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Ayvalık’ın tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi için Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin ile bağışçı Cihan Şişman arasında protokol 
imzalandı. Başkan Ergin, inşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan 
Şişman tarafından yapılacağını ifade ederek, mobilya ve tefrişatını 
Ayvalık Belediyesi’nin üstleneceğini söyledi.
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Merhaba,
Değerli hemşehrilerimize güzel haberlerimiz var. Ayvalık’ın 

yıllardır en büyük eksiklikleri arasında yer alan yaşlı bakımevi 
için düğmeye bastık. Hayırsever işadamı Cihan Şişman ile bir 
araya geldik, protokol imzaladık. İki yıl sonra hizmete açılacak 

olan Ayvalık’ın tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi inşaatının 
anahtar teslimi Cihan Şişman tarafından yapılacak. Mobilya 

ve tefrişatını ise belediye olarak biz üstleneceğiz. 

Diğer müjdemiz de Ayvalıklı gençleri çok yakından 
ilgilendiriyor. Ayvalıklılar, gençler için birlik oldu, Ayvalık 
Eğitime Destek Derneği’ni kurduk. Buradaki amacımız, 

ülkenin dört bir yanında eğitim gören gençlerimize maddi 
anlamda destek olmak. Ayvalıklı olmak bilincini de onlara 

yaşatmış olacağız. Bilsinler ki, arkalarında Ayvalık halkı var. 
Ayvalıklı gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz 

bir yapılanma için bir araya geldik. Biz gençlerimizi 
fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, 

büyüyecekler ve vatana millete kocaman gölgeler yaratan 
ağaçlar gibi, Ayvalık’ın zeytini gibi, verimli ömürlü olarak 

millete hizmet edecekler. İşte bu fidanlara cansuyu vermek 
için kenetlendik.

Ayvalıklı minik hemşehrilerimizi de unutmadık. Onlar için 
de yeni bir sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdik. 
Kentimizde dünyaya gelen bebeklere çeşitli hediyeler 

göndererek hem aile ekonomisine destek veriyor hem de 
ilk etapta, bir nebze de olsa temel ihtiyaçları karşılıyoruz. 

Böylece anne ve babaları, bu mutlu günlerinde yalnız 
bırakmıyoruz.

Hizmetlerimiz, projelerimiz, yaptıklarımız, sürdürülen 
çalışmalar, Ayvalık için, Ayvalıklı hemşehrilerimiz için. 

Pandemi döneminde, sosyal mesafe kurallarına uymayı ve 
maske takmayı unutmayın, sağlıcakla kalın. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı Ayvalık iç 
körfezde yüzlerce teknenin katılımıyla 
meşaleler ve marşlar eşliğinde görkemli 
bir şekilde kutlandı. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, ilk kurşunun 
atıldığı Kuva-yi Milliye şehrine yakışır bir 
kutlamanın gerçekleştirildiğini söyledi. 

Ayvalık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
98’inci yılı kutlamaları, gündüz 
programında Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün anıtına çelenk sunumuyla 
başladı. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleştirilen törene; Kaymakam 
Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı 
Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı 
Personel Albay Ertan Tutar, belediye 

meclis üyeleri, gaziler, siyasi parti 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

Akşam saatlerinde ise Cunda ve Ayvalık 
arasında yüzlerce teknenin karşılıklı 
olarak katılımıyla adeta bir şölen 
yaşandı. Meşaleler gecenin karanlığını 
aydınlattı. Tekneler ile kutlamaya katılan 
vatandaşlar marşlara eşlik ederek 
Ayvalık iç körfezde adeta dev bir koro 
oluşturdular.

Başkan Ergin şöyle konuştu: “Milli 
mücadelenin Ali Çetinkaya’nın ilk 
kurşunu atarak başladığı ve üç buçuk 
yıl uzun bir sürenin yaşandığı bu 
topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı 
elbetteki en görkemli coşkusu ile 

AYVALIK’TA AYVALIK’TA 
KUTLAMALARKUTLAMALAR
DENİZE TAŞINDIDENİZE TAŞINDI
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Mesut Ergin: 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamalarına, bir çağrımızla katılım 
gösteren tekne sahiplerine, gerek 
teknelerden gerekse kıyıdan coşkuya 
ortak olan Ayvalıklı hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum.
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yaşanmalıydı. Sosyal izolasyonu sağlayacak 
yöntem olarak denizde kutlamayı uygun 
görmüştük. Ve 30 Ağustos günü, Ayvalık halkının 
birlikteliği ile milli duygularımızın coşkusuyla 
muhteşem bir gece yaşadık. 

Bu organizasyona destek olan tüm tekne 
sahiplerine, teknelere binerek katılım gösteren 
Ayvalık’taki vatandaşlarımıza, kıyılardan eşlik 
eden binlerce kocaman yüreğe teşekkürü bir borç 
bilirim.”
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COŞKUYU 
YÜREĞİMİZDE YAŞADIK
Ayvalık, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü büyük bir tutkuyla seven, 
ilkelerinden taviz vermeyen, O’nun kısa 
sürede yaşama geçirdiği devrimlerine sahip 
çıkan bir kent. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
coşkuyla kutlamak ülkemiz genelinde olduğu 
gibi Ayvalık’a da çok yakışır. Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarının bir dönemi 
bitirip, yeni bir dönemi başlattığı hareketin 
adıdır 30 Ağustos. 

Mustafa Kemal Atatürk, Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’ni, sadece vatanı 
kurtarmak değil, toplumu her şeyiyle ayağa 
kaldırmak, ilerletmek ve geliştirmek için o 
derin, zahmetli ama bir o kadar da sevgiyle, 
inançla, kararlılıkla, vatan, toprak aşkıyla 
sürdürülen yolculuğu anlamak, defalarca 
hatırlamak ve hiçbir zaman unutmamak için 
en güzel günlerden biridir 30 Ağustos. 

13 Nisan 1934 tarihinde Ata’sına sahip 
çıkan Ayvalıklı hemşehrilerim 98’inci yılını 
kutlayacağımız 30 Ağustos’ta da Türk 
bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle aynı 
coşkuyu Ayvalık’tan ülke geneline ve tüm 
topluma o kadar güzel yansıttı ki…
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Ayvalık’ın tam donanımlı ilk yaşlı 
bakımevi için Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin ile bağışçı Cihan Şişman 
arasında protokol imzalandı. Başkan 
Ergin inşaatın anahtar tesliminin bağışçı 
Cihan Şişman tarafından yapılacağını 
ifade ederek, mobilya ve tefrişatını 
Ayvalık Belediyesi’nin üstleneceği 
bilgisini verdi. 

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 iki 
yıl içinde tamamlanacağının müjdesini 
verdi. 

AYVALIK’A TAM DONANIMLIAYVALIK’A TAM DONANIMLI
İLK YAŞLI BAKIMEVİİLK YAŞLI BAKIMEVİ

Eylül ayı olağan meclis 
toplantısında bakımevinin 
süreciyle ilgili kendisine oybirliği 
ile yetki verilen Başkan Ergin, 
projede iki adet özel bakım 

Ayvalık’ta yaptığı çok değerli bağışlar ile tanınan Cihan 
Şişman son olarak attığı adım ile Ayvalıkların övgüsünü bir 
kez daha kazandı. İnşaatın anahtar teslimi bağışçı Cihan 
Şişman’dan tefrişatı Ayvalık Belediyesi’nden.

ünitesinin yanı sıra, on yedisini 
erkekler, on yedisini kadınlar, 
onunu da ailelerin kullanacağı 
toplam 46 oda ile hizmet 
verileceğini söyledi. 
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AYVALIK
FİDANLARINA
CANSUYU

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki 
Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim 
gören çocuklarına destek sağlamak 
amacıyla Ayvalık Eğitime Destek 
Derneği’nin kuruluşunu gerçekleş-
tirdiklerini duyurdu. Başkan Ergin, 
derneğe üye olmak gibi bir zorun-
luluğun bulunmadığını belirterek, 
“Çocuk okutmak isteyenleri, ayda 
şu kadar para verebilirim diyenleri 
katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

Kendi evimizde, kendi bahçemiz-
de, kendi evimizin önünde bu işi 
başarmak istiyoruz. İnanıyorum ki 
Ayvalıklı hemşehrilerim bu işe gönül 
verecek ve sahip çıkacaktır” dedi.

Ayvalık Büyük Park’ta önceki ak-
şam düzenlenen tanıtım koktey-
linde kent dışında eğitim gören 
Ayvalıklı gençleri yakından ilgilen-
diren önemli bir adım atıldı. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 

sosyal sorumluluk projeleri arasında 
yer alan hayali gerçeğe dönüştü. 
Kentin ileri gelenlerinin de kat-
kılarıyla ‘Ayvalık Eğitime Destek 
Derneği’ kuruldu. Düzenlenen tanı-
tım toplantısına kent dışında bulu-
nan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz telekonferans 
aracılığı ile katılarak üç gence des-
tek sözü verdi. Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüaslan da derneğe 
katkı vereceğini söyledi.

GENÇLER BİLSİNLER Kİ 
ARKALARINDA AYVALIK HALKI VAR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, kent dışında eğitim gören 
gençlerin ailelerinin ekonomik sı-
kıntı içinde olduklarını ve zorlandık-
larını belirtti. Başkan Ergin, Ayvalık 
halkı olarak güçbirliği yarattıklarını, 
katkıda bulunacaklarına inandıkları-
nı ifade ederek yola koyulduklarını 
söyledi. Ayvalıklı gençlerin ailelerin-



11

EKİM-KASIM 2020

den uzakta eğitim almaya çalıştıkla-
rını, Ayvalıklılar olarak onlara destek 
vermeyi hedeflediklerini vurgulayan 
Başkan Ergin, “Ayvalıklı olmak bi-
lincini de onlara yaşatmış olacağız. 
Bilsinler ki, arkalarında Ayvalık halkı 
var. Ayvalıklı gençlerimize destek 
olmak adına oluşturduğumuz bir 
yapılanma için bir araya geldik. Biz 
gençlerimizi fidanlarımız olarak 
düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, 
büyüyecekler ve vatana millete ko-
caman gölgeler yaratan ağaçlar gibi, 
Ayvalık’ın zeytini gibi, verimli ömür-
lü olarak millete hizmet edecekler. 
İşte bu fidanlara cansuyu vermek 
için kenetlendik” dedi.

Ayvalıklı olup, kent dışında okumak 
durumunda olan gençlere destek 
olmanın bu memleketin bireyleri 
olarak herkesin boyunlarının bor-
cu olduğunun altını çizen Ergin, 
“Derneğimiz bu anlamda bir misyo-
nu tamamlayacak, şehir dışında oku-
yan gençlerimize destek olmak için 
bir havuz oluşturacaktır. Çok değerli 
yönetim kurulundaki arkadaşlarımız 
burs başvurusu yapan öğrencileri 

öncelikle sosyal durumuyla irdeleyip 
sıralayacak, herkese ulaşabilmek 
ümidiyle bu meblağlar dernek üze-
rinden dağıtılacaktır” diye konuştu.

İKİ GAYE İÇİN YOLA KOYULDUK

Ayvalık’ta ikamet eden, ekonomik 
sıkıntı içindeki ailelerin üniversite-
de eğitim gören çocuklarına burs 
vermeyi amaçladıklarını vurgulayan 
Başkan Ergin, onların eğitimine 
katkı sunabilmenin birinci hedefleri 
olduğunu söyledi. İkinci amaçlarının 
ise Ayvalık’taki eğitimin kalitesini  
yukarılara çekebilmek olduğunu dile 
getiren Ergin, “Bu iki gaye ile yola 
koyulduk ve kurucu üyelerimizle 
birlikte derneğimizi oluşturduk. 
Türkiye’de olduğu gibi Ayvalık’ta 
da esas sorun eğitim ve ekonomik 
zorluklar. Ekonomik sıkıntı içindeki 
çocuklara nasıl katkıda bulunabili-
riz düşüncesiyle buluştuk. Ayvalıklı 
hemşehrilerimizi bir araya getirdik, 
birliktelik sağladık” diye konuştu. 

Ayvalık dışında Türkiye’nin hemen 
her yerinde yurt ve barınma sorun-

larıyla karşı karşıya kaldığını ifade 
etti. 

AYVALIKLILAR OLARAK ÇOK ÖZEL 
BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Ayvalıklı bir çocuğun, ismini bil-
mediği Ayvalıklıların desteği ile 
bir hayat, bir kariyer kazanacağını 
vurgulayan Başkan Ergin, “İşte bu 
aidiyet duygusudur. Bu nedenle 
kocaman ağaçlar olsunlar bu top-
raklara nefes olsunlar diye şimdiki 
fidanlara can suyu vermek için 
buradayız. Bu gönüldaşlığa bu fikre 
ortak olup eğitime yol verecek 
herkese Ayvalık adına teşekkür 
ediyorum. Biz Ayvalıklılar olarak 
çok büyük, çok özel, eğitime önem 
veren bir aileyiz ve biliyoruz ki 
Ayvalık da, ülke de eğitimle kurtu-
lacak. Son olarak demek istediğim 
o ki, gölgesinde saklandığımız koca 
çınarlar için, yüzlerce yıl bu top-
raklara hayat veren zeytin ağaçları 
için, fidanı dikince önce can suyu-
nu verdiler, şimdi sıra bizde, Ayvalık 
fidanlarına cansuyu verme zamanı” 
diye konuştu.

Ayvalık Eğitime Destek Derneği kurucu üyeleri, Ayşe Sokol, Deniz Sabuncugil, Emel Uçar, Nuray 
Özer, Halil Gür, Halil Sucu, İbrahim Uygun, Fatih Akın ve Ali Jale destek ve ilgiden mutlu oldular.



AYVALIK BÜLTENİ

12

AYVALIK BÜLTENİ

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

ARAMIZA HOŞ GELDİN BEBEK
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi

Hediye torbasında neler var: Ateşölçer, bebek yağı, 
şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, 
penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst 
takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, 
emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı.
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Ayvalık Belediyesi, başlattığı yeni uygulama 
ile ilçe sınırları içinde yeni doğan bebeklere, 
çeşitli hediyeler göndererek hem aile 
ekonomisine destek veriyor hem de ilk etapta, 
bir nebze de olsa temel ihtiyaçları karşılıyor. 
Böylece anne ve babalar, bu mutlu günlerinde 
yalnız bırakılmıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir 
sosyal sorumluluk projesiyle vatandaşlara el 
uzatıyor. “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesini 
yaşama geçiren Ayvalık Belediyesi, yeni doğum 
yapan anne ve bebeğine çeşitli hediyeler 
armağan ederek, “Hayırlı Olsun” ziyaretlerinde 
bulunuyor.

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde anne 
ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan 
ediliyor. Ateşölçer, bebek yağı, şampuan, 
pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, 
penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye 
alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 
kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu 
ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyelerle 
ailelerin yükününün azaltılması hedefleniyor. 
Gerçekleştirilen ziyarete Başkan Ergin’in eşi 
Canan Ergin, meclis üyesi Tülay Çankaya ile 
sosyolog Zeynep Batur da eşlik etti. Başkan 
Ergin, Ahmet - Alenur Koş çiftini kutladı, bir 
aylık minik bebekleri Ada Su Koş’a uzun ömürler 
diledi. Ergin, “Minik hemşehrimiz aramıza hoş 
geldin, şansın bol, yolun açık olsun” dedi.

Ayvalık sınırları içinde doğan tüm bebeklerin 
ziyaret edilerek hediyelerinin verileceğini 
ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, dünyaya gözlerini açan miniklerin 
sağlıklı, mutlu, annesi ve babasıyla birlikte, 
uzun ömürlü ve ülkesine faydalı gençler olması 
dileğinde bulundu. Ergin, “Vatandaşın en özel 
gününde yanında olmaktan çok mutluyuz. Allah 
bebeklerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin” 
diye konuştu.

Haber verildiği takdirde doğum yapan her aileye 
ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yeni doğum 
yapan anneleri ziyaret ederek aramıza katılan 
bebeklere minik hediyelerimizle ‘Hoş geldin 
bebek’ diye sesleniyoruz. Edindiğimiz bilgilere 
göre Ayvalık sınırlarında her ay ortalama yetmiş 
bebek dünyaya geliyor. Yeni doğan bebeklere 
ulaşmak ve bu mutlu günlerinde beraber olmak 
istiyoruz” dedi.

Başkan Ergin, yeni doğum yapmış bebeklerin 
takibinin hastaneden yapılacağını, ayrıca  
yakınlarının 444 10 66 numaralı telefonu 
arayarak bilgi vermelerini istedi.
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AYVALIK’A 650 YENİ
ÇÖP KONTEYNERİ

Pandemi döneminde daha hijyenik bir Ayvalık için yeni konteynerler satın alındı

Başkan Ergin, satın alınan konteynerlerin 
kentin acil ihtiyaçlı cadde ve sokaklarına 
yerleştirildiğini söyledi.

Ayvalık Belediyesi’nin kent 
içinde ihtiyaç duyulan çöp 
konteyneri ihalesi tamamlandı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yüzde yetmişlik hibesi 
karşılığında 250 adet üzeri sigara 
izmarit tablalı, sallanan çöp 
kovası ile 800 litrelik 600 adet, 
plastik tekerlekli 200 litrelik 50 
adet konteyner satın alındı. 

Talatpaşa Caddesi’nden 
başlanarak çöp konteynerleri ve 
sallanan kovaların acil ihtiyaçlı 
mahallelere yerleştirileceğini 
belirten Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Öncelikle 
temizlik araç filomuzu 

güçlendirdik. Ayvalık’ta 
yaşayanların sağlığı ve temiz bir 
çevre için gereken uygulamaları 
yaşama geçiriyoruz. Ayvalıklı 
hemşehrilerimin sağlıklı, 
mutlu, güven dolu bir çevrede 
yaşamaları bizim için çok 
önemli” dedi.

Yeni satın alınan konteynerlerin 
eskiyen, yıpranan ve onarılması 
mümkün olmayan konteynerler 
ile acil olarak değiştirileceğini 
belirten Başkan Ergin, pandemi 
sürecinde hijyene iki kat 
daha özen gösterdiklerini 
söyledi. Koronavirüs’ün patlak 
vermesiyle birlikte cadde ve 

sokakların, makine ile süpürülüp 
temizlenmesinin sık aralıklarla 
sürdürüldüğünü hatırlatan 
Ergin, “Düzenli olarak alınan 
çöplerin ardından konteynerler 
yıkanıp dezenfekte ediliyor. 
Kentimizde yaşayanların ve tatil 
için gelenlerin hijyen kurallarına 
sıkı sıkıya bağlı olmalarını rica 
ediyoruz”  diye konuştu.
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Ergin: Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruzErgin: Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruz

Başkan Ergin, elli bin metrekaresi kilit taşı, 10 bin metrekaresi 
bordür, iki bin metrekaresi oluk olmak üzere toplamda 72 bin 
metrekarelik ihale için bir milyon 884 bin 500 liralık yatırıma 
imza attıklarını söyledi.

Yaz sezonunda yaşanan 
yoğunluk ile birlikte bozulan, 
yıpranan cadde ve sokaklarda 
onarım ve yenileme çalışmaları 
yapan Ayvalık Belediyesi, 
Altınova’da kent merkezini sahile 
bağlayan Ulus Caddesi’nde 
(İtfaiye Yolu) on bir bin metre 
kare kilit parke taşı döşemesini 
gerçekleştiriyor.

Fiziki projeleri ve altyapı 
yatırımlarını aralıksız sürdüren 
Ayvalık Belediyesi, kentin 
sokak ve caddelerini daha 
modern hale getirmek için 
çalışmalarına hız kazandırdı. 
Altınova Mahallesi’nin en işlek 
caddeleri arasında yer alan ve 
kent merkezini sahil evlerine 
bağlayan Ulus Caddesi kilit 
parke taşlarıyla baştan sona 
yenileniyor. Çalışmaların kısa 
süre içinde tamamlanacağını 
duyuran Ayvalık Belediye 

ASFALT YERİNE KİLİTTAŞI
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Başkanı Mesut Ergin, “Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 
Ulus Caddesi’nde çalışmaları 
tamamlamak için var gücüyle 
kilittaşı döşüyor. Burası bölgenin 
trafiği en yoğun caddelerinden, 
doğal olarak asfalt hızlı bir 
şekilde yıpranıyor. Ekiplerimiz 
bu kapsamda, cadde üzerinde 
yıpranan, bozulan ve kullanımı 
olanaksız hale gelen asfaltı 
kazıyarak 11 bin metrekare 
kilittaşı döşüyor. Kısa bir süre 
sonra cadde araç trafiğine 
açılacak” dedi.

Yaz, kış dinlemeden yol, 
kaldırım bakım, onarım ve 
yenileme çalışmalarının devam 
edeceğini bildiren Başkan 
Ergin, asfalt, beton kaplama, 
parke taşı döşeme, kaldırım ve 
yol onarımları için toplamda 
bir milyon 884 bin 500 liralık 
yatırıma imza atıldığını söyledi.

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

AYVALIK’TA DEZENFEKSİYON 
SEFERBERLİĞİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birinci pandemi 
dönemini sıkı önlemler sayesinde ölümler yaşanmadan 
atlattıklarını hatırlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, birinci pandemi dönemini 
sıkı önlemler sayesinde ölümler 
yaşanmadan atlattıklarını 
hatırlattı. Başkan Ergin, “Ancak 
yaz dönemiyle birlikte kentimizin 
nüfusu tatil için gelenlerle birlikte 
dört yüz binlere ulaştı. Biz işimizi 
sıkı tutuyoruz. Kentin dört bir 
yanını karış karış dezenfeksiyon 
çalışmalarıyla, denetimlerle 
sağlıklı kılmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin gözde turizm 
beldelerinden Ayvalık’ın yaz 
sezonunda nüfusunun dört yüz 
binlere ulaşmasının ardından 
Ayvalık Belediyesi dezenfeksiyon 
çalışmalarına hız kazandırdı. 
Kışın yetmiş bin olan nüfusun 
yaz sezonuyla birlikte tırmanışa 
geçmesinin ardından kent 
genelinde dezenfeksiyon 
işlemlerini hızlandırdıklarını 
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belirten Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, ilaçlamanın 
sezon sonuna kadar aralıksız 
sürdürüleceğini söyledi. 

Covid-19 salgınına karşı kent 
genelinde denetimlerin de 
devam ettiğini hatırlatan Başkan 
Ergin, “Ayvalık İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma, Balıkesir 
ve Ayvalık Belediyeleri zabıta 
ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 
Restoranlar, kafeteryalar ile 
düğün salonlarını çok sıkı bir 
şekilde denetliyoruz. Denetimler 
aralıksız sürdürülüyor, uyarılar 
yapılıyor. Hem Ayvalık’a tatil için 
gelenler hem de özellikle hizmet 
sektöründe çalışanlar takibimiz 
altında” dedi.

Kurban Bayramı’nın ardından 
kente tatil için gelenlerin hızlı 
bir artış gösterdiğine değinen 
Başkan Ergin, konukları sosyal 
mesafe kurallarına titizlikle uyum 
göstermeleri konusunda uyardı. 
Ergin, “Tatil süresince, otel, 
motel ve pansiyonlarda, çarşı 
pazar alışverişlerinde, sahillerde, 
plajlarda ve restoranlarda sosyal 
mesafeye uyalım, uymayanları 
uyaralım, maske kullanımına özen 
gösterelim. Özellikle ellerimizi 
sık sık yıkamayı ve dezenfektan 
kullanmayı unutmayalım. 
Öncelikle sağlığımızı kendimiz 
koruyalım” diye konuştu.
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GENEL KURUL YAPILDI
SIRADA SATIŞ MERKEZİNİN 
AÇILIŞI VAR...

Mesut Ergin: Bugün yaşadığımız pandemik 
salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin 
ne denli önemli olduğunu bize gösterdi.
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GENEL KURUL YAPILDI S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi’nin ilk genel kurulu 
gerçekleştirildi

S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin 
ilk genel kurulu Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs
Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Genel kurulda, üyeliklere Canan Sunal ve Ayşe 
Sokol, yönetim kurulu başkanlığına ise Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin seçildi. Başkan 
Ergin, yerel istihdama katkı sağlayacak projele-
re, kadın ve gençlere gelir getirecek çalışmala-
ra ağırlık verilmesi konusunda aldıkları kararları 
en kısa sürede yaşama geçireceklerini söyledi. 

Önümüzdeki haftalarda Talatpaşa Caddesi’ndeki 
sebze hali girişinde kooperatif satış merkezi-
nin de açılışını yapmayı planladıklarını belirten 
Başkan Ergin, “Biz çocukluğumuzda ülkemizin 
tarım alanında kendi kendine yeten üç-beş ül-
kesinden biri olmasıyla gurur duyardık. Ancak 
son 30 yıl içinde tarım ve milli üretim hep 
ikinci plana itildi. Bugün yaşadığımız pande-
mik salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin 
ne denli önemli olduğunu bize gösterdi” dedi.

Pandemi salgınından çok önce, Mart 2019 
seçimleri öncesi tarım ve tarımda koopera-
tifleşmeye önem vereceklerinin, göreve gelir 
gelmez bunu Ayvalık’ta yaşama geçirecekleri-
nin sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Ergin, 
“Nitekim seçimlerden sonra ilk yaptığımız iş-
lerden biri mahalleevlerini oluşturmak ve 
Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni 
kurmak oldu. Kooperatif demek, dayanışma 
demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayıp ön-
cüsü ve destekçisi olacağız. Genel kurulumuzu 
da tamamladık, yola koyulduk” diye konuştu.
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Geleneksel “Aşure Günü” Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi ‘Aşure Günü’ 
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda 
bin 500 kişiye aşure dağıttı. 
Muharrem Ayı’nın geleneksel 
töreni olan Aşure Günü’nde 
meydana kurulan dev kazanlarda 
vatandaşlara aşure ikram eden 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, yüzlerce yıldır süregelen 
Aşure Günü geleneğini yaşatmaya 
devam edeceklerini söyledi. Başkan 
Ergin, Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure 
Günü’nün önemine vurgu yaparak, 
kutsal kitaplarda bu günün çok 
büyük yeri olduğunu hatırlattı. 
Ergin, “Aşure Günü tüm halkımıza 
bereket getirsin” dedi. Sosyal 
mesafe kurallarına uyarak, sırasını 
bekleyerek geleneksel lezzetin 
tadına bakan vatandaşlar Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e 
teşekkür etti.

BAŞKAN ERGİN’DEN AŞURE İKRAMIBAŞKAN ERGİN’DEN AŞURE İKRAMI

Başkan Ergin: Muharrem ayının olmazsa olmazı 
“Aşure Günü” halkımıza berek getirsin.
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BAŞKAN ERGİN’DEN AŞURE İKRAMI
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AYVALIK VE ALTINOVA’NIN

14 Eylül Altınova ve 15 Eylül 
Ayvalık’ın düşman işgalinden 
kurtuluşlarının 98’inci yıldönümleri 
düzenlenen törenlerle kutlandı. 
Altınova Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen tören sosyal mesafe 
kurallarına uyularak kutlandı. Törene 
Ayvalık Kaymakam Vekili Akgün 
Corav, Ayvalık Garnizon Komutanı 
Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık 

zor koşullarında toplumun kısa 
sürede savaşta yaşanan sıkıntıların 
üstesinden geldiğini söyledi. 

Başkan Ergin, “Yöre halkı o zamanın 
koşullarında çok zor günler, yıllar 
geçirmesine karşın kısa sürede evine, 
bağına, tarlasına sarılarak bir savaş 
ekonomisinden çıkmayı başardı. Bu 
toprakları sırtında teçhizat taşıyan 
analarımıza; yıllarca dere tepe 
demeden topun, merminin altında 
savaşan Kuva-yi Milliyecilerimize; 
halkımıza, atalarımıza, dedelerimize 
borçluyuz. Borcumuzun ve 
sorumluluklarımızın farkındayız. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki 
tüm şehitlerimize rahmet dilerim, 
ruhları şad olsun.Yineliyorum, iyi 
ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 
Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun” 
dedi.

DÜŞMAN İŞGALİNDEN

KURTULUŞUNUN
KUTLANDI

Belediye Başkan Vekili Serdar Tuç’un 
yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, 
Altınova Mahalle muhtarı Zahir 
Erdem, belediye başkan yardımcıları, 
belediye meclis üyeleri, daire amirleri, 
gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Ayvalık Belediye Başkan vekili Serdar 
Tuç, kurtuluş mücadelesinin verildiği 
yıllarda Altınova halkının kendi 
ayakları üzerinde durarak örnek bir 
direniş sergilediğini söyledi. 

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda 
sabah saatlerinde top atışıyla başlayan 
törene, Ayvalık Kaymakam Vekili 
Akgün Corav, Ayvalık Garnizon 
Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat 
Albayrak hazır bulundu. Törende 
konuşan Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Altınova ve Ayvalık’ın 
birer gün arayla düşman işgalinden 
kurtarıldığını hatırlatarak, o günün 
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Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’in kente doğalgaz 
getirilmesiyle ilgili verdiği girişimler 
olumlu sonuçlandı.  BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü Ayvalık’ın 
düşman işgalinden 
kurtuluş günü olan 15 
Eylül’de doğalgaz müjdesi 
verdi. ‘Ayvalık Doğal Gaz 
Boru Hattı Etüt ve Detay 
Mühendislik İşi Hizmet Alımı’ 
ihalesi sonuçlandı. İhale 
komisyonunun yapacağı 
son değerlendirmenin 
ardından işin hangi firmaya 
verileceğinin netleşeceği 
bildirildi.  Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, kente 
doğalgazın getirilmesi için başkentte 
yoğun temasların ardından bugün en 
önemli virajın dönüldüğünü söyledi.
Geçtiğimiz Mart ayında Ankara’da 

AK Parti Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey ile birlikte Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan 

Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü 
Burhan Özcan’ı ziyaret ederek 
ilçenin doğalgaz sorununu masaya 
yatırdıklarını hatırlatan Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 

Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile 
getirdiklerini söyledi. Başkan Ergin, 
bu dev hizmetin ilçeye gelmesi 

için destek istedikleri Bakan 
Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel 
Müdürü Özcan’ın da kendilerine 
olumlu yanıt verdiğini ifade etti.
Doğalgazın kış sezonunda kentin 
havasına çok önemli katkılar 
sağlayacağını vurgulayan Başkan 
Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin 
ilçeye doğalgaz gelmesi için 
gerekirse tüm olanaklarını 
seferber etmeye hazır olduğunu 
bildirdi. Başkan Ergin, Ayvalık’a 
doğalgaz getirilmesi için ciddi 

mesai harcayan AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey’in yanı 
sıra bu konuda kendilerine destek 
veren Balıkesir’in tüm milletvekilleri 
ve bürokratlarına teşekkür etti.

KUTLANDI

DOĞALGAZ ETÜT İHALESİ 
TAMAMLANDI

Başkan Ergin:  Ayvalık’a doğalgaz 
gelmesi için  seferber olacağız
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ERGİN: BELEDİYEYE ERGİN: BELEDİYEYE 
AÇILAN KAPILAR AÇILAN KAPILAR 
OLACAK.OLACAK.

Ayvalık Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan 
mahalleevlerinin dördüncüsü yakında hizmete giriyor

Ayvalık Belediyesi, dördüncü 
mahalleevini açmanın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
çalışmaları yerinde görmek 
amacıyla mahalleevini ziyaret 
eti. Eksikliklerin tamamlanması 
ve çalışmaların hızlandırılması 
konusunda talimat veren 
Başkan Ergin, mahalleevlerinin 
belediyeye açılan kapılar 
olduğunu söyledi. 

Merkezin çok yakında açılışını 
yapacaklarını duyuran Başkan 
Ergin, evin mesleki kursların 
merkezi olacağını vurgulayarak, 
“Halkla iç içe olabileceğimiz, 
sosyal belediyecilik adına 
önemli çalışmalar yaptığımız 
projeler arasında yer alan 
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evlerimizin devamı gelecek. 
Meslek sahibi olan gençlerimize 
ve kadınlarımıza istihdam 
olanakları yaratılmasının da kapısı 
açılacak” dedi.

Açılışını gerçekleştirdikleri diğer 
evler gibi dördüncüsünü de 
mahalleliye emanet edeceklerinin 
ifade eden Başkan Ergin, “Adını 
biz mahalleevi olarak yazdık. 
Mahallelerde yaşayanlar ‘adına 
halkevi, semtevi, mahalleevi’ 
diyebilir, hemşehrilerimin 
gönlünden ne geçiyorsa halk 
arasında o isimle bilinsin. Bizim 
için önemli olan bir arada, 
mahallede, mahalleliyle birlikte 
olmak. Mahallenin öncelikli 
ihtiyaçlarını orada yaşayanlar 
ile birlikte belirlemek, aile çatısı 
altında çözümler bulmak tüm 
amacımız” diye konuştu.
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ALTINOVA’DA
MADEN DOSYASI
KAPANDI

Altınova sahilini kuşatan 1608 
hektarlık alanda denizden 
demir madeni çıkarılmak 
istenmesine karşı geçtiğimiz 
yıl yapılan itirazlar sonuca 
bağlandı, Ayvalık’a müjdeli 
haber geldi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Densan 
Madencilik firması tarafından 
ÇED dosyası kabul edilen 
başvuruyu reddetti. Ayvalık 
Altınova Mahallesi plajlarında 
demir madeni aranmayacak.

HAFTA SONU EN MUTLU 
HABER

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ankara’da yürüttükleri 
çalışma programı dahilinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile gerçekleştirilen temasların 
sonucunda mutlu haberi 
aldıklarını söyledi. Başkanı 
Ergin, ”Altınova demir madeni 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz yıl ÇED dosyası kabul 
edilen başvuruyu reddetti. Ayvalık Belediyesi’nin, çevre 
örgütlerinin direnişi, sonuca ulaşmada önemli rol oynadı.

ALTINOVA’DA
MADEN DOSYASI 
KAPANDI
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ALTINOVA’DA
MADEN DOSYASI
KAPANDI

arama dosyasına yaptığımız 
itirazlarımız kabul edildi. 
Altınova ‘Demir Madeni’ 
dosyası lehimize tamamıyla 
kapandı, arama yapacak olan 
şirketin başvurusu reddedildi. 
Bu hafta sonu aldığımız en 
mutlu ve keyifli haberi Ayvalıklı 
hemşehrilerim ile paylaşmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum” 
dedi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE 
TEŞEKKÜR

Denizden demir madeni 
çıkarılmasının gündeme 
gelmesiyle birlikte tepkilerini 
dile getiren sivil toplum 
örgütlerine destekleri nedeniyle 
teşekkür eden Başkan Ergin, 
“Bu kapsamda yan yana 
gelen Ayvalık Kent Konseyi, 

Ayvalık Tabiat Platformu, 
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilciliği, 
Ayvalık Çevre Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği, 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
gibi sivil toplum örgütlerinin 
yöneticilerine, üyelerine ve tüm 
hemşehrilerime çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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ESKİ YAPILAR 
GÜNYÜZÜNE
KAVUŞACAK

ESKİ YAPILAR 
GÜNYÜZÜNE
KAVUŞACAK

Tarihe Işık Tutan Kent 
Altınova (Ayazment) 
platformunun girişimleriyle 
kentin, Osmanlı’dan gelen 
tarihini araştırmak ve 
yapılacak çalışmalarda 
izlenecek yolu belirlemek 
amacıyla bir araya gelindi.

Altınova’nın tarihsel yapı 
sürecinin ortaya çıkarılması 
amacıyla, tarih, kültür ve 
turizm konularında deneyimli 
uzmanlar Ayvalık’ın Altınova 
Mahallesi’nde bir araya geldi. 
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin amaçlarının 
Altınova’nın tarihsel mimarisini 
ortaya çıkarıp, tarihsel 
sürecini irdelemek olduğunu 
belirtti. Başkan Ergin, Osmanlı 
dönemlerinden kalan tarihsel 
yapılarda yenileme çalışmalarını 
başlatmak için izlenecek yolu 
belirlemek için sık aralıklarla 
buluşacaklarını söyledi.
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Çok sayıda eserin toprak altında 
yattığını ve bunların günyüzüne 
çıkarılması için geniş katılımlı bir 
ekip anlayışıyla çalışacaklarını 
vurgulayan Başkan Ergin, 
“Altınova mezarlığında toprak 
altında kalan çok sayıda 500 
yıllık eski mezar taşlarının 
ortaya çıkarılmasıyla ilk adımı 
atıyoruz. Ardından Hacı Bayram 
Veli Camii etrafındaki yapıların 
bulunması ve Altınova’nın ilk 
tarihteki esas alanını günyüzüne 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bir 
program dahilinde, yakın tarihte 
yıkılan hamam, eski pazaryeri 
olarak bilinen camii önü 
etrafındaki yapılar günümüze 
kazandırılacak. Kent merkezinde 
özel mülkiyette olan hanın da 
tadilat ve restorasyonu için 
neler yapabiliriz, tüm bunları 
masaya yatırdık ve bir plan 
dahilinde çalışma startını 
verdik” diye konuştu.

Altınova’da düzenlenen 
toplantıya şu isimler katıldı: 
Balıkesir İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Mustafa Çaltı, Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Müdürü Salih Çakan, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sosyal İşler Daire 
Başkanı Yahya Akduman, 
Ayvalık Turizm Şube Müdürü 
Yasemin Gençer, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Turizm 
ve Tanıtım Müdürü Kurthan 
Gencel, Ayvalık Belediyesi 
Kültür Müdürü Erkan Cılak, 
Ayvalık Belediyesi meclis 
üyeleri, Ethem Vardı ve Sertaç 
Örs, eski meclis üyeleri 
Hüseyin Bozkurt ve Halil Gür, 
akademisyen Berrin Akın, 
araştırmacı yazar koleksiyoner 
Faruk Ergele ve tarih öğretmeni 
Ömer Erdem.
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Ayvalık Belediyesi’nin 
girişimleriyle Cunda Arka Deniz 
Koyu’nda yaşama geçirilen, 
7’den 70’e hemen her yaş 
grubuna açık olan Windsurf 
okulu hizmet vermeye başladı. 
Antrenörler Buğra Kandiş ve 
Kerem Urul’un eğitmenliğinde 
yürütülen kurslardan 
aralarından 60 yaşında 
sporcuların da yer aldığı 25 
öğrenci yararlanıyor.

Cunda Arka Deniz Koyu’nun sürekli 
esen rüzgar nedeniyle sörf yapmaya 
uygun ender koylardan biri olduğunu 
belirten antrenör Buğra Kandiş, 
“Koronavirüs döneminde kişisel spor 
yapmak isteyenler için çok uygun bir 
spor dalı. Bu sporu yapmak isteyenlerin 
yüzme bilmesi yeterli. Her yaş 
grubundan öğrenci kabul ediyoruz, 
malzemeleri biz temin ediyoruz. 
Adrenalin sevenlerin bu tutkularını 
dalgalarla buluşturduğu bir spor dalı 
olan windsurf, özellikle genç yaşlarda 
başlayanların güçlü bir vücut yapısına 

CUNDA’ YA
WINDSURF OKULU

sahip olmasını sağlıyor” dedi.

MESUT ERGİN’İN GİRİŞİMLERİYLE 
AÇILDI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 
katkılarıyla Arka Deniz Koyu’nda 
Temmuz ayında okulun açılışının 
yapıldığını hatırlatan Kandiş, kısa 
süre içinde büyük bir ilgi patlaması 
yaşandığını söyledi. Daha çok yazın 
yapılsa da sörf için aslında belirli 
bir zaman diliminin bulunmadığını 
vurgulayan Kandiş, kışın da gerekli 
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sörf kıyafetleri giyildikten sonra, 
soğuk ile birleşen rüzgarın keskin 
dokunuşlarında heyecanlı bir sörf 
deneyimi yaşamanın mümkün 
olduğunu söyledi.

GÜNBOYU ESEN RÜZGAR

Amatör ya da profesyonel 
olsun Türkiye’de ve dünyada 
sörf yapılabilecek birçok rota 
bulunduğunu hatırlatan Antrenör 
Kerem Urul ise ülkede en gözde sörf 
merkezinin Alaçatı’da bulunduğunu, 

ancak Cunda’nın da gerek günboyu 
esen rüzgarı, gerekse korumalı bir 
koya sahip olması nedeniyle yakın 
gelecekte ilgi odağı olacağını söyledi.
Kurslar hakkında da bilgi veren Urul, 
“Yaklaşık üç saatte tamamlanan 
temel sörf eğitimi dersleri içinde 
rüzgar, malzeme ve genel güvenlik 
bilgilerini öğretiyoruz. Daha 
sonrasında plajda simülatör eğitimi 
veriyoruz. Bu eğitimde tahtaya nasıl 
çıkılır, nasıl ayakta durulur, tahtayı 
yönlendirme ve sudan çıkarma gibi 

süreçler anlatılır. Tüm bu bilgilerden 
sonra suya inilir ve öğretilen her 
bilginin pratiği su üzerinde yapılır. 
Sörfü sadece hobi olarak yapmak 
isteyenler için üç saatlik eğitim 
yeterli. Lisanslı sörf sertifikasına 
sahip olmak isteyenlerin ise on saate 
yakın süren eğitimlere katılması ve 
yeterince pratik yapması gerekir. Şu 
anda kurslarımıza katılanlar arasında 
Rüzgar Sörfü Türkiye Milli Takımı’na 
aday sporcularımız da yer alıyor” diye 
konuştu.
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Ayvalık Belediyesi’nin giri-
şimleriyle Cunda Arka Deniz 
Koyu’nda yaşama geçirilen, 
windsurf okulunun ardından 
ikincisi de Kapri Plajı’nda 
hizmet vermeye başladı. Sörf 
Eğitmeni Hamitcan Ciddi ve 
çalışmalara katılan öğrencileri 
ziyaret eden Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 
“Dışarıdan sadece turizm 
amaçlı değil, sörf yapmak için 
de insanlar gelmeye başlaya-
cak, Ayvalık deniz sporlarının 
da merkezi oluyor” dedi.

GENÇLERE OLANAK 
SAĞLANDI

Ayvalık’ta sporu çeşitlendir-
mek için çalışmalar yaptık-

larını belirten Başkan Ergin, 
Ayvalık’ın yetiştirdiği genç-
lerin belediyeye gelerek bu 
sporu yapmak için kendile-
rinden destek istediklerini 
söyledi. Belediyeye ait Kapri 
Plajının bu çalışmalar için 
uygun olduğunu düşünerek 
okulun açılışına onay ver-
diklerini ifade eden Başkan 
Ergin, “Kendilerine böyle bir 
olanak sağladık. Eğitmenlere 
çok teşekkür ediyorum. 
Böyle bir cesaret gösterdi-
ler. Ayvalık Yelken Kulübü 
başta olmak üzere, bu konu-
da Ayvalık’ta ciddi anlamda 
sporcu yetişmiştir. Şu anda 
gerek sörf gerekse yelken 
konusunda Türkiye genelin-
de eğitmenlere bakıldığında 

BİR WINDSURF BİR WINDSURF 
OKULU DAOKULU DA
KAPRİ PLAJI’NAKAPRİ PLAJI’NA
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Ayvalık’tan yetişmiş çok sayıda eğitmen 
bulunuyor” diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜLECEK

Ayvalık’ın, eski günlerine, deniz sporları-
na döneceği günlerin çok yakın olduğunu 
vurgulayan Başkan Ergin, gençlerin inan-
cını gördükçe umutlarının daha da arttığını 
söyledi. Cunda Arka Deniz Plajı’nda açılan 
sörf okulunun çok büyük bir ilgi gördüğünü 
hatırlatan Başkan Ergin, ”Sayıları ne ka-

dar çok artarsa Ayvalık da kısa sürede bir 
merkez olacak. Doğal olarak deniz sporla-
rında bir merkez kimliği kazanmış olacak. 
Dışarıdan sadece tatil amacının dışında, 
Ayvalık’a sadece bu sporu yapmak için ge-
lenler de olacak” dedi.

BEŞ SAATTE SÖRF ÖĞRENİLİYOR

Kapri Plajı Windsurf Okulu’nun eğitmeni 
Hamitcan Ciddi, beş saatlik eğitimin ar-
dından öğrencilerin sahilde ve açık deniz-
de kendi başlarına gezebilecek konuma 
geldiğini söyledi.    Yedi yaşın bu spora 
başlamak için ideal olduğunun altını çi-
zen Hamitcan Ciddi, “Öğrencilerim sağlıklı 
olsun, yüzme bilsin, bir hafta içinde beş 
saatlik bir eğitimin ardından sörf yapmaya 
başlıyor. Bu sporda yaş sınırı yok. Kendine 
güvenen ister yedi yaşında, isterse yetmiş 
yaşında olsun keyifle yapabilecekleri bir 
spor dalı” dedi.

BİR WINDSURF BİR WINDSURF 
OKULU DAOKULU DA
KAPRİ PLAJI’NAKAPRİ PLAJI’NA

Başkan Ergin: Sayıları ne kadar çok artarsa Ayvalık da kısa sürede 
bir merkez olacak. Doğal olarak deniz sporlarında bir merkez kimliği 
kazanmış olacak. Dışarıdan sadece tatil amacının dışında, Ayvalık’a 
sadece bu sporu yapmak için gelenler de olacak.
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Ayvalık Belediyesi, kentin çeşitli 
bölgelerinde on alanda düzen-
leme gerçekleştirdi. Parkların 
beşine oyun grubu ve spor 
aletleri kuruldu. Çamlık’tan 
Sarımsaklı’ya, Altınova’dan 
Kazım Karabekir Mahallesi’ne 
kadar uzanan bölgede açılan  
parklarda engelliler de unutul-
madı. Ayvalık Adliyesi karşısın-
daki Aksoy Caddesi 5. Sokak’ta 
açılışı yapılan engelsiz park 
alanında engelli bireyler sıkıntı 
yaşamadan parkın tadını çıkara-
cak. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, göreve geldikten sonra 
sürdürülen çalışmalar kapsamın-
da, uygun parseller bulunduğun-
da Ayvalık’ın her semtine, park 
ve oyun alanları kazandırmaya 
devam edeceklerini söyledi. 

YENİ PARKLARDA ENGELLİ YENİ PARKLARDA ENGELLİ 
BİREYLER DE UNUTULMADIBİREYLER DE UNUTULMADI

Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park 
yapıldı, üçü de tepeden tırnağa yenilendi
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Başkan Ergin, “Kamuya ait ister 
bir dönüm ister 500 metreka-
relik bir alan olsun; çocukların 
oynayacağı, büyüklerin nefes 
alıp gezip dolaşacağı yeşil alanlar 
haline getiriyoruz. Toplamda on 
bin metrekarelik alanı kaplayan 
parkların peyzaj çalışmaları-
nın tamamlanmasının ardından 
vatandaşların hizmetine açtık” 
dedi.

Yedi parkın yeni yapıldığını, üç 
parkın da tepeden tırnağa yeni-
lenerek oyun grubu, spor aletleri 
ve çevre düzenlemeleriyle 7’den 
70’e herkesin yararlanacağı 
alanlar yaratıldığını ifade eden 
Başkan Ergin, “Çocuk oyun alanı, 
spor aletleri, banklar, çöp kutu-
ları, mevsimlik çiçekler, herke-
sin emeğine sağlık. Biz parkları 
yapıp mahalle sakinlerine tes-
lim ediyoruz, koruyup, sahip 
çıkacaklarını düşünüyoruz” diye 
konuştu.

HİZMETE AÇILAN 
PARKLAR
- Sarımsaklı Lunapark 
   Arkası
- Badavut Camii Arkası
- Kolçak Fırın Arkası
- Ahmet Yorulmaz Parkı
- Adliye Karşısı (Muammer 
  Aksoy Caddesi 5. Sokak)
- Çamlık Laka Virajı
- Altınova Şakir Güngör 
  Sokak
- Çamlık Sahil
- Yeni Mahalle
- Kazım Karabekir Mahallesi



AYVALIK BÜLTENİ

38

AYVALIK BÜLTENİ

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

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Türkiye’de bir ilke imza 
atarak eylül ayı toplantısını Ayvalık 
Belediyesi ev sahipliğinde Mavi 
Vatan’da Türk Bayrakları ile do-
natılan ve sahil güvenlik botları 
eşliğinde mavi sularda seyir alan 
Jale-6 isimli teknede gerçekleştirdi. 
İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı 
duruşuyla başlayan meclis toplan-
tısında ayrıca AK Parti, MHP, CHP, 
İYİ Parti ve Demokrat Parti Grup 
Başkanvekillerinin imzasıyla “Mavi 
Vatan Deklarasyonu” yayımlandı. 
Deklarasyon, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tara-
fından okundu. Başkan Yılmaz konuk-
severliği nedeniyle Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’e Türk Bayrağı 
armağan etti. 

Büyükşehir meclis üyelerine evsahip-
liği yapmaktan dolayı çok mutlu ol-
duklarını vurgulayan Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, “Büyükşehir 
belediye meclis toplantılarını farklı 
ilçelerde yaparak Balıkesir’i bir bütün 
olarak tanımak, her ilçenin özelliği-

MAVİ VATAN’DA MECLİS
ni, sorunlarını ve projelerini yerinde 
görerek öğrenmek hepimiz için iyi bir 
deneyim olacaktır” dedi. Meclis üye-
lerine Ayvalık hakkında bilgi veren 
Başkan Ergin şöyle konuştu:

ADETA CENNETTEN BİR PARÇA

“Ayvalık eski kent merkezi, gelişen 
yapılaşan yerleri, Cunda Adası, tarihi 
Osmanlı’ya kadar dayanan Altınovası, 
Küçükköy, Sarımsaklı, diğer taraftan 
Keremköy sınırına kadar çok geniş bir 
coğrafyaya sahiptir. Biz Ayvalıklıların 
biraz da mizah katan deyimiyle birbi-
rine “Türkiye’nin ilk Boğaz Köprüsü” 
ile bağlı iki ada, arka denize adeta 
serpiştirilmiş gibi konumlanmış 22 
adası sayısız koyları, Türkiye’nin en 
büyük Tabiat Parkı ile bize göre adeta 
cennetten bir parçadır. Bu eşsiz coğ-
rafya, bize sadece doğal güzellikleri 
sunmamış. En büyük nimetlerden 
bir diğeri de zeytin ve eşsiz lezzeti 
dünyada bilinen Ayvalık zeytinyağı. 
Hem asidik değerleri hem de lezzet 
nefaseti itibariyle dünyanın ilk beşin 
içinde olan ki bize göre birinciliği açık 

ara hak eden Ayvalık zeytinyağı, tarih 
boyunca İlçemizin en büyük eko-
nomik gücünü oluşturmuştur. Fakat 
gelinen noktada ne yazık ki, katego-
risinde kalite sıralamasındaki rakip  
zeytinyağlarının litre fiyatının 1/6 
sına bile denk düşmeyecek şekilde 
fiyatlandırılmaktadır. Bu Ayvalık’tan 
yurt içine sevkiyatın ve de dönem 
itibariyle yurt dışına yapılan ihracatın 
yerel ve küresel pazarda hak ettiği 
değer ve desteği görememesi ne-
deniyle oluşan ve marka değerinin 
zayıflaması sonucu olmuştur.”

YAĞIN MARKA DEĞERİ KORUNMALI

Türkiye’de zeytinciliğin her yer-
de geliştiğini, zeytin ve zeytinyağı 
sektörünün yol aldığını ifade eden 
Başkan Ergin, Kuzey Ege ve özellikle 
Ayvalık’taki zeytinyağının bu gelişime 
ayak uydurmak bir yana var olan de-
ğerinin bile altına düştüğünü söyledi. 
Başka bölgelerin zeytinyağının, etiket 
ya da tanıtımı ile Ayvalık zeytinyağı 
olarak piyasaya sürülebildiği gibi, 
yağlarda tağşiş yapılarak marka değe-
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rine zarar verildiğini hatırlatan Ergin; 
“Yeni ve önemli uğraşlarımızdan biri 
olarak coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık 
zeytinyağının marka değerinin korun-
ması olacaktır. Bu bizim çok önemli 
projelerimizden biri olacaktır. coğrafi 
işaret ile ürünün tescillenmesi tek 
başına çözüm olmamakta. Bu nok-
tada otokontrolün yanı sıra tesirli 
hukuki ve cezai yaptırımların mevzu-
at içinde yer almasını sağlayabilmek 
ve bunların takipçisi olabilmek daha 
önemlidir. Bu nedenle de otokontrolü 
sağlayabilmek için bilinen kaliteli yağ 
üreticileri, zeytin işiyle uğraşanlar, 
sektörün içindekiler ile gerçek bir 
beraberlik oluşturmak, yapılan ticari 
ve zirai hataları ortadan kaldırmak, 
coğrafi işarete bağlı marka değerini 
korumak, marka değerini yükselterek 
ekonomik değerini yakalamak en 
önemli projelerimizden biri haline 
gelmiştir” dedi.

BİRKAÇ BİN KİŞİ ÇALIŞIRDI

Mübadele öncesi ekonomisinin 
büyük bir çoğunluğunu zeytinle 
kazanan Ayvalık’ta refah içerisinde 
bir yapının mevcut olduğunu hatır-
latan Başkan Ergin şöyle devam etti: 
“Mübadele sonrasında ise 1980’lerin 
ortalarına kadar Kırlangıç ve tam 
kapasite ile çalışan Komili fabrikaları 
ve birçok küçük üretici mevcuttu. 
Zamanında bu iki fabrika yaklaşık 
vardiyalarla birkaç bin kişiye istihdam 
sağlarken Ayvalık’ın nüfusu 25 bin-
lerdeydi. Bugün 80 bin kış nüfuslu 
bu kentte artık en büyük istihdam 
belediye olmuştur, fabrikalar kapatıl-
mıştır, üreticiler yağ işini bırakmıştır. 
Çünkü yağ değer kaybetmiştir. Eğer 
yağımızın marka ve ekonomik değeri-
ni kazanırsak Ayvalık birçok sorunun 

üstesinden gelebilecek ekonomisi 
güçlü bir yer haline gelebilecektir. 
Zeytin bu toprağın altınıdır. Bu de-
ğeri yeniden yüceltmek ve hak ettiği 
değere yükseltmek en önemli organi-
ze ekonomik hareketimiz olacaktır.”

AYVALIK AÇIKHAVA MÜZESİ

Kentin önemli unsurlarından birinin 
turizm olduğunu dile getiren Ergin, 
mevcut yatak kapasitesinin büyük 
bölümünün butik otel olması nede-
niyle pandemi döneminde Ayvalık’ın 
tercih edildiğini söyledi. Turizmi 
uzun vadeye yaymanın önemine de 
değinen Başkan Ergin, “Artık 3,5 
saatte İstanbul’dan Ayvalık’a geli-
nebilmekte. Bu avantajı yakalayan 
Ayvalık’ın artık bahar ve kış turiz-
minden de pay alması önemlidir. 
Bunlardan biri kültür turizmidir ki, 
eski Rum mimarisinden oluşan evle-
ri, dar sokakları, kapıları, kiliseleri bu 
kentin kültür turizmine armağanıdır. 
Buna destek olacak projemiz sokak 

iyileştirmesidir. Ayvalık’ta iki binin 
üstünde tescilli binamız mevcuttur. 
Restorasyon ve sokak iyileştirme 
projelerimizle Ayvalık açık hava 
müzesi haline dönüştürülebilecektir. 
Sokak iyileştirme projemizde 400 
binaya yakın proje ile sokak sağ-
lıklaştırması gündemdedir. Bugün 
Safranbolu, Eskişehir Odunpazarı 
diyoruz, bunların tamamının restore 
edilmiş sayıları 100 bile değilken 
2000’in üzerinde tescilli ve bir o ka-
dar da tescil bekleyen tarihi binanın 
olduğu bir kentin adıdır Ayvalık” diye 
konuştu.

GASTRONOMİYE ÖNEM 
VERİYORUZ

Başta Cunda olmak üzere Ayvalık’ın 
gastronomi turizminde de Türkiye 
ve dünyada ismi anılan bir yer olma 
yolunda epey yol kat ettiğini vurgu-
layan Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu zenginliğimizi de pekiştirmek ve 
geliştirmek amacıyla Ayvalık’ta gast-
ronomi üzerine bir inovasyon mer-
kezinin kurulması yolunda çalışmala-
rımız sürüyor. Ayrıca yakın zamanda 
merkezi Ayvalık olan “Uluslararası 
Gurme Destinasyonları Derneği’ni 
kurduk. Dernek çalışmaları pandemi 
sebebi ile sekteye uğrasa da geçti-
ğimiz sezon öncesi gündeme getir-
diğimiz “Turizmde Model Ayvalık” 
projesi çok ses getirdi ve karşılık 
buldu. Tüm çabamız “daha yaşana-
bilir bir Ayvalık mümkün” tezimizi 
doğrulamak ve Ayvalık’ı hak ettiği 
değerle buluşturmak. Bunun için var 
gücümüzle çalışıyoruz.”
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Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Ayvalık’ta balık 
av sezonunun açılışına katıldı. 
Balıkçılar ile birlikte denize açıldı, 
ağ attı, bolluk ve bereket diledi. 
Avlanmaya çıkan teknelere 
gecenin ilerleyen saatlerinde 
meclis üyeleri Ali Jale, Merih 
Arslan ve Serdar Tuç ile birlikte 
eşlik eden Başkan Ergin tüm 
balıkçılara, “Vira Bismillah” dedi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, deniz av sezonunun 
başlamasıyla avlanmaya çıkan 
tekneleri, belediye meclis üyeleri, 
Ali Jale, Merih Arslan ve Serdar 
Tuç ile birlikte denizde ziyaret 
etti. Ekmeğini denizden kazanan 
tüm balıkçılara bereketli bir sezon 
geçirmelerini dileyen Başkan 
Ergin, “Vira Bismilah” diyerek, 
ilk avlanmanın sonuna kadar 
teknede balık avına eşlik etti.
Denizlerde Mayıs ayında 

AYVALIKLI BALIKÇILAR, 
“VİRA BİSMİLLAH” DEDİ.

Dört ay süren av yasağı sona erdi, 
Ayvalık’ta balık avlanma sezonu açıldı
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başlayan avlanma yasağı 
1 Eylül’de sona erdi. Tüm 
hazırlıklarını tamamlayan 
Ayvalıklı balıkçılar da geceyarısı 
“rastgele” diyerek denize açıldı. 
Ayvalıklı balıkçılara Başkan Ergin 
ve belediye meclis üyeleri de 
eşlik etti. Balıkçılara verimli bir 
av sezonu dileyen Başkan Ergin, 
“Yeni av sezonunun ülkemizdeki 
tüm balıkçılarımız için bereketli 
ve verimli geçmesini diliyorum. 
Evlerine ekmek götürme 
mücadelesi veren balıkçıların 
bu av sezonunda yüzlerinin 
gülmesini gönülden diliyorum” 
diye konuştu.
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AYVALIK’TA KIŞ HAZIRLIĞI

Ayvalık Belediyesi, yaz sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, 
kış mevsimini de karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

AYVALIK’TA KIŞ HAZIRLIĞI

Ayvalık Belediyesi, 
yaz sezonunun sonu 
yaklaşırken, kış mevsimini 
de karşılamak için 
hazırlıklarını sürdürüyor. 
Belediye temizlik ekipleri, 
gönüllü dalgıçlar ile 
birlikte, karada, denizde, 
adalarda, kıyılarda, tabiat 
parkında ve yağmur suyu 
drenaj kanallarında dip 
bucak temizlik çalışması 
başlattı. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, “Ayvalık evimiz, 
kendi evimiz gibi temiz tutalım. 
Özellikle hemşehrilerimden 
rica ediyorum. Yağmur 
suyu drenaj kanallarına çöp 
atmayalım, tıkanma, taşma 
ve sel gibi felaketler ile karşı 
karşıya kalmayalım” diyerek 
vatandaşları uyardı. 
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Bir süre önce kent genelinde 
dezenfeksiyon çalışmalarına 
hız kazandıran, haşere ile 
mücadeleyi sürdüren Ayvalık 
Belediyesi, sezon sonuna 
doğru kışa hazırlık çalışmaları 
için teyakkuza geçti. Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın 
içinde yer alan Hakkı Bey 
Yarımadası’nda ve Badavut 
mevkiinde adım adım, el ile 
temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Lale Adası’nda ise iki gönüllü 
dalgıçın katılımıyla kıyı 
temizliğine girişen ekipler 
günlerce devam eden 
çalışmanın ardından adayı pırıl 
pırıl yaptılar. 

Öte yandan sonbahar 
yağmurları başlamadan önce 
ilçe genelinde yağmur suyu 
drenaj kanallarının temizliğini 
tamamlayan temizlik ekipleri 
kentin kışı karşılama hazırlığını 
tamamlamak için gece gündüz 
çalışıyor. 

Başkan Ergin, ilçe genelinde, 
tabiat parkında, adalarda ve 
drenaj kanallarında temizlik 
çalışmalarının sık aralıklarla 
sürdürüleceğini duyurdu.

Temizlik 
çalışmalarına, 
belediye ekiplerinin 
yanı sıra gönüllü 
dalgıçlar da katıldı
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KIRMIZI 
MERCANLAR 
KORUMA 
ALTINDA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in, Ayvalık Körfezi ve Cunda 
Adası çevresinde teknelerden 
atılan çıpalar, dip tarayan gırgır 
ve trollerden zarar gören kırmızı 
mercanların korunmasına 
yönelik gündeme taşıdığı proje, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde yaşama geçirildi. 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, projenin yaşama 
geçirilmesinde başta Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz olmak üzere katkı 
ve desteklerini esirgemeyen 
kurum ve kuruluşlara teşekkür 
etti. Başkan Ergin, “Körfeze 
girip çıkan, teknelerden atılan 
çıpalardan, trollerden ve 
gırgırlardan zarar gören kırmızı 
mercanları düşündüğümde içim 
acıyordu. Biliyordum ki, dip 
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Başkan Ergin: Dip tarayan çıpa, trol ve 
gırgırları düşündükçe içim acıyordu.

tarayan çıpalar, özellikle trol ve 
gırgırlar, denizde ekosisteme 
büyük zarar veriyor, koruma 
altındaki kırmızı mercanlar bir 
daha geri gelmemek üzere 
parçalanıyor. Çözüm bulunması 
için güdeme 
getirdiğimde 
Büyükşehir 
Belediye 
başkanımız Yücel 
Yılmaz konuya 
sahip çıktı, 
sözünde durdu. 
Büyükşehir, 
üniversite ve 
STK ortaklığı ile 
yürütülen projenin 
tamamlandığını 
duymak hepimizi 
mutlu etti” diye 
konuştu.

Haritaya işlenerek tam koruma 
sağlanacak

Başkan Ergin, bundan böyle 
teknelerin çıpa atmak yerine 
tonozlu şamandıralara 

bağlanacağını hatırlatarak, 
dalış konusunda Ayvalık’ın 
gözde turizm merkezlerinden 
biri olduğunu söyledi. Ergin, 
“Ayvalık’ı dalış turizminde cazibe 
merkezi haline getiren kırmızı 
mercanları görmek için her geçen 
gün daha çok dalgıç kentimize 
ve bölgemize geliyor. Böyle 
güzelliklerin korunması ilgiyi 
daha da artıracaktır. Ayvalık’ın bu 
alandaki, ününü, ismini, korumak 
ve mercanlara devamlı yaşam 
alanları sağlamak için tonozlu 
altı yüzer şamandıra sistemi 
gerekli korumayı sağlamıştır. 

Şamandıraların koordinatları 
sayesinde kırmızı mercanlar 
haritalara da işlenerek tam 
koruma sağlanacak” dedi.

Zenginliğe sahip çıkalım

Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut 
Ergin, Kızıldeniz’e 
kıyısı olan Mısır, 
Sudan ve Yemen 
gibi ülkelerde yaşam 
alanı bulan kırmızı 
mercanların, gerçek 
bir hazine olduğunu, 
ilgi alanı dışında 
olanların bilmediğini 
hatırlatarak, bu 
zenginliğe sahip 
çıkılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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Mesut Ergin: Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık’ın 
olduğu kadar başta Körfez bölgesi olmak 
üzere tüm Balıkesir’in ortak değeridir

BAŞKAN ERGİN’DEN SUÇ 
DUYURUSU

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Ayvalık 
zeytinyağı markasını haksız 
olarak kullanıp, tağşiş 
ve taklit ederek, gerek 
internet üzerinden, gerekse 
marketlerden satış yapan 
firmalar hakkında suç 
duyurusunda bulundu.

TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLARI İLE 
OYNANIYOR

Ayvalık zeytinyağı markasının 
2004 yılından beri Türk 
Patent Enstitüsü tarafından 
verilen coğrafi işaret belgesi 
ile tescillendiğini hatırlatan 
Başkan Ergin, “Ayvalık zeytinyağı 
markasını korumak için yapılan 
bu tescile karşın, ürünlerimiz 

BAŞKAN ERGİN’DEN SUÇ 
DUYURUSU
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kötü niyetli firmalar tarafından 
haksız ticari kazanç elde 
edilmek amacıyla taklit ve tağşiş 
ediliyor. Ayvalık ile hiçbir ilgisi 
bulunmayan firmalar ürünlerini 
Ayvalık zeytinyağı ibaresini 
kullanarak pazarlıyor. Bu surette 
tüketiciler kandırılıyor, sağlıkları 
ile oynanıyor. Ayvalık’ın bu en 
önemli markasının değeri de 
düşürülüyor ve haksız kazanç 
elde ediliyor” dedi.

TBMM GÜNDEMİNE ACİLEN 
GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Ayvalık zeytini ve zeytinyağının 

kentin en önemli marka 
değerlerinden biri olduğunu 
vurgulayan Başkan Ergin, 
halen TBMM’nde  gıda, 
tarım ve orman alanında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında 
bir kanun teklifi hazırlığının 
bulunduğunu hatırlattı. Bu 
kanunun yasalaşması ile birlikte 
gıda sektöründe taklit, tağşiş 
yapan ve tüketiciyi yanıltan, 
yanlış yönlendiren, bilgi kirliliği 
yaratan firma ve şahıslar 
hakkında yeni yaptırımların 

öngörüldüğünü vurgulayan 
Ergin, “Zeytin ve zeytinyağı 
Ayvalık’ın olduğu kadar başta 
Körfez bölgesi olmak üzere 
tüm Balıkesir’in ortak değeridir. 
Bu nedenle gerek Büyükşehir 
Belediye Meclisi, gerekse 
bölge milletvekilleri aracılığı ile 
konunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine ivedilikle 
taşınması gerekiyor” diye 
konuştu.
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BAŞKAN ERGİN: GELİR VE 
GİDER DENGELENDİ

GELİR GELİRGİDER GİDER
Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Belediye’yi büyük 
bir borç yüküyle devraldıklarını 
hatırlatarak, pandemi 
döneminde yaşanan sıkıntılara 
karşın gelir ve gider bütçesini 
dengeye getirdiklerini belirtti. 
17 aylık başkanlık döneminde 
bankalara olan kredi borçlarının 
aksatılmadan ödendiğine, 
geçmiş dönemden gelen 
184 icra dosyasından 88’inin 
kapatıldığına, 13’üyle protokol 
yapıldığına işaret eden Başkan 

Ergin, 1 Nisan 2019 tarihinde 
göreve geldikleri kendi 
dönemlerindeki harcamalara 
ilişkin aleyhlerine açılmış hiçbir 
yeni icra takip dosyasının da 
bulunmadığını söyledi.

ARTIYA DOĞRU YÜKSELECEK

2019 Nisan ayında 97 milyon 
liralık gelire karşılık 120 
milyon liralık gider tablosuyla 
belediyeyi teslim aldıklarını 
vurgulayan Başkan Ergin, 

gelinen noktada gelir ile giderin 
şimdilik eşitlendiğini söyledi. 
2020 yılının ilk altı ayında
47 milyon liralık gidere karşılık 
47 milyon liralık gelir elde 
edildiğinin altını çizen Başkan 
Ergin, pandemi kısıtlamalarının 
ardından bütçe gelirlerinin 
artıya doğru yükselmeye 
devam edeceğinin müjdesini 
verdi.
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GELİR GİDER TABLOSU
İLK 6 AY

GELİR GİDER

KIDEM TAZMİNATLARI 
ÖDENDİ

Başkan Ergin, “2020 yılının 
ilk altı ayında pandemi 
nedeniyle alınamayan kira, 
işgaliye, açamadığımız kendi 
işletmelerimiz, toplanmasında 
sıkıntı yaşanan vergiler 
düşünüldüğünde gelirlerimiz 
beklentilerimizin altında 
kaldı. Tüm bunlara karşın, 
Belediyenin yüz binlerce 

liralık icralık dosyasını kapatıp 
bir ödeme planına bağladık. 
Aralarında yedi sekiz yıldır 
bekleyen 88 emeklimizin 
kıdem tazminatlarını ödedik. 
Gelirlerimizi artırdık ama asıl 
önemlisi giderlerimizi azalttık. 
Bu vesile ile düzenlenmiş 
ödeme planları ve gelir gider 
dengesindeki iyileştirmelerle 
artık daha huzurlu bir şekilde 
önümüzü görüyoruz. Seçim 
öncesi ve sonrasında çözülmesi 
gereken en büyük sorunun mali 

disiplin olduğunu söylemiştik. 
Sözümüzün arkasında 
duruyoruz.  İlk yılın önemli bir 
bölümünde bütün iş yapma 
imkanlarını kısıtlayan mali 
disiplin konusunda önemli 
ölçüde yol aldık” diye konuştu.
 

Pandemi nedeniyle 
yılın ilk altı ayında 
gelir sıkıntısı 
yaşanmasına karşın 
bütçe nefes aldı

47
 m

ily
on

47
 m

ily
on

2020

2020
47 47



AYVALIK BÜLTENİ

50

AYVALIK BÜLTENİ

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

En değerli mülkü kiraladı, 35 yıl kullandı, 
yıllık 315 lira kira bedelini bile ödemedi.

ÇEKEK YERİ BELEDİYENİN

Çekek yeri işletmeciliği yapılan ve 
mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait 
olan taşınmazı 35 yıl süreyle kulla-
nan Sadan Denizcilik, kira süresinin 
dolmasına karşın direnip işgalci duru-
muna düşünce Ayvalık Kaymakamlığı 
tarafından tahliye edildi. Başkan Ergin, 
“Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne 
ve turizme hizmet verecek modern 
bir çekek yeri ve marina kazandırıl-
masını hedefliyoruz. Çekek yeri ve 
marina Ayvalık Belediyesi tarafın-
dan işletilecek” dedi. 1985 yılında 
Sadan Denizcilik tarafından Ayvalık 
Belediyesi’nden kiralanan çekek yerini 
30 yıl süreyle kullanan, 2015 yılında 
kontratının dolmasına karşın 315 
liralık kira bedelini bile ödemeden beş 
yıl daha işleten firma Kaymakamlık 
aracılığıyla tahliye edildi. Alan Ayvalık 
Belediyesi’ne teslim edildi.

İŞGALCİ DURUMUNA DÜŞTÜ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, sürenin dolmasından önce kira 
süresinin bitiminde akdin yenilenme-

ÇEKEK YERİ BELEDİYENİN
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yeceğini ve tahliye edeceklerini Sadan 
Denizcilik yetkililerine bildirdiklerini 
söyledi. Kira müddetinin sona erme-
sinden sonra kiracılık sıfatı sona eren 
ve işgalci durumuna düşen Sadan 
Denizcilik’in bugüne kadar gelir elde 
ettiği ve belediyenin mülkü olan bu 
değerli taşınmaz için bir kuruş kira ya 
da ecrimisil bedeli ödemediğini hatır-
latan Başkan Ergin, “Göreve geldiğimiz 
Nisan 2019 tarihinden itibaren gerek 
ödenmeyen ecrimisillerin tahsili, ge-
rekse işgalin sonlandırılarak tahliyesi 
için hukuki girişimlerimizi sürdürdük. 
Tahliye sürecinde işgalcinin belediye-
miz aleyhine açtığı tüm davalar red-
dedildi. Ayvalık Belediyesi’nin haklılığı 
ve tahliyeye ilişkin kararı kesinleşti. Bu 
hukuki kararlara dayalı olarak da en 
son 21 Temmuz 2020 günü en büyük 
mülki amir olan Kaymakamlık kanalı 
ile işgalci durumundaki Sadan’lar tahli-
ye edildi” diye konuştu.

TESİS VE ÇEKEK SÖZÜ YERİNE 
GETİRİLMEDİ

Kendisine boş olarak teslim edilen 
arsa üzerine tersane ve çekek yeri 
inşa etmesi koşuluyla verilen, süre 
sonunda Belediye’ye bedelsiz teslimi-
ni garanti ederek kiracı olan şirketin 
35 yıl boyunca hiçbir tesis inşa etme-
diğini vurgulayan Başkan Ergin şöyle 
konuştu: 
“Taahhütlerine aykırı olarak tersane, 
marina ya da başkaca bir tesis inşa 
edilmeden tamamen ilkel koşullarda 
ve baraka benzeri eğreti yapılarda 
faaliyet sürdürüldü. Elde edilen gelir-
ler yatırıma dönüştürülmediği gibi en 
son yıllık 315 TL, aylık 26.25 lira kira 
ödenerek tersane ve çekek yeri işletil-
miştir. Üstelik son beş yıldır bir kuruş 
dahi ödenmemektedir. Halen işgalci-
lerden Belediyemizin 1.100.000,00TL 
civarında kesinleşmiş alacağı bulun-
maktadır. Ayvalık Belediyesi olarak, 
Ayvalık halkına ait olan mallara ve 
haklara sahip çıkıldı. İşgalcilere taşın-
mazdan tahliye edilecekleri çok önce-
den bildirilmesine rağmen, şirket yeni 
işler alıp yurttaşları mağdur edecek 
bir uygulamayı bilinçli olarak tercih 
etmiştir. 24.07.2020 tarihinde balıkçı 
tekneleri ve bakımda bulunan diğer 
tüm tekneler sahiplerinin ve onarım 
yapan ustaların tasarrufuna teslim 
edildi, imalat bakım ve onarımlar kaldı-
ğı yerden devam edecek” dedi.

AYVALIK BELEDİYESİ İŞLETECEK

Çekek yeri olarak faaliyet gösterilen 
sahada denizcilik sektöründeki esna-
fın mağdur edilmemesi için hukuksal 
anlamda çalışmaların sürdürüldüğüne 
değinen Başkan Ergin, “Hizmetin 
kesintisiz sürmesi için her türlü tes-
pit, önlem, izin ve kayıt altına alma 
işlemleri tamamlandıktan sonra çekek 
ve tersanecilik hizmetleri modern 
koşullar yaratılarak, Ayvalık Belediyesi 
işletmesi olarak hizmet verilmeye 
devam edecek. Gerekli kiralama, 
işletme izni alınması ve proje hazırlan-
masını takiben Belediyemizin mülki-
yetinde bulunan alan ve Milli Emlak 
Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada 
Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne 
ve turizme hizmet verecek modern bir 
çekek yeri ve marina kazandırılması 
hedeflenmektedir.”
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KÜLTÜR SANAT
BAŞKAN ERGİN
SANATÇILARA
KUCAK AÇTI

‘Pandemi Yılı’ nedeniyle işsiz 
kalan, konser veremeyen, 
sahneye çıkamayan, ancak 
sosyal medya üzerinden sesini 
duyuran sanatçılara ilk kez 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin kucak açtı. Sanatçılar 
uzun bir ayrılık döneminden 
sonra Ayvalık Amfitiyatrosu’nda 
sahne aldı. Yeni yüzüyle hizmete 
açılan yetmiş bin metrekarelik 
bir alana yayılan Ayvalık Büyük 
Park’taki amfitiyatroda; sosyal 

mesafe kapsamında, bir dolu bir 
boş koltuk kuralları uygulanarak 
başlatılan yaz konserlerinde 
sahneye ilk olarak DJ Ozan 
Doğulu çıktı. Doğulu’nun 

ardından düzenlenen, Cem 
Adrian, İlyas Yalçıntaş, Yaşar, 
Halil Sezai-Hüsnü Şenlendirici 
ikilisi ve Melek Mosso 
konserleri ile Nazım Hikmet 
Piraye gösterimi büyük ilgi 
gördü, izleyenler keyifli saatler 
geçirdi.

Ayvalıklı ressam Arif Buz’un Romanların yaşamından 
kesitlerin yer aldığı sergisi ilgi çekti.

Özdemir Yemenicioğlu anısına resim sergisi Ayvalık 
Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açıldı.

CANLI ROMAN MÜZİĞİ 
EŞLİĞİNDE 9/8LİK SERGİ

SERGİYLE ANISI YAŞATILDI

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi önceki akşam ilginç 
bir sergiye evsahipliği yaptı. Eğitim almadan kişisel girişimleri 
ile resim tekniğini öğrenerek kendi tarzını oluşturan Ayvalıklı 
ressam Arif Buz’un, Romanların renkli yaşamından kesitlerin yer 
aldığı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin 
adı 9/8 olunca, açılış da canlı müzik eşliğinde 9/8’lik coşkuyla 
yapıldı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkan 
Yardımcısı Erkan Karasu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever de 
katıldı. Sergideki resimler ve açılış konsepti ziyaretçilerin büyük 
beğenisini kazandı. 

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyeleri 
bir süre önce yaşamını yitiren, derneğin 
onursal başkanı Özdemir Yemenicioğlu 
anısına, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker 
Sanat Galerisi’nde resim sergisi açtı. On 
iki ressamın katılımıyla açılan sergide 
konuşan Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği 
(BALSANAT) Başkanı Rafet Topalak katkıları 
nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’e teşekkür etti. 

Yaklaşık iki ay önce kaybettikleri onursal 
başkanları Özdemir Yemenicioğlu anısının 
bu sergi ile yaşatıldığını vurgulayan Topalak, 
sanatseverleri sergiye davet etti. Sanata, 
sanatçıya destek vermeyi, onların eserlerini 
gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev 
bildiklerini ifade eden Başkan 
Ergin, sergiye resimleriyle 
destek veren, Erdem Köybaşı, 
Hakkı Hatatoğlu, Haşmet 
Demirbil, Hülya Güler, Melda 
Bekki, Mualla Can, Mürvet Ay, 
Nazmiye Mutafoğlu, Reyhan 
Kabakçı, Semra Ocak, Serhan 
Kerestecioğlu ve Taner Kalkan’a 
katılım belgelerini vererek 
teşekkür etti. Sergi 8 Eylül Salı 
akşamına kadar sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.
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AYVALIK YAZ KONSERLERİ 
KEYİFLİ GEÇTİ KİTAPLARLA ARANIZA 

SOSYAL MESAFE KOYMAYIN!

Bilet satışının sosyal mesafe kuralları içinde yapılması nedeniyle 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür eden Cem Adrian 
birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Uzun bir aradan sonra 
“Ayvalık Yaz Konserleri”nin ilki Büyük Park içindeki amfiyatroda 
gerçekleştirildi. Yaz boyunca devam eden konserlere ilgi büyüktü. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Geçtiğimiz yıl Aralık 
ayında başlayan pandemi nedeniyle kentte sıkı önlemler alındı. 
Ülke genelinde çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Az sayıda 
vakaya karşın, Ayvalık’ta hiç can kaybımız olmadı, önlemlerimizi 
sürdürüyoruz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Yararlı ne varsa biz de varız, 
okumak iyidir, kitap iyidir. Ne gerekiyorsa katkı sunmaya hazırız, diji-
tal dünyanın bize en büyük negatifliği, bilgisayar ve cep telefonlarına 
gömülmek. Kitap gibi ufku açabilecek, düşünsel mekanizmanızı, ha-
yal dünyanızı geliştirebilecek başka bir şey yok” dedi.

Ayvalık Belediyesi’nin yenilenen yüzüyle amfitiyatro ve Büyük 
Park’ın açılışını gerçekleştirmesinin ardından bölge sanatseverlerin 
yanısıra kitap kurtlarının da yaz akşamlarında buluşma noktası haline 
geldi. Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü ‘Kipat Fuarcılık’ ile karşı-
lıklı bir anlaşma yaptı. 

Anlaşmaya göre; amfitiyatro giriş alanına tüm yayınevlerinden ör-
neklerin sergilendiği stantlar açıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in, özellikle kültür ve sanat etkinlikleri için hazır hale getiril-
mesini istediği park alanında kitapseverlerin ilgisini çekecek bir alan 
oluşturuldu. Stantlara özel bir isim de veren Başkan Ergin, “Kitaplarla 
aranıza sosyal mesafe koymayın” dedi.

PANDEMİ SONRASI 
“PLASTİK AŞKLAR”

PANDEMİ SONRASI 
“ÜBÜ HEP ÜBÜ”

Ayvalık Büyük Park’ta açılan kitap stantları 
okuyucuların ilgisini çekti

PANDEMİ SONRASI 
“PLASTİK AŞKLAR”

PANDEMİ SONRASI 
“ÜBÜ HEP ÜBÜ”

Usta oyuncu Oya Başar, Begüm Birgören ile birlikte başrollerini paylaştığı 
‘Plastik Aşklar’ oyununa pandemi nedeniyle ara vermelerinin ardından beş 
ay sonra ilk kez Ayvalık Büyük Park, amfitiyatroda seyirciyle buluştu. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e sanata ve sanatçılara kucak 
açması nedeniyle teşekkür eden ünlü sanatçı Oya Başar, Pandemi 
nedeniyle sahneden ve seyircilerden uzak kaldık. Ayvalık Belediyesi’nden 
davet gelince tereddüt ettik. Çok heyecanlandık. Sosyal mesafe kuralları 
gereği izleyicilerde maske var. İletişim kurabilir miyiz, güldürebilir miyiz? 
Ancak Ayvalık’ta sahnede çok güzel bir atmosfer yakaladık. Amfiyatro çok 
muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş, seyirciyle çok rahat iletişim kurduk. 
Begüm ile birlikte beş ay sonra adeta bir şölen yaşadık. Seyircinin ilgisi 
o kadar sıcak ve yakındı ki defalarca sahneye çıktık, vedalaşmak bile zor 
geldi. Ayvalık’ta olmaktan çok keyif aldık” diye konuştu.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, pandemi döneminde Bursa’dan sonra ikinci 
kez sahne aldığı Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda “Übü Hep Übü” 
adlı oyunuyla seyirciyle buluştu. Oyun izleyenlerden tam not aldı. Bazen 
güldüren, bazen de düşündüren oyunda başarılı bir sahne performansı 
sergileyen sanatçı, konukseverliği nedeniyle, Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Özgür Erkekli’nin yazıp, yönettiği “Übü Hep Übü” oyununun ışık tasarımını 
Ali Pişkin, koreografisini ise Senem Oluz üstleniyor. Kostüm tasarımını 
Ceren Eken’in yaptığı oyununun asistanlığını, Gülce Ünlü yapıyor. Afiş 
tasarımını Buket Pişkin’in ve müziklerini Yunus Emre Terzioğlu’nun, makyaj 
tasarımını Gila Benezra ve Şermin Kuru’nun yaptığı Übü Hep Übü’nün 
oyuncuları ise Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Çağlar Çorumlu, Elçin 
Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu.

Mart’ta oyunlarına ara veren Oya Başar, Begüm Birgören ikilisi beş ay 
sonra Ayvalık amfitiyatroda seyirciyle buluştu.
Mart’ta oyunlarına ara veren Oya Başar, Begüm Birgören ikilisi beş ay 
sonra Ayvalık amfitiyatroda seyirciyle buluştu.

Bir taşlama komedisi olan ‘Übü Hep Übü’ Ayvalıklılar tarafından 
ilgiyle izlendi.
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CİĞERİMİZ YANDI !CİĞERİMİZ YANDI !

53 hektar orman        53 hektar orman        
kül oldukül oldu

Mesut Ergin:Mesut Ergin:
““Bu alanın bir Bu alanın bir 
karışını bile karışını bile 
rantçılara teslim rantçılara teslim 
etmeyiz.”etmeyiz.”
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