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Koronavirüs bilgisi ülkemizin gündeminde henüz 
yeniyken Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle ilgili 
kurumlar organize olarak, Ayvalık Deniz Hudut 
Kapısı’na termal kamera sistemleri kurulmuş ve 
feribotların Midilli seferleri bir süreliğine iptal 
edilmişti.

Geçen süre zarfında ülkemizin gündemindeki en 
önemli sorun hâline gelen koronavirüsle, Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin’in “Mücadele her yerde 
olmalı, her şeyi devletten bekleyemeyiz” diyerek 
başlattığı çalışmalae sonucunda ilçemizdeki sosyal 
alanlar, kamu kurumları, belediye hizmet binaları 
ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon 
işlemleri gerçekleştirildi. 
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Dezenfeksiyon çalışmaları

Ayvalık Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Ayvalık’ta çalışan toplu taşıma araçları ile 
belediyemize ait araçlar; Ayvalık Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Bakım, Kadın 
Danışma ve Özel Çocuklar Eğitim Evi; Hüsnü Uğural 
Stadı Spor ve Sosyal Tesisleri ile Ayvalık Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü dezenfekte edildi.

Halkın sıkça girip çıktığı belediyeye ait tüm hizmet 
binaları da dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

Ayvalık kent merkezindeki ortak kullanım alanları, 
yollar ve sokaklarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Şube Şefliği ekipleri 
ile Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin işbirliğiyle dezenfekte çalışmaları 
gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
çocuk oyun parklarında, Talatpaşa Caddesi’nde, 
Barbaros Caddesi’nde, Bedesten çarşısında, Dr. 
Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı’nda dezenfekte 
çalışmalarına devam etti.

Çalışmalar Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı ve Alibey 
(Cunda) Adası kent merkezleri, semt pazar alanlarında 
ve kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanlarında da 
uygulandı.

Yine halkın sıkça girip çıktığı kamu kurumlarında; 
Ayvalık Adalet Sarayı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
Ayvalık Merkez Polis Karakolu, Ayvalık Kaymakamlığı, 
Ayvalık Hükümet Konağı, muhtarlıklar, Ayvalık 
Belediyesi Liman İşletme binası, otogar, Sahil Güvenlik, 
Askerlik Şubesi, Alibey Adası Sosyal Hizmetler binası, 

19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, İsmet 
İnönü Kültür Merkezi, mezbahane, Ayvalık Esnaf 
Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nde ve ilçemiz 
genelindeki okullarda, camilerde, toplu taşıma 
araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
çalışmaları yapıldı. Ekipler çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. 

Çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanımız 
Mesut Ergin: “Maalesef dünyayı sarmış bir virüsle 
mücadele ediyoruz. Belediye olarak elimizden 
ne geliyorsa, iş daha bu durumlara gelmeden 
yapmaya başladık. Elbette kişisel korunma 
yöntemleri, sıkça temas etmemek, sosyal 
izolasyon, kalabalık yerlere girip çıkmamak, sıkça 
el yıkamak, dezenfekte olmak çok önemli. Ayvalık 
halkının da bu tedbirleri alacağından şüphem 
yok. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, 14 
tedbir kuralını uygulamak son derece önemli. 
Bizler de ulaşabildiğimiz tüm toplu yaşam 
alanlarına müdahale etmeye ve dezenfeksiyon 
işlemlerini yapmaya devam ediyoruz. Sonuna 
kadar da mücadele edeceğiz. Toplum sağlığından, 
vatandaşlarımızın sağlığından önemli hiçbir şey 
yok; nasıl korunacaksak, ne yapılması gerekiyorsa, 
imkânlarımız dahilinde seferber durumdayız” dedi.

Başkan Ergin: “Sağlık çalışanlarına minnet 
borçluyuz”

Sağlık çalışanlarının verdiği özverili mücadeleye 
de dikkat çeken Başkan Ergin, ”Hayat durma 
noktasına gelmişken görevinin başında olan tüm 
sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyor, verdikleri 
özverili mücadeleden dolayı teşekkürlerimizi 
sunuyorum” dedi.

K     RONAVİRÜSLE MÜCADELEK     RONAVİRÜSLE MÜCADELE
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Koronovirüsle mücadele kapsamında İçişleri 
Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 
için yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı 
sonrasında, tek başına yaşayan veya herhangi 
bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu, temel 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa 

65 yaş ve üstü  ile 
kronik rahatsızlığı 

bulunan vatandaşlarımıza 
hizmet için Vefa Sosyal 
Destek Grubu kuruldu

Sosyal Destek Grubu görevlendirilmiştir. 
Ayvalık Kaymakamlığı neznindeki Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle 
oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 
ilçemizdeki yasak kapsamındaki vatandaşlarımıza 
alışveriş desteği, yemek desteği, maaş çekme, 
sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesi 

65 YAŞ ve ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA

VEFA SEFERBERLİĞİ
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konusunda koordineli çalışmalarını 
sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi  Sosyal 
İşler Müdürlüğü, İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü ile diğer 
müdürlüklerindeki personelle 
çalışmalara katılım göstererek, 
gelen tüm talepleri değerlendiriyor. 
Destek konusunda tüm birimleriyle 
çalışan Ayvalık Belediyesi, gelen 
talepleri karşılamak için aşevinin 
günlük yemek kapasitesini 
arttırarak, taleplerin tümünü 
karşılamayı amaçlıyor. 

Başkan Ergin: “Tüm ekiplerimizle 
sahadayız”

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan 
Belediye Başkanımız Mesut Ergin: 
“Koronavirüsle mücadelede tüm 
ekiplerimiz ve imkânlarımızla 
sahada mücadele veriyoruz. Gece 
gündüz demeden, büyük bir 
özveriyle dezenfeksiyon işlemi 
gerçekleştiren temizlik işçilerimize, 
halk sağlığı konusunda denetimleri 
gerçekleştiren zabıtamıza, yine 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
çalışmaları ile sokak hayvanlarının 
beslenmesinde görev alan 
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimize, Vefa Sosyal Destek 
Grubu’nda idari izinli olmalarına 
rağmen görev alan tüm belediye 
personelimize, ayrıca koordineli ve 
özverili şekilde çalışmaları birlikte 
yürüttüğümüz Kaymakamlık Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize 
teşekkür ederim” dedi. 
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Ankara’da bir dizi ziyarette bulunan ve 
Ayvalık’ın sorunları için çözüm arayan Başkan 
Ergin: “Elbetteki her belediye gibi bizim de 
sıkıntılarımız var, bunları kendi imkânlarımız 
doğrultusunda çözmeye çalışıyoruz, ama 
sorunların çözümü için ilgili kurumlara, kişilere 
sorunları iyi aktarmak lâzım. Kurulacak 
iyi diyalogların doğru çözümler getireceği 
kanaatindeyim, o nedenle de Ayvalık’ı daha 
iyi anlatabilmek için Ankara ziyaretimiz 
önemliydi” dedi.

Belediye Başkanımız 
Mesut Ergin birçok 

bürokrat, milletvekili ve 
siyasetçiyle görüşerek Ayvalık 

sorunlarına çözüm aradı

Başkan Ergin: “Doğalgaz için aldığımız söz önemli” 

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’le 
birlikte Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan ve 
Enerji Piyasdası Denetleme Kurulu (EPDK) Daire 
Başkanı Hüseyin Daşdemir ile görüşen Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin, 2020’de mühendislik 
ihalesinin biteceğini, 2021’de borulama ve isale 
hattının biteceğini, 2022 ise binalara gazın veri-
leceğinin müjdesini verdi. Başkan Ergin yaptığı 
açıklamada, “Doğalgaz Ayvalık’ımız için sadece 
konfor açısından değil, hava kirliliği açısından da 
önem taşıyor, bu nedenle doğalgazın bir an önce 
Ayvalık’ta olması çok önemli” dedi.
  
Yeni Hizmet Alanları İçin Yer Tahsisi 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan 
Suver’le de görüşen Başkan Ergin, Ayvalık’ta 
yeni yapılacak belediye hizmet alanları için yer 

BAŞKAN MESUT ERGİN’DEN 
ANKARA ZİYARETİ
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tahsis talebinde bulundu. Geniş bir coğrafyası bulu-
nan Ayvalık’ın halka hizmeti daha farklı alanlarda da 
götürebilmesi için yer tahsislerine ihtiyacı olduğunu 
belirten Başkan Ergin, bu konuda görüş birliğine var-
dıklarını belirtirken, aynı zamanda Tabiat Parkı’nın 
günübirlik işletmelere ihaleye açılmaması gerektiği 
konusunu görüştü. Tabiat Parkı’nın halka ait olduğunu, 
ranta dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Ergin, 
Ayvalık halkının da, belediye başkanı olarak kendisinin 
de konudaki hassasiyetlerini dile getirdi.

Balıkçı Barınağına Çözüm 

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü 
Dr. Yalçın Eyigün’le yapılan görüşmedeyse Ayvalık için 
balıkçı barınağının ivedilikle çözülmesi gereken bir so-
run olduğunu belirten Başkan Ergin, balıkçıların tekne-
lerini koyacakları yer bulamaması sebebiyle sıkıntı ya-
şadıklarını, korunaklı barınakların olmamasından, çıkan 
şiddetli rüzgârda teknelerin hasar gördüğünü belirtti. 
Konuyla ilgili Genel Müdür Yalçın Eyigün’le marinanın 
plana alınması konusunda mutabakat sağlandı.

İller Bankası Yetkilileriyle Görüşme 

Başkan Ergin, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Salih Yılmaz’la, gerek büyükşehir gerekse Ayvalık 
Belediyesi eliyle yapılacak büyük projelerin finansal 
kaynaklarının temini konusunda görüştü. Başkan Ergin, 
“Ayvalık için gelecek vaad eden ve gerekli projelerin 
hızlanması için konuların ve halka geri dönüşlerinin 
yerinde, verilerle, detaylarla anlatılması önemli” dedi.

Bölge Milletvekilleriyle Görüşme

Balıkesir Bölge Milletvekilleri P. Mutlu Aydemir, Ahmet 
Akın, Mustafa Canbey ve Fikret Şahin’e de ziyarette 
bulunan Mesut Ergin: “Sorunlarımızı milletvekilleri-
mizle yerinde görüşmek, görüş alışverişinde bulunmak 
önemli. Çünkü çözümün ilk kısmı sorunun ne olduğu-
nun anlaşılması, bölge milletvekillerimizle her detayı 
paylaşmamız, çözümü beraber aramamız kolaylık sağlı-
yor. Her şey çözümlere daha hızlı ulaşmak için” dedi.
 
Başkan Ergin ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı 
Güntekin Uysal’ı da TBMM’deki makamında ziyaret 
etti. Seçimden sonraki bir yıla yakın süreci değerlen-
dirdiklerini belirten Ergin, “Daha yaşanabilir bir Ayvalık 
mümkün, çabamız bunun için” dedi.
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Ayvalık Belediyesi’nde 
görev yapan emekçilerin 

emekli ikramiyeleri ve 
kıdem tazminatları ödendi

ÖNCE EMEKÇİNİN HAKKI

Belediye Başkanımız Mesut Ergin, göreve 
geldiği ilk günden bu yana mali disiplin 
sağlama sözünü tutarak, içerisinde uzun 
yıllar önce emekli olup kıdem tazminatını 
alamayanların da bulunduğu 85 emekçinin 
alacaklarını ödedi.

Başkan Ergin tarafından yedi ay önce belediye 
meclisine getirilen, bütçesi hazırlanan birikmiş 
kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için 
toplam 3.266.000 TL ödenek kullanıldı.

Başkan Ergin, görev süresi içerisinde 
çalışanların maaşlarının günü gününe 
ödendiğini, belediyenin borç yüküne rağmen 
belediye çalışanlarının hakkını her şeyden 
önce gözettiklerinin altını çizdi.  

Başkan Ergin: “Güle güle harcamalarını 
temenni ederim’’

Yapılan ödemeler sonrasında görüşlerini 
paylaşan Başkan Ergin: “Önce mali disiplin 
ve işçi alacakları demiştik. Sözümüzü tuttuk. 
Önceki dönemlerde emekli olup ikramiyelerini 
alamayan emekçilerimizin tüm kıdem tazminatı 
alacaklarını ödedik. İçerisinde 5 yıldan fazla 
zamandır emeklilik kıdem tazminatını bekleyen 
85 emekçimizin alacağı olan toplam 3.266.000 
TL’yi hesaplarına yatırdık. Güle güle harcamalarını 
temenni ederim.” dedi.
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Belediye Başkanımız Mesut Ergin, ulaşım 
hizmetleri konusunda Ayvalık Belediyesi’ne 
gelen istek, şikayet, talep ve çözüm önerilerini 
Balıkesir’de meclis gündemine taşıyarak Ayvalık 
genelinde yaşanan ulaşım sorunlarını dile 
getirdi.

Başkan Ergin yaptığı konuşmada ulaşım 
ücretlerinin yüksekliği, yeterli belediye 
otobüsü olmadığı için pek çok mahalleden 
hastane ve otogara ulaşımın iki vasıtayla 
sağlanması, gün içerisinde makul bir süre 
ücretsiz aktarımın yapılabilmesini sağlayacak 
düzenlemenin ele alınması, otobüs sefer 
sayılarının arttırılması, aylık abonman 
kartı çıkarılması, yasayla belirlenen ve yurt 
çapında uygulanan her türlü indirimlerden 

Ayvalık halkının tüm araçlarda faydalanmasının 
sağlanması, araçlara ve duraklara ücret tarife 
ve saatlerinin asılması, otobüs duraklarının 
iyileştirilmesi ve gerekli yerlere yeni durakların 
yapılması konularını gündeme taşıyarak ilgilileri 
göreve çağırdı.

Cunda Yeniyol – Armutçuk - Hastane - 
Şehirlerarası Terminal Hattı Hizmete Girdi

Başkan Ergin’in girişimleri sonucunda Cunda Yeniyol 
- Ali Çetinkaya Mah. - Hastane - Şehirlerarası 
Terminal güzergâhında araç seferleri başladı. Başkan 
Ergin, toplu taşıma konusunda diğer taleplerin de 
takipçisi olacaklarını belirterek, vatandaşlarımızın 
konuya duyarlılığına ve çözüm konusunda çaba 
gösteren kurumlara teşekkürlerini iletti. 

Cunda Yeniyol, Armutçuk, 
Hastane, Şehirlerarası 
Terminal hattı hizmete 

başladı

HASTANE ve ŞEHİRLERARASI 
TERMİNALE TEK VASITA
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Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği, 
Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini benimseyen, 
hiçbir siyasi yapının tesirinde olmayan, 
Ayvalık’ta ikâmet eden ve yüksek eğitim 
düzeyindeki gençlerin eğitimine katkı için 
nakdi ve ayni yardım sağlama, eğitim kalite ve 
çeşitliliği arttırma, eğitim kurumlarını iyileştirme 
ve yenilerini kazandırma amacıyla kurulmuştur.

Buna göre “Ayvalık Fidanları” logosunu 
kullanacak olan ve destek verdiği her öğrenciyi, 
bilim ve insanlık adına bir fidan olarak gören 
derneğin öncelikleri şöyle:

* Maddi olanaksızlıklar dolayısıyla eğitimini 
sürdürme imkânı bulamayan ve Ayvalık’ta 
ikâmet eden gençlere, bir kerelik ya da süreli 
nakdi ve ayni yardım sağlama suretiyle eğitim 
olanağı sağlamak,

* Ayvalıklı gençlerin eğitimleri süresince yurt ve 
barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak,
* Eğitimini sürdüren Ayvalıklı gençlerin sosyal, 
kültürel ve sportif eğitimlerine katkıda bulunmak,
* Eğitime katkıda bulunmak amacıyla, Ayvalık’taki 
mevcut eğitim kurumlarının bakım, onarım ve 
iyileşmesine katkıda bulunmak, Ayvalık’a yeni 
eğitim kurumları kazandırmak,
* Ayvalık’ta eğitimin kalitesini ve çeşitliliği arttırmak.

Derneğin kurulması hakkında konuşan Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin: “Her anlamda, her alanda 
beraberce hareket etmek çok önemli. Fırsat eşitliği 
olmayan eğitim alacak çocuklarımıza, gençlerimize 
ulaşmak bizim en önemli görevimizdir. El birliğiyle 
bu yardımları yönlendirerek çocuklarımızın eğitim 
hayatında bir atılım yapabilmenin heyecanını 
yaşıyoruz” dedi.

Ayvalık Eğitimi 
Destekleme Derneği, 

Ayvalık Belediyesi 
tarafından kuruldu

AYVALIK EĞİTİMİ DESTEKLEME 
DERNEĞİ KURULDU
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HEDEF: KOOPERATİFLEŞMEYLE 
EKONOMİK KALKINMA

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde temelleri 
atılan  “S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi” kuruluş işlemlerini tamamlayarak 
resmiyet kazandı.

İlçenin en önemli ekonomik değerleri zeytin, 
zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun olmak üzere 
geniş bir alanda üretime hazırlanan kooperatif,  
bamya, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri 
yetiştiriciliği ve diğer tarımsal ürünleri 
üretmeyi de hedefliyor.

Tarımsal üretim alanında yeni işkollarını da 
beraberinde getirmesi amaçlanan kooperatif 
sayesinde, ilçe ekonomisine yeni istihdam 
alanlarının oluşturulması amaçlanırken, 
üretilen ürünlerin ambalajlanmasıyla satış ve 
pazarlama etaplarında da ciddi bir ekonomik 
kazancın elde edilmesi hedefleniyor.

Özelikle kadın ve genç işsiz nüfusu odağına 
alan kooperatifin, birçok alanda çalışmalar 
yürüteceğini vurgulayan Belediye Başkanımız 
Mesut Ergin, kooperatiflerin gücüne inandığını, 
bu nedenle ortak bir çatı altında dayanışmayla 
pek çok şeyin başarılabileceğini belirtti.

Ayvalık’ın tarımsal ürünlerinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesinin de ön planda tutulmasını 
öngördüklerini kaydeden Başkan Ergin, Türkiye 
genelinde yaygınlaşmaya başlayan söz konusu 
sistemi uygulayan belediyeleri de model 
aldıklarını, bu noktada yürütülen çalışmaları  
yakından takip ettiklerini söyledi.

Kooperatifleşmenin halkla birlikte üretme ve 
dayanışma üzerine pratik çalışmalar yapılması 
nedeniyle, ilçe ekonomisine ciddi bir canlılık  
getirmesi bekleniyor.

S.S. Ayvalık Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi 
resmen faaliyete geçti
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Balıkesir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu, şubat 

ayı aylık toplantısını Ayvalık’ta 
gerçekleştirdi, kurul üyeleri kentte 

incelemelerde bulundu 

ANITLAR KURULU 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanımız Mesut Ergin, Balıkesir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, kurul 
üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve Ayvalık Belediyesi temsilcileriyle 
birlikte toplam dokuz kişilik heyet kentte 
incelemelerde bulundu.

Heyet, önce Alibey (Cunda) Adası sahilinde 
esnafla birlikte, ardından belediyemize tahsis 
edilen Eski Vergi Dairesi, şehir merkezi ve Aya 
Triada (Eski Tütün Deposu)’da incelemelerde 
bulundu. 

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, Cunda 
ve Ayvalık’a gerekli önemi verdiklerini, burada 
yaşayanlarla birlikte burayı korumak istediklerinin 
altını çizdi.

Her zaman Ayvalık’ı koruyarak büyütmek 
istediklerinin altını çizdiklerini ifade eden 
Başkan Ergin: “Halkımızın neler istediğini çok iyi 
biliyoruz. Geçmişte yapılan hataları da biliyoruz. 
Bu doğrultuda yapılması gerekenleri belirli teknik 
kurallar doğrultusunda değerlendiriyor ve Anıtlar 
Kurulu’na aktarıyoruz. Ayvalık halkı mevcut 
metruk binaların restorasyonunu nasıl yapabilirler, 
nasıl destek alabilirler, bunlarla ilgili nasıl bir yol 
izleyebilirler, bir yol haritası çıkarmak istiyoruz. 
Ayvalık’ımızı korumak için gereken ne varsa 
yapmaya hazırız. Bu bağlamda bizimle birlikte olan 
Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil ve kurula teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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Belediye Başkanımız Mesut Ergin ve Ayvalık 
Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma 
Grubu’nun girişimleriyle, Köpek Barınağı’nın 
iyileştirilmesi için Ayvalık Belediyesi’nin daveti 
üzerine ilçemize gelen İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev 
Akdoğan Kaymaz, Empati Hayvan Hakları 
Eğitimi ve Şiddetsizlik Derneği Başkanı Barış 
Şengün ile Genel Sekreter Gözde Karataş; 
Üsküdar Veteriner İşleri Müdürü Ömür 
Uzunali ile birlikte yapılan fizibilite çalışması 
sonucu, sorunların çözümü konusunda yol 
haritası çıkarıldı.

Belediye Başkanımız Mesut 
Ergin ve beraberindeki uzman 

heyet, köpek barınağında 
incelemelerde bulundu

Konuyla ilgili konuşan Başkan Ergin: “En 
önemli sorunlarımızdan birini teşkil eden sokak 
hayvanları meselesini bir kaç yönden irdeleyerek 
çözmek gerek, çünkü hassas bir konu. Barınağın 
iyileştirilmesi bu bağlamda önem arz ediyor. 
Hayvanların yaşam haklarını kısıtlamamalı, 
bakımlarını yapabilmeliyiz. Kent yaşamını olumsuz 
etkilemeyecek çözümler bulmalıyız. Konuyu her 
yönüyle bilenlerle tartışarak değerlendirmelerde 
bulunmak, barınakta fiziksel iyileştirmeler yapmak 
ve konuyla ilgili sosyal bilinçlendirme çalışmaları 
çok önemli” dedi. 

KÖPEK BARINAĞI’NA 
UZMAN HEYETLE ZİYARET
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
ve ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ

Törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Garnizon Komutanı P. Albay Fevzi 
Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
ve Gaziler Derneği katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan 
gelen yazı ve tedbirler gereği sadece protokolün 
katılımıyla; saygı duruşu, İstiklal Marşımızın 
okunması ve çelenk koyma merasimi gerçekleşti.
 
Başkan Ergin: “Onlar asla geriye dönmeyi 
düşünmediler”
 
Tören sonrasında konuşan Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin: “Bugün bastığımız 
toprağı, dalgalandırdığımız bayrağı onlara 
borçluyuz. 57. Alay’ın gösterdiği direnç, 

8 metre mesafede düşmanla karşı karşıya 
cephe almak, resmi kayıtlara göre 57 bin şehit 
vermek, 250 kg’lık top mermisini sırtlayıp 
kaldırmak! Ne için? Bir karış vatan toprağımızı 
düşmana vermemek için. Çanakkale geçilseydi 
vatan toprağı parça parça olacaktı, ama askeri 
deha Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerimiz 
sayesinde düşmanlar bu emellerine ulaşamadılar. 
Askerlerimiz son damlasına kadar mücadeleye 
yokluk ve zor şartlarda devam etti. Atalarımız, 
dedelerimiz asla geri dönmeyi düşünmediler. 
Onları ne kadar ansak, ne kadar saygı duysak az.” 
dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitleri Anma Günü 

kapsamında Şehitler 
Anıtı’nda anma töreni

düzenlendi 
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 İKLİM İÇİN BİZ DE VARIZ !

Her geçen gün daha büyük bir kriz haline dönüşen 
iklim değişikliğine karşı adil, eşitlikçi, yaşanılabilir 
bir gelecek ve sağlıklı nesiller için iklim krizine 
karşı “yaşanabilir bir gelecek” hedefiyle “İklim 
İçin Kentler Deklarasyonu” Ayvalık Belediyesi 
tarafından imzalandı. 

İmzalanan deklerasyonla Ayvalık Belediyesi;
*Karbon salınımlarını azaltmak için iklim değişikliği 
eylem planı hazırlayacağını, kentte sürdürülebilir 
ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım 
uygulamalarına öncelik vereceğini,
*İklim değişikliği ile mücadelede yerel, ulusal ve 
uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri 
ve sivil toplum örgütlerini destekleyeceğini ve 
işbirliği yapacağını,
*Altyapıyı korumak için imar planlama süreçlerinde 
iklim krizi ve etkilerini önlemeyi öncelikli hedef 
haline getireceğini,
*Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon 
çerçevesinde 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 

1.5 derece sınırında tutmak adına adil, eşitlikçi, 
yaşanabilir kentler için üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getireceğini beyan ve taaahhüt etti. 

Başkan Ergin: “Çocuklarımızın Geleceği Söz 
Konusu !” 

Belediye Başkanımız Mesut Ergin konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “İklim değişikliği karşısında 
hâlâ yapabileceğimiz bir şeyler varken bir an önce 
harekete geçmeliyiz, yoksa bu kriz her geçen gün 
büyüyecek ve kontrolden çıkacak. Bu konu dünyanın 
en önemli sorunlarından biri. Bugün seçtiğimiz 
yol, çocuklarımızın geleceğini etkileyecektir. Biz 
bugünümüz ve yarınımız için iklim kriziyle mücedelede 
varız ve kararlıyız.”

Ayvalık Belediyesi, 
yaşanılabilir bir gelecek 

hedefiyle İklim İçin 
Kentler Deklarasyonu’nu imzaladı
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Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 
çalışmalarda Şehit Ali Badioğlu Caddesi 
boyunca 8.000 metre kare kilit parke taş 
döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

ALTINOVA’YA 8.000 m² 
KİLİT PARKE TAŞ

BAHAR TEMİZLİĞİ 
BAŞLADI
Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün işbirliğinde bahar 
temizliği başladı. Ayvalık Kabristanlığı 
ve Sarımsaklı’da başlayan çalışmalarda 
ağaçları budama ve yabani otları ilaçlama 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar 
Altınova, Küçükköy ve Alibey (Cunda) 
Adası olmak üzere tüm mahallerlerde 
devam edecek.

BADAVUT’A 600 METRE 
SICAK ASFALT YOL
Sarımsaklı Badavut mevkisi Hamit Ağa 
Caddesin’de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
600 metre sıcak asfalt çalışması uygulandı.
Aynı güzergâhta sıcak asfalt uygulaması 
devam edecek.
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KONTEYNER YIKAMA 
ARACI HİZMETTE 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni alınan 
konteyner yıkama aracıyla hizmete başladı. 
Araçla birlikte çöp konteynerleri yerinde 
yıkanıp dezenfekte ediliyor. 

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE 
HIZ KESMEDEN DEVAM 
EDİYOR 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarda Ayvalık 
genelindeki kanalizasyonlarda, yağmur suyu 
kanallarında, durgun su birikintilerinde, çöp 
konteynerlerinde, çöp terfi merkezinde ve 
ortak yaşam alanlarında hava sıcaklığı ve rüzgâr 
durumuna göre larvayla mücadele sürüyor.

KÖPEK BARINAĞINDA 
YENİLEME ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI
Veteriner İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
işbirliği ile Ayvalık Belediyesi Köpek 
Barınağı’nda eski çit tellerinin değişimi, paslı 
demirlerin boyanması ve sokak hayvanlarının 
bulunduğu alandaki toprağın zeminine 
iyileştirme çalışmaları uygulanıyor.
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AYVALIK GENELİNDE 
FİYAT DENETİMLERİ
Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tarafından, Ayvalık genelindeki 
tüm market ve bakkallarda gıda ve 
temizlik ürünleri ile eczanelerde maske 
ve dezenfektan ürünlerinin fiyat denetimi 
gerçekleştirildi.  
 
Denetimler belirli aralıklarla devam edecek.

HAŞEREYLE MÜCADELEYE 
3 YENİ ARAÇ
Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı arasında 
yapılan protokolle, haşereyle mücadelede 
kullanılmak amacıyla 2 adet pick-up, 1 adet 
kasalı kamyonet olmak üzere toplam 3 adet 
hizmet aracı ve ekipmanları, yapılan teslim 
töreniyle Ayvalık Belediyesi bünyesine geçti.
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HURDA ARAÇLAR VE İZİNSİZ 
REKLAM TABELALARI 
KALDIRILDI

Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda 
araçlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
41/6. maddesine dayanarak, Ayvalık Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, Ayvalık 
Belediyesi Kademe Amirliği’ne kaldırıldı. 
Aynı gün içerisinde Ayvalık Belediyesi Zabıta ve 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda 
tespit edilen izinsiz reklam tabelaları, 
işletmelere tutanak tutularak kaldırıldı.

TARİHİ ÇEŞMELER SUYA 
KAVUŞUYOR
Ayvalık’ın önemli bir mirası olan tarihi 
çeşmeler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından onarılarak sularının tekrar 
akması sağlanıyor. Mahallelerdeki bütün 
tarihi çeşmelerin hizmete girmesi için 
ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 
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ALTINOVA’DA ARICILIK 
KURSU
Altınova Mahalle Evi’nde düzenlenen 
arıcılık kursu, uygulamalı eğitimin 
ardından sonra erdi. Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen 
kurs sonunda kursiyerler sertifikalarını 
aldı.

BAŞKAN ERGİN’DEN  
MAHALLE EVİ ve KREŞ 
ZİYARETİ 
Belediye Başkanımız Mesut Ergin, 
Altınova Mahalle Evi Sabun Atölyesi’ni 
ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden 
Başkan Ergin, atölye eğitmeni Halil 
Uğurtaş ve Mahalle Evi sorumlusu 
Müge Okur’dan atölye çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
 
Ayvalık Belediyesi Oyun Evi’ni de 
ziyaret eden Başkan Ergin, Eğitmen 
Demet Aydın’dan faaliyetler hakkında 
bilgi aldı.
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KIRSAL TURİZM 
ETKİNLİKLERİ 
150 Evler – Ali Çetinkaya Mahalle Evi’nde 
devam eden kırsal turizm etkinliğinde 
Aşağıbey bölgesi Perperene antik kenti, 
Taylan Köken’in rehberliğinde, Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nden turizm öğretmeni Cem 
Kökavcı anlatımıyla gerçekleşti. Gezide 
bölgenin tarihi hakkında bilgilendirme ve 
tanıtımlar yapıldı.

TEMACANLAR’DAN 
MASAL KİTABI 
TEMAcanlar, Ali Çetinkaya Mahalle 
Evi resim atölyesinde, Sinem Ayman 
öğretmenin yönetiminde Kral Midas 
öyküsünü resimlediler. Proje, Kuzey Ege 
ve Midillili çocukların da katılımıyla çevre, 
doğa ve insan sevgisini betimleyen 5 dilde 
yazılmış bir masal kitabına dönüşecek.
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Ayvalık Belediyesi Kent Konseyi 
öncülüğünde toplanan katılımcı tüm dernek 
ve sivil toplum örgütleri, öğretmenevi 
önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar 
sessiz yürüyüş yaparak, ülkemizdeki kadın 
cinayetlerini ve kadına olan eşitsizliği 
protesto ettiler.

Belediye Başkanımız Mesut Ergin ve meclis 
üyelerinin Cumhuriyet Alanı’nda kırmızı 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde toplanan dernek 

ve sivil toplum örgütleri, 
Ayvalık Öğretmenevi’nden 
Cumhuriyet Alanı’na sessiz 

yürüyüş yaptılar

karanfillerle karşıladığı kortej daha sonra, 1857 
yılında fabrikada ölen ve bugünün anılma sebebi 
olan olay vesilesiyle saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından Ayvalık Belediyesi 
ve Kent Konseyi adına basın bildirisi okundu. 
Okunan bildiride şunlara yer verildi: 

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın dayanışması 
ve mücadelesinin uluslararası günüdür.
Haklarımız için, kadın emeğinin sömürülmemesi 
için mücadelemize devam ediyoruz. Kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son 
bulmalıdır. İyi hal ve haksız tahrik indirimleri 
kadına yönelik şiddetin normalleştirilmesine 
ve suçluların cesaret kazanmasına neden 
oluyor. İktidar her fırsatta “Kadına yönelik 
şiddeti küresel bir sorun” olarak gördüğünü 
söylese de aslında bu sorunu çözmek için 
hiçbir adım atmıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni 

8 MART’TA SESSİZ YÜRÜYÜŞ
Kadın cinayetleri ve eşitsizliğe karşı
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görmezden gelmeye devam 
ediyor. Toplumda bilinçi olarak 
yükseltilen muhafazarlık, başta 
kadınlar ve kız çocukları olmak 
üzere, hepimizin özgürlüklerini 
tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.
Toplumun yarısını oluşturan ve 
Dünyanın yükünü omuzlarında 
taşıyan biz kadınlar emeğimizin 
sömürülmediği, eşit işe eşit ücret 
aldığımız, çocuklarımızı güvenle 
emanet edebileceğimiz ücretsiz 
kreşlerin olduğu bir toplumda 
yaşamak istiyoruz. Tarım alanında 
çalışan kadınların, erkek işçilerle 
eşit ücret almasını istiyoruz. Her 
patformda eşit temsil hakkımızı, 
kadın cinayetlerinin son 
bulmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin 
hayata geçirilmesini istiyoruz. 
Siyasi alanda yeterince 
temsil hakkı elde edilmeden 
kadınların yaşadığı sorunların 
çözülmeyeceğini biliyoruz. Her 
alanda olduğu gibi siyasi alanda 
da eşit temsil istiyoruz. Mustafa 
Kemal Atatürk, ‘Şunu anlamak 
lazımdır ki dünya yüzünde 
gördüğümüz herşey kadının 
eseridir’ diyerek; dünyanın 
birçok ülkesinden önce kadınlara 
seçme ve seçilme hakkını 
vermiştir. Türk Medeni Kanunu ile 
kadınların eşit yurttaş olmalarının 
yolunu açmıştır. Bugün, bu 
kazanımlarımız elimizden 
alınmaya çalışılmaktadır. Biz 
kadınlar buna izin vermeyeceğiz 
ve haklarımız için mücadele 
edeceğiz.”

Basın bildirisinin ardından okunan 
İstiklâl Marşı ile program sona erdi. 
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Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Türk Ocağı 
Balıkesir Şubesi’nin birlikte düzenlediği “Milli 
Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi 
Ulusal Sempozyumu”na Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi 
Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, 
Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir 
Korucuoğulları, Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, Türk Tarih 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Dil 
Kurumu Başkanı Prof.Dr. Gürer Gülsevin ve 
birbirinden değerli akademisyen, tarihçi ve yazar 
katıldı.

Milli Mücadelenin 
100. Yılında 

Ayvalık Cephesi Ulusal 
Sempozyumu, Ayvalık 

Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Cunda 

Mesleki ve Teknik Lisesi 
Konferans Salonu’nda  

gerçekleştirildi

MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILINDA  
AYVALIK CEPHESİ 

ULUSAL SEMPOZYUMU
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Başkan Ergin: “Ayvalık cephesinin Kurtuluş 
Savaşı’nda özel bir yeri bulunmaktadır” 

Sempozyumun ev sahibi olarak açılış 
konuşmasını yapan Belediye Başkanımız 
Mesut Ergin: “Kurtuluş Savaşı’nda askeri 
birliklerce Anadolu’da ilk kurşununun 
atıldığı Ayvalık’ta ilk askeri direniş, 
ilk isyan, ilk cephe gibi pek çok ilk 
yaşanmış, Kuvayı Milliye ifadesi silahlı 
teşkilatlanmada ilk olarak Ayvalık 
cephesinde kullanılmıştır. Bu çerçevede 
Ayvalık cephesinin Kurtuluş Savaşı’nda 
özel bir yeri bulunmaktadır.
Bu sempozyum, eminim ki bizi 
Ayvalık için daha iyi, daha büyük 
hizmetler yapabilmemiz adına, şanlı 
kahramanlarımızın kanını taşımanın 
gururunu hissettirerek yüreklendirecektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade 
ettiği gibi ‘Tarihini bilmeyen bir millet, 
yok olmaya mahkumdur.’ Bu bakımdan, 
mücadele ve kahramanlıklarla dolu 
tarihimizi bizlere hatırlatarak , 
bugünümüz ve yarınımızı aydınlatacak 
bu önemli organizasyonda katkımızı 
olduysa ne mutlu.” ifadelerini kullanarak 
sempozyumun önemini vurguladı.

Mahalli Değil Milli Zafer

Sempozyumun sonuç bildirgesinde, 
Ayvalık cephesinin milli mücadelemizde 
Kuvayı Milliye hareketinin örgütlenmesine 
ve düzenli orduya geçilmesi sürecine 
çok büyük katkılar sağladığı, bu 
mücadelenin mahalli ölçekli değil Türkiye 
genelinde yürütülen mücadelenin 
zafere ulaşmasında en büyük katkıyı 
sağlayan şanlı bir direniş destanı olduğu, 
Ayvalık cephesinden başlayarak Milli 
Mücadele’nin zaferle sonuçlanıp Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda 
büyük emek ve katkısı olan körfez bölgesi 
ile Balıkesir ilinin “istiklâl madalyalı” şehir 
olmayı fazlasıyla hak ettiği vurgulandı. 
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BAŞKAN ERGİN, KENT 

KONSEYİ’YLE BİR ARAYA GELDİ

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin bir araya gelerek 
kent estetiği, iklim değişikliği, sokak 
güzelleştirme, kardeş şehir projeleri ve 
Ayvalık’ta konservatuvar kurulması hakkında 
görüş alışverişinde bulundular. Başkan 
Ergin, projelerin yürütülebilirliği için Kent 
Konseyi’nin sivil toplum örgütleriyle, yerel 
yönetimle ve kamu kurumlarıyla birlikte 
organizasyonlar oluşturmasının önemine 
değindi.

Başkan Ergin’den 
Ayvalık Kent Konseyi 

Yürütme Kurulu’yla 
toplantı
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KENT KONSEYİ KADIN 
MECLİSİ SEÇİMİ YAPILDI 

Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı, yürütme kurulu asil ve 
yedek üyelerinin seçimini gerçekleştirmek 
amacıyla 12 Şubat 2020’de İsmet İnönü 
Kültür Merkezi’nde toplandı.

88 genel kurul üyesinden 45’inin hazır 
bulunduğunun tespitinin ardından toplantı, 
Divan Başkanı Filiz Karayelli ve Ayvalık 
Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun’un açılış 
konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının 
ardından Yürütme Kurulu üyelerinin 
seçiminde, seçim yönteminin belirlenmesi 
için yapılan oylamada blok liste seçim 
yöntemi oyçokluğuyla kabul edildi.

Yapılan seçimde genel kurul üyelerinden 
Havva Taylan, Meral Gürer, Tülay Çankaya, 
Güzin Kutlu, Suna Tüfekçibaşı, Ayşe Ay, 
Ayşe Kocaoğlu’nun asil üye olarak; Semiha 
Yavuz, Nur Budak, Solmaz Polatlı, Kadriye 
Esen Adman, Zekiye Sarıoğlu, Serap Tuncay, 
Emine Derya Bahar’ın yedek üye olarak 
yer aldığı liste 45 oydan 32‘sini alarak 
oyçokluğuyla yürütme kuruluna seçildiler.

Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde, Halil Coşkun 
başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, çalışma 
gruplarından gelen projelerin, çalışma gruplarının 
genel durumunun görüşülmesi ve yürütme kurulu 
üyelerinden Hasan Çetin’in gezici kütüphane 
sunumuyla devam etti. Defne Koryürek, iklim 
değişikliği ve tohum takası konularında söz 
alarak bu konuda sonbaharda planlanan etkinlik 
ve çalışma grubu hakkında bilgi verdi, soruları 
cevaplandırdı. 

KENT KONSEYİ 2. OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI
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“SPOR VE SATRANÇ İLE 

BAĞIMLILIĞA ŞAH MAT!”

Yeşilay Cemiyeti, Ayvalık Belediyesi, Yeni 
Mahalle Spor Kulübü ve Ayvalık İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
hayata geçecek olan projeyle şatranç 
takımı oluşturulması, futbol altyapısının 
güçlendirilmesi, sporcular için kondisyon 
salonu kurulması, sağlıklı yaşam ve 
bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmesi 
amaçlanıyor.  Ayvalık Belediyesi, projeye 
kondüsyon salonu inşaası yaparak destek 
verecek. 

Yeni Mahalle Spor 
Kulübü’nün “Spor ve 

Satranç ile Bağımlılığa Şah 
Mat!” projesine Ayvalık 
Belediyesi’nden destek
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TURKCELL KULÜPLER KROS LİGİ 
FİNALİ AYVALIK’TA YAPILDI

Üç kademeden oluşan Turkcell Türkiye Kros 
Ligi’nde müsabakalar Altınova Çamlık Mesire 
Alanı’nda yapılan finalle Ayvalık’ta noktalandı. 
Yaklaşık 300 atletin yarıştığı finalde12 kupa ve 
madalya sahiplerini buldu.

Finale Belediye Başkanımız Mesut Ergin, belediye 
meclis üyelerimiz, İlçe Jandarma Komutanı, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Atletizm 
Federasyonu (TAF) Başkanı ve Başkan Vekilleri, 
Atletizm İl Temsilcisi ve Atletizm Federasyonu 
Yönetim Kurulu katıldı. 

Sabahattin Tatar’ın eşi Hatice Tatar’a plaket verildi

Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninden 
önce, geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybeden 

Turkcell Türkiye Kros 
Ligi’nde şampiyonlar 
Ayvalık’ta belirlendi

Yürüyüş Millli Takım Antrenörü ve Belediye Meclis 
Üyemiz Sabahattin Tatar için bir anma yapıldı. 
Belediye Başkanımız Mesut Ergin ve TAF Başkanı 
Fatih Çintimar, merhum Tatar’ın eşi Hatice Tatar’a bir 
plaket ve Sabahattin Tatar’ın milli takım uniformalı 
fotoğrafını hediye ettiler.

Başkan Ergin: “Ayvalık sadece turizmin, sanatın değil, 
sporun da başkenti olabilir”

Müsabakanın ödül töreninde konuşan Başkan Ergin: 
“Rahmetli meclis üyemiz, değerli kardeşimiz Sabahattin 
Tatar’la her zaman konuştuğumuz bir şey vardı; ‘Ayvalık 
sadece turizmin, sanatın değil sporun da başkenti 
olmalı, her türlü spor faaliyeti gerçekleşebilmeli’ diye. 
Ayvalık Belediyesi olarak başta atletizm olmak üzere, 
bir çok spor branşına Ayvalık’ta ev sahipliği yapmak 
istiyoruz. Sizleri diğer yarışmalarda da Ayvalık’ta 
ağırlamaktan son derece mutlu olacağız” dedi.
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Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Nail 
Pelivan’ın yaptığı belgesel serisi, Ayvalık’ın 
tarihine ışık tutuyor. Her pazar yeni 
bölümleriyle internet üzerinden izleyiciyle 
buluşan filmler büyük ilgi görüyor. 
 
Şehrin Hikâyesi, Dokü-Ayvalık serileriyle 
karşımızda olan belgesellerde Ayvalık’tan 
portrelere, mekânlara, insan hikâyelerine, 
tarihe tanık oluyoruz. 

Çekimleri devam eden yeni belgesel serisi 
“Ayvalık Notları”nda, yerel tarihçi Taylan 
Köken’in anlatımıyla tarihteki yolculuğumuz 
sürecek.  
 
Filmler Ayvalık Belediyesi Facebook ve 
YouTube hesaplarından yayınlanıyor. 
Belgesel filmlerin bütün bölümlerini YouTube 
kanalımızdan izleyebilirsiniz.

AYVALIK BELGESELLERİ SERİSİ 
SÜRÜYOR

Yönetmen Nail Pelivan’ın 
Ayvalık üzerine 

belgeselleri her hafta yeni 
bölümleriyle karşınızda
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KİTAPTAN KANATLAR
Balıkesir Valiliği tarafından kent genelinde 
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma 
amacıyla yürütülen Bengi projesi “Kitaptan 
Kanatlar” etkinliği kapsamında,Belediye 
Başkanımız Mesut Ergin, Atatürk 
İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte kitap 
okudu. Okuma saati sonrası çocuklarla 
sohbet eden Başkan Ergin’e Okul Müdürü 
Mustafa Karaman, Müdür Yardımcısı Dicle 
Dağdelen, öğretmenler Mehmet Taşkın, 
Sevilay Tuç eşlik ettiler.

HAYDİ KADINLAR 
SİNEMAYA 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
Kadın Danışma Evi tarafından “Haydi 
Kadınlar Sinemaya” sloganıyla düzenlenen 
film gösterimleri Sanat Fabrikası’nda 
gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye 
Meclis Üyesi Tülay Çankaya ve belediye 
başkanımızın eşi Canan Ergin’in de 
aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kadın 
katıldı. 

DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ’NDE RESİM SERGİSİ 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Ayvalık 
Kültür Sanat Derneği kursiyer ve üyelerinin, 
atölye öğretmeni Tuğba Demirhan 
nezaretinde hazırladıkları “Kadın” konulu 
karma resim ve seramik sergisi, Orhan Peker 
Sergi Salonu’nda açıldı. 



YENİ KORONAVİRÜS

YENİ KORONAVİRÜS

BELİRTİLER VARSA

KİMLER DAHA FAZLA

BURNU TUZLU SU İLE 
YIKAMAK YENİ KORONAVİRÜS 
ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEYE

AŞISI

YENİ KORONAVİRÜS

KORUNMAK İÇİN

TANI

TEDAVİ ETMEK İÇİN

EVCİL HAYVANDAN 
YENİ KORONAVİRÜS 

NEDİR?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

NELER YAPILMALIDIR?

ETKİLENİR?

YARDIMCI OLUR MU?

VAR MIDIR?

ATEŞ SOLUNUM 
SIKINTISI

ÖKSÜRÜK

NASIL BULAŞIR?

NELER YAPILMALIDIR?

NASIL KONUR?

BİR İLAÇ VAR MIDIR?

BULAŞIR MI?

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür.

Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden 
geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurun.

Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta 
zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurun.

Evde izolasyon önerilen vir kişiyle aynı odada bulunduğunuz 
anlarda maskenizi mutlaka takın.

Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve kronik 
hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir.

Hayır. Burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları Yeni Koronavirüs
enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur. 

Yeni Koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz 
bulunmamaktadır. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye 
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve 
solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı 
damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine 
temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra 
ellerin ağız, burun veya göze götürmesiyle bulaşabilmektedir.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya 
yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek 
kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı 
kullanılmalıdır.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir.
Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun 
ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği 
kullanılmalıdır.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık 
havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı 
beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

Yeni Koronavirüs’ü tespit edebilmek için gerekli olan 
moleküler testler ülkemizde mevcuttur.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çalışılmaktadır.

Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur. 
Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici 
tedavi uygulanmaktadır.

Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni 
Koronavirüs ile enfekte olması beklenmemektedir. 
Evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman eller 
su ve sabunla yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan 
bulaşabilecek hastalıklara karşı korunma 
sağlanacaktır.


