki 
Sarımsaklı plajının yüzmeyi yeni öğrenen 
kişiler için de oldukça ideal bir denizi var. 
Sahili tamamen kumla kaplı şemsiye şezlong 
derdi neredeyse hiç olmuyor. 
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Ayvalık Belediyesi mahalle-
evleri tarafından düzenlenen 
kuşevi projesine evlerinden 
internet aracılığıyla katılan 
Ayvalıklı yetmiş beş öğren-
ci, gönüllü öğretmen Berrin 
Tezel’in eğitmenliğinde ku-
şevlerini rengarenk boyadı. 

Pandemi nedeniyle evde 
kalan çocuklar, mahalleev-
lerinden gelen kuşevlerini 
rengârenk boyalarla boya-
yarak, desenlerle süsleyerek 
hazırladı. Ayvalık 
Belediyesi ma-
halleevleri 
ekipleri, 
çocukların 
evlerini 
tek tek 
dolaşarak 
boyanan 
kuşev-
lerini 
topladı. 
Toplanan 
kuşevleri 
mesire ala-
nındaki ağaçlara 
asıldı, yuvalara yem 
bırakıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, çocukların 
Ayvalık’tan Türkiye’ye örnek 
bir çalışmayla mesaj verdi-
ğini söyledi. Başkan Ergin, 
“Çocuklarımızın boyadığı 
kuşevlerini mesire alanlarına 
koyarak kuşların özellikle 
kışın sıcacık, yazın sıcaktan 
etkilenmeyecek şekilde  ya-
şayabilmeleri için mekanlar 

oluşturduk. Doğal hayata 
katkı sağladık, kuşların kışı 
sıkıntı yaşamadan geçirmele-
rini ve yavrulama döneminde 
olumsuz hava koşullarından 
etkilenmemelerini sağlamış 
olduk. Kuşevleri doğaya olan 
duyarlılıkları ve sevgilerini 
geliştirmek amacıyla öğren-
cilerimiz tarafından boyandı, 
belediyemiz personelince 
Atatürk Mesire Alanı’na asıl-
dı” dedi.

Boyama etkinliği 
kapsamında, 23 

Nisan Ulusal 
Egemenlik 

ve Çocuk 
Bayramı’nı 
şenlikle 
kutlayan 
çocuklar, 
hem şar-
kılar söy-
ledi hem 

de kuşev-
lerini gönül-

lerince boyadı. 
Boyama işleminin 

ardından öğrenciler-
den teslim alınan ve Alibey 
(Cunda)Adası Atatürk Mesire 
Alanı’ndaki çam ağaçlarına 
asılan kuşevleri, bölgede ya-
şayan kuşların yeni mekanları 
oldu. 

HEM ÖĞRENDİLER 
HEM EĞLENDİLER
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MERALAR 
KÖYLÜNÜNDÜR, 
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ŞİRKETLERE 
DEVREDİLEMEZ 

Başkan Ergin, “Şenlikler düzenleyerek fidan dikeceğimiz, çiçek ve 
tohum dağıtacağımız etkinliklerin yaşanacağı bu özel günlerde, 
ya Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yapılacak olan 
günübirlik tesisleriyle ilgili ihalenin iptali için yollara dökülüyoruz, 
ya Karakoç Deresinin sulak alan statüsünde kalması için mücadele 
ediyoruz, ya kentin üstüne bir kabus gibi çöken pirina kokusu 
yayan fabrikanın önünde eylem yapıyoruz ya da bugün burada 
bulunmamızın nedeni olan mera alanlarının madencilere teslim 
edilmesini protesto etmek için buluşuyoruz.”
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Ayvalık’ın Karaayıt Köyü’nde il mera 
komisyonu tarafından pandemi 
yasaklarının başladığı ilk gün alınan karar 
ile mera alanlarının Bilfer Madencilik’e 
devredilmesine tepkiler dinmek bilmiyor. 
Ayvalık Belediyesi karara direnen köylüler, 
sivil toplum ve çevre örgütlerinin de 
katılımıyla Karaayıt Köyü’nde “Meralar 
Köylünündür Şirketlere Devredilemez” 
sloganıyla basın açıklaması yaptı. 

Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, Karaayıt 
Muhtarı Bayram Kaçar, Karaayıt halkı, 
başkan yardımcıları, birim müdürleri, 
Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat 
Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Bursa 
Su Platformu ve Atatürkçü Düşünce 
Derneği temsilcilerinin de destek verdiği 
basın açıklaması Karaayıt köy meydanında 
gerçekleştirildi. 

Dünya çevre gününü ağız tadıyla kutlayalım

Konuşması sık sık sloganlar ile kesilen 
Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, 5 
Haziran Dünya Çevre Günü’nün artık ağız 
tadıyla kutlanacağını görmek istediklerini 
söyledi. Başkan Ergin, “Şenlikler 
düzenleyerek fidan dikeceğimiz, çiçek 
ve tohum dağıtacağımız etkinliklerin 
yaşanacağı bu özel günlerde, ya Ayvalık 
Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde 
yapılacak olan günübirlik tesisleriyle ilgili 
ihalenin iptali için yollara dökülüyoruz, ya 
Karakoç Deresinin sulak alan statüsünde 
kalması için mücadele ediyoruz, ya kentin 
üstüne bir kabus gibi çöken pirina kokusu 
yayan fabrikanın önünde eylem yapıyoruz 
ya da bugün burada bulunmamızın 
nedeni olan mera alanlarının madencilere 
teslim edilmesini protesto etmek için 
buluşuyoruz” dedi.

Ayvalık artık felaketlerle anılmasın

Konuşmasını, “Tüm bunlar yetmiyormuş 
gibi son bir yılda patlayan pirina 
havuzları, yıkılan demir madeni duvarları, 
orman yangınları, hortumlar, fırtınalar, 
afetler, batan yüzlerce tekne, mağdur 
olan emekçiler gibi haberleri gazete 
sayfalarında, televizyon ekranlarında ve 
sosyal medyada görmek istemiyoruz. Artık 
bu haberlerle anılmak istemiyoruz” diyerek 
sürdüren Başkan Ergin, “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. Ayvalık, demir madenleriyle, 
kötü pirina kokularıyla anılmasın” dedi.
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Kentimize uzanan eller çekilsin, başka Ayvalık yok!

Karaayıt meydanında, mera konusunda on gün 
içinde alınan iki ayrı karara tepkileri dile getirmek 
için bir araya gelindiğini hatırlatan Başkan Ergin, 
“Karaayıt’ta hayvancılıkla geçimini sürdüren 
vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez 
daha ifade etmek isterim. Pandemi yasaklarının 
başladığı ilk gün alınan bu son kararı, belli güç 
odaklarının dayatmasıyla her türlü izahtan uzak 
ve tamamen keyfi bir uygulama olduğu inancıyla 
kınıyor, alınan karardan hızlı bir şekilde geri 
dönülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Maden şirketine hizmet edildiği apaçık ortada

Mevcut duruma ve gereksinimlere aykırı olan, 
bölge insanına değil de maden şirketine hizmet 
ettiği apaçık ortada olan bu karara karşı hukuksal 
zeminde mücadelenin sürdürüldüğüne değinen 
Başkan Ergin şöyle devam etti: 

“Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık-
pasa depolama sahasında meydana gelen göçük 
nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki 
dereye taşmış, derenin taşıdığı bu zehirli atık 
Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama 
amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal 
ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların 
sağlığı için risk oluşturması söz konusudur. 
Madende cevherin işlenmesi için kullanılan 
kimyevi maddeler ile bunların atıklarının tesisin 
yanındaki Karaayıt Mahallesi’nde yaşayan 
köylülerimizi zehirlediği, atıkların kaynak suyuna 
karıştığı, bu mahallemizde kanser vakalarının 
büyük bir artış gösterdiği sıklıkla dile getirilen 
sonuçlar. Bu karara karşı da Belediyemiz 
tarafından ÇED raporunun iptali istemli olarak 
İdare Mahkemesi’nde davası açılmış olup bu 
dava halen sürmektedir. Bu dava ile ÇED 
raporunun iptali istemi için öne sürdüğümüz belli 
başlı gerekçelerden biri de atık sahası yapılmak 
istenen bölgenin Karaayıt Köyü’nün mera alanı 
içinde kalıyor olması ve bu bölgede hayvancılık 
yapan köylülerimizin tarımsal faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için bu meranın elzem oluşuydu. 
Nitekim Mera Komisyonu tarafından bölgede 
yapılan incelemelere bağlı olarak yine bölgede 
yaşayan köylüler ve bunların yetiştirdiği büyük-
küçükbaş hayvan sayısı gözetilerek maden 
şirketi tarafından atık sahası olarak kullanılmak 
istenen alanın mera vasfını sürdürmesinin gerekli 
olduğuna Nisan 2021 tarihinde karar verilmişti.”

On günde ne değişti

Alınan karara maden şirketi tarafından itiraz 
edilmesi üzerine on gün sonra alelacele toplanan 
mera komisyonunun bu kez her nasılsa maden 
şirketinin talebi gibi anılan sahanın mera 
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vasfından çıkartılması kararını 
verdiğini ifade eden Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “On 
gün içinde ne değişti ki?” diye 
sorduğu konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bölgede yaşayan insan ve 
bunların yetiştiricilik yaptığı 
hayvan sayısı eksilmemişken 
mera gereksinimi ortadan 
kalkabilmiştir. Alınan kararın 
izahı yoktur. Nitekim kırsal 
mahalle muhtarlarımız duruma 
şiddetle karşı çıkmış, komisyon 
üyesi sıfatıyla Balıkesir Ziraat 
Oda Başkanı muhalefet şerhi 
koymuştur. Bugün 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü doğaya 
duyulan derin sevginin 
dile getirildiği Birleşmiş 
Milletler’in çevre 
alanında dünya 
çapındaki farkındalığı 
ve faaliyetleri 
destekleme için 
kullandığı temel 
amaçlarından 
biridir. 1972 yılında 
İsveç’in Stockholm 
kentinde Birleşmiş 
Milletler Çevre 
Komisyonu’nda alınan 
bir kararla 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü olarak 
kabul edildi. ‘Sadece Bir 
Dünya Var’ sloganını kılavuz 
alarak biz de geleceğe sahip 
çıkmak adına bugün Ayvalık 
köylüsünün yanında yer 
alıyoruz. Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın değeri bir 
kilogram demirle biçilemez. 
Meralar hayvan otlatma alanıdır. 
Maden şirketi tarafından 
verilmek istenen otlama bedeli 
kabul edilemez. Bu alanlar 
yaşam alanlarıdır, hayatın ana 
damarlarını kesemezsiniz.”

Mera alanları azalıyor

Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 
milyon hektar olan mera ve 
çayır alanlarının 12 milyon 495 
bin hektara kadar düştüğünü 
vurgulayan Başkan Ergin, 
“Mera komisyonları bu alanların 
azalmasına neden olacak 

adımlar atarak talanın önünü 
açılmıştır. 2008 yılında il mera 
komisyonunca tahsis değişikliği 
yapılan maden şirketine 
tahsisle devredilen 124.618.75 
metrekare alan bölgeyi 
yaşanmaz hale getirmiştir. Bilfer 
Madencilik şirketinin 26 Nisan 
2021 tarihli itiraz dilekçesi 
sokağa çıkma yasağının ilk günü 
29.04.2021 İl Mera Komisyonu 
toplanmış tahsis değişikliği kararı 
alınmıştır. Karaayıt köyüne ait 
89.698 metrekare, Bulutçeşme 

köyüne ait 28.957 metrekare 
alan talana açılmıştır. İl Mera 
Komisyonu’nun aldığı karar 
mera kanunu hükümlerine 
aykırıdır. Bu nedenle 29 
Mayıs 2021 tarihinde Ayvalık 
Belediyesi olarak davamızı 
açmış bulunmaktayız. BİLFER 
Madencilik Şirketi’nin faaliyetini 
sürdürdüğü alan su havzalarının 
bulunduğu alandır. Tarımsal 
sulamanın yapıldığı Madra Barajı 
sahası içerisindedir, orman 
alanı içerisindedir, yaşam alanı 
içerisindedir. Bu nedenlerle 
BİLFER Madencilik bölgeyi 
terk etmediği sürece yaşam 
tehdit altındadır. Yaşama ve 
geleceğimize sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

BİLFER köyümüzden elini çek!

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı 
Halil Coşkun da yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:
“5 Haziran Çevre Günü için 
buradayız. Daha güzel yaşam 
için toplanmış bulunuyoruz. 
Her geçen gün Karaayıt köyü 
yaşanmaz hale geliyor. Soluk 
alamıyoruz, evlerimizde 
oturamıyoruz. 2008’den bu 
zamana kadar içtiğimiz su, 
soluduğumuz hava, ektiğimiz 
ürün, hayvanlarımız günden 
güne kirleniyor. Çocuklarımız, 
yaşlılarımız maden ocağından 
zarar görmektedir. Tozundan, 
sesinden, havasından köyde 
duramaz olduk. Maden 
sahasının çöplüğü haline 

geldik. Bizler feryat ettikçe 
üzerimize yığdıkları maden 
atığı ile bizleri gömmek 
istiyorlar, köyümüzü 
terk etmeye zorluyorlar. 
Bizler burada doğduk, 
burada yaşayacağız, 
burada gömüleceğiz. 
Bayram Muhtar, 
yanımızda olduğunuz için 

çok teşekkür ediyoruz 
daha güzel bir yaşam için 

toplanmış bulunuyoruz. 
BİLFER köyümüzden elini çek, 

burayı terk et!”

Ayvalık Tabiat Platformu 

Ayvalık Tabiat Platformu 
Başkanı Nebahat Dinler de 
şöyle konuştu: “Atalardan kalan 
kadim toprakların, meraların 
BİLFER’e feda edilmesini 
kabul etmiyoruz. Komisyonun 
görevi BİLFER’e yer bulmak 
değildir. BİLFER Madencilik 
Mera Komisyonu’nun ilk 
kararına itiraz ederken Ayvalık 
BİLFER Düzenli Atık Depolama 
Tesisi için ÇED olumlu kararı 
alındığını öne sürmüş. Oysaki 
ÇED izninin iptali için Balıkesir 
İdare Mahkemesi’nde açmış 
olduğumuz dava devam 
etmektedir. Ayvalık Tabiat 
Platformu olarak süreci takip 
etmeye, yaşam alanımızı 
savunmaya, doğanın talanına 
karşı mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Karaayıt köylüsü yalnız 
değildir.”



43

TEMMUZ 2021



AYVALIK BÜLTENİ

44

AYVALIK BÜLTENİ

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

FIRTINA AYVALIK’I VURDU
21 Mayıs Cuma Sabah erken saatlerde başlayan, hızı zaman zaman 80 

kilometreye kadar çıkan yağmurla karışık fırtına Ayvalık’ta büyük hasara neden 
oldu. Çok sayıda irili ufaklı tekne ya parçalandı ya da battı. Ayvalık Belediyesi 

kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için hızır ekip oluşturdu. 
Whatsapp hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına 
ulaşmaya çalıştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sabah saatlerinden 

itibaren ekiplerin başında zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştı.  
Ayvalık Belediyesi Temizlik, Park ve bahçe, Fen İşleri ile Zabıta Müdürlüklerine 

bağlı ekipler aralıksız çalışarak çağrılara ulaştı. 
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AYVALIK’TA HASAR BÜYÜK
Belediye Başkanı Mesut Ergin, meydana gelin hasarla ilgili 
bilgi verdi; 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı 
ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü.Teknelerde 50 

Milyon Türk lirası maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç 
kökünden sökülerek yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde 

ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü 
ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar 

meydana geldi. Whatsapp hattı üzerinden yardım çağrısı alan 
ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı. Ayvalık Belediye 

Başkanı Mesut Ergin sabah saatlerinden itibaren ekiplerin 
başında zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştı.  

Ayvalık Belediyesi Temizlik, Park ve bahçe, Fen İşleri ile Zabıta 
Müdürlüklerine bağlı ekipler aralıksız çalışarak çağrılara ulaştı. 

Mesut Ergin, “Sabah saatlerinden 
itibaren ekiplerin başında bizzat 

bulunup zarar gören vatandaşlarımızın 
yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık 

Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler, 
Fen İşleri ile Zabıta müdürlüklerimize 

bağlı tüm saha ekiplerimiz aralıksız 
çalışarak çağrılara ulaştı” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
düzenlediği basın toplantısında 21 
Mayıs Cuma sabahı erken saatlerde 
başlayan, hızı 80 kilometreye kadar 
çıkan fırtınanın Ayvalık’ta büyük hasara 
neden olduğunu ve çok sayıda teknenin 
parçalanarak battığını ve maddi hasar 
yarattığını söyledi. 

Yapılması elzemdir

Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması 
olduğunu belirten Başkan Ergin,“Son 
yıllarda sıklıkla yaşanan afetler ticari 
ve amatör balıkçı teknelerine büyük 
zarar veriyor.Göreve gelir gelmez 
gördük ki, Ayvalık’ta yıllardır 
balıkçı barınağına olan ihtiyaç 
biliniyorken bu konuda kimse kılını 
bile kıpırdatmamış. Uzun yıllardır 
yaşanan sıkıntıları yakından takip 
ettiğim için yaşananların son 
bulması amacıyla balıkçı barınağı 
ile ilgili acil olarak girişimlerde 
bulunduk.Bölgede ruhsatı mevcut 
endüstriyel balıkçılık üretiminin de 
planlanmakta olduğunu bu tesislerle 
birlikte tekne sayısı ve trafiğinin daha 
da yoğunlaşacağı, barınak, çekek, 
bağlama iskelesi gibi kıyı yapılarına 
olan ihtiyacın daha da artacağını 
öngörüyoruz, onun içindir ki, bir gün 
bile geciktirmeden balıkçı barınağının 
yapılması elzemdir” dedi.

İki ayrı yerin tanıtımını yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
Ayvalık Liman Başkanlığı’na başvuru 
yaparak resmi süreci başlattıklarını 
hatırlatan Başkan Ergin, “Başvurumuz 
ile ilgilenen Bakanlık kentimize iki yetkili 
gönderdi. Yetkililer ile birlikte balıkçı 
barınağı yapmayı planladığımız iki ayrı 
yerin tanıtımını yaptık. Ancak o günden 
beri bakanlığın atacağı adımı bekliyoruz. 
İlave balıkçı barınağı, yanaşma, bağlama 
iskelesi ve benzeri kıyı yapılarına 
olan ihtiyacı gözetilerek, bunların 
imar planına işlenecek şekilde, plana 
esas olacak “Uygunluk Yer Tespitinin” 
yapılması konusunda başvurumuzu 
yaptık, kısa süre içinde yaşama 
geçirilmesini bekledik.Yaptığımız 
başvuruya onay verilmesi durumunda 
barınağı imar planlarımıza işleyip 
ÇED raporuyla birlikte Bakanlık, onlar 
yapmazsa, biz kendi olanaklarımızla 
balıkçı barınağını yapmaya talibiz” dedi.

Ayvalık Liman Başkanlığı’ndan aldıkları 
bilgiye göre Ayvalık Limanı’na kayıtlı 
muhtelif evsaftaki tekne sayısının 2043 
ve 365 gün Ayvalık’ta demirli olmasına 
karşın özellikle Çanakkale ve İzmir 
Limanı’na kayıtlı 500’ün üzerindeki 
tekneyle birlikte bu sayının 2 bin 500’ü 
aştığını dile getiren Belediye Başkanı 

Mesut Ergin şunları söyledi:

Çok sayıda amatör tekne barınıyor

“Bölgenin yoğun rüzgâr alan konumu, 
özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle 
yakın tarihlerde sıkça yaşanmaya 
başlayan fırtına ve hortum gibi doğa 
olayları sebebiyle pek çok tekne 
batmış ya da maddi zarar görmüştür.
Dünkü afette tüm birikimlerini 
kaybeden vatandaşlarımız da oldu. 
Belediyemiz kentte yaşanan her türlü 
olumsuzluğa yetişmek için kısa süre 
içinde hızır ekip oluşturdu. Çağrı 
merkezi ve Whatsapp hattı üzerinden 
yardım çağrısı alan ekipler, her yardım 
çağrısına ulaşmaya çalıştı.Ayvalığımız 
sahil kenti olması sebebiyle pek çok 
adası ile birlikte bölgenin en uzun 
kıyılarına sahip. İlçemiz balıkçılık, 
turizm, yük ve yolcu taşımacılığının 
yanı sıra çok sayıda amatör tekneyi 
de barındırıyor. Bu da en büyük 
zenginliklerimizden bir tanesi. Bölgede 
hali hazırda Alibey (Cunda) Adası’nda 

S.S. Su Ürünleri Kooperatifi’nce 
çalıştırılan bir adet “Balıkçı Barınağı” 
mevcut. SUBİS sistemine kayıtlı ve 
Ayvalık’ta balıkçılık mesleğini ifa eden 
462 kişi bulunmaktadır. Bölgede 
turizm amaçlı ikinci konut sahibi ve 
ikametgahıAyvalık’ta olmayan pek çok 
amatör balıkçıya da dönemsel olarak ev 
sahipliği yapmaktadır.”

Afet hasar tespit komisyonu kuruldu
 
Başkan Ergin, Afetin yaşandığı gün 
kısa süre içinde Ayvalık Kaymakamlığı 

bünyesinde, içerisinde Ayvalık 
Belediyesi, Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, 
kamu kurumları idarecilerinin 
de bulunduğu hasar tespit 
komisyonunun kurulmasını 
sağladıklarını söyledi. Ergin, “Maddi 
olarak zarar gören vatandaşlarımız 
0266 312 10 40 numaralı 

Kaymakamlık hattı üzerinden veya 
bizzat İlçe Kaymakamlığı’na gelerek 

başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt 
altına alınarak, ekipler hasar tespiti için 
bölgeye gönderilecek” dedi.
Afet bölgesi başvurusu
Ergin, Şubat ayındaki hortum ve 
ardından dün yaşanan felaketle 
birlikte bölge milletvekilleriyle irtibata 
geçildiğini, konunun T.B.M.M’ne 
getirilmesini ve kentin afet bölgesi 
olarak ilan edilmesi konusunda da 
taleplerin iletildiğini söyledi.

EN BÜYÜK TEKNE BATTI

Batan gezi tekneleri arasında en büyük 
tekneye sahip olan Ayvalık Belediyesi 
meclis üyesi ve İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu üyesi Ali Jale de batan 
teknenin çocukluk anılarıyla dolu 
olduğunu ve ağlamamak için kendini 
zor tuttuğunu belirterek, “Biz denizciler 
sadece teknesini değil umudumuzu 
kaybettik. Batan teknede çocukluk 
anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle 
okudum. Ayvalık’ta kırmızı mercanlar 
çok önemli, artık dalış teknemizi de yok.  
Kamu kurumlarından ve odalarından 
tarafımıza verilen destek sözlerinin artık 
yaşama geçirilmesini istiyorum. Tüm 
denizcilerimize geçmiş olsun diyorum” 
diye konuştu.
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56 özel, 10 gezi, 14 profesyonel balıkçı 
ruhsatlı teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle 
tamamen zarar gördüğü ve 50 Milyon 
Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet 
sonrasında, Ayvalık’a acil olarak balıkçı 
barınağı yapılması konusunda, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve 
geldikten sonra başlattığı girişimler 
sonuç verdi. Üst düzeyde gelen heyet 
balıkçı barınağının yapımıyla ilgili süreci 
hızlandırdı.

Kimler katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge 
Müdür Yardımcısı Mustafa Karayel, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge 
Müdürlüğü başmühendis Alev Gündüz, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanı Hikmet Memiş, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deniz 
Ulaşımı ve Liman İşletmeleri Şube 
Müdürlüğü temsilcisi Gökhan 
Uçdı, Balıkesir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi 
Sabri Erol, Ayvalık Liman Başkan 
Vekili Merve Kırdır, Ayvalık 
Belediyesi meclis üyesi Ali Jale, 
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
Güney Ulus, Ayvalık S.S. Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı İsmail Güran 
ve Ayvalık Patriça S.S. Tur Kooperatif  
Başkanı Muammer Küçük ile zarar gören 
tekne sahiplerinin bir araya geldiği toplantı 
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıda, barınağın 
yapılacağı yer konusunda görüş birliğine 
varıldı. 
1/5000’lik planlar işlenecek
Balıkesir Büyükşehir İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Hikmet Memiş, Ayvalık 
Belediyesi’nin 1/5000’lik revizyon 
çalışmalarına devam edildiğini hatırlattı. 
Memiş, “Tarım görüşlerini de Tarım 
Bakanlığı kurulundan bekliyoruz. Pandemi 
bittiğinde ilk kurulda tarım görüşleri alınıp 
planlama çalışmalarına başlayacağız. Bu 
da bizim için büyük şans. Çünkü bu yer 
seçimi ile 1/5000’liklerde liman ve balıkçı 
barınakları işleme şansımız, böyle bir 
avantajımız var” dedi.

Ayvalık’ta özel bir durum var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge 
Müdür Yardımcısı Mustafa Karayel, 
“Mesut Başkan beyin yazısı ile Şubat 
ayında yazılmış. Biz de buraya geldik. 
Yer seçimi konusunda başkanla bir saha 
gezisi yapılmıştı. Başkanlığın yazısında 
2 bin üzerinde tekne olduğundan 
bahsediliyor. Dolayısıyla burada bir 
ihtiyaç olduğuna dair bir kanaat var. Biz 
de bakanlığımızın alt yapı müdürlüğüne 
23 mart günü bir yazı ile belirttik. Üç 

alternatif çalışma yapılmış, harita üzerinde 
kroki ile belirlenerek ve bakanlığımızın 
ilgili genel müdürlüğüne iletilmiştir.  
Olaydan sonra vali beyin talimatıyla 
bölge müdürlüğümüzle tekrar görüşülüp 
iletildi. Bakanlığımızın yetkilileri perşembe 
günü Ayvalık’ta olacaklar. Bu alternatifler 
üzerinden ya da yeni bir durum varsa onu 
konuşabiliriz. Bundan sonraki safhada 
planlama yapılması gerekiyor. Bu işin bir 
finansman ve yapım tarafı var. Planlama 
tarafı minimum  1-15. yıl sürebiliyor. 
Devam eden işlerimizden görüyoruz. 
Burada özel bir durum olduğu görülüyor. 

İmar ile beraber inşaat devam edebilir 
mi? Bütçe tarafı nasıl olacak? Kurumlar 
tarafından karar verilir. Bütçe tarafı 
çözülebilirse biz hemen proje tarafını 
bakanlığımızın ilgili birimleri hızlı bir 
şekilde yer seçimi ve planlama çalışmasına 
başlanabilir. Sonrası da yapım, bizim 
sürekli yaptığımız işler olduğu için sorun 
değil yeter ki bütçe temin edilsin. Bu kadar 
ihtiyaç olan bir yerde herkesin talebi var. 
Biz bununla ilgili katkı sağlamak istiyoruz. 
Bunun için geldik. Buradan hızlı bir şekilde 
yol haritası çizebileceğimizi düşünüyoruz. 
Son kararı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü verecek. Onlar da haftaya 
gelecek” diye konuştu.

Bir buçuk yıldır takip ediyoruz

Ayvalık Belediyesi meclis üyesi ve tekne 
sahibi Ali Jale, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı’na 
başvuru yapılarak, Ayvalık Belediyesi 
tarafından resmi sürecin başlatıldığını 
hatırlattı. Ali Jale şunları söyledi:
 “Cuma günü burada çok sıkıntılı süreç 
geçirdik. Hala daha sıkıntılı süreç 

devam ediyor. Başta Büyükşehir, 
Ayvalık Belediyesi ve Kaymakamlık, tüm 
kurumlar seferber olmuş durumda. Tüm 
kurumlara teşekkür etmek istiyorum. 
Konuyu yaklaşık olarak 1.5 seneden beri 
takip ediyoruz. Ayvalık’a balıkçı barınağı 
yapılması konusunda müthiş bir ısrarı, 
talebi var. Bu yerlere Yücel Başkanımızla 
birlikte baktığımızda kendi ağzından 
duyduğumu söyleyeyim, ‘Bir an önce 
ne gerekiyorsa siyaseten, siyaset üstü 
burada bu barınakları yapmamız gerektiği 
konusunda’ Yücel Başkanımızın da müthiş 
bir ısrarı var. Büyükşehir ve Ayvalık 
Belediyesi’nden tüm daire amirleri buranın 
yapılması için ellerini taşın altına koymaya 
hazırlar. Hatta Mesut başkan ve Yücel 
başkan görüşeceklerdir ama söylediği 
bir şey var. Kendileri de görüşecektir. 

Bir tanesini finansman olarak bakanlık 
yapsın. Bir tanesini de biz Büyükşehir 
ve Ayvalık Belediyesi finanse edelim 
yani bu kadar özverili şekilde bu 
işi yapmak istediklerini biliyorum. 
Uzun yıllar bu sektörün içinde 
biri olarak şu geldiğimiz nokta, şu 
toplantıyı yapabilmek bile büyük 
başarı.  Sonunda sesimizi duyurduk. 

Yıllarca uğraştık. Her toplantıda 
söyledik. İhtiyacımız var. Bir gün bir 

facia yaşayacağız diye. Neyse kriz 
inşallah fırsata dönecek. Emin olun 

hiç kimse bunun önüne set koyacak bir 
tavır sergilemiyor. Türkiye’de belki de en 
hızlılardan olabilir. Umutluyum. Bunun 
için tekrar devletimize, belediyelerimize 
güveniyorum. En uygun yeri bulalım. Bu 
yaraları bir daha yaşanmayacak şekilde 
saralım.”

İki alternatif var

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 4. Bölge 
Başmühendisi Alev Gündüz, sunumda 
iki alternatif hakkında bilgi verdi. 
Gündüz, “Yat limanının sırtına dayanarak 
çıkılabilecek bir mendirek ile Yunus Emre 
parkının ön kısmı iki alternatif olarak 
üzerinde durulan noktalar. Şehir trafiğine 
girmemek açısından iki nokta çok uygun. 
Fırtına sıklıklarına göre nereye nasıl bir 
dalga kıran yapılması için henüz yolun 
başındayız. İvedi olarak yapılması için 
Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da valilik 
üzerinden imarla birlikte yapılabilir, görüşü 
alınırsa bu iş hızlı ilerler. Yoksa bizim 
mevcut barınakların bile imar değişiklikleri 
en az bir yıl sürüyor. Debi sondajları, 
oşinografi haritası çıkarılıp onaylanması, 
20 kurumdan tek tek görüş alınması 
dediğimiz gibi Ayvalık’a bu talebi karşılama 
anlamında kurtaracak durum birlikte 
yapılması. Bu alternatiflerin iyi olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

ERGİN: “BALIKÇI BARINAĞINDA 
SÜRECİ İKİ YIL ÖNCE BİZ BAŞLATTIK.”
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Geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan 
şiddetli fırtınanın ardından batan 
tekneleri nedeniyle maddi kayba 
uğrayan Ayvalıklı deniz emekçileri, 
Ayvalık Tabiat Platformu’nun katkılarıyla, 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenledikleri 
toplantıda tepkilerini dile getirdi. Çok 
sayıda amatör balıkçı ile vatandaşların 
da katıldığı toplantıya Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, Aliağa Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek ve 
Belediye meclis üyeleri destek verdi.

Ayvalık Tabiat Platformu Deniz 
Emekçileri adına basın açıklaması Deniz 
Devrim Kiremitçi tarafından okundu. 
21 Mayıs sabahı Ayvalık’ta büyük bir 
felaketin yaşandığını ve 100’ün üzerinde 
irili ufaklı teknenin parçalandığını 
hatırlatan Kiremitçi şunları söyledi:

Tüm zararlar tazmin edilmelidir

“Açıkça duyuruyoruz: Bu felakete yol 
açan sebep sadece sert esen kasırga 
değildir. Ayvalık’ta teknelerimizi koyacak 
güvenli bir barınağımız yok. Zamanında 
Ayvalıklı denizcilerin kullandığı liman 
özelleştirilerek lüks yatlar için marina 
haline getirildi. Çok küçük miktarda 
teknenin sığınabileceği Cunda’daki 
balıkçı barınağı da bugün tamamen 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis 
edilmek isteniyor. Ayvalık’ta bin 500’e 
yakın teknenin barınabileceği tek 
bir güvenli yer yok. On yıllardır her 
seçim döneminde barınak sözü veren 

siyasilerin bütün sözleri ne yazık ki 
yalan çıktı. Defalarca söz verilen 
barınak bir türlü inşa edilmedi. İşte 
21 Mayıs sabahı yaşadığımız felaketin 
esas sebebi budur. Ekmeğini denizden 
çıkaran pek çok arkadaşımız ekmek 
teknesini kaybetmiştir. Denize sevdalı, 
kıt kanaat geçinirken artırdığı üç-beş 
kuruşla tekne almış, evine balığını o 
teknelerle götüren amatör denizciler 
belki de tek varlıklarını yitirmiştir. Biz 
Ayvalıklı denizciler artık bu gidişin son 
bulmasını istiyoruz. Her sene canımız 
yanıyor. Açık ve net iki talebimiz var: 
Ayvalık’ta talebi karşılayabilecek bir 
barınak derhal planlanmalı, inşasına 
ise hemen başlanmalıdır. Bunun için 
denizi ve rüzgarları iyi bilen deneyimli 
balıkçıların mutlaka görüşü alınmalıdır. 
Yaşadığımız son felaket bir afettir. 
Bu afette teknelerini kaybeden ve 
tekneleri hasar gören tüm denizcilerin, 
balıkçı, ticari, amatör ayırt edilmeden 
tüm zararları tazmin edilmelidir. Büyük 
holdinglere kaynak ayıran hükümetin, 
geçim kaynağını ve çoğu durumda tek 
varlığı olan teknesini kaybeden afetzede 
denizcilere kaynak ayırması zor olmasa 
gerektir. Taleplerimizi içeren dilekçemizi 
mülki idareye ileteceğiz.”

Mesut Ergin: Çok sayıda barınağa 
ihtiyacımız var

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
de, iki yıl önce göreve başladığı gün 
balıkçı barınağı konusunu gündeme 

aldıklarını hatırlattı. Barınak işinin devlet 
yatırımı ve  prosedürün çok uzun soluklu 
olduğunu dile getiren Başkan Ergin 
şöyle konuştu:

“Balıkçı barınağı konusu Büyükşehir 
meclisi dahil her türlü ortamda dile 
getirdik Gündemimize aldık yazışmaları 
tamamladık. Tekne sayımız sürekli olarak 
artıyor. Denizden ekmek yiyen balıkçılar, 
turizmciler var. Felaket gösterdi ki, 
yaşandıktan sonra acilen çözülmesi 
gündeme getirildi. Çok yakınımızda 
Erdek’te 12 barınak var, hemen her 
köyün barınağı var. Bizim eksiğimiz 
neydi? Uzun zamandır kendimizi 
anlatamadık diye düşünüyorum. Bu 
işin acil çözümlenmesi gerekir. Güvenli 
limanlar olsa, yatırımcı sayısı da artar. 
Ayvalık’ta birden fazla limana ihtiyaç 
var. Barınak yapılması için el birliğiyle 
bunu başaracağız, süreç hızlandı. 
Geçtiğimiz gün bakanlıklardan müdürler 
geldi. Önümüzdeki hafta da gelecekler 
ve yer konusu netleşecek. Barınak 
konusunu kamuoyunda güncel olarak 
tuttuğumuz sürece bu işi çok daha kısa 
sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. 
Bize devlet desin ki, sen de maliyet 
anlamında işin içinde ol. Biz hazırız. 
Ayvalık’a birden fazla barınak yapılmalı. 
Altınova’ya, gezi teknelerine, balıkçılara 
ayrı olmak üzere çok sayıda barınak 
yapılmalı. Bu birliktelikle başaracağımıza 
inanıyorum.”

DENİZ EMEKÇİLERİNDEN BARINAK TEPKİSİ
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21 Mayıs Cuma sabahı erken saatlerde 
başlayan, hızı 80 kilometreye kadar çıkan 
fırtınanın Ayvalık’ta büyük hasara neden 
olmasının ardından acilen gündeme 
getirilen balıkçı barınakları konusunda 
son noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu koydu. Bakan 
Karaismailoğlu,  “Ayvalık gündemimizin 
tam ortasında” dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e 
gelen Bakan Karaismailoğlu Ayvalık’ta, 
hasar gören tekne sahipleriyle buluştu. 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan 
ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 
de eşlik ettiği buluşmada, isteklerini dile 
getiren tekne sahipleri, zararlarının kısa 
sürede giderilmesini ve acilen balıkçı 
barınaklarının yapılmasını istediler. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesinde üç hafta önce meydana 
gelen şiddetli fırtınada zarar gören 
balıkçı ve gezi teknelerinin sahiplerine 

yardımlarının süreceğini bildirdi. Bazı 
programlara katılmak üzere Ayvalık’a gelen 
Karaismailoğlu, Altınova Mahallesi’ndeki 
balıkçılar kooperatifini ziyaret ettikten 
sonra balıkçıların talep ve beklentilerini 
dinledi. İlçe merkezinde gezi teknesi 
sahipleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu, 
yoğun fırtına nedeniyle balıkçı ve gezi 
tekneleri başta olmak üzere deniz 
yapılarında önemli sıkıntılar yaşandığını 
hatırlattı.

İlk günden itibaren Ayvalık’ın 
gündemlerinde olduğunu belirten 
Karaismailoğlu, “İnşallah bu afeti en az 
hasarla, eski hasarları unutturarak çözmek 
için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İlk 
günlerde ‘cansuyu’ olarak önemli miktarda 
yardım yapıldı. Bu yardımlarımız hem 
balıkçı hem de gezi teknelerimize devam 
edecek” dedi.

Karaismailoğlu, Ayvalık’ta modern balıkçı 
barınakları ile gezi teknelerinin modern 
şartlarda bağlanmaları ve faaliyetlerini 
sağlayacak önemli çalışmaların projelerini 
başlattıklarını anlattı. Projeler kısa sürede 
tamamlandıktan sonra yatırım programına 
alıp en kısa zamanda bunları yerinde 
uygulamak için büyük bir çaba sarf 
edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, 
şöyle konuştu:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 
son 19 yıldır Türkiye genelinde yaptığımız 
büyük ulaştırma altyapı yatırımlarında 
ne kadar büyük projelerin üstesinden 
geldiysek Ayvalık’ta da buradaki deniz 
yapıları konusunda çok önemli gelişmelerin 
olacağından kimsenin şüphesi olmasın. 
İnşallah el birliğiyle bir ekip olarak Ayvalık 
ve devamında Balıkesir’in geleceği için 

önemli adımlar atacağız. Ulaştırma ve 
altyapı konusunda kara, hava ve demir 
yolundaki büyük başarılarımız deniz yoluyla 
da devam edecektir.”

Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretlerinde 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti 
milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa 
Canbey, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Yasin Sağay, Ayvalık 
Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK 
Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile kurum 
müdürleri eşlik etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
balıkçı barınağı ile ilgili çalışmaların 
bundan sonra hızlı bir şekilde yaşama 
geçirilmesi için başlatılan sürecin 
çok daha hızlanacağını belirtti. 
Başkan Ergin, Ulaştırma Bakanımız 
Adil Karaismailoğlu’dan projelerin 
tamamlanması ve planların yaşama 
geçirilmesi konusunda söz aldıklarını ve 
takipçisi olacaklarını söyledi.

BAKAN, KARAİSMAİLOĞLU: 
AYVALIK GÜNDEMİMİZİN TAM ORTASINDA
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Bundan 140 yıl önce 1881’de 
Kazım Karabekir Mahallesi 
13 Nisan Caddesi’nde 
dönemin yöneticileri, mahalle 
sakinlerinin kullanacağı, halk 
arasında “ekşi su”  diye bilinen 
sokak çeşmesini hizmete açtı. 
Yedi Kuyular mevkiindeki 
çeşmeye yaz kış demeden  
parmak kalınlığında akması 
nedeniyle, “Parmak Çeşme” adı 
verildi.

Mahallenin meydanında 
1953 yılına kadar halkın su 
ihtiyacını gideren çeşme 
hatlarının, şebeke suyunun 
hanelere verilmesiyle birlikte 
köreldiğini belirten Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Ayvalık Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 
körelmiş olan hattın kaynağına 
ulaşmak için titizlikle çalıştı. 
Tek hat üzerinde bağlantısı olan 
çeşmeye, kaynağa ulaşmak 
için yaklaşık 200 metrelik yeni 
boru döşenerek, yarım asır 
sonra çeşmeden su akmasını 
sağladık. Suyun akışını 
pompa aracılığıyla değil, kot 

seviyesine göre planladık. O 
şekilde derinlik kazıldı. Parmak 
çeşmesine suyun kendi akış 
hızı ve gideceği yere boru çapı 
ve derinlikleri hesaplanarak 
yapıldı. Doğal, dağ eteğinden 
gelen kaynak suyunu bölgede 
yaşayan vatandaşlarımız gönül 
rahatlığıyla kullanabilir” dedi.

Göreve geldiğinde sokak 
çeşmelerini tekrar yaşama 
döndürmek için  yapılan 
planlama sayesinde çok sayıda 
sokak çeşmesinden su akmaya 
başladığını hatırlatan Başkan 
Ergin, “Ayvalık tarihi kent 
dokusunda sokak çeşmeleri 
işlevsellikleri ve görsellikleriyle 
önemli bir role sahipti. Bunun 
yanı sıra çeşmeleri inşa eden 
ustalar doğaya, insana ve 
çevreye duyarlı bir mimari 
oluşum sergilemişlerdi. 
Bize düşen de aynı duygu 
ve düşüncelerle tarihi 
çeşmelerimizden sularımızı 
akıtmaya devam etmektir” 
dedi.

140 YILDIR AYNI SOKAKTA
“PARMAK ÇEŞME”
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Proje tamamlandığında sadece yaz sezonunda 
yazlıkçıların gelmesiyle renklenen Sarımsaklı bölgesi 
yılın 12 ayında da hareketlenecek. Yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı olacak. Sekiz kilometrelik 
kumsalıyla eşi ve benzeri dünyada çok az sayıdaki 
ülkede bulunan Sarımsaklı Türkiye’nin yıldızı olacak.

TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN 
YILDIZI OLACAKYILDIZI OLACAK
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TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN 
YILDIZI OLACAKYILDIZI OLACAK
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SARIMSAKLI’YA DEV PROJE GELİYOR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in 2009-2014 yılları arasında 
Küçükköy Belediye Başkanlığı 
yaptığı dönemde, ünlü Sarımsaklı 
sahilinin düzenlenmesi için fikir 
babalığını yaptığı dev proje Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 
yaşama geçiriliyor. 

SUNUM HEYECAN YARATTI

Dünyada çok az ülkede 

benzeri bulunan güzellikteki 
Sarımsaklı’da turizmin 12 ay 
yaşanabilir kılınması için Vural 
Sineması’nda gerçekleştirilen 
proje sunumunda ilk adım atıldı. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, belediye teknik müdürleri, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
yönlendiriciliğinde Mimar 
Mehpare Evrenol’un sunumunu 
gerçekleştirdiği proje heyecan 
yarattı. Sarımsaklı Plajı’nda 

Vilayetler Kampı dahil 2 bin 400 
metrelik sahil şeridini kapsayan 
proje, kış sezonunda ölü bir dönem 
geçiren Sarımsaklı’ya cansuyu 
olacak. 

YÜCEL YILMAZ SAHİP ÇIKTI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Küçükköy Belediye 
Başkanlığı yaptığım dönemde 
hazırlıklarını tamamladığım, 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in 2009-2014 
yılları arasında Küçükköy 

Belediye Başkanlığı yaptığı 
dönemde, ünlü Sarımsaklı 
sahilinin düzenlenmesi için 
fikir babalığını yaptığı dev 
proje Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi ve Ayvalık 
Belediyesi ortaklığında 

yaşama geçiriliyor.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne 
sunduğum proje, belde 
belediyelerinin kapatılmasıyla 
birlikte askıya alındı. Bu dönemde 
sağ olsun Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a 
projeyi anlattım, en az benim kadar 
heyecanlandı, destek verdi, birlikte 
yapılacağının sözünü verdi. Başkan 
Yücel, kısa süre içinde Mimar 
Mehpare Evrenol’a çalışmaların 
başlatılması konusunda talimat 
verdi. Önceki gün de, Sarımsaklı 
sahil düzenleme projesinin 
sunumuna katıldık. Projeye biz de 
teknik ekibimiz ile birlikte katkılar 
koyduk, uyarılar ve düzeltmeler 
yaptık, tekrar bir araya geleceğiz, 
son noktayı koyup start vereceğiz” 
dedi.

TÜRKİYE’NİN YILDIZI OLACAK

Sarımsaklı Plajındaki 1400 metre 
uzunluğundaki alan (Vilayetler 
Kampı’nın sağ tarafından oteller 
bölgesine kadar’ ve 450 metre 
uzunluğundaki ‘Vilayetler Kampı’nın 
sol tarafından MİT Kampı’na 
kadar) olan 2 bin 400 metrelik 
sahil şeridini kapsayan projede 
yaşama geçirilecek olan ayrıntılar 
konusunda Başkan Ergin şu bilgileri 
verdi:

“Proje tamamlandığında sadece yaz 
sezonunda yazlıkçıların gelmesiyle 
renklenen Sarımsaklı bölgesi yılın 
12 ayında da hareketlenecek. 
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
odağı olacak. Sekiz kilometrelik 
kumsalıyla eşi ve benzeri dünyada 
çok az sayıdaki ülkede bulunan 
Sarımsaklı Türkiye’nin  yıldızı 
olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, 
spor alanları (plaj voleybolu, 
mini futbol sahası, basketbol), 
büyük bir meydan, tematik 
parklar, gece pazarı, rekreasyon 
alanları, kafeteryalar, soyunma ve 
giyinme kabinleri ve 750 araçlık 
otoparkıyla muhteşem bir proje 
yaşama geçirilecek. 22 adası, 
tabiat parkları, doğal güzellikleri, 
pırlanta kumsalları, birbirinden 
güzel koyları, zeytini, zeytinyağı, 
sabunu ve mezesiyle gündemde 
olan bölgemiz, tamamlandığında 
Sarımsaklı Rekreasyon Alanı’yla da 
Türk turizminin ilgi odağı olacak.”
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Ayvalık Belediyesi 
mahalleevlerinde kurs gören 
kadınlar, ürettikleri el emeği göz 
nuru hediyelik eşyaları ve takıları 
Altınova Pazaryeri’nde açılan 
stantlarda satarak emeklerini 
kazanca dönüştürüyor. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Kursiyerlerimiz olan 
kadınların emeklerini sürekli 
kazanca dönüştürmek istiyoruz. 
Kursiyerlerimiz hem ürettikleri 
ürünleri sergileme fırsatı 
buluyor hem de satış yapıyor. 
Dolayısıyla emeklerini değerli 
kılmak, üretimlerini görmek için 
mahalleevlerinde yaratılan bu 
güzellikleri paylaşmaya davet 
ediyoruz” dedi.

Dördüncüsünün açılışı geçtiğimiz 
hafta gerçekleştirilen Ayvalık 
Belediyesi mahallevlerinde 
düzenlenen gelir getirici meslek 
kurslarına katılan kadınların el 
emeği göz nuru ürünleri Altınova 
Pazaryeri’nde sergilendi. El 
ürünleri bereler, kazaklar, deniz 

kabuklarından yapılan takılar, 
hediyelik eşyalar, tarhana, 
erişte gibi organik ürünlerin 
satışından elde ettikleri gelirle 
aile bütçelerine destek olan 
kadınlar uygulamadan memnun 
olduklarını dile getirdiler.

Kadınların sosyal yaşamın yanı 
sıra üretim sürecinde de daha 
fazla yer almalarını amaçlayan 
Ayvalık Belediyesi, bir yandan 
mahalleevlerindeki kadınlara 
kurs vererek, bir yandan da 
burada üretilen el işi ürünlerin 
satışına destek olarak aile 
bütçelerine katkıda bulunuyor. 
Ürettikleri el emeği ürünleri 
satarak aile ekonomisine katkıda 
bulunan kadınlar da, emeklerini 
kazanca dönüştürmenin 
sevincini yaşıyor.

KADINLAR ÜRETİYOR, 
AİLE BÜTÇESİ KAZANIYOR
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Ayvalık Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
aşevi, pandemi döneminde de 
yardım eli uzatmaya devam 
ediyor. Koronavirüs önlemleri 
nedeniyle evlerinden çıkamayan 
65 yaş ve üstü vatandaşlarla 
kronik rahatsızlığı bulunanlara 
belirlenen ihtiyaçları 
doğrultusunda destek veriliyor. 
Beş aşçı, beş yardımcı, beş araç 
ve on kişilik personel ile her 
gün düzenli olarak 600 yuvaya 
sıcak yemek ulaştırılıyor. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Belediye aşevinin yılın 365 
günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ücretsiz sıcak yemek hizmeti 
verdiğini söyledi. 
       
Ergin, “Sağlık durumu elverişli 
olmayan vatandaşlarımız 
için, ekiplerimiz tarafından 
belediyemizin temin ettiği 
sefertasları ile evlerine 
servis yapıyoruz. Pandemi 
sürecinde de yardımlar 
aksatılmadan yürütülüyor. 
Ayrıca koronavirüse karşı 
alınan tedbirler doğrultusunda 
kapanan işlerinden dolayı 
istihdam sorunu yaşayanlara, 
maddi durumunda sıkıntı 
çekenlere kampanyamıza gelen 
bağış ve erzaklar ulaştırılıyor” 
dedi.

Aşevi çalışanlarının hijyenik 
kurallara titizlikle uyduğunu, 
yemeklerin aynı hassasiyetle 
yapıldığını, depolama sisteminin 
son derece olumlu koşullara 
sahip olduğunu hatırlatan 
Başkan Ergin, zaman zaman öğle 
yemeklerini aşevinden gelen 
menüden yediğini söyledi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE 
YARDIM ELİ UZANDI
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Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs 
Cihan Şişman Gençlik Merkezi 
içerisinde yer alan Çağdaş 
Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve 
Çocuk Kütüphanesi’nde görme 
engelliler için sesli kütüphane 
kuruldu. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, görme 
engelli vatandaşların, kültürel 
anlamda gelişmesine destek 
vermenin öncelikli görevleri 
arasında yer aldığını söyledi. 
Başkan Ergin, sesli kütüphane 
sayesinde, engelli öğrencilerin 
ders kitaplarını, yetişkin 
bireylerin de arzu ettikleri hikaye 
ve romanları dinleyebileceğini 
belirtti.

Özellikle görme engelli 
öğrencilerin akademik hayatlarını 
desteklemek amacıyla 
oluşturulan sesli kütüphaneden 
Ayvalık’ta yaşayan görme engelli 
vatandaşlar yararlanabilecek. 
İzmir Atatürk İl Halk 
Kütüphanesi’nin bağışlarıyla 
kurulan sesli kütüphanede Türk 
ve Dünya Edebiyatı başta olmak 
üzere çeşitli konularda sesli 
kitaplar yer alıyor. 

Ayrıca görme engelli öğrenciler; 
Ekpss, liseye hazırlık, üniversite 
açık öğretim derslerinin sesli 
kitapları ve “Milli Eğitim Görevde 
Yükselme” kitaplarından 
da yararlanabilecekler. 
Kütüphaneden açık öğrenim 
adalet, edebiyat, sosyal hizmetler 
ve sosyoloji bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenciler de 
faydalanacak. Sesli kitaplar 
sadece engelli raporlarını getiren 
bireylere verilecek. Sesli kitap, 
kullanıcılarının getirdikleri 
usb belleklere aktarılacak. 
Kütüphaneye gelme imkanları 
bulunmayan vatandaşların 
elektronik posta adreslerine We 
Transfer yoluyla diledikleri sesli 
kitaplar iletilecek.

SESLİ KÜTÜPHANE KURULDU
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Park, bahçe ve meydanlara 
kınalı elleriyle çiçek ve fidan 
dikerek yeşil alanlar yaratan, 
kente güzellik katan, yıl 
boyunca ter döken, Ayvalık 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nde çalışan emekçi 
kadınlara anneler günü sürprizi 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’den geldi. 

Küçükköy girişinde Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen dönel kavşak, 
asfalt çalışmaları, bordür ve 
kaldırım düzenlemelerinin 
tamamlanmasının ardından, 
mevsim çiçeği dikmek üzere 
toprak serimi yapan kadınları 
ziyaret eden Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, emekçi kadınların 
anneler gününü kutladı, 

kolaylıklar diledi, yemeni 
armağan etti. 

Sürpriz armağandan mutlu olan 
Ayvalık Belediyesi Parklar ve 
Bahçeler Müdürlüğü çalışanları 
emekçi kadınlar, çalıştıkları 
sırada gelen sürpriz armağan 
ve anneler günü kutlaması 
karşısında duygulu anlar yaşadı.

ÇAMSAKIZI 
ÇOBAN ARMAĞANI 

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
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Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent 
Konseyi öncülüğünde, Cunda (Alibey) 
Adası’na yapılmak istenilen bina ile ilgili 
Cunda Su Ürünleri Kooperatifi önünde 
sivil toplum örgütleri temsilcileri, 
vatandaşlar ve balıkçıların katılımıyla 
basın açıklaması yapıldı. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Cunda (Alibey) Adası’nda, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’na yapılmak 
istenilen binanın planlandığı alanın, 
Ayvalıklı balıkçıların sığındığı tek 
barınak olan Alibey Adası barınağının 
içerisinde kaldığını belirtti. Başkan 
Ergin, tahsis edilen alandaki plan 
değişikliğiyle inşaat yapılmasının 
önünün açılmasını kabul etmenin 
mümkün olmadığını söyledi. 

Başkan Ergin, “Ayvalık Belediye 
meclisimiz özel güvenlik bölgesi amaçlı 
imar plan değişikliğini ocak ayında 
yapılan meclis toplantısında oybirliğiyle 
reddetmiştir. Konu itibariyle yapılmak 
istenilen kısım, zaten tek olan balıkçı 
barınağının kullanım kapasitesini 
yüzde elli oranında düşürecektir. 
Ayvalık’ımızın tek balıkçı barınağı tam 
kapasite ile çalışmasına rağmen gelen 
talepleri zorlukla karşılamaktadır. Kıyı 
kenti olan Ayvalık’ımızda balıkçıkla 
geçimini sağlayanların barınma 
sorununa engel olacak bu plan 

değişikliğini kabul etmek mümkün 
değildir” dedi.

21 Mayıs tarihinde yaşanan fırtınada 
barınak yokluğu nedeniyle onlarca 
teknenin parçalandığını, çok büyük 
maddi ve manevi zararlara neden 
olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, 
yeni balıkçı barınaklarının yapılması 
için mücadele edilirken, iki yıldır 
girişimlerde bulunulurken, tek balıkçı 
barınağının kapasitesinin yarı yarıya 
düşürülmesini kabul etmenin mümkün 
olmadığını dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık halkı 
olarak asker ve orduyla kimsenin bir 
sıkıntısının olmadığını, Kuva-yi Milliye 
kenti olan Ayvalık’ta askerin baş tacı 
edildiğini ifade eden Başkan Ergin 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ayvalık’ın sadece mevcut bir balıkçı 
barınağı var. Onu da kaybetmek 
üzereyiz. Bu konu Cunda’nın 
trafiğini etkileyecek, Cunda’nın 
silüetini de bozacak. Diyoruz ki, 
doğal güzellikler bozulmasın. Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’na tahsis 
edilen arazinin 3. Derece Sit Alanı 
olduğunu da unutmayalım. Ayrıca, 
yapının kent dokusuna zarar vereceği 
apaçık ortada. Stratejik açıdan açık 
denizde daha uygun bir yer bakılabilir. 

Binanın yapılması durumunda, 
Ayvalık turizmi başta olmak üzere 
tüm alanlarda kentin olumsuz yönde 
etkileneceğini bugünden görüyoruz. 
Kamuya açık olan 3361 sayılı Kıyı 
Kanunu’nun yapılanmanın yasakladığı 
bölgelerden olup, bu nedenle bu 
tesisin yapılması uygun değildir. Bu 
parsel 1. Derece Doğal Sit alanında 
değildir. Ancak 3. Derece Sit alanında 
kaldığından bu büyüklükteki bir bina 
koruma kararlarına uymamaktadır. 
Bu büyüklükte bina Cunda Adası’nda 
mevcut değildir.”

Bu alanda yapılacak binanın balıkçı 
barınağının kapasitesini düşüreceğini, 
mendireğin bulunduğu bölgenin, 
balıkçıların kullanımına güvenlik alanı 
nedeniyle kapatılacağını vurgulayan 
Başkan Ergin, “Bu tesisin ilçemizin 
kıyılarının açık denize bakan yönünde 
yapılmasının kıyı kontrolü ve yurt 
güvenliği açısından daha uygun 
olacağı görüşündeyiz. Şu anda sahil 
güvenlik gemilerinin bu alana girmesi 
mümkün değildir. İskele kullanımı 
devam edecektir. Bu tesisin bu alanda 
yapılması sosyolojik, ekolojik, güvenlik 
ve korumacılık ilkeleri, planlama tekniği 
yönünden uygun değildir, kabul etmek 
mümkün değildir. Başka Ayvalık yok” 
diye konuştu.

BAŞKAN ERGİN: 
“AYVALIK’IN TEK BALIKÇI BARINAĞININ  
KAPASİTESİ YÜZDE ELLİ AZALACAK.”

21 Mayıs tarihinde yaşanan fırtınada barınak yokluğu nedeniyle 
onlarca teknenin parçalandığını, çok büyük maddi ve manevi 
zararlara neden olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, yeni balıkçı 
barınaklarının yapılması için mücadele edilirken, iki yıldır 
girişimlerde bulunulurken, tek balıkçı barınağının kapasitesinin yarı 
yarıya düşürülmesini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.
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Doğuş Pirina Fabrikası’nın Ayvalık’ta 
yarattığı çevre kirliliği, Ayvalık 
Belediyesi tarafından Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine 
taşındı. Mecliste okunan çevre sağlık 
komisyon raporunda fabrikanın 
kentte yaşattığı çevre kirliliği tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne serildi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Ayvalık’a gidip tesisi 
yerinde gördüğünü belirterek fabrikanın 
standartlarını yükseltmesi gerektiğini 
söyledi. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
“Bu haliyle, çevre kirliliği ve yaydığı 
koku nedeniyle fabrikanın faaliyetine 
devam etmesine Balıkesirliler olarak 
müsaade etmemiz mümkün değil. Bu 
konuda meclis kararı almak gerekiyorsa, 
kime şikayet edilecekse, ne gerekiyorsa, 
ne yaptırım uygulanacaksa uzman 
arkadaşlardan destek alalım. Hukuk 
mücadelesi neyse yapalım” dedi.

Gerekirse mühür, gerekirse yıkım

Sanayi tesislerine karşı olmadığını, 
ancak fabrikanın yetersizliklerinin çok 
fazla olduğunu dile getiren Başkan 
Yılmaz, tesisin kapasite aşımına gittiğini, 
filtrelerinde bir sıkıntının ortada 
olduğunu söyledi. Yılmaz, “Çevreye bu 
kadar zarar vermesi kabul edilemez. 
Ayvalık Belediyesi’nin açmış olduğu 
davalara biz de taraf olalım. Bu kabul 

edilemez, gittim, gördüm, çevre kirliliği 
ve koku var orada. Bir şekilde çözülmesi 
lazım. Yasal mevzular neyse, sonuna 
kadar kullanalım. Bizim hukukçularımız 
Ayvalık Belediyesi hukuk müşavirleriyle 
görüşsün. Fabrika olması gereken 
standartlarda değil. Bir arıza, koku ve 
pisliği var, arıtmaları yeterli değil. Bunun 
üstüne sonuna kadar gidelim. Ya nizami 
çalışacak ya da ruhsatı iptal edilecek 
noktaya getirilecek. Çevre faciası gibi 
Ayvalık’ın üstünde duruyor. Bununla 
ilgili kökten çözülecek hamleler 
yapılsın. Komisyon raporunda kaçak 
yapılaşmadan söz ediliyor, suç işlendiği 
raporda yer alıyor. Gerekli yaptırımların 
uygulanmasına karar verelim, gerekirse 
mühür, gerekirse yıkım” diye konuştu.

O kokuya bir maruz kalın, inanın 
katlanılacak gibi değil 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, hukuksal sürecin devam ettiğini 
hatırlatarak, çevre sağlık komisyonunun 
yerinde inceleme yaptığını hatırlatarak, 
“Tesis gece çalıştığı bir anda Ayvalık’a 
gelin ve görün. O kokuya bir maruz 
kalın, inanın katlanılacak gibi değil, 
verdiği zararlar ortada. Bu fabrikanın 
buradan taşınması gerekiyor. Tüm 
ülkeden, nereden buluyorsa burada 
işliyor, pisliğini Ayvalık’a bırakıyor. 
Kentin sırtında bir ucube yapının verdiği 

zarar tahammül edilemez. Türkiye’nin 
her tarafından hammadde geliyor 
haddinden fazla işlendiği için duvar 
patladı. Tutanaklar tutuldu bu süreç var. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve 
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunuldu. Ayvalık halkını 
temsil eden Ayvalık Belediyesi olarak 
fabrikanın çevre-işletme izninin iptali 
talebi ile İdare Mahkemesi’ne dava 
açıldı” dedi.

Normalden çok posa ve karasu

Çevre komisyon üyeleri söz alarak 
Ayvalık’ın göbeğinde böyle bir tesisin 
yarattığı zarar konusunda görüş bildirdi. 
Üyeler, ürettiği yağ miktarına göre 
ruhsatlandırıldığını, tesise şu anda 
zeytinyağı elde ettiği teknolojisine göre 
normalden iki kat fazla pirina geldiğini, 
hammadde miktarı arttığı için de çok 
büyük oranda posa ve karasu salınımı 
yapıldığını dile getirdiler. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Doğuş 
Pirina Fabrikası’nın ruhsatsız yapılaşma 
ve çevreye verdiği zararlar ile ilgili 
olarak konunun Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının takibi amacıyla Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na 
gönderilmesine karar verdi. 

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ DOĞUŞ 
PİRİNA HAKKINDA HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 
87’nci yıl dönümü kutlandı. 

Program, Ayvalık Karayolları 
29’uncu Şube Şefliği 
bahçesinden başladı. Atatürk’ün 
ilçeye giriş yaptığı güzergah 
üzerinden gerçekleştirilen 
yürüyüşe Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Garnizon Komutanı 
Personel Albay Ertan Tutar, 
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup 
Komutanı SG.KD. Binbaşı Sadun 
Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, 
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı 
Kürşat Albayrak Ayvalık İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Güner 
Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Kültür ve Dayanışma 

Vakfı Ayvalık Şube Başkanı 
Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, 
siyasi parti ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri katıldı. 

Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleştirilen tören, saygı 
duruşu ve istiklal marşı ile 
devam etti. Çelenk sunumu ve 
vatandaşların Atatürk anıtına 
çiçek sunumunun ardından 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin yaptığı konuşmada, 87 
yıl önce, bugün Ayvalık’a gelip 
bu toprakları ziyaret eden 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün güzergâhından 
yürüyerek halkın karşısına 
gelmekten duyduğu mutluluğu 
dile getirdi.  

Başkan Ergin konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Maalesef 
uzunca bir süredir görkemli 

bayram kutlamalarımızı, 
yürüyüşlerimizi pandemi 
nedeniyle yapamıyoruz. 13 
Nisan’da Atatürk’ün Ayvalık’a 
gelişiyle etkinlik ikinci kezdir 
kısıtlı şartlarda anılıyor. 
Umuyorum kısa sürede bu 
durumdan kurtuluruz. 13 Nisan 
1934 günü Atatürk Ayvalık’a 
13 Nisan Caddesi’nin başında 
arabasıyla yanaşmış, Ayvalık 
halkı büyük bir coşku ile 
etrafını sarmış ve caddede yol 
boyuna bir kırmızı halı serilmiş. 
Gazi Mustafa Kemal halıyı 
kaldırtarak halkının yanında saf 
tutmuş ve birlikte yürüyerek 
belediye binasına kadar gelmiş. 
Tabii ki bu esnada, Atatürk’ü 
görebilmenin, bir ulusu diriltmiş 
lidere yakın olabilmenin büyük 
coşkusu bütün Ayvalık’ta 
hissedilmiştir. Fakat hissedilecek 
başka bir şeyin yokluğunu 

ATATÜRK AYVALIK’TA
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duyuyoruz bu günlerde. 
Şatafattan, korumalardan uzak, 
halkın yanında halkla beraber 
kol kola yürüyen liderleri özler 
olduk. Bir milleti uyandırmış, 
memleketin batıdaki bu nadide 
ilçesini ziyaret ederken halkıyla 
beraber bu yolda yürümüştür. 
Örnek almamız gereken bu 
hassasiyet ve bu birliktelikle 
Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkışı, 
kurulduktan sonraki kısa 
zamanda kat ettiği mesafenin 
sebebidir.  Bu şiar ile bizler de 
görevimiz süresince Ayvalık 
için daha iyiye, daha da iyiye 
gitmeye çalışacağız ve bunu 
değerli Ayvalık halkıyla aynı 
yolda yürüyerek yapacağımıza 
inancım tamdır.  Bu anlamda tek 
örneğimiz 87 yıl önce buraya 
adımını atan, bizleri onurlandıran 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. 
O’nun direncidir, çalışkanlığıdır, 
vatan sevgisidir. Bizler gibi 
yerel yöneticilere, devlet adına 
çalışanlara bu hissiyatı yaşatan 
Gazi Mustafa Kemal’i saygı 
ve minnetle anıyor, bugün de 
bize aynı heyecanı ve sevinci 
yaşattığınız için 
Paşa’m memleketimize iyi ki 
gelmişsiniz hoş gelmişsiniz 
diyorum.”
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KÖY ENSTİTÜLERİ 
AYVALIK GÜNDEMİNDE

Türkiye’nin en önemli 
eğitim ve aydınlanma 

modeli olarak bilinen Köy 
Enstitüleri, kuruluşunun 

81’inci yılında Ayvalık 
Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde, dört gün 
boyunca, Vural Sineması 
Nejat Uygur Sahnesi’nde 
“Fikir ve Kültür Günleri” 

adı altında tekrar eğitim, 
bilim ve sanat başlıkları 

ile gündeme taşındı. 

Soldan sağa Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Nebil Özgentürk ve Mesut Ergin
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Türkiye’nin en önemli eğitim 
ve aydınlanma modeli olarak 
bilinen Köy Enstitüleri, 
kuruluşunun 81’inci yılında 
Ayvalık Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde dört gün boyunca 
Vural Sineması Nejat Uygur 
Sahnesi’nde “Fikir ve Kültür 
Günleri” adıyla, tekrar eğitim, 
bilim ve sanat başlıkları ile 
gündeme taşındı. 

Etkinliğin son gününde 
gazeteci, yazar ve belgesel 
yönetmeni Nebil Özgentürk 
moderatörlüğünde, Yeni 
Kuşak Köy Enstitüler Derneği 
Genel Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Kocabaş ve Ayvalık 

Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Köy Enstitüleri modelini 
konuştu. Panel öncesi Nebil 
Özgentürk’ün hazırlayıp 
seslendirdiği “Kısa bir yolculuk 
ama uzun bir yürüyüştü Köy 
Enstitüleri” konulu belgeselin 
sunumu yapıldı. Bir Köy 
Enstitüsü öğretmeninin çocuğu 
olan Yeni Kuşak Köy Enstitüler 
Derneği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Kocabaş, enstitünün 
kuruluşunu, amaçlarını ve 14 
yıl boyunca Türkiye eğitimine, 
gençliğine kattığı değeri anlattı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin de, Köy 
Enstitüleri modelinin bir 

benzerinin Ayvalık’ta yaşama 
geçirildiğini söyledi. Başkan 
Ergin, “Mahalleevleriyle, 
kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 
kooperatif ile çocuklara, 
gençlere ve kadınlara çok önemli 
desteklerimiz oldu. Köylerimizde 
çiftçinin emeğini, ürettiklerini 
kooperatifimizin satış 
mağazasında değerlendirdik. 
Kadınlarımız aldıkları eğitim 
sayesinde ürettikleri ürünleri 
kooperatife satarak aile 
bütçelerine önemli katkılar 
sağladı. Eğitim modellerinin 
sürekli tartışma konusu olduğu 
ve değişikliğe uğradığı bu 
günlerde Köy Enstitüleri’nin 
çok kısa sayılabilecek yaşam 
pratiğinin hala özlenen bir eğitim 
modeli olarak tartışılması çok 
önemli. Enstitüler açık olsaydı 
keşkelerimiz olmayacaktı” dedi. 

Arıcılıktan fidan dikimine, Akkız 
ekiminden dikiş nakış kursuna 
kadar 600’den fazla kişiye 
eğitim verildiğini, çoğunun gelir 
getirici kurslar olduğunu anlatan 
Başkan Ergin şöyle devam etti: 
“Yapmaya çalıştıklarımızdan 
biri de mahalleevlerinde alınan 
kurslar ile edinilen bilginin 
kooperatifte kullanılması. Diğer 
kooperatifler ile ürün değişimi 
ve satışı konularında yol aldık. 
Zeytinyağı olarak dünyanın en iyi 
nefasetteki zeytinyağlarından ilk 
beşteyiz. Zeytinden yağ üretmek, 
zeytinin bakımı, ürün kalitesini 
artırma, dünyada zeytin toplama 
konusunda gelişen teknolojiler 
gibi konularda eğitimler verildi. 
Yerelin ürününü yerelde 
öğrettik. Mahalleevleri bizim için 
halkevleri gibi düşünülebilen 
ama belgelendirmeye yönelerek 
bazı eğitimleri mahalle arasına 
götürmekle ilgili bir çalışma oldu. 
Tüm bu çalışmaları yaparken de 
Köy Enstitüsü modelini örnek 
aldık.”
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İLK KURŞUNUN ATILIŞININ 
102. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
29 Mayıs 1919 tarihinde, Yarbay Ali 
Çetinkaya komutasındaki 172. Alay 
tarafından ilk kurşunun atılmasının 
102. yıldönümü Ayvalık Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen törenle 
kutlandı. 

Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan’ın yanı sıra, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Garnizon Komutanı Personel 
Albay Ertan Tutar, Cumhuriyet 
Başsavcısı Kürşat Albayrak, daire 
amirleri, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, 
şehit aileleri ve vatandaşların 
hazır bulunduğu törende Ayvalık 
Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı 
ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin 
Atatürk anıtına sunumu gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
kutlamaya katılanlara şöyle seslendi: 

“29 Mayıs 1919’da 172.Alay Komutanı 
Yarbay Ali Çetinkaya ve birliği tarafından 

ilk kurşunun atılmasından sonra, Türk 
ulusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 

tam 3,5 yıl emperyalizme direnerek 
vatanı düşmandan temizlemiş, 
Ayvalık’ımız Yunan işgalinden 15 Eylül 
1922 de kurtulmuştur. 3,5 yıl süren 

düşman işgalinde Ayvalık, çok zor 
günler ve yıllar geçirmişti. Yıkık binalar, 
bitmiş bir ticaret, ağır hasar görmüş bir 
şehir. Peki, ne yaptı Ayvalık halkımız? 
Yıkık binayı da onardı, yıkılmış umutları 
da. Savaşın hasarını dişiyle, tırnağıyla, 
zeytinindeki hasadıyla yok etti, 

yeniden ayaklandı. Bu topraklarda 
sırtında teçhizat taşıyan analarımıza 
ne borçluysak bir o kadar da o 
kötü günlerden Ayvalık’ı ayağa 
kaldıran atalarımıza dedelerimize 
borçluyuz. Yine gün Kurtuluş 
Savaşı’ndaki gibi birlik günüdür. 

Yine evimize, bağımıza, zeytinimize, 
tarihimize, esnafımıza, turizmimize 

sahip çıkarak birlik olarak kalkınma, 
ayaklanma zamanıdır. Bu coğrafyada 
yaşayan, yaşamında Ayvalık olan, bugün 
de bizimle birlikte bu coşkuyu paylaşan 
herkese sesleniyorum. 29 Mayıs 
1919’un acı işgal gününü unutmayalım 
ama 15 Eylül 1922 Ayvalık’ın kurtuluş 
gününü de daima bayram olarak 
kutlayalım.”
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ayvalık 
şehitlikler anıtında düzenlenen törene 
katıldı, ardından heyet ile birlikte 
Ayvalık ve Altınova kabristanları ziyaret 
edildi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüaslan, Garnizon Komutanı 
Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey 
Ege Grup Komutanı SG.KD. Binbaşı 
Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık 
İlçe Emniyet Müdür Vekili Savaş Sağtaş, 
Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Türkiye 
Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve 

Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı 
Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, siyasi 
partiler ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin hazır bulunduğu törenler 
saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk 
koyma merasimiyle sonlandırıldı.

Belediye Başkan Mesut Ergin, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü nedeniyle yayımladığı mesajda 
şunları söyledi: 

“Bir millet düşünün ki; on yıllık süreçte 
beş büyük savaş yaşamış. Eli silah tutan 
erkek nüfus hiç durup dinlenmeden 

cepheden cepheye koşmuş. Nice vatan 
evladı bu topraklar uğruna koşulsuz 
canlarını vermiş. Geride kalan ana, 
baba, evlatlarının nerede savaştığından 
bile bihaber, dilde dualarla yollarını 
gözlemiş. Ülkenin doğusunda buz 
gibi bir iklimde Rus’larla Sarıkamış’ta 
savaşırken, aynı anda yeni bir cephe 
batıda Çanakkale’de açılıyor. Güzel 
Anadolu’nun batısı da doğusu da 
yangın yeri. Çanakkale’de 18 Mart 
1915 Deniz Zaferi’nin kazanılmasından 
sonra, düşman karaya çıkmış ve tarihin 
en kanlı savaşı meydana gelmişti. 
Bu savaşta tüm dünya devletleri, 
yeryüzünün en büyük savaş dahisi ve 
komutanı, Türklerin lideri Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ismini duydu 
ve hiç silinmemecesine beyinlerine 
kazındı. Bizim 250 bin şehidimize 
karşılık, itilaf devletlerinin 252 bin 
kaybı Gelibolu Yarımadası’nı ve Ege 
Denizi’ni kana bulamıştı. 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü acı dolu ama dimdik ve 
onurlu duruş sergilediğimiz tarihimizi 
bir kez daha hatırlayalım. Yoklukları 
öteleyip olmazları olur yapan başta 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, ülkemizin bekaası ve 
onuru için Yemen, Trablus, Balkan’lar, 
Sarıkamış ve Çanakkale’de, kurtuluş 
mücadelemiz sırasında Anadolu 
topraklarında, Kore ve Kıbrıs’ta, terörle 
mücadele ettiğimiz sınırlarımız içinde ve 
sınırlarımız dışında şehit düşen asker, 
polis ve diğer güvenlik güçlerimize 
Allah’tan rahmet dilerim ruhları şad 
olsun.”

ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİ İÇİN 
AYVALIK’TA ANMA 
TÖRENİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 

Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ayvalık 
şehitlikler anıtında düzenlenen törene 

katıldı, ardından heyet ile birlikte 
Ayvalık ve Altınova kabristanları 

ziyaret edildi. 
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 12 olan 
“Mavi Bayrak” sayısı, bu yıl Ayvalık Belediyesi’ne 
ait iki plajın daha ilave edilmesiyle birlikte 14’e 
yükseldi. 

İki yılda, belediyenin “Mavi Bayrak” sayısını 
birden beşe çıkarmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Bu yıl ilk kez “Mavi Bayrak” 
alan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum 
Adası Plajı’nın onur belgelerini Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ege Koordinatörü 
Doğan Karataş’ın elinden aldık. Geçtiğimiz yıl 
mavi bayrak alan; Duba, Kapri ve Paşa Limanı 
plajlarının bu yıl da “Mavi Bayrak” almasıyla 
birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü’ne ait Mavi Bayraklı plaj sayımız beşe 
yükseldi” dedi.

Ayvalık’ın en fazla mavi bayrağın dalgalandığı 
ilçe olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Ayvalık adına çok mutluyuz. Hem 
şanslıyız hem de sorumluluklarımız var. Mavi 
bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede 
devam edebilmesi için hepimize büyük görev 
düşüyor. Bize emanet edilen Ayvalık’ımıza sahip 
çıkmak ve korumak en önemli görevimiz” dedi.

İKİ MAVİ
BAYRAK DAHA
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İKİ MAVİ
BAYRAK DAHA



AYVALIK BÜLTENİ

68

AYVALIK BÜLTENİ

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

Ayvalık Belediyesi 
mahalleevlerinde Ayvalık 
Dent Diş Polikliniği 
işbirliğiyle, talepte bulunan 
15 yaşına kadar olan 
çocuklara ücretsiz diş 
taraması yapılmaya başlandı. 
Diş taraması yaptırmak 
isteyen aileler çocukları için 
mahalleevlerinin 0 552 771 
19 45 numaralı telefonundan 
randevu alabilecek. 

Taramayı gerçekleştiren 
poliklinik yetkilileri, ilçe 
genelinde sürdürülecek 
olan taramalardan 15 
yaşına kadar olan Ayvalıklı 
çocukların ücretsiz 
yararlanacağını duyurdu. 
Yetkililer, “Çocuğunuzun diş 
fırçalamasını istiyorsanız, 
kendiniz dişinizi fırçalayın” 

diyerek anne ve babalara 
uyarıda bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, ücretsiz 
diş taraması ile ilgili 
başlattıkları çalışmanın 
çok büyük ilgi gördüğünü 
belirterek, çocukların bu 
kampanyadan yararlanması 
için anne ve babalara 
çağrıda bulundu. Başkan 
Ergin, “Mahalleevlerimizde 
vatandaşlarımız için ücretsiz 
ağız ve diş taraması başlattık. 
Çocuklarımız bundan sonra 
hayata sağlıkla gülümseyecek. 
Biz vatandaşlarımızın 
sağlıklı ve huzur içinde 
yaşamasını istiyoruz. Bunun 
için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

HAYDİ ÇOCUKLAR 
DİŞ TARAMASINA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal 
medya hesabından ‘30 Mart’ta kırmızı 
çizgimizi çekiyoruz’ paylaşımının ardından 
Ayvalık’ta da ‘Kırmızı çizgi’ uygulamasına 
başlandı. Yayalara öncelik tanınmasına 
dikkat çekilen uygulama kapsamında, 
belediye ekipleri yaya geçitlerindeki 
beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı 
renge boyamaya başladı. İçişleri Bakanlığı 
tarafından yaya önceliğini vurgulamak 
amacıyla başlatılan “30 Mart’ta Kırmızı 
Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması 
kapsamında Ayvalık genelinde yaya 
yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme 
çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde 
gerçekleştirilen farkındalık törenine 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe 
Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Güneş 
Eliş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete 
Erbatur, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, siyasi 
parti temsilcileri, STK’lar, oda başkanları 
ve Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencileri 
katıldı.

YAYALARA KIRMIZI ÇİZGİ
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TEMİZ ÇEVRE İÇİN 
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in destek verdiği “Daha Temiz 
Bir Ayvalık Mümkün” sloganıyla 
çevre temizliği etkinlikleri aralıksız 
sürdürülüyor. Ayvalık Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
yıl boyunca haftanın yedi günü 
gerçekleştirdiği mıntıka temizliği 
çalışmalarına çevre gönüllüleri de 
destek vermeye devam ediyor. 
Ayvalık Belediyesi ile “AyvalıkBurda 
Basın Yayın Grubu” işbirliğinde 
Sarımsaklı Murat Reis mevkiinde 
dip bucak çevre temizliği yapıldı. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, vatandaşların sağlıklı ve temiz 
bir kentte yaşamalarını sağlamak 
için her türlü olanağı seferber 
ettiklerini söyledi. 

Çevreye olduğu kadar kendine 
de duyarsız insanlar tarafından 
gelişigüzel çevreye atılan, naylon 
torbalar, cam şişeler, çikolata, 
bisküvit gibi yiyeceklerden arta 
kalanlar çevre temizliğine katılan 
doğaseverler tarafından titizlikte 
temizlendi.
Sadece çevre temizliğiyle 
yetinmediklerini, dezenfektan 
çalışmalarıyla Ayvalık’ın her 
karışının ilaçlandığını bu çalışmaların 
kesintisiz devam ettiğini ifade 
eden Belediye Başkanı Mesut 
Ergin,”Çevreye olduğu kadar 
kendine de duyarsız insanlar 
tarafından gelişigüzel çevreye 
atılan, naylon torbalar, cam şişeler, 
çikolata, bisküvit gibi yiyeceklerden 
arta kalanlar ekiplerimiz tarafından 
titizlikle toplanıyor. Hemen her ay 
orman içlerine, parklara, deniz ve 
yol kenarlarına, ağaç diplerine atılan 
çöpleri toplamak için sivil toplum 
örgütleri ve vatandaşlarla işbirliği 
yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
çevre temizliği etkinliklerine çok 
sayıda hemşehrimiz gönüllü olarak 
güç katıyor. Evimizde ne kadar çok 
temizliğe dikkat ediyor ve düzenli 
olarak temizliyorsak, yaşadığımız 
kenti de aynı şekilde temiz 
tutmalıyız” dedi.

EL ELEEL ELE
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, sektörün, ekoturizm boyutunda 
gelişme kaydetmesi ve çeşitlendirilmesi 
amacıyla, alternatif turizm çeşitlerinden 
bir tanesinin “Ornitoturizm” kuş 
gözlemciliği olduğunu belirtti. Başkan 
Ergin, kuş gözlem rotasının Ayvalık’ta 
geliştirilmesi için İda Madra Jeoparkı 
Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler 
Birliği öncülüğünde çalışmalara kısa 
süre içinde başlamayı planladıklarını 
söyledi. 

Başkan Ergin, “Kentimizin, deniz, kum, 
güneş turizmimizin yanı sıra tarih 
ve doğa turizminin de gelişmesi için 
destek olan tüm paydaşlarla işbirliği 
yapmaya devam edeceğiz. 22 adası, 
koyları, Tabiat Parkı ile dünyada çok 
özel bir konumda yer alan kentimizde 
kuş gözlem noktaları oluşturmak için 
Balıkesir Belediyesi ile Bergama, Ezine 
ve Ayvacık’ın aralarında bulunduğu 
23 belediye işbirliğinde çalışmalara 
başlanacak. Doğaya dayalı bir turizm 
çeşidi olmakla beraber ekoturizm 
faaliyetleri arasında yer alan kuş 
gözlemciliği, maddi getirisi yüksek bir 
turizm çeşidi. İlerleyen zamanlarda 
alternatif turizm çeşitlerindeki yerini 
daha da önemli bir hale getirecek” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı 
Hizmeti Belediyeler Birliği’nin Balıkesir 
Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı’nda 
düzenlenen olağan meclis toplantısına, 
meclis üyeleri, İbrahim Mühürdaroğlu, 
Onur Satıcı ve Mehmet Sarı ile birlikte 
katıldı. Toplantıda encümen üyeliğine 
tekrar seçilen Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ayvalık’ta “Ornitoturizm Kuş 
Gözlem Rotası” oluşturulmasının 
planlandığı duyurdu. 

İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı 
Hizmeti Belediyeler Birliği’ne; 
Çanakkale’nin ilçeleri; Ezine ve Ayvacık 
Belediyeleri ile İzmir’den de Bergama 
Belediyesi yeni üyeler olarak katıldı. 
Ayvalık’ın devam eden “Endüstriyel 
Peyzaj” konulu UNESCO yolculuğunun 
yanı sıra toplantıda İDA Madra 
Jeoparkı’nın UNESCO geçici listesine 
alındığı bildirildi.

AYVALIK’TA KUŞ GÖZLEM 
ROTASI OLUŞTURULACAK
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SİVRİSİNEKLE KESİNTİSİZ 
MÜCADELE

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe 
genelinde çöp konteynerleri, foseptikler, 
su birikintileri, süs havuzları, bodrumlar, 
kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları ve 
larvaların üreyebileceği tüm alanlarda yıl 
boyunca sivrisinekle mücadeleyi kesintisiz 
sürdürdüğünü söyledi. Başkan Ergin, 
haşere ilaçlarını, doğal dengeyi gözeterek, 
çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik 
ürünlerden özellikle tercih ettiklerini 
hatırlattı.

10-20 günlük periyot

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, 
nüfusun katlanacağını hatırlatan Başkan 
Ergin, vatandaşların sezonu huzur içinde 
geçirmelerini sağlamak amacıyla görevli 
ekiplerin 10 ve 20 günlük periyotlarla 
tespit edilen noktaların tümünde larva 
mücadelesi için ilaçlama çalışmasını yaz 
kış demeden yürüttüğünü söyledi. Bahar 
mevsiminin geride kaldığını ve haziran ayı 
ile birlikte sıcakların bastıracağına değinen 
Başkan Ergin, larvaların üremesinin önüne 
geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. 

Kış aylarında da hız kesilmedi

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her gün 
kış aylarında özellikle kapalı ve sulak 
alanlarda üremenin engellenmesi için 
larva mücadelesini aralıksız sürdürdük. 
Ayvalık’ta kış ayları için potansiyel üreme 
alanlarını belirledik ve haritalandırdık. 
Kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler 
tarafından yapılan kontrollerle yeni 
potansiyel üreme alanları da tespit edildi, 
bu rakamları sürekli güncelliyoruz” dedi.

Potansiyel üreme alanları belirlendi

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü 
Göksel Aktaş, belirlenen sulak alanlarda 
ekiplerin kış aylarından başlayarak yıl 
boyunca sivrisinek gelişim periyodunu 
da dikkate alarak ilaçlama yapıldığını 
söyledi. Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, 
her türlü durgun suda ve her mevsimde 
üreyebileceğini hatırlatan Göksel, 
“Hamam böceğiyle mücadelede zorunlu 
olarak kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç 
uyguluyoruz. Okul ve hastane gibi resmi 
kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve 
dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli 
aralıklarla yapıyoruz” dedi.
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300 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
21-26 Mart Orman Haftası 
nedeniyle Ayvalık’ta 300 fidan 
toprakla buluştu. Sakarya 
İlkokulu öğrencilerinin de 
katıldığı dikim töreni Cennet 
Tepesi sırtlarında on dönümlük 
arazide gerçekleştirildi. 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalık Tarım İlçe Müdürü Zeki 
Volkan Oral ve vatandaşlar 
çam fidanı dikerek bölgenin 
ağaçlandırılmasına katkı 
sağladı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, ekolojik 
dengenin bozulduğunu, 
iklim değişikliklerinin ve su 
sorununun artık çok yaşanır 
olduğunu belirterek, yaz ve 
kış aylarında beklenmedik 
meteorolojik olayların 

görüldüğünü söyledi. Doğaya 
yapılması gereken en önemli 
katkının çıplak alanların hızlı 
bir şekilde ağaçlandırılması 
olduğunu vurgulayan Belediye 
Başkanı Ergin, “Su sorunu 
gündemde. Orta Anadolu’yu 
15-20 yıl içerisinde kuraklık 
bekliyor. Biz belediye olarak, 
ilçemiz genelinde etap etap 
ağaçlandırma alanlarını 
tamamlama çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Orman Haftası 
nedeniyle birlikte olalım, hem 
kamuoyunun dikkati çekelim 
hem de hepimizin diktiği birer 
fidanımız olsun istedik” dedi.
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Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüaslan ve Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’in girişimleri 
sonuç verdi; Karakoç Deresinin 
sulak alan statüsünde kalmasına 
karar verildi. Ayvalık’ta Altınova 
Mahallesi sınırları içerisinde kalan 
Karakoç deresi mahallinin sulak 
alan statüsünden çıkarılması 
gündemiyle toplanan Tarım ve 
Orman Bakanlığı İl Mahalli Sulak 
Alan Komisyonu, mevcut statünün 
korunmasının uygun olacağına 
karar verdi. 

380 dekarlık sulak alan

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2’nci 
Bölge Müdürlüğü, Balıkesir 
Şube Müdürlüğü tarafından 
Vali Yardımcısı Mitat Gözen 
başkanlığında düzenlenen 
toplantıya komisyon üyesi olarak 
katılan Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüaslan ve Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin 
sevindirici haber ile döndü. 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 380 
dekarlık alanın, sulak alan olarak 
tescil edildiğini belirterek, sulak 
alan statüsünün korunmasının 
uygun olacağı şeklinde alınan 
karardan Ayvalık halkı adına büyük 
bir mutluluk duyduğunu söyledi.

İzlenmeye devam edilecek

Sulak alanda envanter sayılarındaki 
son yıllarda yaşanan değişimin 
bir süre daha bilimsel verilerin 
toplanarak izlenmesinin yerinde 
olacağı konusunda karar alındığını 
vurgulayan Başkan Ergin, “İzleme 
çalışmalarında üniversitenin ilgili 
bölümünden destek alınacak. 
Karakoç Deresi Mahalli Sulak 
Alanına ait 380 dekarlık alanıyla 

birlikte, alanı etkileyebilecek 
çevre bölgeleme çalışmalarının 
bir an önce yapılması maksadıyla 
katılımcı diğer kurumlardan 
personel görevlendirilerek il şube 
müdürlüğü koordinasyonunda 
çalışmaların yapılmasıyla mevcut 
statünün korunmasının uygun 
olacağına karar verildi” dedi.

Eşsiz güzellikler barındırıyor

Dokuz tescilli sulak alanın 
ikisinin Ayvalık’ta bulunduğunu 
hatırlatan Başkan Ergin, “Orman 
ve Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 

Ayvalık kuş gözlem topluluğunun 
yapmış olduğu çalışmalarda 172 
kuş türü tespit edildi. Tatlı su ile 
deniz suyunun karışması sonucu 
oluşan kumul ve tuzul bitki örtüsü 
mevcut. Karbon, azot, fosfor 
ve kükürt dengesini sağlayan 
sazlıklarla birlikte 30’a yakın farklı 
tür bitki çeşidini barındırıyor. 
Ayvalık Tabiat Adaları Parkı, zeytin 
alanları, kıyı şeridindeki kumu, 
fıstık çamları gibi eşsiz güzelliklere 
sahip. Mahalli öneme sahip 
sulak alanlar da bu güzelliklerin 
içindedir” dedi.

“KARAKOÇ DERESİNİN SULAK 
ALAN STATÜSÜ KORUNACAK”
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AYVALIK’IN
GURURU OLDU
Ayvalık’ta doğup büyüyen, 16 
Türkiye şampiyonluğu, dokuz 
Balkan madalyası, uluslararası 
madalyalar ve branşında çok 
sayıda Türkiye rekorunu elinde 
bulunduran 26 yaşındaki 
Şahin Şenoduncu’nun Balkan 
Şampiyonluğu’nu elde etmesi 
Ayvalık’ta sevinçle karşılandı, 
7’den 70’e herkesin gurur 
kaynağı oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen 20. 
Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nın 
‘Büyük Erkekler’ etabında 
Ayvalıklı milli sporcu Şahin 
Şenoduncu 20 kilometrelik 
parkuru 1.24.20 derecesiyle 
birinci tamamlayarak Balkan 

Şampiyonu oldu. Şampiyon 
sporcuyu makamında kabul eden 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, sporcuyu kutladı, Başkan 
Mesut Ergin, Ayvalık’ta yaşayan 
herkesin şampiyon sporcuyla 
gurur duyduğunu söyledi. 

Destekleri nedeniyle Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür 
eden Şahin Şenoduncu, 
“Başkanımız Mesut Ergin’in 
de verdiği destekle mayıs 
ayında yapılacak olan Avrupa 
Şampiyonası’nda yine en 
iyi dereceyi elde ederek, 
şampiyonluk kupasını ülkemize, 
Ayvalık’a getirmekten büyük bir 
gurur duyacağım” dedi.
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AYVALIK VE BEŞİKTAŞ
BELEDİYE BAŞKANLARI BULUŞTU
Geçtiğimiz yıl kasım ayında 
yapılan Ayvalık Belediyesi 
olağan meclis toplantısında 
Ayvalık ve Beşiktaş Belediyeleri 
arasında kurulan kardeş şehir 
ilişkisini geliştirmek amacıyla 
atılan adımların ardından 
karşılıklı ziyaretler devam 
ediyor.

Geçen mart ayında Beşiktaş 
Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’i makamında ziyaret etmiş, 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştu. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin de önceki 
gün, meclis üyeleri Merih 
Arslan, Özge Toygar, Ethem 
Vardı, Hüseyin Ergin, Ali Jale 
Semih Varol ve Özel Kalem 
Müdürü Arda Bayri’den oluşan 
heyetle birlikte bu kez Beşiktaş 
Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı 
makamında ziyaret etti. 
Ayvalık Belediyesi heyetini 
kabul eden Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, kültür, 
sanat, spor, müzik, sinema 
ve tiyatro gibi kısa ve uzun 
vadeli projelerle buluşmaların 
devam edeceğini belirterek 
heyette yer alanların her birine 
Beşiktaş forması hediye etti. 
Başkan Mesut Ergin de, birikim 
ve tecrübelerin paylaşılması 
amacıyla bir araya gelip bilgi 
alışverişinde bulunmaya 
devam edeceklerini söyledi. 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin,”Belediyelerimizin 

tecrübelerin paylaşılması 
amacıyla bir araya gelip bilgi 
alışverişinde bulunduk. Bu 
buluşmaların devamı gelecek” 
dedi.

hizmetlerinin ve faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ekonomi, sosyal 
yaşam, kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda karşılıklı işbirliği 
yapılması, bilgi birikimi ve 
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ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN 
58’İNCİ YILINDA 

MEMLEKET ŞAİRİ 
NAZIM HİKMET

Memleket şairi, büyük usta Nazım 
Hikmet, ölümsüzlüğünün 58’nci 
yılında Ayvalık Vural Sineması 
Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatro 
sanatçısı Orhan Aydın ve besteci-
yorumcu Haluk Çetin’in “Elleriniz 
ve Yalana Dair” adlı şiir ve müzik 
dinletisiyle anıldı. Nazım Hikmet 
şiirleri ve şiirlerinden bestelenen 
şarkıların seslendirildiği anma 
etkinliğinde izleyiciler de şarkı ve 
şiirlere eşlik etti.

Pandemi sürecinde ilk kez 
Ayvalık’ta sahne aldığını ve 1,5 
yıldır sadece sosyal medya canlı 
yayınları sayesinde seyircisiyle 
buluşabildiğini anlatan yılların 
deneyimli tiyatro sanatçısı Orhan 

Aydın, “Bugün yine beş canlı 
yayına katıldım ama 1,5 yıl sonra 
sahneye çıkmak çok keyifliydi, 
seyirciyi özlemişiz. Pandemi süreci 
hala tehlikeli ama olağanüstü bir 
durumda, olan önce sanatçıya 
oluyor. Nazım Hikmet’in 
ölümünün 58’inci ölüm yıldönümü 
nedeniyle sahne imkanı sunan 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’e teşekkür ediyorum. 
İnadına sanatçının yanında 
durduğu için. Ayrıca salonu da 
çok beğendim, eski bir sinema 
salonunun böyle bir dönemde 
tiyatro salonu yapılabilmesi 
muhteşem, kutluyorum. Sanat ve 
sanatçı her yerde yok edilirken, 
böyle olumlu gelişmeleri duyunca 
umut doluyor insan” dedi.

Nazım Hikmet’in şiirlerinden 
bestelenmiş şarkıları gitarıyla 
seslendiren besteci ve yorumcu 
Haluk Çetin de, “Bir buçuk yıl 
sonra gerçekten ilaç gibi geldi. 
Çok güzel bir akşam oldu. 
Seyirciyle buluşmak, onlarla 
birlikte şarkıları seslendirmek 
çok keyifliydi. Demek ki 
pandemi koşullarına uygun 
düzenleme yapıldığında gösteri 
de yapılabiliyormuş. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Haluk Çetin Orhan Aydın
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ 
AYVALIK’TA BULUŞTU

Tarihi Kentler Birliği’ne üye 
belediyelerin çalışanlarına yönelik 
eğitimi hedefleyen ÇEKÜL 
Akademi tarafından düzenlenen 
UNESCO Dünya Mirası ve Yerel 
Yönetimler eğitiminin üçüncü 
modülü Ayvalık’ta düzenlendi.

Birliğe üye 15 belediyenin 
miras, koruma ve restorasyon 
birimlerinde çalışan personelinin 
yer aldığı üç günlük eğitimde, 
Ayvalık Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetim 
Birimi uzmanları tarafından, 
“Ayvalık Dünya Mirası Adaylık 
Süreci” anlatıldı. Daha önce 
pandemi nedeniyle online 
gerçekleştirilen eğitimin ilk iki 
modülünde katılımcılara UNESCO 
ve Dünya Mirası ile ilgili yürüttüğü 
programlar hakkında eğitim 
verilmişti.

Ayvalık’ta gerçekleştirilen 
eğitimlerde, Ayvalık’ın tarihsel 
ve kentsel gelişim süreci, 
Dünya Mirası Listesi’ne yönelik 
yürüttüğü çalışmaları, Ayvalık’ın 
önemli bir parçasını oluşturan 

İda-Madra Jeoparkı süreci 
gündeme taşındı. Ayvalık ile 
çevresinde bulunan antik taş 
ocaklarının istisnai evrensel 
değerlerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar ile kentin sahip 
olduğu endüstri mirası değerleri, 
Ayvalık Belediyesi Halil Başyazgan 
Küçükköy Cumhuriyet Kültür 
Merkezi’nde yapılan sunumlarda 
katılımcılar ile paylaşıldı. 

Ayvalık’ın kültürel miras alanları, 
tarihi kent merkezi, endüstri 
yapıları ve Ayvalık Belediyesi 
tarafından yapılan sokak 
sağlıklaştırma ile restorasyon 
uygulamaları katılımcılar 
tarafından yerinde incelendi. 
Eğitimin üçüncü ve son gününde, 
katılımcılara Ayvalık’ın UNESCO 
Dünya Mirası sürecinde bundan 
sonra yapılacak çalışmalar 
paylaşıldı. Eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan katılımcılara 
sertifikaları, “Şeytan’ın Kahvesi” 
olarak bilinen 150 yıllık tarihi 
binada Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin ve Meclis Üyesi 
Merih Arslan tarafından verildi.
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Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in öncülüğünde 17 
Şubat 2020 tarihinde kuruluşu 
gerçekleştirilen S.S. Ayvalık 
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 
geçtiğimiz yıl mahalleevlerindeki 
kurslara katılan kadınların 
gelir kapısı oldu. Küçükköy’de 
yer alan, Ayvalık İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden onaylı 
imalathanede kooperatif satış 
merkezine gece gündüz yoğun 
mesaiyle ürün yetiştiren 18 
kadın, kazandıklarıyla aile 
bütçelerine önemli miktarda 
maddi katkı sağladı. Kadınların 
ayrıca çalıştıkları günler kadar 
sigorta primleri de ödendi. 

Kadınlar oldukça memnun

Küçükköy imalathanesinde 
üretilen, erişteden tarhanaya, 
reçel ve sirkeden turşuya, mantı, 
kahvaltılık sos, yaprak, sabun ve 
alışveriş filesine kadar çok geniş 
bir ürün yelpazesini kooperatif 
satış mağazası için üreten 
kadınlar durumlarından oldukça 
memnun. Aralık ayında açılışı 
gerçekleştirilen kooperatif satış 
mağazasında ürettikleri ürünlerin 
satışından aylık bir asgari ücret 
düzeyinde gelir elde eden 
kadınlar, yeni ürünler yetiştirmek 
için şimdiden kolları sıvadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, özellikle genç işsizler 

ve kadın üreticilerin yararına 
çalışacak şekilde planlanan S.S. 
Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi’nin bir yıl boyunca 
başarılı bir grafik çizdiğini, 
mahalleevlerindeki kadınların 
katılımıyla üretilen gıda 
ürünlerinin satıldığı kooperatif 
mağazasının ülke genelinde ilgi 
odağı olduğunu söyledi. 

600 kök şevketibostanın dikimi 
yapıldı

Başkan Ergin, önümüzdeki 
süreçte Ayvalık’ın ünlü akkız diye 
bilinen 600 kök şevketibostan 
kökünün Altınova’da dikildiğini, 
elde edilen tohumların küçük 
üreticiye ücretsiz dağıtılacağını 

KOOPERATİF KOOPERATİF 
KÜÇÜK KÜÇÜK 
ÜRETİCİNİN ÜRETİCİNİN 
UMUDU OLDUUMUDU OLDU
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belirtti. Başkan Ergin, akkız 
bitkisinin, binlerce köke ulaşıp 
özellikle küçük üreticiler için 
yeni bir gelir kapısı olmasını 
hedeflediklerini söyledi. Başkan 
Ergin, ayrıca mağazada satılan 
ürünlerde kullanılmak üzere 
üç dönümlük alanda atalık 
tohumların dikildiğini, elde edilen 
mevsimlik, patlıcan, domates, 
kavun, acur, biber ve kabak 
gibi ürünlerin konserve olarak 
satışının gerçekleştirileceğini 
hatırlattı.

Pek çok alanda faaliyet gösteriyor

Bir yıl önce kurulan kooperatifin 
bugüne kadar tarımsal üretim ve 
zeytinyağlı sabun üretimi başta 
olmak üzere pek çok alanda 
faaliyet gösterdiğine değinen 
Başkan Ergin, “Kooperatifimiz 
kardeş kurumlarla ortak projeler 
hazırlıyor. Jotun Boya, Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme 

Derneği, Ayvalık Belediyesi ve 
BAÇEM işbirliğiyle sakız, ceviz 
ve badem ağaçlarından oluşan 
“Şifa Ormanı” projesini hayata 
geçirdik. Yeni projelere hazırlanan 
kooperatifimizin gündeminde, 
Küçükköy Sakız Ağacı Deneme 
Sahası, Tıbbi ve Aromatik 
Bitki Yetiştiriciliği ve Atalık 
Tohum Serası çalışmaları var. 

İmalathanenin büyütüleceği, gıda 
satışının da gerçekleştirileceği 
bir kafeterya projesi hazırlayan 
kooperatifimiz, aynı zamanda 
Ayvalıklı üreticilere yönelik 
zeytinyağı depolama tesisi 
üzerinde çalışıyor” dedi.



AYVALIK BÜLTENİ

82

AYVALIK BÜLTENİ

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

RASİM 
ÖZTEKİN’İN 
ADI ALİBEY 

(CUNDA) 
ADASI’NDA 

YAŞAYACAK

Tiyatromuzda ustaların taşıdığı 
kavuğun son sahibi olan Rasim 
Öztekin geçtiğimiz yıl sağlığında 
kavuğunu tiyatro sanatçısı 
Şevket Çoruh’a devrederek 
gönüllerde taht kurmuştu. 8 
Mart 2021 tarihinde geçirdiği 
kalp krizinin ardından yaşamını 
yitiren, Ayvalık dostu, tiyatro, 
sinema ve dizi oyuncusu, sevilen 
sanatçı Rasim Öztekin’in adı 
Alibey (Cunda) Adası’nda 650 
Sokak’ta yaşayacak. 

Ayvalık Belediye Meclisi’nin 
mayıs ayı olağan toplantısında 
gündeme gelen önerge meclis 
üyelerinin oybirliğiyle kabul 
edildi. 1992 yılında Alibey 
(Cunda) Adası’nda ilk evini satın 
alıp adaya yerleşen efsane 
oyuncunun adı Rasim Öztekin 
Sokağı olarak ölümsüzleştirildi.

Haberi alan usta oyuncunun 
kendisi gibi sanatçı olan kızı 
Pelin Öztekin sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Büyüdüğüm o sokak artık senin 
adınla anılacak babiş. Cunda/
Alibey Adası Rasim Öztekin 
Sokağı. Konuyu gündeme 
taşıyan Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin ve oybirliği ile 
kabul eden tüm Ayvalık Belediye 
Meclis üyelerine, bu fikri 
gündeme getiren herkese sonsuz 
teşekkürler” diyerek duygularını 
dile getirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, efsane oyuncunun 
ölümünden duyduğu üzüntüyü 
dile getirerek sanat camiasının 
büyük bir ustayı kaybettiğini, 
yerinin doldurulamayacağını 
söyledi. Usta oyuncunun adının, 
çok sevdiği, yaz sezonu dışında 

da fırsat buldukça zamanını 
geçirdiği evinin bulunduğu 
sokakta sonsuza kadar 
yaşayacağını belirten Başkan 
Ergin, “Geçmiş yıllarda da 
düzenlenen tiyatro festivallerine 
katılan kentimizin kültür ve 
sanat yaşamına hiçbir karşılık 
beklemeden katkı koyan 
sanatçımızı unutmak mümkün 
değildi. Yaşamını yitirmesinin 
ardından ilk meclis toplantısında 
adının yaşamını sürdürdüğü 
sokağa verilmesi konusunda 
meclis üyelerimizle birlikte 
hemfikir olduk. Pandemisiz 
günlerde, yasakların tamamen 
kalktığı günlerde onun adını 
sadece sokakta değil, adına 
düzenlenecek tiyatro ve kültür 
etkinliklerinde de gündeme 
taşıyacağız, huzur içinde uyusun, 
Ayvalık halkı onu hiçbir zaman 
unutmayacak” dedi.
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Kavuk geleneği nedir?
Dümbüllü kavuğu olarak 
bilinen bu Türk tiyatrosundaki 
kavuk aslen Kel Hasan Efendi 
ile başladı. Geleneksel Türk 
Tiyatrosu’nu ifade eden ve 
günümüze dek süre gelen kavuk 
geleneği İsmail Dümbüllü ile 
biliniyor olsa da, ortaya çıkmasını 
için ilk adım Kel Hasan Efendi’ye 
ait. Kel Hasan Efendi’den sonra 
kavuk İsmail Dümbüllü’ye geçti. 
Başındaki kavuk ilk olarak 
öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye 
devreden Kel Hasan, geleneksel 
Türk Tiyatrosu’nda aslında bir 
akım başlattı. Dümbüllü, ustası 
Kel Hasan’dan devir aldığı 
kavuğu 1968 senesinde Münir 
Özkul’a devretti. 1989 yılına 
kadar kavuk Mühir Özkul’da 
kaldı.1989 yılında kavuk Münir 
Özkul tarafından 38 yaşındaki 
Ferhan Şensoy’a verildi. Kavuğu 
27 yıl boyunca muhafaza eden 
Şensoy, 2016 yılında Rasim 
Öztekin’e teslim etti. Rasim 
Öztekin de Dümbüllü kavuğunu 
2020 yılında Şevket Çoruh’a 
devretti.

Şeref Sokak
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İkinci yılını doldurmaya hazırlanan pandemi 
sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak 
aş, işyerine kilit vuran esnafa bin lira nakdi 
yardım, kent dışındaki öğrencilere karşılıksız 
burs vererek yardım elini uzatan Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, dayanışma 
ağı “askıda fatura” uygulamasını yaşama 
geçiriyor.

Başkan Ergin, ekonomik sıkıntı yaşayan 
Ayvalıklıların ödeyemediği su ve elektrik 
faturalarının bundan böyle imkanı olan 
hemşehrileri tarafından ödeneceğini söyledi. 
Belediye başkanı Ergin, Ayvalıklılara çağrı 
yaparak şunları söyledi:

“Tüm Ayvalıklıları imkanları ölçüsünde “askıda 
fatura” kampanyasına destek vermeye 
çağırıyorum. Bu dayanışma kenetlenmemizi 
sağlayacak, ayakta tutacak. Ülke olarak zor 
günlerden geçiyoruz. Pandemi sürecinde 
çok insan ihtiyaçlı duruma düştü. Bu günleri 
de birlikte aşacağız. Bu dönemde işini, aşını, 
gelirini kaybeden, ekonomik zorluklarla 
mücadele eden kesimlere en başından beri 
destek oluyoruz. Belediye mülklerindeki 
kiracılarımızdan kira ve ecrimisil almadık. 
Esnaftan işgaliye istenmedi. Zor günler 
kenetlenerek böyle aşılacak. Zor koşullarda 
yaşam mücadelesi veren hemşehrilerimizin 
yanında olduk, olmaya devam 
ediyoruz. Ekonomik gücü olan Ayvalıklı 
hemşehrilerimizin bizi çıktığımız bu yolda hiç 
yalnız bırakmayacağından eminim.”

DAYANIŞMA AĞI “ASKIDA FATURA” 
AYVALIKTA YAŞAMA GEÇİRİLİYOR 
ZOR GÜNDE DE YANINIZDAYIZ

BİR FATURA DA SEN ÖDE!
www.zorgundedeyaninizdayiz.ayvalik.bel.tr
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Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel 
Minibaş Gençlik ve Çocuk  Kütüphanesi 
yönetiminde iki ayrı kategoride ilk 
kez düzenlenen Nejat Hürbaş Hikaye 
Yarışması’nda dereceye giren genç yazarlara 
ödülleri Vural Sineması Nejat Uygur 
Sahnesi’nde düzenlenen törenle verildi. 

Ödül törenine Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediyesi 
Başkan vekili Merih Arslan, yazar Feyza 
Hepçilingirler, ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı 
Gülden Belge, Nuray Özer, hayırsever iş 
adamı Cihan Şişman ve eşi Sebahat Şişman, 
kütüphanenin kurucusu Ahmet Kerim Erhan, 
geleceğin yazarları, Alieren Ateş, Mehmet 
Cem Kunt, Delphine Asya Dessane, Zeynep 
Öztunalı, Bilge Kağan Öncül,  Gökçe Edman, 
Fatmagül Kaya, Zeynep Ceylin Ak, Ela Boran, 
Melek Arslan ve gençlerin ebeveynleri katıldı. 
Sabahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi 
Oda Orkestrası keman dinletisiyle törene 
renk kattı.

DAYANIŞMA AĞI “ASKIDA FATURA” 
AYVALIKTA YAŞAMA GEÇİRİLİYOR HİKAYEYARIŞMASINDA 

ÖDÜLLERSAHİPLERİNİBULDU 
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Balıkesir’in dünyaca ünlü, Türk 
turizminin gözde beldesi Ayvalık 
ilçesinde 19. yüzyılda inşa 
edilen Kırlangıç Zeytinyağı ve 
Sabun Fabrikası’nda yürütülen 
restorasyon çalışmalarında 
sona gelindi. Artık açılış için 
gün sayılıyor. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Ekonomik 
nedenlerle kapanan fabrikayı 
satın alıp belediyemize, 
halkımıza kazandıran, her 
zaman saygıyla andığımız 
geçmiş dönem belediye 
başkanlarımızdan Ahmet 

Tüfekçi’ye teşekkür borçluyuz” 
dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yüz yıl önce Kırlangıç 
Fabrikası’nın sabunhane olarak 
hizmet vermeye başladığını 
hatırlatarak, bu zaman diliminde 
işyerinin çok sayıda insana aş ve 
ekmek kapısı olduğunu söyledi. 
Yirmi dönümlük arazi üzerine 
kurulu alanda restorasyon 
işinde detaylara gelindiğini, 
binaların çatı bölümlerinin 
tamamlandığını, kiremitlerinin 

döşendiğini hatırlatan Başkan 
Ergin, “Altyapının tamamlanması 
için hızlı bir çalışma dönemine 
girildi. Pis ve temiz su, elektrik, 
peyzaj gibi işlemlerin haziran ayı 
içerisinde bitirilmesinin ardından 
açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Ayvalık’a böyle bir tesisi 
kazandırmanın gururunu 
yaşadıklarını vurgulayan 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
tesisin Ayvalık halkına güzel 
hizmetler vereceğini belirtti. 
Başkan Ergin, kentte nefes 

AYVALIK KIRLANGIÇ 
FABRİKASI YAŞAM 
MERKEZİ AÇILIŞ İÇİN 
GÜN SAYIYOR
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alınacak yeni bir mekanda 
Ayvalık halkıyla birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşayacaklarını 
söyledi. 

Ergin, “Kırlangıç Fabrikası’nda, 
Ayvalık’ı anlatan, üretilen 
değerlerin yer aldığı müzeler 
de kurulacak. Kentte yaşayan 
sanatçıların fabrikadaki 
mekanlarda sanatseverler 
ile buluşacağı ortamlar 
yaratılacak. Yaklaşık 500 
kişilik salonumuz olacak. Sivil 
toplum örgütleri çalışmalarını 

burada yürütecek, biz 
vatandaşlarımızla bu mekanda 
buluşacağız, söyleşeceğiz, 
etkinlikler yapacağız. Cadde 
ve sokaklarda gerçekleştirilen 
zeytin hasat şenlikleri zeytinyağı 
fabrikasında düzenlenecek. 
Kırlangıç Rekreasyon Alanı 
ülkenin örnek projesi olacak. 
Eski sanayi bölgesi şehrin 
sosyal hayatına kazandırılacak. 
Hemşehrilerimizin kullanımına 
açık olacak, sanatçılar eserlerini 
sergileyebilecek. Burada 
kurulacak olan ve Ayvalık’ın 

tarihini kayıt altına alacak bir 
Kent Müzesi de renk katacak. 
Heykel ve resim çalıştayları 
organize edilecek, yaratılan 
eserler kentimize kazandırılacak. 
Restorasyon çalışmaları sırasında 
çok titiz davrandık, tesisin özgün 
yapısı tamamıyla korundu. 
Eski Kırlangıç Fabrikası’nın 
tarihi dokusu bozulmadı.” diye 
konuştu.

Ergin, “Kırlangıç fabrikasında, 
Ayvalık’ı anlatan, üretilen değerlerin 
yer aldığı müzeler de kurulacak. 
Kentte yaşayan sanatçıların 
fabrikadaki mekanlarda sanatseverler 
ile buluşacağı ortamlar yaratılacak.
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Ayvalık Belediyesi, Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği, S.S. Ayvalık 
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Jotun 
Boya işbirliğiyle hazırlanan “Şifa Ormanı” 
projesinin ilk etabı tamamlandı. Proje 
kapsamında badem ve ceviz fidanlarının 
dikimi gerçekleştirildi. Ayvalık Çakmak 
Mahallesi’ndeki on beş dönümlük alanda 
yöreye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin 
yanı sıra meyve ve sakız ağaçlarının dikimi 
de yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her 
yıl farklı çevre sorunlarına dikkat çeken ve 
çözüm getirmeyi amaçlayan ‘Yeşil Adımlar’ 
sosyal sorumluluk projesinin hayata 
geçirilmesine bu yıl Ayvalık Belediyesi 
ve S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi işbirliğinde katıldıklarını 
söyledi. 

Projenin ilk etabı çerçevesinde on beş 
dönümlük alana Ayvalık Belediyesi 
ve S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi işbirliğinde ceviz ve badem 
fidanlarının dikiminin tamamlandığını 
belirten Başkan Ergin, “Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
tarafından da desteklenen projenin her 
aşamasında ilaçsız ve ekolojik tarım 
hedefimizi hayata geçiriyoruz. İkinci 
etapta ise sakızağacı, Anadolu adaçayı, 
İzmir kekiği, mercanköşk, biberiye ve 
şevketibostan (Akkız) gibi bitkilerin 
ekimini gerçekleştireceğiz. Hasat zamanı 
yöre halkının da katılımı sağlanacak. 
Ekonomik gelir elde edebilmesi amacıyla 
hazırlanan projede ürünler, Ayvalık 
Kooperatifi tarafından yağ, çay ve baharat 
olarak işlenecek. Bu ürünler yine Talatpaşa 
Caddesi’ndeki, esnaf çarşısı, sebze ve 
meyve halinde, S.S. Ayvalık Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi’nin merkezinde 
satışa sunulacak” dedi.

AYVALIK’TA DÖRT KURUM ŞİFA 
TARLASI İÇİN BİR ARAYA GELDİ
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Uzun kumsalları, çok sayıda 
koyları, 22 adası, tabiat parkları, 
pırlanta gibi kumuyla yerli ve 
yabancı turistlerin tercih ettiği 
Ayvalık’ta, engelli vatandaşların 
da gönüllerince yararlanabileceği 
mavi bayraklı ve engelsiz iki 
plaj, restoran ve kafeteryalarıyla 
birlikte hizmete açıldı. Engelli 
vatandaşların da tatil yapabileceği, 
güneşinden, denizinden, 
kumsallarından yararlanabileceği, 
mavi bayraklı Duba ve Paşa Limanı 
plajlarının Ayvalık Belediyesi 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
tarafından işletildiğini belirten 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Tesislerimiz hazır, 
tatil yapmak isteyen engelli 
vatandaşlarımızı bekliyor” dedi.

Engelsiz duşları, tuvaletleri, 
soyunma kabinleri, denize girip 
çıkabilmelerine olanak sağlayan 
asansörü ve restoranlarıyla, dört 
dörtlük tatil yapmak isteyen engelli 
vatandaşlara kapılarını açtıklarını 
belirten Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Mavi 
bayraklı, Cunda yolu üzerindeki 
Duba ve Çamlık mevkiindeki 
Paşa Limanı plajlarımız, engelli 
vatandaşlarımızın gönül 
rahatlığıyla, sıkıntı çekmeden 
yararlanacağı şekilde düzenlendi. 
İki plajımızı engellilerin de 
sorunsuzca yararlanabileceği 
şekilde hazırladık. Hiçbir 
engel yaşamadan tatillerini 
yapabilecekler, yüzebilecekler, 
güneşlenebilecekler, restoranda 
yemeklerini yiyip tatilin tadını, 
keyfini çıkarabilecekler. 
İnanıyorum ki güzel anılarla 
dönecekler ve gelecek yıl, tadına 
doyamadıkları için tekrar Ayvalık’ı 
tercih edecekler” dedi.

ENGELSİZ BİR TATİL İÇİN 
AYVALIK

NİSAN 2021
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“Ayvalık” denilince zeytinyağı 
ve turizm akıllara gelen iki sihirli 
kelime. Bize bu iki sihirli kelime ne 
ifade ediyor anlatır mısınız?

Mesut Ergin (M.E) Hedefimiz, 
Ayvalık markasının dünyaca ünlü 
kalitesini koruyup, kaliteyi daha 
da yukarı çekmek. Ayvalık’ta 
zeytinyağı turizme çok önemli 
katkılar sağlıyor. Ayvalık’ın 
yıllardır geçim kaynağı turizm 
mi, zeytinyağı mı hep tartışılır. 
Ancak zeytinyağı ve turizm iç içe 
geçmiş bir bütün oluşturmuş. 22 
adası, tabiat parkı, mezesi, balığı, 
otu, sabunu, zeytini, zeytinyağı 
ve turizm hepsi bir arada. Ayvalık 
marka oldu. Ayvalık markasını 
kullanarak, Ayvalık adı altında 
turizmden gelir sağlıyorsak, 
otellerimiz, pansiyonlarımız 
lokantalarımız, restoranlarımız 
Ayvalık zeytinyağını muhakkak 
kullanmalı. Şu an sağlık turizmi 
çok önemli bir konumda. Ayvalık 
olarak zeytinyağı markamızdan 
yola çıkarak, sosyal mesafe 

kuralına uygun olarak faaliyet 
gösteren butik otellerimiz 
sayesinde bir adım değil, birkaç 
adım öndeyiz.

Ayvalık zeytinyağının en büyük 
sorunları arasında yer alan 
tağşiş ile ilgili suç duyurusunda 
bulunduğunuzu biliyoruz, konuyu 
biraz daha açar mısınız?

M.E-Ayvalık zeytinyağının 
en büyük sorunları arasında 
yer alan tağşiş ile ilgili suç 
duyurusunda bulunuyoruz. 
Ayvalık zeytinyağının hak ettiği 
değeri elde etmesinin önünde 
çok sayıda engel bulunuyor. 
Bunların başında tağşiş ve 
markalaşma ilk sırada bulunuyor. 
Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık 

zeytinyağının marka değerinin 
korunması bizim projelerimizden 
biri. Coğrafi işaret ile ürünün 
tescillenmesi tek başına çözüm 
değil. Tesirli hukuki ve cezai 
yaptırımların takipçisi olabilmek 
daha önemli. Bu konuda ilk adımı 
attık. Birlik olmamız gerekiyor. 
Markalaşmadığımız için tağşişe 
maruz kalıyoruz. Kalitemize 
gölge düşüyor. Bu konuda 
mücadelemize kararlı bir şekilde 
devam edeceğiz. Biz belediye 
olarak üzerimize düşen her 
türlü desteği vermeye hazırız. 
T.B.M.M’de gıda, tarım ve orman 
alanında bazı düzenlemeler 
yapılması hakkındaki kanun 
kabul edilerek yasalaştı. Taklit ve 
tağşiş yapılmış ürünlerin işleme 
tabi tutulması ve piyasaya arz 

MESUT ERGİN 
BAŞKAN’LA 
ZEYTİN 
VE ZEYTİNYAĞI 
ÜZERİNE SOHBET
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edilmesi yasaklandı, büyük para 
cezaları uygulamaya konuldu. 
Kanunun yasalaşması ile birlikte 
gıda sektöründe taklit, tağşiş 
yapan ve tüketiciyi yanıltan, 
yanlış yönlendiren, bilgi kirliliği 
oluşturan firma ve şahıslar 
hakkında yaptırım öngörülüyor.

Pandemi nedeniyle geleneksel 
hasat şenliği gerçekleştirilemedi, 
bu durum sizi nasıl etkiledi?

M.E-Ayvalık ve yöresinde 

zeytin hasadı başladı, pandemi 
sürecinde geleneksel Uluslararası 
Zeytin Hasat Festivali’ni 
gerçekleştirememenin 
burukluğunu yaşıyoruz. 
Tarihin, mimarinin, doğanın 
ve lezzetin diyarı, zeytinin 
başkenti Ayvalık’ta geçtiğimiz 
yıllarda görkemli bir 
şekilde kutladığımız hasat 
şenliklerini ne yazık ki 
gerçekleştiremiyoruz. Pandemi 
süreci elimizi kolumuzu bağladı. 
Şükürler olsun ki, Ayvalık’ta 
üretim yapan şirketlerin destek 
ve katkılarıyla geçtiğimiz 
yıllardaki gibi bir hasat şenliği 
olmasa da, gündemde tutmak, 
anıları tazelemek amacıyla 
duyurular yapılıyor. 

Ayvalık ve çevresinde kaç zeytin 
ağacı var?

M.E-Ayvalık’taki iki milyon zeytin 
ağacının yarısının 200 yaşın 
üzerinde. Ayrıca bin 100 yaşında 
olgun, tescillenen bir anıt 
ağacımız da bulunuyor. Zeytin 
ağaçları bu topraklarda hep var 
oldu, hep var olacak. Zeytin ve 
zeytinyağı Türkiye’de milli kültür 
ürünü olarak kabul ediliyor. 
Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde 
elde edilen zeytinyağları kalite 
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özellikleriyle hem yurtiçinde 
hem yurtdışında farklı bir öneme 
sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği 
tarafından tescillenmek üzere 
başvuru yapan yüzlerce ürün 
arasından ilk 20’ye girebilen 
ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık 
zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor 
ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli 
zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. 
Ayvalık’taki tarım arazilerinin 
yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin 
üç yüz aile zeytinlik sahibi 
ve geçimlerini bu sektörden 
sağlıyor.

Ayvalık’taki zeytin ağaçlarının kaç 
tanesi anıt konumunda?

M.E-Ayvalık’ta yapılan son 
sayımlarda seksen bir adet dört 
yüz yaşında, iki adet de bin yüz 
yaşında zeytin ağacı belirlendi. 
Bu güzergahta yeni bir yürüyüş 
rotası oluşturmayı planlıyoruz. 
Kente gelen yerli ve yabancı 
turistlerin sağlıklı bir şekilde 
tatil yapabilmelerini sağlamak 
için elimizden gelen her türlü 
katkıyı koymaya çalışıyoruz. 
Ayvalık’a gelen konuklarımız 
beş gün içinde ada turu yapar, 
Sarımsaklı plajlarında yüzüp 
kumların keyfini çıkarır. Ama 
kentimizde tatil bununla da 
bitmiyor. Ayvalık bir mübadil 
kent, Midilli ve Girit’ten gelenler 
kendi kültürlerini de taşımışlar, 
bu kültürleri gelen misafirlerimiz 
ile paylaşmak istiyoruz. 
Ayvalık ekonomisini bu şekilde 
büyüteceğiz.

Tarım arazilerinin ne kadarı 
zeytinlik?

M.E-Ayvalık’taki tarım 
arazilerinin yüzde 76’sı 
zeytinlik, dört bin üç yüz aile 
zeytinlik sahibi ve geçimlerini 
bu sektörden sağlıyor. 

Ayvalık’ın en eski zeytinyağı 
üreticisi Komili’nin başarılı bir 
projesi var. Bu kentten, bu 
kentin insanlarından doğan 
ve bugün 142 yaşını geride 
bırakan Komili, 400 yaş ve 
üzeri ağaçların zeytinlerinden 
zeytinyağı üreterek hasat 
şenlikleri kutlanmasa da günün 
anlamı açısından büyük bir jest 
yapmıştır. Komili’nin anıt zeytin 
ağaçları için başlattığı “Gözümüz 
Gibi Bakıyoruz” projesini 
kutluyor ve başarıya ulaşmasını 
gönülden diliyoruz.

Karaburun ve Urla’da bilirdik 
ama Ayvalık’ın enginar ve baklası 
meşhurmuş!

M.E-Yüzyıllardır bu kentin 
üstünde korumacı bir yaşam 
süregelmiş. Koruma anlayışı 
geçmişten günümüze bir 
miras olarak kalmış. Belediye 
olarak bu değerleri büyüterek, 
koruyarak ekonomisini 
büyüterek yarınlara teslim 
etmek zorundayız. Ayvalık’ı 
büyüklerimiz nasıl koruyup 
bu günlere getirdiyse, biz de 
bunu ekonomiye çevirmenin 
derdindeyiz. Bu ekonomi içinde 
kurduğumuz kooperatif ile 
markalaşmaya gidiyoruz. Küçük 
üreticileri nasıl bir araya getiririz 
diye düşünüyoruz. Turizmin 
yanında Cunda’nın baklası ve 
enginarı meşhurdur, Ayvalık 
bir ot cennetidir. Biz bu değerli 
kaynakları nasıl doğru işleriz ve 
bir disiplin içinde nasıl pazarlarız, 
bunun çalışmasını kurduğumuz 
S.S.Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi çatısı altında yaşama 
geçirdik. Satış merkezimiz yoğun 
ilgi görüyor. Çiftçilerimizin, 
kadınlarımızın ürettikleri 
ürünlerin yanında kardeş 
kooperatiflerin de ürünlerinin 
satışı burada yapılıyor.
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Belediyeye ait zeytinliklerin 
varlığından söz eder misiniz?

M.E-  Belediyemize ait altı bin 
zeytin ağacımız var. Geçtiğimiz 
yıl zeytin hasat döneminde 
elde edilen zeytinyağını S.S. 
Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi aracılığıyla satışını 
gerçekleştirdik. Bu yıl daha titiz 
davranarak Ayvalık Belediyesi 
mülkiyetindeki zeytinliklerin 
gübreleme, budama ve sürülmesi 
gibi bakım çalışmalarını 
yapıyoruz. Önümüzdeki hasat 
döneminde üretimi artırmayı 
hedefledik. Belediyenin 
özkaynaklarını verimli 
kullanacağımız konusunda 
verdiğimiz sözü yerine 
getiriyoruz. Yedi yıldır bakımları 
yapılamayan zeytin ağaçlarından 
beş ton zeytinyağı elde edildi. 
Bu yıl sezon öncesi tüm bakımlar 
ve gübreleme işleri tamamlandı. 
Zeytin hasat dönemindeki 
hedefimiz bu rekolteyi artırmak.

Zeytinyağı nereden, hangi 
standartlarda satın alınmalı?

M.E-Butik üretim pazarına da 
katkıda bulunuyoruz. Bunu 
kooperatif kanalıyla yapıyoruz. 
Kooperatif demek, dayanışma 
demektir. Biz bu dayanışmayı 
halka yayarak, öncüsü ve 
destekçisi olduk. Hemşehrilerim 
gönül rahatlığı ile alışveriş 
yapabilir. Zeytin bereket, barış 
ve uzun ömür demek. Yaptığımız 
bakım çalışmasıyla sadece 
önümüzdeki yılın değil, yılların 
planlarını yapıyoruz. Nefasetiyle 
farklı, dünyada ürün kalitesi 
açısından sayılı delice zeytin 
ağacı türüne sahibiz. Ölümsüz 
ağaç zeytinin bize sunduğu 
nimetlere karşılıksız kalmıyor, 
kendi imkânlarımızla bakımlarını 
yapıyoruz. Sağ olsun zeytin de 

verimiyle bize karşılığını 
veriyor. Geçtiğimiz yıla oranla 
önümüzdeki yıl daha çok verim 
bekliyoruz.

Son olarak pandemi süreci turizm 
sezonunu etkiledi mi?

M.E- Geçtiğimiz yıl pandemi 
sürecinde turizm sezonunun 
nasıl geçeceği konusunda 
endişelerimiz vardı. Ayvalık 
birçok tatil yöresinden çok 
farklı özelliklere sahip. Turizm 
ile ilgili bir cazibe merkezi. 
Tüm olumlu özellikleri bir 
arada barından ender bir kent. 
Pandemiden korkuyorduk ancak 
baktığınız zaman Ayvalık her 
ortamda ayakta kalabildi, fena 
bir sezon geçirmedik. Biz de 
belediye olarak, mülklerimizdeki 
kiracılardan kira ve ecrimisil 
almadık, işgaliye almayı erteledik. 
Esnafa destek olmaya çalıştık. 
Ancak bu yeni sezonda neler 
yaşanacak birlikte göreceğiz. 
Umudumuz sektörün ayakta 
kalması.
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Ayvalık’ta yaşayan kadınların 
el emeği göz nuru ürünlerinin 
sergilendiği Ayvalık Kadın El 
Emekleri Pazarı’nın açılışı, Barbaros 
Caddesi Sekizinci Sokak’ta Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Haftanın yedi günü açık kalacak 
olan sokakta el emeği ürünlerinin 
dışında hiçbir ürünün satışına izin 
verilmeyecek. 23 standın yer aldığı 
Ayvalık Kadın El Emekleri Pazarı’nda 
açılan stantlarda evlerinde el 
emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları 
örgü, dantel, bileklik, Ayvalık tepsisi, 
mumlar, bebek giyim eşyaları, resim, 
takı tasarım gibi hediyelik eşyaları 
sergileyerek satışa sunan Ayvalıklı 
ev kadınlarının ürünlerine daha ilk 
günden ilgi çok yoğun oldu.

AYVALIK  KADIN EL AYVALIK  KADIN EL 
EMEKLERİ PAZARI AÇILDIEMEKLERİ PAZARI AÇILDI
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12 yıldır hizmet veren el emekleri 
pazarının, ev ekonomilerine gelir 
sağlayabilmek amacıyla açtıkları 
stantlarda kendi ürettikleri el 
emekleri olan eserleri satışa 
sunduklarını söyleyen emekçi 
kadınlar, açılış gününün 
yoğunluğundan ve satışlardan 
memnun olduklarını dile getirdiler.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’e desteği ve katkılarıyla 
nedeniyle teşekkür eden AYKEP 
Başkanı Hasret Kalkan, “On iki 
yıldır kurulan stantlarda Ayvalık’ta 
yaşayan kadınlarımız, el emeklerini 
değerlendirerek aile bütçelerine 
önemli maddi katkılar sağlıyor. 
Olumsuz ekonomik koşullar 
nedeniyle birçok emekçi kadınımız 
çoluk çocuğunun masraflarına 
yetişemiyor. Ama AYKEP 
sayesinde hem kurduğumuz bu 
stantlarda hem de yaz mevsiminde 
kurduğumuz gece pazarlarında 
çok ciddi gelir elde ediyoruz. Ev 
işlerinden fırsat buldukça yaptığımız 
örgü, nakış, dantel, takı tasarım, 
resim gibi işlerimizi biriktirerek 
satışa çıkarıyor, böylelikle de ev 
ekonomimize gelir sağlıyoruz. Bize 
bu imkanı sağlayan Ayvalık Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin’e, Kent 
Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Altınova’da yaşama 
geçirilecek olan Gıda İşletmeleri 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
parselasyon ve imar uygulama 
planlarının tamamlandığını duyurdu. 

Altınova Organize Sanayi 
Bölgesi’nin İzmir, Balıkesir ve 
Manisa üçgeninde merkezi bir 
alanda yer aldığını belirten Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi doğaya 
saygılı, yeşile duyarlı, çevre dostu 
bir proje. Burada süt ürünleri, et 
mamulleri, zeytin işleme, meyve 
suyu üretimi, bakliyat kurutma ve 
paketleme, bisküvi üretimi gibi 
farklı sektörler yatırım yapabilecek. 
Bölgemize gelip, yatırıp yapmak 
isteyenler bizim projemizi 
görmeden yatırım yapmasınlar. 
Planlanmasıyla, altyapısıyla 
her türlü yatırım olanaklarının 
sunulacağı Altınova Organize Sanayi 
Bölgesi ayrıca bölgede yaşayanlara 
da istihdam olanakları yaratacak” 
dedi.

Başkan Ergin, Çandarlı ve İzmir 
limanlarına yakınlığı; kara, deniz, 
hava, demiryolları ile çoklu ulaşım 
olanaklarına sahip olan gıda sanayi 
bölgesinin yakın gelecekte cazibe 
merkezi olacağını ifade etti. Bir 
yanda Adnan Menderes Havaalanı, 
diğer yanda Balıkesir Edremit 
Koca Seyit Havaalanı ile ulaşımın 
ve taşıma koşullarının kolaylığıyla 
yatırımcıya büyük bir fırsat 
sunulacağını vurgulayan Başkan 
Ergin, gıda sanayinin bölgede çok 
önemli bir değer haline geleceğini 
söyledi.

YATIRIMCILARA MÜJDELİ YATIRIMCILARA MÜJDELİ 
HABER GIDA OSB’DE HABER GIDA OSB’DE 
PLANLAR TAMAM PLANLAR TAMAM 
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Dünyanın sayılı limanları arasında 
yer alması beklenen Çandarlı 
Limanı’na yakınlığının büyük bir 
avantaj olduğunu dile getiren Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
özellikle gıda sektörüne yönelik 
planlanan bölgenin kısa sürede 
büyük bir ilgi göreceğini söyledi. 
Altınova Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kısa sürede büyüyerek cazibe 
merkezi haline geleceği konusunda 
iddialı olduklarını vurgulayan Başkan 
Ergin, “Planların onaylanmasıyla 
birlikte, sadece bölgedeki 
yatırımcılar için değil, Türkiye’deki 
tüm yatırımcılar için önemli bir fırsat 
doğacak. İZBAN’ın yakın gelecekte 
Bergama’ya kadar uzanması kolay 
ulaşım sağlayacak” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 
arazi tapu devir teslim işleminin 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirildiğini, 
geçtiğimiz günlerde de parselasyon 
ve imar uygulama planlarının 
tamamlandığını vurgulayan Başkan 
Ergin şöyle konuştu: “Altınova 
Mahallesi Topçular mevkiinde 
478 bin 788 metrekarelik alanda 
yapılacak olan OSB, sosyal donatılar 
haricinde 234 bin 402 metrekarelik 
alanda kurulacak. Gıda İhtisas 
OSB’de şu ana kadar başvuruda 
bulunup yatırım yapmaya hazır çok 
sayıda firmamız var. Tamamladığında 
tarım ve turizm sektörümüz farklı bir 
ivme kazanacak.”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yatırım yapacak olanlara 
on iki yıla kadar varan çok sayıda 
muafiyet ve indirimlerin de 
sağlandığını hatırlattı. Ergin, “KDV 
istisnası, Kurumlar Vergisi, Elektrik 
ve Havagazı Tüketim Vergisi, 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, İnşaat 
Ruhsat Harcı, Çevre Temizlik Vergisi, 
Emlak Vergisi, Sigorta Primi İşveren 
Hissesi desteğinin yanı sıra; kredi 
alımlarında faiz desteği de veriliyor. 
Yatırımcılar üç ile on iki yıl süreyle 
yaptığı yatırımın karşılığını alana 
kadar nefes alacak uygulamalardan 
da yararlanacak” dedi.

YATIRIMCILARA MÜJDELİ YATIRIMCILARA MÜJDELİ 
HABER GIDA OSB’DE HABER GIDA OSB’DE 
PLANLAR TAMAM PLANLAR TAMAM 
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AYVALIK’TA ZOR GÜNDE DE 
YANINIZDAYIZ
ASKIDA FATURA
DAYANISMA KAMPANYASI.

ASKIDA
FATURA

0533 154 0099

FATURANIZI ÇEKİN,
GÖNDERİN!

zorgundedeyaninizdayiz.ayvalik.bel.tr
adresine girin elektrik veya su faturanızı

sisteme yükleyebilir ya da whatsapp
hattımıza gönderin sisteme yüklensin.


