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Merhaba,

Değerli hemşehrilerim, 2020 yılının ilk ayından başlayarak
365 gün boyunca çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıkan oradan bütün dünyaya
yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüs
(covid-19) neredeyse yaşamı durdurma noktasına getirdi.
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Ayvalık’ta

Ülkemizde 20 binden fazla insan yaşamını yitirdi,
ekonomi sekteye, turizm gelirleri kayba uğradı, pek çok
proje askıya alındı. Tüm bu sıkıntılı süreç devam ederken
İzmir’de yaşanan depremde 116 vatandaşımızı kaybettik.
Ayvalıklılar olarak İzmirlilerin yaralarının sarılması için
kenetlendik, yanlarında olduk. 2020 yılı Ayvalık için
de karabasan oldu. En kıymetli değerlerimizden olan
ormanlarımızın bir bölümü yanıp kül oldu.
Güzel Ayvalık’ın güzel insanları, çok değerli hemşehrilerim,
diliyorum ki, 2020 yılı üzüntülerin, küskünlüklerin,
kaygıların, hastalıkların, başarısızlıkların, afetlerin,
felaketlerin geride kaldığı bir yıl olsun. 2021 yılı tüm
dünya insanlığı için barışın, kardeşliğin, huzurun, sağlığın,
başarının, güler yüzlü günlerin, bol verimli hasatların,
turizmde dolulukların yaşandığı, mutlulukların yılı olsun.
Ayvalık’a olan sevgimizden oluşan çalışma isteğimizi
sekteye uğratacak aksiliklerin yaşanmadığı bir yıl olsun,
her şey Ayvalık kadar güzel olsun....
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AYVALIK CAZİBE
MERKEZİ OLDU
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin 18 aylık süreçte yapılan
çalışmaları değerlendirdi, yeni
projelerini tanıttı, Ayvalık’ın
cazibe merkezi olduğunu
söyledi. Seçim çalışmalarında
öncelikli görevinin belediyeyi
kurumsal yapıya kavuşturmak
olduğunu hatırlatan Başkan
Ergin, böylelikle maaşları
zamanında, kentin esnafına olan
borçlarını bir plan çerçevesinde
ödeyen bir yapı kazandırıldığını
belirtti. Ergin, “2020 yılının

ilk dokuz ayında gelirlerde 11
milyon lira artış, giderlerde ise
13 milyon lira düşüş sağlandı,
yani 24 milyon lira tasarruf
edildi. Yapılan tüm tasarruflara
karşın da proje çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” dedi.
Bizim Masa
Kurumsal yapının sadece
maddi anlamda sağlanmadığına
değinen Ergin, geçmiş
dönemde vatandaşların derdini

anlatacak kimse bulamadığını
hatırlatarak ‘Bizim Masa’
biriminin kurulduğunu söyledi.
Ergin, “Şu anda Ayvalık’ta bir
memnuniyet varsa, bunun
sebebi vatandaşların şikâyet,
sıkıntı ve taleplerine anında
çözüm bulmasıdır. Halk
tarafından benimsenmiş bir
belediyeden söz ediyoruz artık.
Ayvalık Belediyesi personeliyle
bütünleşti, personel de o yapının
içinde bir aile ortamı oluşturdu”
diye konuştu.

Başkan Ergin, Ayvalık
Belediyesi iştiraklerinden
Paşa Limanı Restaurant’ta
basının seçkin temsilcileriyle
buluştu. Çalışmaları hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
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Kahvaltılı buluşmada Başkan Ergin, gazetecilerin
sorularını yanıtladı, projelerini anlattı.

On sekiz aylık süreçte proje hazırlıklarını
sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Ergin, 170 yıllık
eski hastaneyi belediye hizmet binası olarak kente
kazandırdıklarını, yaşlı bakımevinin önümüzdeki
birkaç yıl içinde hizmete açılacağını, Cennet
Tepesi’nde Şeytan Sofrası benzeri bir kafeteryanın
yaz sezonuna yetiştirileceğini anlattı. Maddi
anlamda Ayvalık’ın en büyük projelerinden olan
çekek, marina ve yat limanından söz eden Başkan
Ergin, mevcut marinanın iki katı olacağını ifade
etti. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılacak
olan marinanın 25 milyon dolara mal olacağını
söyledi.

hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orta vadede
kentimizin nüfusunun artacağını da öngörüyoruz.
Pandemi nedeniyle kimse Ayvalık’tan ayrılıp
büyük şehirlere gitmek istemiyor. Ayvalık’ın kışı
120 binlik bir nüfus ile geçireceğini düşünüyoruz.
İstanbul, İzmir gibi çevre yollarından ulaşımın
rahatlığı kentimize olan ilgiyi artırıyor. Emlak
değerleri ciddi anlamda artıyor, hemşehrilerime
tavsiyem gayrimenkullerini satmasınlar. Ayvalık
orta vadede çok ciddi bir cazibe merkezi olacak.
Ancak bizler Ayvalık’ı koruyarak büyütmek
istiyoruz. Her yeri imara açmak gibi bir düşüncemiz
bulunmuyor.”

Doğalgaz 2022’de

Marina ve Kırlangıç dev projeler

Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi büyüdükçe yatırım
imkânlarının artacağını vurgulayan Başkan Ergin
şöyle devam etti:
“2022 yılı kış sezonunda doğalgaz kullanmaya
başlayacağız. Bunlar Ayvalık için çok ciddi
gelişmelerdir. Ayvalık’a ulaşım kolaylaşıyor.
İstanbul’dan üç saatte geliyorsunuz, doğalgaz
olduğu zaman Ayvalık daha da büyüyecek.
Belediye olarak, Ayvalık olarak bu büyümeye

Ayvalık’ın eski fotoğraflarında yer alan yel
değirmenlerinden de söz eden başkan Ergin, kayıp
olan on değirmenin yerlerinin belirlendiğini, kazı
ve tescil işlemleri için koruma kuruluna gerekli
başvuruların yapıldığını hatırlattı. Önümüzdeki
turizm sezonuna bisiklet yollarını yetiştireceklerini,
tostçular çarşısının da yenileneceğini duyuran
Başkan Ergin, Ayvlık’ın büyük projeleri arasında
yer alan Kırlangıç projesinin de gelecek yıl
7
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tamamlanacağını bildirdi. Altınova’da kapalı
pazaryerinin de kısa sürede tamamlanacağını,
Sarımsaklı ve Küçükköy imar planlarının Kasım
ayı meclisinde görüşüleceğini ifade eden Başkan
Ergin, dördüncü mahalle evinin Hamdibey
Mahallesi’nde bir ay sonra açılacağını söyledi.
UNESCO’da kalıcı olmak hedef
Yeni doğan bebeklere yönelik “Hoş Geldin
Bebek” sosyal sorumluluk projesine de değinen
Başkan Ergin Eğitime Destek Derneği sayesinde
kent dışında okuyan 130 öğrenciye her ay 400
lira maddi katkı sağlandığını hatırlattı. En büyük
hedeflerinin ise UNESCO’nun Endüstriyel Miras
geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye
girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan
Ergin, pandemi döneminde gündeme getirdikleri
“Ayvalık Modeli”nin pek çok turizm beldesine
örnek olduğunu belirtti. Başkan Ergin toplantı
sonunda katılımcılara, zeytinyağı, zeytin ve zeytin
fidanından oluşan anı paketi hediye etti.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’a
kazandırılan yeni müzenin kent turizmine önemli
katkılar sağlayacağını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, 174 yıl önce
kilise olarak inşa edilen,
mübadele sonrası camiye
çevrilen, bir dönem tütün
deposu olarak kullanılan
tarihi Aya Triada Kilisesi
(Hagia Triada) restorasyon
projesinin Balıkesir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından onaylandığı
müjdesini verdi. Ergin, tarihi
yapının restorasyon sonrasında
müze olarak hizmet vereceğini
söyledi.

10 www.ayvalik.bel.tr

Başkan Ergin, Ayvalık’a
kazandırılan yeni müzenin
kent turizmine önemli katkılar
sağlayacağını söyledi. Ergin,
Balıkesir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil
ve üyelerine yakın ilgileri
nedeniyle teşekkür etti.
Başkan Ergin, Aya Triada
Kilisesi’ni kent turizmi ve
kültürel yaşamına kazandırmak
için uzun süredir devam eden
çalışmaların sonuna gelindiğini
duyurdu.
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Kent turizmine değer katacak
Rölövesi Ayvalık Belediyesi
Plan ve Proje Müdürlüğü
tarafından hazırlanan tarihi
yapının restorasyon ve
restitüsyon projelerinin
çiziminin de yine Plan
Proje ile İmar Müdürlüğü
işbirliğinde tamamlanarak
kurula gönderildiğini hatırlatan
Başkan Ergin “Hafta sonu kent
turizmini yakından ilgilendiren
müjdeli bir haber aldık.
1846 yılına tarihlenen Aya

OCAK 2021

AYA TRİADA
İki katlı bir kilise. Alt katı sarımsak taşlı,
diğer dini yapılarda pek rastlanmayan
bir biçimde üst kat bağdadi teknikle inşa
edilmiş. Tavan süslemelerinde ahşap
malzeme kulanılmış. Ayvalık merkezinde
Kazım Karabekir Mahallesi’nde yer
almaktadır. Kilise düz zeminde geniş bir
alan üzerine uzunlamasına dikdörtgen
planlı düz çatı tipinde inşa edilmiş.
Kilisenin arsa alanı iki bin metre kare ve
zemin oturum alanı dört yüz metrekare.
Kentteki kiliseler içinde en yüksek
dördüncü kilisesidir.

Triada Kilisesi restorasyon
projesi kuruldan onay aldı.
Kent turizmi çok büyük bir
değer daha kazandı. Bu yapı
restorasyonu tamamlandıktan
sonra Ayvalık’ın kültürel yaşamı
ve turizmine müze olarak
çok büyük değer katacak.
Ayvalık’taki kültür miras
niteliğindeki tarihi yapıların
günyüzüne çıkarılması hem kent
hem ülke turizminin hanesine
artı değer olarak eklenecektir”
dedi.
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KÜÇÜKKÖY DE
TESCİLLENDİ
Küçükköy de tescillendi
Küçükköy’de kültür varlıklarının
tescilleri gerçekleştirildi. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in
Küçükköy Belediye Başkanlığı
yaptığı dönemde başlattığı
koruma planları yaşama geçirildi.
Geçmiş yıllarda yaşanan göç
nedeniyle nüfusu yarı yarıya
azalan Küçükköy’de Başkan
Ergin’in girişimleriyle başlatılan
çalışmalar doğrultusunda geri
göç ile birlikte Küçükköy yerli
ve yabancı turistlerin ilgi odağı
oldu.
113 yıllık çeşme
Başkan Ergin, Küçükköy kentsel
sit alanı içerisinde 12 adet
birinci grup korunması gerekli
kültür varlığının tescillendiğini
söyledi. Birinci grup yapılar
içerisinde çeşmelerin de
bulunduğunu hatırlatan Ergin,
“İki çeşmemizin alınlıkları
üzerinde yapıldığı tarihler yer
alıyor. Bir çeşmede ise 1907
tarihli kitabe levhası bulunuyor.
Bir diğer çeşmenin üzerinde
yer alan kitabede de 1933
yılında yapıldığı yazılı. 69 adet
konut ise ikinci grup yapı olarak
tescillendi” dedi.
Küçükköy’de geçmiş yıllardan
günümüze kadar gelebilen bir
adet de zeytinyağı atölyesinin
yer aldığını belirten Başkan
Ergin, son yıllarda köyün gözde
turizm merkezleri arasına
girdiğini söyledi.
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Başkan Ergin: “Küçükköy’de eski binalar ve
çeşmeler tescil edildi. Tescil onayı için Balıkesir
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
gönderildi. Eserlerimize sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Büyüklerimiz koruyarak bize teslim etmiş,
biz de gelecek nesillere teslim edeceğiz.”

Et, ot ve hamur
Küçükköy’ün kesme taşlı
sokakları ve Arnavut
kaldırımlarının yanı sıra,
et, ot ve hamur çeşitleriyle
de ünlenmeye başladığını
ifade eden Başkan Ergin,
“Küçükköylüler göçtükleri
yerlerden et, ot ve
hamurdan oluşan zengin bir
mutfak getirmiş. Potoplika,
rıbisa, sispara, papara,
piryan, kaçamak gibi yemek
14 www.ayvalik.bel.tr

çeşitlerimiz var. Böreğin
yufkası elle savrularak açılır.
Kıymalı, patatesli, peynirli,
patlıcanlı, kabaklı, ne çeşit
isterseniz tadına doyum
olmuyor. Ve soka denilen,
tuzlu ve sütle yapılan biber
turşunun lezzetini hiçbir
yerde bulamazsınız” diye
konuştu.
Küçükköy’e Balkanlar’ın
dağlık kesiminde
yaşayanların göç ettiği bu
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topraklarda kaçınılmaz
olarak çiftçilik yapıldığına
değinen Ergin şunları
söyledi:
Gelenekler yaşatılıyor
“Mübadele sonrasında hane
başına 20 ağaç zeytin, altı
veya dokuz dönümlük tarla
verilmiş. Verimli toprakları,
yumuşak iklimi sayesinde,
dikilen tutar, boy veren
ürün dökermiş. Çok eski

OCAK 2021

yıllarda dağ tepe üzüm
bağları ile dolu olduğundan
dört şaraphanenin de
bulunduğu rivayet edilir.
Evler çok heybetli değil,
binaların hemen hepsi
sarımsak taşından yapılmış.
Rumlardan kalma konut
yapılarına bakıldığında
bugüne kalmış özgün bir
mimariden söz edilebilir.
Küçükköy’de şimdilerde
Balkanlar’dan gelen
Boşnaklar, Adalı tabir edilen

Midillililer, ayrıca Serezliler
yaşıyor. Güzel olansa
memleketinden gelenler,
geleneklerini bıkmadan
yaşatmışlar.”
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Başkan Ergin, Altınova’da, günümüze
miras kalan tarihi Kadı Camii restorasyon
çalışmalarını yerinde inceledi bilgi aldı.
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TARIHI KADI CAMII RESTORASYON
ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, restorasyon çalışmalarına
belediye olarak teknik destek
vererek katıldıkları ‘Altınova
Kadı Cami Koruma ve Çevre
Düzenlemesi’ projesinde sona
yaklaşıldığını söyledi.
Restorasyon ile ilgili projeye çok
geniş bir katılımla maddi katkı
sağlandığını hatırlatan Başkan
Ergin çalışmaların Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından
titizlikle takip edildiğini vurguladı.
Restorasyon çalışmalarında son
durumu yerinde görmek amacıyla
Kadi Camii’nde incelemelerde
bulunan Başkan Ergin, caminin
değerli bir mimari eser olarak
gelecek kuşaklara emanet
edileceğini ifade etti.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan
Görgülüarslan öncülüğünde,
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
desteğiyle caminin yeniden ayağa
kaldırıldığını belirten Başkan
Ergin, “Geçmiş yıllarda camii
minaresinde geniş çapta çatlakların
olduğu belirlenmiş ve belirlenen
çatlakların fotoğrafları çekilerek
gerekli girişimlerde bulunulmuştu.
Restorasyon, restitüsyon
projelerinin kuruldan onay
almasının ardından çalışmalara
zaman kaybedilmeden başlanmıştı”
dedi.
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ÇEKEK VE MARİNA YERİNE
BAKANLIK ONAYI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Ayvalık Belediyesi’nin
mülkiyetindeki çekek
yerinin kara sörveyi hizmeti
verebilmesi amacıyla
yaptığı başvuruya onay
verdi. Bakanlığa bağlı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü’nün
gerçekleştirdiği değerlendirme
sonucu, Ayvalık Belediyesi’ne
ait çekek yerinde, can, mal,
yangın ve çevre güvenliğine
yönelik tedbirlerin alınması

18 www.ayvalik.bel.tr

koşuluyla 15 metrenin
altındaki gemi ve su araçlarına
kara sörveyi hizmeti
verebileceği bildirildi.
Aksama yaşanmayacak
İzmir-Çanakkale arasında
bulunan teknelere hizmet
vermekte olan şirket işgalci
durumuna düşmüş ve
geçtiğimiz aylarda çekek
yerinden tahliye edilmişti.
Ayrıca işgalci firmanın Turizm
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ve Kültür Bakanlığı’ndan
aldığı işletme belgesi de
geçtiğimiz günlerde iptal
edilmişti. Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin,
tahliye işleminin ardından
denizcilik sektöründe
aksamaların yaşanmaması
için yaptıkları başvurunun
olumlu sonuçlandığını
duyurdu. Başkan Ergin, çekek
yerinden faydalanan yüzlerce
tekne sahibine müjdeli
haberi vermekten mutluluk
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Başkan Ergin: “Hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit,
önlem, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra
çekek ve tersanecilik hizmetleri modern koşullar yaratılarak,
Ayvalık Belediyesi işletmesi olarak hizmet verilmeye devam edecek.
Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek
modern bir çekek yeri ile marina kazandırılmasını hedefliyoruz.”

duyduklarını söyledi.
Çekek yeri olarak faaliyet
gösterilen sahada denizcilik
sektöründeki esnafın mağdur
edilmemesi için hukuksal
anlamda başlattıkları
çalışmanın sonuca ulaştığını
ifade eden Başkan Ergin,
“Her türlü tespit, önlem, izin
ve kayıt altına alma işlemleri
tamamlandıktan sonra
çekek ve tersane modern
koşullar yaratılarak Ayvalık

Belediyesi işletmesi olarak
hizmet vermeye devam
edecek. Gerekli kiralama,
işletme izni alınması ve
proje hazırlanmasını takiben
Belediyemizin mülkiyetinde
bulunan alan ve Milli Emlak
Müdürlüğü mülkiyetindeki
sahada Ayvalık halkına,
denizcilik sektörüne ve
turizme hizmet verecek
modern bir çekek yeri ve
marina kazandırılmasını
hedefliyoruz” diyerek verdiği

sözü yerine getirdiğini söyledi.
Başkan Ergin, gerekli işlemleri
hızlı bir şekilde tamamlayarak
marina ve çekek yeri projesini
kamuoyu ile paylaşacakları
günün heyecanını
hemşehrileri adına bugünden
yaşamaya başladığını
sözlerine ekledi.
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AYVALIK BELEDİYESİ 2021YILI BÜTÇESİ

151.995 MİLYON

Başkan Ergin: “Piyasaya olan borçların gününde
ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik.”

GELİRLER ARTIŞTA...
Ayvalık Belediyesi Ekim ayı olağan
meclis toplantılarının ikincisi
İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, 2019 yılının ilk
dokuz ayında 69.170 milyon liralık
gelire karşılık, 92 milyon liralık gider
tablosu ile karşı karşıya olduklarını
hatırlattı, Ergin, 2020 yılının ilk
dokuz ayında ise 80.664 milyon
liralık gelire karşılık 78.984 milyon
liralık giderlerinin bulunduğunu
belirterek bütçe gelirlerinin artışa
geçtiğini söyledi.
Yeni proje olarak geri dönecek
Toplantıda 2021 yılı bütçesi oybirliği
ile onaylandı. Başkan Ergin yaklaşık
152 milyon liralık bütçenin Ayvalık
halkına hizmet, yatırım ve yeni
projeler olarak döneceğini belirterek
bütçenin onaylanmasına destek
veren meclis üyelerine teşekkür
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etti. Bütçe görüşmeleri sırasında
meclis üyelerinin 2021 yılı bütçesini
oybirliği ile onayladığını vurgulayan
Başkan Ergin, “Bu güvene layık
olmaya çalışacağım. 500 günlük
çalışma dönemimizde gelirlerimizi
arttırdık 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 durduk” dedi.
2019 yılının Nisan ayında
görevi devraldıklarında geçmiş
dönemlerden gelen toplam
300 milyon liralık borç yükünü
kucaklarında bulduklarını hatırlatan
Başkan Ergin, “Bu borcun yaklaşık
56 milyon liralık kısmı piyasaya olan
borçlardı. Sadece 28 milyon liralık
bölümü belediyeye iş yapan temizlik
şirketine aitti. Bugün artık gelir
gider dengesi, gelirler lehine artışın
sağlandığı, çalışanların maaşlarını
zamanında aldığı, emekli olan
işçilerin tazminatlarının gününde
yatırıldığı, piyasaya olan borçların
gününde ödendiği güvenilir bir
belediye konumuna geldik. Pandemi
döneminde yaşanan sıkıntılara
karşın gelir ve gider bütçesini
dengeye getirdik. Geçmiş dönemde
çok sayıda icralık durumlar yaşandı.
01.04.2019-30.06.2020 tarihleri
arasında 88 icra dosyası kapatıldı,
on üçü ile protokol yapıldı. Nisan
2019 tarihinde göreve geldiğimiz
dönemimizdeki harcamalara ilişkin
aleyhimize açılmış hiçbir yeni icra
takip dosyası da bulunmuyor. Tek
istisnamız var, geçmiş dönemde
temizlik ve asfalt işlerini yapan
şirketlerin açtığı takipler” diye
konuştu.
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FİDANLARI

AYVALIK EĞİTİME DESTEK
DERNEĞİ’NE BAĞIŞ YAPIP,

AYVALIK FİDANLARI’NA
CANSUYU OLMAK İSTEYENLER;
Hesap adı: Ayvalık Eğitime Destek Derneği
Halk Bankası Ayvalık Şubesi

16000077 no’lu,
TR29 0001 2009 2420 0016 0000 77
iban numaralı hesaba bağış yapabilirler.
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BAĞIŞ
BEKLİYOR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki
Ayvalıklı ailelerin kent dışında
eğitim gören çocuklarına destek
sağlamak amacıyla kuruluşunu
gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime
Destek Derneği’nin resmiyet
kazandığını ve bağış kabul
etmeye başladığını duyurdu.
Bağışta bulunmak isteyenlerin
derneğe üyelik zorunluluğu
bulunmadığını hatırlatan Başkan
Ergin, Ayvalık fidanlarına eğitim
olanağını sağlamak isteyen
yardımseverlerin Halk Bankası
Ayvalık şubesinde açılan hesaba
ekonomik destek vermelerinin
yeterli olacağını söyledi.
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Dileyen vatandaşların birkaç
öğrenciye eğitim olanağı
sağlayabileceğini ifade eden
Başkan Ergin, “Ayvalık halkı
olarak bir enerji ve güçbirliği
yarattık, bunun yansımaları çok
olumlu olarak geri dönüyor. Çok
sayıda hayırsever bağış yarışına
katılıyor. Üç, hatta dört öğrenci
okutan Ayvalıklı hemşehrilerimiz
var. Öğrencilerimize bu desteğin
karşılığında Ayvalıklı olmak
bilincini yaşatıyoruz. Bilsinler ki,
arkalarında Ayvalık halkı var. Biz
gençlerimizi fidanlarımız olarak
düşünüyoruz. Onlar gelişecekler,
büyüyecekler, vatana millete
kocaman gölgeler yaratan ağaçlar
gibi, Ayvalık’ın zeytin ağacı gibi,
verimli olarak millete hizmet

edecekler. İşte bu fidanlara
cansuyu vermek için katkı
bekliyoruz” dedi.
Derneğin işleyişi hakkında da
bilgi veren Ergin, şehir dışında
okuyan gençlere destek olmak
için oluşturulan havuzdan
yararlanmak isteyen öğrencilerin
öncelikle sosyal durumlarının
inceleneceğini ifade etti. İhtiyaçlı
olduğunu belirtip başvuruda
bulunan herkese ulaşabilmek
ümidiyle toplanan meblağların
dernek üzerinden dağıtılacağını
vurgulayan Başkan Ergin, bir
diğer amaçlarının da bu sayede
Ayvalık’ta eğitim kalitesini yukarı
çekmek olduğunu sözlerine
ekledi.
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AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN:
KÖRFEZDE DENİZ İTFAİYESİ ACİL KURULMALI
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, 22 adası, doğal
tabiat parkı, ormanları, çok
sayıda koyları, gezi tekneleri
ve özel yatlarıyla, yaz kış insan
haraketliliğinin yaşandığı
Ayvalık’ta deniz itfaiyesinin
acilen kurulması gerektiğini
söyledi.
22 Ada’ya ulaşacak
Geçtiğimiz yıllarda körfez
içinde yat ve teknelerde çıkan
yangınlara itfayenin müdahale
etmekte çok zorlandığını
hatırlatan Başkan Ergin,
“22 adanın herhangi birinde
çıkabilecek olan çalı veya orman
yangınlarına deniz itfaiyesi
kolaylıkla müdahale edebilir.
Deniz itfaiyemiz kurulu olsaydı
geçtiğimiz haftalarda tabiat
parkımızda çıkan yangına
denizden de müdahale edebilir,
yanan alanı en aza indirebilirdik”
dedi.
Ayvalık Körfezi çevresinde
yangına çok hassas orman
alanlarının bulunduğunu,
özellikle geçmiş yıllarda
adalarda çıkan yangınlara anında
müdahale edilmediği için büyük
kayıplar yaşandığına değinen
Başkan Ergin şunları söyledi:
“Ayvalık Tabiat Parkı’nda ve
orman alanında çıkan yangın
hepimizi derinden üzdü. O
gece sabaha kadar beraberdik,
herkese gönülden teşekkür
ediyorum. Gerçekten ciddi bir
devlet refleksi gösterdiğimizi
düşünüyorum. Birçok noktada
yangın varken bakıyoruz,
bir tırın üstünde dozer var,

DSİ araç göndermiş, çevre
belediyelerden yardım gelmiş,
birçok noktadan araç görev
bekliyordu. Bu anlamda ben
herkese gösterilen refleks için
tekrar çok teşekkür ediyorum.
”Ayvalık Belediyesi ile ilgili
Temmuz ayında gerçekleştirilen
stratejik planların konuşulduğu
toplantıda konuyu gündeme
getirdiğini ifade eden Başkan
Ergin, “Ayvalık Körfezine deniz
itfaiyesi şart oldu. Tabiat Parkı
içindeki adalarda yaz aylarında
yangınlar çıkıyor. Gitmekte
zorlanıyoruz, gittiğimizde ise alet
edevat yok. Geçtiğimiz günlerde
itfaiye haftası nedeniyle itfaiye
erlerini ziyaret ettim. Konu
yine konuşuldu, Ada’ya
giden itfaiye
erlerinin yangını
söndürmek için
kullandıkları
vanadan su
tazyiksiz aktığı için,
çalı çırpı ile yangını

söndürmeye çalışmışlar. Büyük
emek harcıyorlar” dedi.
Bu yaz sezonunda çıkmamasına
rağmen hemen her yıl denizde
tekne facialarının yaşandığını
belirten Ergin, deniz itfaiyesi
olmadığı için teknelerin yanıp
kül olduğunu da sözlerine
ekledi.
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Başkan Ergin:
Hep birlikte karar vereceğiz

Ergin: “Alanın tekrar doğal özelliklerine kavuşturulması için, tüm kamu,
kurum ve kuruluşları ile elbirliği içinde çalışıp ortak karar vereceğiz.”

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, 19 Eylül akşamı
çıkan yangında kül olan 53
hektarlık alanın tekrar doğal
özelliklerine kavuşturulması
için, tüm kamu, kurum ve
kuruluşları ile elbirliği içinde
çalışacaklarını söyledi. Önceki
gün ‘İtfaiye Haftası’ nedeniyle
Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ni
ziyaret eden Başkan Ergin,
orman yangınında gösterdikleri
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üstün gayret nedeniyle itfaiye
erlerine teşekkür etti. Ergin,
ardından Ayvalık Orman
İşletme Şefliği’ne giderek görüş
alışverişinde bulundu.
Kurumlar ile görüşüyoruz
19 Eylül akşamı çıkan yangında
40 hektarlık alanın Ayvalık
Tabiat Parkı içinde kaldığını
hatırlatan Başkan Ergin,
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“Orman Bakanlığı’na bağlı ilgili
kurumlar ile görüşüyoruz. Fidan
dikilecekse her türlü ortamı
hazırlayıp dikimleri Ayvalıklı
hemşehrilerimiz ile birlikte
gerçekleştiririz. Ancak toprak en
az bir yıl dinlenmeli ve kendine
gelmeli. Endemik yapısına ve
doğal ekolojisine kavuşması
için bu zamana ihtiyacımız
var. Yanan alanlarda yüzlerce
endemik bitki barınıyor.

OCAK 2021

Aceleye getirip fidan dikerek
tüm bitki örtüsünü kaybetmek
de var. O nedenle yetkili
kurumları ziyaret ediyoruz.
Bilgilerine başvuruyoruz,
nelerin yapılması gerektiğini
tartışıyor ve konuları masaya
yatırıyoruz” dedi.

sonraki süreçte Orman
İşletmesi yönetimi ve Ayvalıklı
vatandaşların da işbirliğinde
doğru sonuca ulaşmayı
hedefliyoruz. Konuşarak,
tartışarak, değerlendirerek
çalışmalarımızı sürdürmek
istiyoruz” dedi.

Öte yandan Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin 19 Eylül
akşamı çıkan yangında emeği
geçen tüm kurum ve kuruluşlara
teşekkür ziyaretinde bulundu.
Çamlık Mahallesi’ndeki Ayvalık
İşletme Şefliği’nde Ayvalık
Orman İşletme Şefi Deniz
Meltem ve birim çalışanları
tarafından karşılanan Başkan
Ergin, yangın gecesi yaşananları
hatırlatarak Deniz Meltem ve
ekip arkadaşlarına teşekkür
etti. Yangın sırasında krizi
başarıyla yönetmenin önemine
dikkat çeken Ergin, “Bundan
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İlk belirlemelerde enerji nakil hatlarından çıktığı
kaynaklanan orman yangınını değerlendiren

MESUT ERGİN:
HAVAİ HATLAR ACİL OLARAK
YERALTINA ALINMALIDIR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, geçen yıl Eylül ayında
çıkan orman yangınında can
kaybı yaşanmamasının en büyük
tesellileri olduğunu söyledi.
Ayvalık Büyük Park’ta sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle bir
araya gelen Başkan Ergin, yangın
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Ergin, “Bir daha böyle
büyük acıların yaşanmaması en
büyük dileğimizdir” dedi.
Benzer yangınlar da yaşandı
Ayvalık’ın daha önceki yıllarda
olduğu gibi akciğerlerinin
bir kısmını ne yazık ki yine
kaybettiğini hatırlatan Başkan
28 www.ayvalik.bel.tr

Ergin, her şeye rağmen doğal
yaşamın yıllar içinde yangının
oluşturduğu zararı telafi
edeceğini, doğanın kendi kendini
yenileyeceğini söyledi. Özellikle
Hakkı Bey Yarımadası, Ayvalık
Adaları Tabiat Parkı alanlarının
yangınlara karşı birinci derecede
hassas bölgeler olduğunu
vurgulayan Ergin, bu alanlarda
geçmiş yıllarda da orman
yangınlarının çıktığını hatırlattı.
Geçmiş yıllarda özellikle şiddetli
rüzgarların yaşandığı günlerde
yine enerji nakil hatlarından
kaynaklanan yangınların çıktığını
ifade eden Başkan Ergin şöyle
konuştu:
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Toprak altına alınmalı
“Dünyada gelişmiş olarak
nitelendirdiğimiz birçok ülkede
elektrik dağıtım sistemi havai
hatlar yerine yeraltı kabloları
ile yapılmaktadır. Biz de
belediye olarak tabiat parkı ve
ormanlarımızın üzerinden geçen
enerji nakil hatlarının toprak
altına alınması konusunda acil
olarak girişimlerde bulunduk, bu
konu çözüme kavuşana kadar da
takipçisi olacağız. Bir diğer önemli
konu da gözetleme konusudur.
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na
ilgili kurumlarca mümkün olduğu
oranda kamera sistemlerinin
kurulması gerekiyor. Bu konunun
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da yakından takipçisi olacağız.
Bundan böyle, yangına konu
olan alan koruma altına alınıp
izlenmelidir. Yanan alanların
tekrar yaşam bulması için
göstermelik, günlük ve anlık
kararlar almak yerine, planlı
ve programlı hareket etmek
zorundayız. Bizler Ayvalık’ta
yaşayanların ve tüm yaşam
savunucularının sesi olarak
buradan diyoruz ki, özellikle
Tabiat Parkı plan kararlarına göre
doğal yapıyı değiştirici hiçbir
faaliyete, yanan alanın örtüsünü
tahrip edici hiçbir çalışmanın
yapılmasına göz yummayacağız.”

teşkilatları, DSİ çalışanları
insanüstü gayret gösterdi. Elbette
eline hortumunu, küreğini alıp
söndürmeye koşan duyarlı
Ayvalık halkının da çabalarıyla
yangın sabaha karşı kontrol altına
alınarak söndürüldü. İtfaiye ve
Belediyemizin saha personeli ile
diğer tüm devlet kurumlarının
işçisinden amirine, Ayvalıklı
hemşehrilerim adına minnettarım.
Bundan böyle asli görevimiz
ormanlarımızı, ağaçlarımızı ve
onun içinde yaşayan binlerce
canlıyı korumak, bu alanın bir
karışını bile aç gözlü rantçılara
teslim etmemektir. Bu bilinçle
hareket eden herkese destekleri
nedeniyle binlerce kez teşekkür
ediyorum” dedi.

sorun nedeniyle çıktığını ifade
etti.
Tabiat parkı ve diğer alanlarda,
özellikle toprakta stok
bulunduğundan yanan alanlarda
ekim ve dikime gerek olmadan
da gençleşmenin mümkün
olduğunu kaydeden Coşkun,
orman yangınlarının ekosistemin
bir parçası olduğunu belirtti. Asıl
yapılması gerekenin ekosistemin
kendisini onarmasına fırsat
tanımak olduğunun altını çizen
Halil Coşkun şöyle konuştu:
Yangının oluşturduğu zararı doğa
telafi eder

“Milyonlarca yıldır her türlü
etkiye karşı varlığını başarı
Yapılması gereken ekosistemin
ile sürdürebilen bu sistemin
kendisini onarmasına fırsat
yangınlara maruz kalması halinde,
tanımak
biraz da kamuoyu baskısına
karşın bir an önce iş makineleri
Ayvalık Kent Konseyi Başkanı
kullanılarak ağaçlandırma
Halil Coşkun da, Orman
çalışmalarına başlanmakta ve
Mühendisleri Vehbi Tutmaz, Naim yaraların hemen sarıldığı ifade
Pelivan ve Elektrik Mühendisi
edilmektedir. Ağaçlandırmadan
Suat Şerifeken’den oluşan ekiple önce ormanlaştırma asıl
incelemeler yapıp tespitlerde
hedef olmalıdır. Tepelerde
bulunulduğunu söyledi. Coşkun,
tohum taşıyan eski ve yeni
Amacımız binlerce canlıyı korumak orman yangınının Ayvalık İlçesi,
kozalaklar bulunmaktadır.
Küçükköy Mahallesi, Murat Reis- Yanan bölgenin yaklaşık 40
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki Süner Sitesi yakınlarında 19 Eylül hektarlık alanının tabiat parkı
binlerce ağacın ve yeşil
tarihinde 21.27 sıralarında enerji olması nedeniyle teknik ve
dokunun yok olmasını, doğal
nakil hattından kaynaklanan
arazi çalışmalarında ağaç dikimi
ortamlarında bulunan canlıların
çalışmaları yapılmamalıdır. Yanan
yaşamlarını yitirmesinin acısını
alanların en az bir yıl koruma
yaşadığını vurgulayan Ergin,
altına alınarak gözlenmesi
“Yangının başladığı dakikalardan
artık zorunlu bir hal almıştır.
söndürülme aşamasına kadar
Orman yangınlarından etkilenen
sahada bulunan Büyükşehir
alanlarda yapılacak teknik
Belediyesi İtfaiyesi, Belediyemiz,
çalışmaların planlanmasında
Ayvalık Orman İşletme
varlığını milyonlarca yıldır
Şefliği çalışanları ve tüm saha
sürdürme çabasına ve ağaçların
personeli büyük bir özveri
evrimleşen genlerine saygı
gösterdi. Jandarmamız da büyük
duymak zorundayız.
Yangının oluşturduğu zararı doğa
destek verdi. Balıkesir Valimiz,
telafi eder, ancak insanın verdiği
Balıkesir Büyükşehir Belediye
zararı ne yazık ki doğa telafi
Başkanımız, Kaymakamımız,
edemiyor.”
çevre belediyelerin itfaiye
29
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752 Bitki türü yaşıyor
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda
beşi endemik olmak üzere 752
bitki türünün mevcut olduğunu
dile getiren Ayvalık Kent Konseyi
Başkan Halil Coşkun, bu zengin
ekosistemini tek bir türe çevirme
hedefinin doğanın kurallarına da
aykırı olduğunu söyledi. Orta ve
uzun vadede bu durumun farklı
30 www.ayvalik.bel.tr

sorunları gündeme taşıyacağını
vurgulayan Coşkun, “Yangına
konu olan alan koruma altına
alınıp izlenmelidir. Bu alanda
tarım/orman arakesitinde,
yangın alanı sınırlarında, yol
ve yangın emniyet şeritlerinde
şaşırtmalı beş, yedi sıra servi ile
ayırma zonu oluşturulması da
uygun olacaktır. Yanan alanın
örtüsünü tahrip edici çalışmalara

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

izin vermeyeceğiz. Belediye
Başkanımızın dediği gibi bu
alanın bir karışını bile aç gözlü
rantçılara teslim etmeyeceğiz”
diye konuştu.
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Tarihi sokakları, eşsiz mimarisi ve zengin kültürüyle her geçen
gün bilinirliğini artıran Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde
çevre yolları bağlantılarının yapımına başlandı.

KÜÇÜKKÖY’DE SEZONA
ERKEN HAZIRLIK
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Türkiye’de butik
turizm konseptinde gözde
beldeler arasında ilk sıraya
yükselen Küçükköy’de kış
mevsimi bastırmadan yol ve
kaldırımların yenilenmesi,
çevre yolları bağlantılarının
yapılması için teknik ekibiyle
32 www.ayvalik.bel.tr

birlikte yerinde incelemelerde
bulundu.
Kesmetaşlı sokakları,
Arnavut kaldırımları, kırmızı
kiremitli çatıları, güler yüzlü
insanlarıyla cazibe beldesi olan
Küçükköy’ün sanat, kültür,
edebiyat, heykel, el sanatları
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ve efsane Boşnak böreğiyle
adını duyurmaya başladığını
belirten Başkan Ergin, gelecek
sezonun hazırlığını bugünden
tamamlayacaklarını duyurdu.
Ayvalık Belediyesi Küçükköy
hizmet binası çevresinde
başlatılan çalışmaları Fen
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İşleri Müdürlüğü teknik
ekibiyle birlikte inceleyen
Başkan Ergin, “Küçükköy
mezarlık yolu, Çanakkale-İzmir
karayolu, Sabancı Üniversitesi
Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi
ve eski hastane yolu mahalle
girişine kadar bağlantıları
tamamlamayı planladık, kısa
sürede yaşama geçirdik.
Kış aylarının ağır koşulları
başlamadan önce çalışmaları
tamamlayıp gelecek yaz
sezonuna yetiştireceğiz” dedi.
BASKİ ile ortak çalışacağız
Özgün zenginliğin korunması
amacıyla çalışmalarda granit
taşı kullanılmasına özen
gösterdiklerini vurgulayan
Ergin, altyapı çalışmalarında
BASKİ ile ortak çalışma içinde
bulunduklarını söyledi.

Küçükköy’ün günümüze
kadar bozulmadan gelen
dokusunun korunmasının
öncelikli hedefleri olduğunu
ifade eden Başkan Ergin,
“Yapım çalışmaları öncesinde
altyapı çalışmaları neticesinde
yolun tekrar bozulmaması
için Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı BASKİ
ekiplerinden destek istedik.
Hatları yeniden döşediler,
ekiplerimiz de yol yapım
çalışmalarına başladı.
Kış dönemi süresince
çalışmalarımızın aralıksız
sürmesini planladık. Bu süre
zarfında sokaklarımızda
trafiğin açık olmasına özen
göstereceğiz. Bu çalışma
sayesinde Küçükköy’e farklı
bir anlam katacağımızı
düşünüyorum. Emeği geçen
tüm çalışanlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

Ergin: “Bu çalışma
tamamlandığında
Küçükköy’e
farklı bir anlam
katacağımızı
düşünüyorum.
Emeği geçen tüm
çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum”
dedi.
Kış aylarının
ağır koşulları
başlamadan
önce çalışmalar
tamamlanıp gelecek
yaz sezonuna
yetiştirilecek.
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Mesut Ergin: Muhtarlar
en yakın çalışma
arkadaşlarımız

MUHTARLAR
..
..
GUNU

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin 19 Ekim Muhtarlar
Günü’nde mahalle muhtarları ile
kahvaltıda buluştu. Paşalimanı
Restaurant’ta muhtarlar ile bir
araya gelen Ergin, muhtarların
belediye ile vatandaşlar arasında
köprü görevi gördüğünü,
mahallenin gözü ve kulağı
olduğunu söyledi.
Gözümüz, kulağımız
Başkan Ergin, “Cunda’dan,
Altınova’ya, Sarımsaklı’dan
Küçükköy’e, Kozak yolundaki
16 köyümüzün de muhtarlarıyla
birlikte kentimizi birlik ve
beraberlik anlayışı içinde
yönetiyoruz. Muhtarlarımız
mahallelerdeki gözümüz
kulağımız, muhtarlarımızla
sürekli iletişim ve irtibat halinde
olmak zorundayız. Çünkü
onlar, sorunları bize ilk ağızdan
ulaştıran en yakın çalışma
arkadaşlarımız, çözümleri de
onlarla birlikte buluyoruz” dedi.
Muhtarlar ile sadece bir gün
değil, düzenli aralıklar ile
mahallelere giderek irtibat
halinde olduklarını, sorunları
yerinde görüp birlikte çözümler
ürettiklerini hatırlatan Başkan
Ergin, muhtarları 500 günde
yapılanlar ve önümüzdeki
süreçte yapılacak olan projeler
konusunda bilgilendirdi.
Toplantıya katılan birim
müdürlerine sorunları aktarma
fırsatı da bulan muhtarlar,
benzer buluşmaların sık aralıklar
ile yapılması durumunda
34 www.ayvalik.bel.tr
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AYVALIK’TA
KUTLANDI

sorunların kısa sürede çözüm
bulacağını belirttiler.
19 Ekim Muhtarlar Günü
Ayvalık Cumhuriyet
Meydanı’nda kutlandı. Törene
Ayvalık Kaymakamı Gökhan
Görgülüraslan, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık
Muhtarlar Derneği Başkanı
Yener Koşvar, muhtarlar, gaziler
ve vatandaşlar katıldı. Törende
konuşan Ayvalık Belediye
Başkan Mesut Ergin, bütünşehir
yasası ile belde belediyelerinin
de mahalleye dönüştüğünü
hatırlatarak, belediye sınırlarının
Dikili’den Gömeç’e, Cunda’dan
Patriça ve Küçükköy’e kadar
uzanan geniş bir bölgeyi
kapsadığını söyledi.
Rol arkadaşlarımız

Başkan Ergin: “Muhtarlar bizim
göremeyen gözümüz, duyamayan
kulağımız, devletin belediyenin
mahalleliye açılan kapısıdır.”

Belediye başkanlarının yanı
sıra muhtarların da seçimle
göreve geldiğinin ve herkesin
kent yönetiminde söz sahibi
olması gerektiğinin altını çizen
Başkan Ergin şöyle konuştu:
“Muhtarlar bizim göremeyen
gözümüz, duyamayan kulağımız,
devletin belediyenin mahalleliye
açılan kapısıdır. Bu anlamda
kent yaşamında, gelişiminde ve
yönetiminde bu kadar önemli
bir sorumluluğu almış olan tüm
muhtarlarımıza öncelikle işbirliği
içerisinde görevlerini yaptıkları
için teşekkür ediyorum.
Tüm muhtarlarımızı kent
yönetimindeki rol arkadaşlarımız
olarak görüyor ve Muhtarlar
Günü’nü kutluyorum”
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ENGELSİZ YOLA KAVUŞTULAR
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü, ilçeye bağlı
köylerde on bin metrekarelik
bir alanda kilittaşı döşeme
çalışmaları gerçekleştiriyor.
Ekipler çalışmalarda acil ihtiyaçlı
yollara öncelik veriyor. Kozak
yolu üzerindeki Akçapınar ve
Çakmak köyünde yaşayan engelli
vatandaşların çağrısı üzerine taş
döşeme işini iki köye yönlendiren
ekipler, engelli vatandaşların
geçiş yollarını pırıl pırıl yaptılar.
Topraklı ve taşlı yollar nedeniyle
bugüne kadar evlerinden çıkıp
yakınlarına gidemediklerinden,
alışveriş dahi yapamadıklarından
dert yanan Akçapınar Köyü’nden
Mustafa Sait Atılgan ile Çakmak
Köyü’nden Fatma Kaçmaz ve
Şefik Bulut’un artık yüzleri
gülüyor.
Ayak ve kollarındaki engelleri
nedeniyle kahveye dahi çıkmakta
zorlandığını ve defalarca
düştüğünü anlatan Şefik Bulut
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin’e teşekkür etti. Bulut,
“Başkanımız köyümüzü ziyarete
geldiğinde muhtarımız konuyu
açmış. Evimize kadar geldi,
yolumuzun durumunu gördü ve
verdiği sözü kısa sürede tuttu.
Şimdi güvenle alışveriş yapmaya
gidiyorum, arkadaşlarımla
kahvede buluşuyorum, yeniden
doğmuş gibiyim” diye konuştu.
Tekerlekli sandalyede yaşamını
sürdürmek zorunda kalan Fatma
Kaçmaz da, evinin üzerindeki
yolun çukurlar ile dolu olduğunu,
tekerlekli sandalyeyi destek
almadan kullanamadığını söyledi.
Ekiplerin kullandığı yolu kısa
sürede tamamlayarak yaşamını
renklendirdiğini belirten Kaçmaz,
“Yıllardır sıkıntı çekiyordum,
özellikle kışın çok zorluk
çekiyordum. Yaşamıma kalite
geldi” dedi.
37

Kİ BÜLTENİ
YAVLIKABÜLLTIEN
AAYV
ADD AYVALIK HİZMET
BİNASININ AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Ergin: “15 Eylül gibi Ayvalık’ın
kurtuluşunun kutlandığı önemli bir
günde, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi
bir derneğe hizmet binasını bitirip teslim
etmenin haklı gururunu yaşıyorum.”
Ayvalık Belediyesi’nin
katkılarıyla yapımı tamamlanan
Ayvalık Atatürkçü Düşünce
Derneği hizmet binasının açılışı
gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, binanın Ayvalık
halkının parasıyla yapıldığını
hatırlatarak, desteklerini
38 www.ayvalik.bel.tr

esirgemeyen Ayvalıklılara
teşekkür etti. Başkan Ergin,
“Yer tahsisi, temel atımı, kaba
inşaat gibi konularda destek
olan eski başkanlarımızdan
Ahmet Tüfekçi’den tüm
yönetimlere, meclis üyelerine
kadar herkese teşekkür
ediyorum. 15 Eylül gibi
Ayvalık’ın kurtuluşunun
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kutlandığı bu önemli
günde Atatürkçü Düşünce
Derneği’nin hizmet binasını
bitirip teslim etmenin haklı
gururunu yaşıyorum” dedi.
ADD Ayvalık Şube Başkanı
Ahmet Üzgeç de temel
atımından son kiremitin
konulmasına kadar geçen
zaman içinde hiçbir karşılık
beklemeden çalışan geçmiş
belediye başkanları ile
personeline teşekkür etti.
Üzgeç, Ayvalık Belediyesi’nin
katkıları nedeniyle Başkan
Ergin’e teşekkür plaketi sundu.

ADD’ye yirmi beş yıllığına
tahsis edilen binanın girişinde
sergi salonu, üst katında
ise toplantı odaları hizmet
verecek. Ayvalık Belediyesi
mimar ve mühendisleri
tarafından projelendirilen
bina Selanik’teki Atatürkevi
ve Ayvalık mimarisine uygun
olarak tasarlandı. ADD hizmet
binasından kendi faaliyetlerinin
yanı sıra diğer sivil toplum
örgütleri de yararlanacak.
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BALIKESIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU PROJEYI ONAYLADI

AYVALIK KIRLANGIÇ FABRİKASINDA RESTORASYON

ÇALIŞMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Balıkesir’in dünyaca ünlü, Türk
turizminin gözde beldesi Ayvalık
ilçesinde 19. yüzyılda inşa
edilen, ekonomik nedenlerle
2001 yılında kapısına kilit
vurulan atıl durumdaki
Kırlangıç Zeytinyağı ve Sabun
Fabrikası’nda Balıkesir Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan
gelen proje onayının ardından
restorasyon çalışmaları hız
kazandı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, yüz yıl önce Kırlangıç
fabrikasının sabunhane olarak
hizmet vermeye başladığını
hatırlatarak, bu zaman diliminde
çok sayıda insana aş ve ekmek
kapısı olduğunu söyledi.
Ülke tanıtımına büyük katkılar
sağlamış
Ergin, fabrikanın zaman
içinde kapasitesini arttırdığını,
çevresinin geliştiğini
vurgulayarak, “Daha sonra
hızla gelişip büyüyen fabrikaya
rafinerinin kurulmasıyla birlikte
zeytinyağı dolum makineleri
eklenmiş. Fabika yıllarca
Ayvalık’ın lezzetli zeytinyağlarını,
mis kokulu sabunlarını ülkemizin
yanı sıra dünyaya da tanıtmış.
Fabrikanın ekonomik nedenlerle
kapanmasının ardından, geçmiş
dönem başkanlarımızdan her
zaman saygıyla andığımız Ahmet
Tüfekçi tarafından satın alınıp
Belediyemize yani halkımıza
kazandırılmış” dedi.
Fabrikanın deniz kıyısında
yirmi bin metrekarelik bir alana
yayıldığını ifade eden Başkan
Ergin, fabrikayı kentin sosyal
yaşamına kazandıracaklarını
söyledi.
40 www.ayvalik.bel.tr
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Özgün yapı tamamıyla korunacak
Kente nefes alınacak yeni
bir mekan kazandırılacağını
vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık’ı
anlatan müzelerin kurulacağını
dile getirdi. Bu mekanlarda kentte
yaşayan sanatçıların sanatseverler
ile buluşacağı bir ortamın
yaratılacağına değinen Ergin şöyle
konuştu:
“Yaklaşık 500 kişilik salonumuz
olacak. Sivil toplum örgütleri
çalışmalarını burada yürütecek,
biz vatandaşlarımızla bu mekanda
buluşacağız, söyleşeceğiz,
etkinlikler yapacağız. Cadde
ve sokaklarda gerçekleştirilen
zeytin hasat şenlikleri zeytinyağı
fabrikasında düzenlenecek.
Kırlangıç rekreasyon alanı ülkenin
örnek projesi olacak. Eski sanayi
bölgesi şehrin sosyal hayatına
kazandırılacak. Restorasyon
çalışmaları sırasında çok titiz
davranılacak, tesisin özgün
yapısı tamamıyla korunacak.
Eski Kırlangıç fabrikasının
tarihi dokusu bozulmayacak.
Hemşehrilerimizin kullanımına
açık olacak, sanatçılar eserlerini
sergileyebilecek. Burada Ayvalık’ın
tarihini kayıt altına alacak bir Kent
Müzesi de renk katacak. Heykel
ve resim çalıştayları organize
edilecek, yaratılan eserler
kentimize kazandırılacak.”
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Başkan Ergin: “Eski Kırlangıç fabrikasının tarihi dokusu
bozulmayacak. Hemşehrilerimizin kullanımına açık olacak,
sanatçılar eserlerini sergileyebilecek. Burada Ayvalık’ın
tarihini kayıt altına alacak bir Kent Müzesi de renk katacak.
Heykel ve resim çalıştayları organize edilecek, yaratılan
eserler kentimize kazandırılacak.”
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Başkan Ergin, “Ayvalık halkı olarak bir enerji ve güç
birliği yarattık bunun yansımaları çok olumlu olarak geri
dönüyor. Çok sayıda hayırsever bağış yarışına katılıyor.”
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KİTABIN
GELİRİ
AYVALIK
FİDANLARINA

Şehir dışında okuyan Ayvalıklı
gençlere maddi destek vermek
amacıyla kurulan Ayvalık
Eğitime Destek Derneği’ne
bir katkı da yazar Sevsen
Aslantepe’den geldi.
Yazar Sevsen Aslantepe,
Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen imza gününde;
‘Adı Soyadı: Çocuklarının
Annesi’, ‘Yalnız Değildi Yalnızlık’
ve ‘100 Yıllık Mutluluk’ isimleri
kitaplarını imzaladı, okurlarıyla

sohbet etti. Yazar, kitaplarından
elde ettiği geliri Ayvalık Eğitime
Destek Derneği’ne bağışladı.
Yazar Aslantepe, gençlere
destek vermenin Ayvalık’ta
yaşayan ekonomik koşulları
uygun herkesin kentlilik bilinci
görevi olduğunu belirtti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ihtiyaç sahibi üniversite
öğrencilerine burs imkanı
sağlamak için imza gününde
satılan kitaplarının tüm gelirini

bağışlayan Sevsen Aslantepe’ye,
Eğitime Destek Derneği Başkanı
olarak teşekkür plaketi takdim
etti. Başkan Ergin, “Ayvalık halkı
olarak bir enerji ve güçbirliği
yarattık, bunun yansımaları çok
olumlu olarak geri dönüyor.
Çok sayıda hayırsever bağış
yarışına katılıyor. Yazar Sevsen
Aslantepe de herkese örnek
olacak bir dayanışma örneği
gösterdi. Kendisine destekleri
nedeniyle çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
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BAŞKAN ERGİN
“DESTEK İÇİN HAZIRIZ”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, meclis üyeleri Merih
Arslan ve Ali Jale ile birlikte
Bayraklı Manavkuyu’da deprem
bölgesini ziyaret etti. Bornova
Belediye Başkanı Mustafa İduğ
ile Bayraklı Belediye Başkanı
Serdar Sandal’dan çalışmalar
hakkında bilgi alan Başkan Ergin,
ihtiyaçların belirlenmesi ve
ulaştırılması konusunda belediye
olarak her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını söyledi.
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Depremin yaşandığı ilk günden
beri Ayvalık halkı olarak
depremzedelere yardım için birlik
ve beraberlik içinde olduklarına
değinen Başkan Ergin, toplanan
battaniye ve gıda paketlerinin
bekletilmeksizin düzenli olarak
deprem bölgesine gönderildiğini
belirtti. Ergin, “Deprem
bölgesindeki çalışmaları yakından
takip ediyoruz. Bornova ve
Bayraklı belediye başkanları ile

koordinasyon halindeyiz. Devam
eden çalışmalarda depremzedeler
için ihtiyaç olması halinde
Ayvalıklılar ile birlikte toplayıp
İzmir’e ulaştıracağız” dedi.
ADAK’tan bilgi aldı
Başkan Ergin deprem bölgesinde
ilk günden beri gece gündüz
çalışmalara katılan ve çok sayıda
insanın kurtarılmasını sağlayan

Ayvalık Doğal Afetler Arama
Kurtarma ve İlk Yardım Derneği
(ADAK) Başkanı Erdinç Tügen’den
de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tügen, ekip olarak depremden
hemen sonra bölgeye intikal
ettiklerini ve Bayraklı’da yıkılan
binalarda Cuma gününden beri
diğer kurtarma ekipleri ile birlikte
koordinasyon halinde çalıştıklarını
söyledi.
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30 Ekim 2020 Cuma günü saat
14:51’de İzmir’de meydana
gelen 6.9 büyüklüğündeki
deprem sonrası Ayvalık
Belediyesi, AFAD’ın çağrısı
üzerine battaniye ve gıda
yardımı için kampanya başlattı.
Sesli sistem ve sosyal medya
üzerinden yapılan duyuru
üzerine Ayvalıklılar yardım
kampanyasına çok büyük ilgi
gösterdi, destek verdi.
Teyakkuza geçildi
Arayan vatandaşların evlerinden
teslim alınan kullanılmamış
battaniyeler ile gıda paketleri
kısa süre içinde Bayraklı
Manavkuyu’daki deprem
bölgesine ulaştırıldı. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
İzmir’de yaşanan depremin
duyulmasının ardından
Ayvalıklıların teyakkuz
durumuna geçtiğini söyledi.
Yardım eli uzatmak isteyen
hemşehrilerinin telefonlarına
yetişmekte zorlandıklarını
belirten Başkan Ergin, “Yardım
kampanyası büyük destek
gördü. Ayvalıklılar nerede
48 www.ayvalik.bel.tr
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AYVALIKLILAR

SEFERBER

OLDU
ihtiyaç olursa orada tek yürek
olup birleşiyor. Deprem sonrası
da İzmirliler ile dayanışma
halindeyiz. Bizimle birlikte
olan, bizi yalnız bırakmayan ve
destek olan tüm dostlarımıza
teşekkür ediyorum. İzmirliler
yalnız değildir, bizim desteğimizi
normal yaşam koşullara
dönülene kadar yanlarında
hissedecekler. İzmir’den gelecek
her talebi karşılamaya Ayvalık
halkının temsilcisi Ayvalık
Belediyesi her an hazırdır” dedi.
Ayvalık’ta da hisettik
Başkan Ergin, İzmir’de yıkıma
ve can kayıplarına neden
olan depremi Ayvalık’ta da
hissettiklerini hatırlattı. Ergin,
“İzmirimizin yaşadığı kayıplar
ve depremin şiddetini öğrenir

öğrenmez aklımız hep orada idi,
yüreğimiz İzmir’le attı. İlk olarak
yıkımların meydana geldiği
Bayraklı Belediye Başkanı
Serdar Sandal ve Bornova
Belediye Başkanı Mustafa
İduğ’u arayarak geçmiş olsun
dedik. Sonrasında deprem ve
neticeleri hakkında bilgi alıp,
varsa gereksinimlerini temin için
yardım gönderme taleplerimizi
ilettik” diye konuştu.
Ergin, depremden hemen
sonra bölgeye intikal eden ve
Bayraklı’da yıkılan binaların
enkazında arama ve kurtarma
çalışmalarını büyük bir
cesaret ve özveri ile sürdüren
Ayvalık Doğal Afetler Arama
Kurtarma ve İlk Yardım Derneği
(ADAK)’tan düzenli bilgi
aldıklarını sözlerine ekledi.
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YEDİ BİN BEŞ YÜZ KİTAPLA

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

Ayvalık Belediyesi’nin 150 Evler
Mahallesi, 19 Mayıs Cihan
Şişman Gençlik Merkezi’ndeki
Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş
Kütüphanesi; toplam kayıtlı
7 bin 500 kitabı ile bölgenin
en büyük özel ve belediye
kütüphanesi olarak haftanın
altı günü hem büyüklere hem
küçüklere hizmet veriyor.
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Cumhuriyet
Bayramı etkinlikleri kapsamında
kütüphaneyi ziyaret etti, üye
oldu, okumak için kitap seçti,
öğrencilerin kütüphanenin
internet olanaklarından
yararlanması için çağrıda
50 www.ayvalik.bel.tr

bulundu. Başkan Ergin,
“Kütüphanemizin kapıları
öğrenci, öğretmen, küçük,
büyük, okumak isteyen herkese
açık. Gelsinler yararlansınlar,
okusunlar. Özellikle evlerinde
internet bulunmayan öğrenciler
bu sessiz ortamda derslerini
çalışsınlar” dedi.
Kütüphane değil bilgi hazinesi
Ayvalık’ta yaşayan
hemşehrilerini kütüphaneye
üye olmaya davet eden
Başkan Ergin, bin 350 olan üye
sayısının, okumayı seven Ayvalık
halkının destekleriyle on binli
rakamlara ulaşması gerektiğini
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söyledi. Ergin, Türkel Minibaş
Kütaphanesi’nin bilgi hazinesi
olduğunu belirtti.
Kütüphaneden, çevredeki çok
sayıda öğrencinin ve gencin
yararlanması gerektiğini dile
getiren Başkan Ergin, “Şu anki
kitap sayısı 7 bin 500’i aşıyor.
Yararlanan üye sayısı 1350.
Ortalama 150-200 kişi her ay
kütüphaneyi ziyaret ediyor.
Pandemi olmasa bu sayının
çok daha yüksek olacağı kesin.
Özel veya belediye kütüphanesi
olarak en çok kitabı olan
biziz. Özellikle tamamen yeni
kitaplardan oluşan seçkin bir
koleksiyonumuz var. Çocuk
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KÜTÜPHANEDE
YER ALAN KİTAPLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masal Yetişkin
Masal Çocuk
Atatürk Yetişkin
Atatürk Çocuk
Doğa Bilimleri ve
Matematik Yetişkin
Doğa Bilimleri ve
Matematik Çocuk
Teknoloji Yetişkin
Teknoloji Çocuk
Sanat Yetişkin
Sanat Çocuk
Coğrafya ve Tarih
Yetişkin
Coğrafya ve Tarih Çocuk
Ayvalık
Genel Konular Yetişkin
Genel Konular Çocuk
Felsefe Ve Psikoloji
Yetişkin
Felsefe ve Psikoloji Çocuk
Din ve Mitoloji Yetişkin
Din ve Mitoloji Çocuk
Toplum Bilimleri Yetişkin
Toplum Bilimleri Çocuk
Dil ve Dil Bilim Yetişkin
Dil ve Dil Bilim Çocuk

Edebiyatı bakımından Türkiye’nin
en iyi kütüphanelerinden biri
olduğunu söyleyebiliriz.
Ben de artık bu kütüphanenin
üyesiyim. Her gidişimde kitaplara
gömülmüş gençleri görüyor
olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Buradaki kütüphanede
Çağdaş Türk Edebiyatı ile
Dünya Edebiyatı’nın en seçkin
örneklerini görüyorsunuz. Haruki
Murakami’den Ahmet Yorulmaz’a
kadar her yazarın, her şairin
kitabı var” diye konuştu.
KÜTÜPHANENİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ
İstanbullu, İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Bölümü mezunu Kerim Erhan, yaşamını
İstanbul’da sürdürüyor. Yazlarını de Ayvalık/
Cunda’daki evinde geçiriyor. Kerim Erhan, duyarlı
ve çalışkan bir yurttaş. Toplumsal sorunlara
ilgi duyuyor ve elinden geldiğince de bir şeyler
yapmaya çalışıyor.
Şöyle diyor: “Güzel bir kristalin nasıl olduğunu
göz önüne getirelim. Bir sıvı içinde serbest yüzen
iyonlar vardır. Ne kadar çok olsalar da sıvı içinde
yüzmeye devam ederler. Ne zaman ki çözeltinin
içine ufacık da olsa bir minik kristal konursa bu
serbest iyonlar hemen bunun etrafında bir düzen
içinde toplanmaya başlarlar ve sonunda harikulade
bir kristale dönüşürler. Kütüphaneler de işte
aynı bu kristal tohumları gibi ufacık / minicik
tohumlar. Çevresinde toplanılabilecek olağanüstü
güzellikte tohumlar. Yaşamımda ‘yarar’ gibi çok
basit bir ölçüt (kriter) kullanmaya çalışıyorum.
Yararı yoksa o şeyin, yapmamayı tercih ediyorum.
Yararı varsa eğer boyut kazanması için olağanüstü
çaba harcıyorum. Kütüphaneler; öğrencilere,

öğretmenlere, okumak isteyen her yaştan her
kişiye yarar sağlayan kurumlar. Kütüphanedeki
kitapların okunması da toplumun ışıklı bir
geleceğe ulaşması anlamına geliyor. Kitaplar,
aydınlanmanın biricik aracı. Ben de toplumun
her konuda aydınlanmasını arzu ediyorum.
Bunun için de yurdumun dört bir köşesinde
kütüphaneler görmek istiyorum. Ya göremiyorsak?
Yurttaşlık bilinci işte bu noktada karşımıza çıkıyor.
Gereksinme duyulan yerlere birer kütüphane. Ben,
bunu bir vatandaşlık görevi / bu ülkeye olan namus
borcum olarak görüyorum.”
Ve harekete geçiyor. Ayvalık’taki ÇYDD ile ilişki
kuruyor. Ayvalık’ın sevilen iş insanı Cihan Şişman
ile görüşüyor. Sonuçta Cihan Şişman’ın yaptırıp
Ayvalık Belediyesi’ne verdiği Gençlik Merkezi’nin
son katı ÇYDD’ye emanet ediliyor, bir kütüphane
kurulması için. Dernekle Kerim Bey’in ortaklaşa
çabaları meyvesini veriyor ve sonuçta Cihan Şişman
Gençlik Merkezi’nin ÇYDD’ye ayrılan son katında
Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi
Türkel Minibaş Kütüphanesi adıyla Ayvalık’a
muhteşem bir kütüphane kazandırılıyor.
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BAYRAMI İÇİN SÜSLENDİ

Ayvalık’ta Cumhuriyetin 97’nci
kuruluş yıldönümünü çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Cadde ve
sokaklar ay yıldızlı bayrak ve
Atatürk posterleriyle donatıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda
çelenk koyma ve tebrikat töreni
gerçekleştirildi.
Kenti boydan boya geçen
Atatürk Caddesi, Talatpaşa
Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı
büyük bayram için hazırlandı.
Türk bayraklarıyla donatılan
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gezi teknesinde Ayvalık Güzel
Sanatlar Lisesi öğrencileri
kordon boyunca konser verdi.
Sahildeki vatandaşlar marşlara
eşlik etti, adeta Ayvalık’ta dev
bir koro oluşturuldu.
Ses sisteminden saat başı
çalınan marşlar coşkuyu artırdı.
Kent merkezinde ve çeşitli
mahallelerde gezen araçlarla
hem marşlar çalındı hem de
Türk bayraklarının dağıtımı
yapıldı.
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Ayvalık Belediyesi gezici
bandosu mahalleleri
dolaşarak marşlar çaldı. Ay
yıldızlı bayrak ve Atatürk
posterleriyle süslenen
caddeler Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına hazırlanan
vatandaşların coşkusunu artırdı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan
Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon
Komutanı Pers. Alb. Ertan Tutar
ve Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, vatandaşların
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı,
coşkuya ortak oldu.
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29 Ekim

Cumhuriyet
Bayramımız

kutluun...
ols
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ZEY Tİ N L İ K L ER A R AS I

YOLLARA NEŞTER

Tarihin, mimarinin, doğa
ve lezzetin diyarı, zeytinin
başkenti Ayvalık’ta
üreticinin en çok kullandığı
zeytinliklerarası yollar
yenileniyor. Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, zeytin
üreticisinin hasat döneminde
sıklıkla gelip gittiği 16 farklı
bölgenin belirlendiğini söyledi.
Her türlü koşulda kullanacaklar
Başkan Ergin, zeytin
üreticisinin hasat dönemini
sıkıntısız atlatması için Fen
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin
iki grayder, bir kepçe ve altı
kamyon ile gece gündüz
54 www.ayvalik.bel.tr

çalıştıklarını hatırlattı.
Özellikle kış sezonu geldiğinde
aşırı yağışların yaşandığı
dönemlerde zeytin üreticisinin
sıkıntılı günler geçirdiğini
ifade eden Ergin, “Zeytin
toplamaya gelen işçileri taşıyan
araçlar yolları kullanmakta
zorlanıyor, toplayıcı işçiler,
çaresiz çamur içinde
yürümek zorunda kalıyordu.
Ekiplerimiz kış aylarının
ağır koşulları bastırmadan
çalışmalarını tamamlayacak.
Zeytinliklerarası yollar elden
geçirilecek yenilenecek, her
türlü koşulda gönül rahatlığı
ile kullanılması sağlanacak.
Üreticiler topladıkları zeytinleri
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sıkıntı yaşamadan fabrikalara
taşıyabilecek” dedi.
Zeytinliklerarası yolların
uzunluklarının bir ila beş
kilometre arasında değiştiğini
hatırlatan Başkan Ergin, zeytin
üreticilerine seslenerek,
yaşadıkları sıkıntıları ve
çözüm önerilerini ‘Bizim
Masa’ aracılığıyla Ayvalık
Belediyesi’nin 444 10 66
numaralı telefonuna
iletebileceklerini söyledi.
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200 KİŞİLİK

FUTBOLCU ORDUSU

Belediye Başkanı Mesut Ergin kulüp başkanı Suat Taş ve
antrenörlerden bilgi aldı. Ergin, “Ayvalıklı çocukların
spora olan merakı hepimizi umutlandırıyor.”

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin’in verdiği destek
ile 200 kişilik kocaman bir
aileye dönüşen Ayvalıkgücü
Belediyespor Futbol Okulu’nda
öğrencilere verilen eğitimde
öncelik iyi bir birey olmak.
Ayvalıkgücü Belediyespor
Altyapı Futbol Okulu’nu ziyaret
eden Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin kulüp başkanı Suat
Taş ve antrenörlerden bilgi
aldı. Başkan Ergin, “Ayvalıklı
çocukların spora olan merakı
hepimizi umutlandırıyor” dedi.
56 www.ayvalik.bel.tr
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Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde
futbol okulu, Hüsnü Uğural
stadında ise yarışmacı grupların
çalıştığı okul bünyesinde 120,
yarışmacı gruplarda lisanslı 80
olmak üzere 200 futbolcuyu
kucaklayan ve geleceğe
hazırlayan antrenör Abidin
Can, “Öncelikli hedeflerimizden
biri çocukları günümüzün
teknolojilerinden uzak tutarak,
grup çalışmasını sevdirmek,
sağlıklı nesiller yetiştirmek,
aidiyet duygusunu yaşatmak,
yaşadığı yeri sahiplendirmek.
Bunun ardından bu gruplardan
yetenekli öğrencileri bulup
yetiştirmek ve lisanslandırmak,
yani yarışmacı gruplara
göndermektir” dedi.
Anne, Babalara teşekkür
Okulun daha emekleme
döneminde olduğunu, beş yıl
sonra meyvelerini almaya ve
emeklerinin karşılığını görmeye
başlayacaklarını vurgulayan
Abidin Can pandemi öncesinde
Balıkesir’de birincilik ve ikincilik
gibi başarılarının bulunduğunu
söyledi.

Ekip arkadaşları Fikret Yılmaz
ve Deniz Çolak ile birlikte
öğrencileri sevgi disiplini
altında geleceğe hazırladıklarına
değinen antrenör Can, “Geçen
yıl amatör spor kulüpleri
federasyonlarında Balıkesir
TÜFAD’ın düzenlediği bölge
karmasına altı oyuncumuzu
verdik. Bu da bizim için çok
onur verici bir durumdu.
Antalya’da turnuvalara
gideceklerdi ancak pandemi
nedeniyle katılamadılar.
Çalışmalarımızda bize destek
veren Ayvalıkgücü Belediyespor
Futbol Şubesi altyapı sorumlusu
Mustafa Büberci’ye ve bizim
için en büyük itici güç olan,
maddi ve manevi varlığımız
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin’e çok teşekkür
ediyorum. Başkanımızın bu
desteğini alacağımız başarılar ile
taçlandıracağız. Bize güvenerek
çocuklarını arkalarına bile
bakmadan teslim eden anne
ve babalara da çok teşekkür
ediyoruz, onlar da beş yıl sonra
çocuklarıyla gurur duyacaklar”
diye konuştu.
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AYVALIK’TA 400 YAŞ
VE ÜZERİNDEKİ
Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı
başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, omzunda poşu, elinde sepet,
400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin
topladı. Başkan Ergin, çiftçiye, zeytin
üreticisine ve tarım sektörü çalışanlarına
verimli bir yıl diledi. Mutlu Köy’deki
bin yüz yaşındaki zeytin ağacının az
sayıdaki meyvelerinden sepetine ekleyip
zeytinleri fabrikaya götüren, temizlik,
hamur ve sıkım aşamalarındaki süreci
takip eden Başkan Ergin ilk zeytinyağının
da tadına baktı. Ergin, pandemi
sürecinde geleneksel Uluslararası Zeytin
Hasat Festivali’ni gerçekleştirememenin
burukluğunu yaşadıklarını söyledi.
Zeytinin başkenti
Hasat döneminde zeytin ve zeytinyağı
tanıtımlarının kurumların desteği ile
küçük dokunuşlar yapılarak gündemde
tutulacağını vurgulayan Başkan Ergin,
“Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin
diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta
geçtiğimiz yıllarda görkemli bir şekilde
kutladığımız hasat şenliklerini ne yazık
ki gerçekleştiremiyoruz, pandemi
süreci elimizi kolumuzu bağladı.
Şükürler olsun ki, Ayvalık’ta üretim
yapan şirketlerin destek ve katkılarıyla
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ANIT AĞAÇLARDAN İLK
ZEYTİNYAĞI ÜRETİLDİ
geçtiğimiz yıllardaki gibi bir hasat şenliği
olmasa da, gündemde tutmak, anıları
tazelemek amacıyla duyurular yapılıyor.
Önümüzdeki dönemde anıt ağaçların
bulunduğu bölgelere yönelik yürüyüş
planlayarak, anıt ağaçlardan zeytinyağı
toplama ve üretime dahil etme projemiz
var. Pandemi sürecinin ardından bu
proje yaşam bulacak” dedi.
İki milyon ağacın yarısı 200 yaşında
Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının
yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu,
ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen
bir anıt ağacın da bulunduğunu ifade
eden Ergin, zeytin ağaçlarının bu
topraklarda hep var olduğunu, hep var
olacağını söyledi. Zeytin ve zeytinyağının
Türkiye’de milli kültür ürünü olarak
kabul edildiğine değinen Başkan Ergin,
“Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde
edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle
hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir
öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği
tarafından tescillenmek üzere başvuru
yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye
girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık
zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki;
dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı
Ayvalık’ta üretiliyor” diye konuştu.

Hasat şenliklerine sembolik başlangıç
Ayvalık’taki tarım arazilerinin yüzde
76’sının zeytinlik olduğunu belirten
Ergin, dört bin üç yüz ailenin zeytinlik
sahibi olduğunu ve geçimlerini bu
sektörden sağladıklarını hatırlattı.
Ayvalık’ın en eski zeytinyağı üreticisi
Komili’nin kente büyük bir ekonomik
katkı sağladığını hatırlatan Başkan Ergin,
“Bu kentten, bu kentin insanlarından
doğan ve bugün 142 yaşını geride
bırakan Komili, 400 yaş ve üzeri
ağaçların zeytinlerinden zeytinyağı
üreterek, hasat şenlikleri kutlanmasa da
günün anlamı açısından büyük bir jest
yapmıştır. Komili’nin anıt zeytin ağaçları
için başlattığı ‘Gözümüz Gibi Bakıyoruz’
projesini kutluyor ve başarıya ulaşmasını
gönülden diliyoruz” dedi.
400+1 Özel
Ayvalık’ın en eski zeytinyağı üreten
firmalarından olan Komili şirketi
Ayvalık ve çevresinde 400 yaş ve üzeri
ağaçların zeytinlerinden üretilen lezzeti
yoğun Komili 400+’ı özel müşterileri
için piyasaya sundu. Çok az sayıda
üretilen zeytinyağı şişelerinden kurum
ve kuruluşların temsilcilerine de
gönderilerek hasat şenlikleri sembolik
olarak başlatıldı.
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HEM ALIŞVERIŞ HEM DENETIM
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin ve eşi Canan Ergin pazar
alışverişlerini Ali Çetinkaya
Mahallesi’ndeki semt pazarında
yapıyorlar. Başkan Ergin bir yandan
evin ihtiyaçlarını eşiyle birlikte
tamamlarken bir yandan da denetim
yapıyor. Pazarcı esnafıyla ve alışveriş
yapan vatandaşlar ile sohbet eden
Ergin, şikayetleri de ilk ağızdan
dinliyor.
Alışveriş bir gelenek
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyayı
sarsan Covid-19 nedeniyle Ayvalık’ta
kamu, kurum ve kuruluşlarının sıkı
denetimi sayesinde az vaka ve az can
kaybı ile bugüne kadar geldiklerini
hatırlatan Başkan Ergin, “Pazar
alışverişi bizim evimizde bir gelenek,
eşim ile birlikte ihtiyaçları belirleriz,
birlikte alışveriş yaparız. Hem
pandemi döneminde sosyal mesafe
kurallarını kontrol ederiz hem
maske takmayanları uyarırız hem de
vatandaşların sorunlarını, dertlerini
ve sıkıntılarını ilk ağızdan dinleriz.
Sosyal mesafeye uyalım, uymayanları
uyaralım, maske kullanımına özen
gösterelim. Özellikle ellerimizi sık sık
yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı
unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı
kendimiz koruyalım” dedi.
Denetimler sıkılaştırıldı
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” diye konuştu.

60 www.ayvalik.bel.tr

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

OCAK 2021

FERİT ÇAKMAK
CADDESİ
YENİLENDİ

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri Altınova
Mahallesi’nde vatandaşlar
arasında mezarlık yolu olarak
da bilinen Ferit Çakmak
Caddesi’nde yol yapım
çalışmalarına başladı.
Yapımı öncelikli işler arasında
yer alan yolda 4 bin metrekare
satıh kaplama uygulanacak.
Ayrıca yayaların önceliği
düşünülerek 500 metrekare de
kaldırım çalışması yapılacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, kış mevsimi bastırmadan
çalışmaları kısa sürede
tamamlamayı planladıklarını
söyledi.

yolunu acil tamamlanması
gereken yollar listesine almıştık.
Bölgede yaşayan vatandaşların
bu konuda çok talepleri vardı.
Sözümüzde durduk, çalışmaları
başlattık. Kısa süre içinde de
Altınovalı hemşehrilerim Ferit
Çakmak Caddesi’ni gönül
rahatlığı ile kullanabilecek” dedi.

Öte yandan Küçükköy’de, halk
arasında mezarlık yolu adıyla da
bilinen köy yolunda yenileme ve
düzenleme çalışmaları başlatıldı.
İzmir-Çanakkale asfaltını
Küçükköy Mahallesi’ne bağlayan
yola 8 bin 400 metrekare satıh
asfalt kaplama uygulanacak.
İzmir-Çanakkale asfaltına yol
yapım çalışmalarıyla birlikte
yağmur suyu drenaj hatlarına da
Başkan Ergin, “Yağmurlu günler
geliyor, Altınova’da vatandaşların takviyeler yapıldı. Çalışmaların
hem araçlarıyla hem yaya olarak tamamlanması sonucunda yolun
ulaşımı rahatlatması planlanıyor.
sıklıkla kullandığı mezarlık
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Ayvalık’ın cadde, sokak
temizliğinde ve dezenfeksiyon
işlerinde kullanılmak üzere, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe
arazöz geldiğini duyurdu.
Başkan Ergin, Temizlik
İşleri ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nce yürütülen
işlemler sonucunda güncel değeri
665 bin lirayı bulan arazözü
2 bin 900 lira ödeyerek
belediyeye kazandırdıklarını
söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’a verdiği destek nedeniyle
teşekkür eden Başkan Ergin,
“Geçtiğimiz hafta teslim aldığımız
arazözün, geçtiğimiz aylarda
yaşanan şiddetli sağanak ve dolu
yağışında çok büyük faydasını
gördük. 13 bin litre su kapasitesi
bulunan arazöz kentimizin
temizlik çalışmalarına çok büyük
katkılar sağlayacak” dedi.
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ÇALIŞANLARA
YANGIN TATBİKATI
Ayvalık Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
işbirliğinde “6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
kapsamında afet ve acil durum
ekiplerine sertifikalı yangın
eğitimi verildi. Ayvalık Belediyesi
yıl boyunca personeline yönelik
yangın söndürme, kurtarma,
tahliye, mesleki yeterlilik ve
ilkyardım konularında eğitim ve
tatbikat çalışması düzenleniyor.
İsmet Kültür Merkezi’nde
yangın eğitmeni Mehmet Yıldız
tarafından “Yangın nedir, çıkış
nedenleri, alınacak önlemler,
yangına doğru müdahale’’
konularında kurumda görevli 104
çalışana eğitim verildi. Eğitimin
ardından tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikat sonunda sınava giren
katılımcılara sertifikaları verildi.
Ayrıca hizmet binalarında ve iş
makinelerinde bulunan yangın
söndürme cihazlarının periyodik
kontrolleri ve testleri yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, yıl boyunca Belediye
personeline hemen her ay bir
konuda eğitim verildiğini söyledi.
Ergin, “Başta iş güvenliği olmak
üzere mesleki eğitimi ve işçi
kalitesini artırmak için Ayvalık
Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği
ile de çıraklık, kalfalık ve ustalık
eğitimleri veriliyor. Ayrıca uzman
eğitimciler tarafından uygulamalı
eğitimler düzenleniyor.
Çalışanlarımızın güvenliği ve
sağlıklı hizmet vermeleri her
şeyden önce gelir” dedi.
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BAŞKAN
TELEFONDA

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, kentte kişi ve
kurum gözetmeksizin her
türlü sorunun hızla çözümünü
sağlamak amacıyla kuruluşunu
gerçekleştirdiği ‘Bizim Masa’
biriminin başına oturdu;
telefonlara baktı, sohbet etti,
sorunları dinledi çözümler
önerdi.
Sesli çağrı da bırakılabilir
Her ay fırsat buldukça ‘Bizim
Masa’ birimine gelen istek
ve şikayetleri bizzat not
olan Başkan Ergin, “Yedi gün
yirmi dört saat hizmet veren
birimin temelini attık, yüzlerce
sorunun çözümünü sağladık.
Vatandaşlar 444 10 66
numaralı telefonu arayarak her
türlü sıkıntılarını, sorunlarını,
çözüm önerilerini aktarabilirler.
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Bu hizmetten sesli çağrı olarak
da yararlanabilirler” dedi.
Yazın talep artıyor
Kış döneminde aylık ortalama
beş bin çağrı aldıklarını,
yaz sezonunda ise nüfusun
artmasıyla birlikte çağrı
sayısının on binlere ulaştığını
hatırlatan Başkan Ergin, ‘Bizim
Masa’ sistemi ile çok sayıda
pratik çözümler üretildiğini
söyledi. Ergin, ayda yaklaşık
150 kişiyle telefonla görüşme
yapıldığını, Whatsapp’tan kışın
450, yazın da bin 300 yazılı
mesaj geldiğini ifade etti.
Vatandaş buluşturuluyor
Sorunların iletildiği
müdürlüklerin gayretli
çalışmaları neticesinde
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sorunların yaklaşık yüzde
90’nının çözüme kavuştuğunu
vurgulayan Başkan Ergin, “Bu
birimimiz modern belediyecilik
bilinciyle gündemi takip
ederek, yenilikçi, dinamik
bir hizmet anlayışıyla
çalışmalarına devam ediyor.
Acil durumlar dahil olmak,
üzere kurum içi ve kurum dışı
taleplerle ilgili, birimlerden
görüş alınıp, ilgili birim ya da
‘Bizim Masa’ tarafından çözüm
önerileriyle vatandaşa geri
dönüş sağlanıyor. Mahalle
muhtarlarından, sivil toplum
örgütlerinden, spor kulübü
yöneticilerinden gelen talepler
de kayıt altına alınıyor.
Sorumlu müdürlük çalışanları
vatandaşla buluşturuluyor,
gerektiğinde yerinde inceleme
yapılıyor” diye konuştu.
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AYVALIK ADALARINA

KORUMA KALKANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayıyla Taşlı (Yassı)
Ada’nın ardından Kız Adası da
kesin korunacak hassas alan
olarak tescil ve ilan edildi. Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin,
Ayvalık’ın 22 adasından biri olan
Kız Adası’nın hassas koruma
kalkanı altına alınmasından
duyduğu memnuniyeti ifade
etti. Ergin, “Cumhurbaşkanımız
tarafından imzalanan kararla
Ayvalık sınırları içerisindeki 14
bin metrekare yüz ölçümüne
sahip olan Kız Adası’nın ‘Kesin
Korunacak Hassas Alan’ olarak
tescil edilip, bu kararın resmiyet
kazandırılarak kamuoyuna
ilan edilmesi bizim için çok
önemlidir. Geçtiğimiz hafta da
yine ilçemizin 22 adasından
biri olan Taşlı Ada aynı statüye
alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı
olarak aynı hassasiyetin,
Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü
doğal sit alanı olan tüm Ayvalık
Adaları Tabiat Parkı’nda
gösterilmesinden yanayız. Biz
Ayvalık’ı koruyarak büyütmeyi
hedefleyen bir belediye
yönetimiyiz. Bu düşünceyle
de Ayvalık’ın ülkemizin en
önemli değerlerinden biri
olan Ayvalık Adaları Tabiat
Parkı’nın korunmasını ve hiçbir
şekilde kullanıma açılmasını
istemiyoruz. Ayvalık Adaları
Tabiat Parkı bugüne kadar nasıl
geldiyse, gelecek nesillere aynı
hassasiyetle taşınmalıdır” diye
konuştu.
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BAŞKAN ERGİN:

AYVALIK TURİZMDE MARKA
Başkan Ergin: Ayvalık turizmde
marka

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, hedeflerinin
Ayvalık markasının dünyaca
ünlü kalitesini koruyup,
kaliteyi daha da yukarı çekmek
olduğunu belirterek, Ayvalık’ta
zeytinyağının turizme çok önemli
katkılar sağladığını söyledi. Ergin,
“Ayvalık’ın yıllardır geçim kaynağı
turizm mi, zeytinyağı mı, hep
tartışılır. Ancak, zeytinyağı ve
turizm iç içe geçmiş, bir bütün
oluşturmuş. 22 adası, tabiat parkı,
mezesi, balığı, otu, zeytinyağı
ve turizm. Ayvalık markasını
kullanarak, Ayvalık adı altında
turizmden gelir sağlıyorsak,
otellerimiz, pansiyonlarımız,
lokantalarımız, restoranlarımız
Ayvalık zeytinyağını muhakkak
kullanmalı. Şu an sağlık turizmi
çok önemli bir konumda. Ayvalık
olarak zeytinyağımızla, sosyal
mesafe kuralına uygun olarak
faaliyet gösteren butik otellerimiz
sayesinde bir adım değil, birkaç
adım öndeyiz. Pandemiden
en az etkilenen turizm beldesi
Ayvalık’tır” dedi.
Bugünleri görmüşüz
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret
Odası Laboratuvar Hizmetleri
A.Ş. bünyesindeki Zeytinyağı
Analiz Laboratuvarı’nda
İspanya’dan gelen zeytinyağı
sınav numunelerinin tadımına
‘Tadım Kurulu’ ile birlikte katıldı.
Sezon öncesi, ‘Ayvalık Turizmi’
ile ilgili bir açıklama yaptıklarını
hatırlatan Başkan Ergin,
“Pandemi öncesinde ‘Model
Ayvalık’ haritası çizmiştik. Meğer
o gün pandemide ve pandemi
sonrasında Türkiye’de turizmin
nasıl olması gerektiğini ifade
etmişiz” diye konuştu.
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İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ
Türkiye’nin ilk tadım
laboratuarının Ayvalık’ta
çalışmaya başladığını
vurgulayan Uçar, “Ülkemizde
beş yerde laboratuvar bulunuyor.
Türkiye’nin ilk tadım laboratuvarı
Ayvalık’ta açıldı. Bunun değerini
çok iyi bilmeliyiz. Tadımcı
sayımızı artırmak istiyoruz.
Zeytinyağı kalitesinin korunması
için coğrafi işaretin önemini
anlatmak istiyoruz. Üzerinde
Ayvalık zeytinyağı ibaresi olan
şişelerin hepsinde hologram
olmak zorunda. Ticaret Odası’nın
denetleme, el koyma yetkisi
var. Ticaret Odası Denetim
Komitesi’nin de bu konudaki
sorumluluklarını yerine getirmesi
gerekir. Önce kendi içimizde
tağşişleri temizlememiz gerekir.
Zeytinyağının kalitesini korumak
zorundayız. Ayvalık zeytinyağında
olması gerekenler markalaşma,
kurumsallaşma, kümeleşme.
Ayvalık zeytinyağının hak ettiği
değeri görmesini istiyoruz. Marka
bilincini oluşturmak istiyoruz.
ATO Laboratuvar A.Ş. olarak
kendi markamızı oluşturduk.
Ayvalık zeytinyağı kalitesini
ortaya koymak istiyoruz.
Başkanımız Mesut Ergin’in de
zeytinyağına verdiği değeri çok
iyi biliyoruz. Bu konuda işbirliği
yapmak istiyoruz” dedi.

Suç duyurusunda bulunmuştu
Başkan Ergin, geçtiğimiz aylarda
Ayvalık zeytinyağının en büyük
sorunları arasında yer alan
tağşiş ile ilgili suç duyurusunda
bulunmuştu. Ardından Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Eylül
ayı olağan meclis toplantısında
söz alarak, zeytinyağı ile ilgili
yaptığı çalışmaları ve yapılması
gerekenleri dile getirmişti. Ayvalık
zeytinyağının hak ettiği değeri
elde etmesinin önünde çok sayıda
engel bulunduğunun altını çizen
Başkan Ergin, bunların başında
tağşiş ve markalaşmanın ilk sırada
bulunduğunu söyledi. Ergin,

“Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık
zeytinyağının marka değerinin
korunması bizim projelerimizden
biri. Coğrafi işaret ile ürünün
tescillenmesi tek başına çözüm
değil. Tesirli hukuki ve cezai
yaptırımların takipçisi olabilmek
daha önemli. Bu konuda ilk adımı
attık. Birlik olmamız gerekiyor.
Markalaşmadığımız için tağşişe
maruz kalıyoruz. Kalitemize
gölge düşüyor. Bu konuda
mücadelemize kararlı bir şekilde
devam edeceğiz. Biz belediye
olarak üzerimize düşen her türlü
desteği vermeye hazırız” diye
konuştu.

Tadımcı sayımızı artırmalıyız
Tadım çalışmalarına Ayvalık
Gıda ve Hayvancılık Müdürü
Volkan Oral, ATO Laboratuvar AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar,
Panel Lideri Yeşim Bayraktar,
yönetim kurulu üyeleri ve uzman
tadımcılar katıldı. Ayvalık Ticaret
Odası Laboratuvar Yönetim
Kurulu Bakanı Ali Uçar, Başkan
Ergin’in Ayvalık zeytinyağı ile
ilgili çalışmalarını yakından
takip ettiklerini ifade ederek
takdir ettiklerini söyledi. Uçar,
zeytinyağının değerinin artırılması
konusunda çok sayıda proje
hazırladıklarını hatırlattı.
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AYVALIK’TA

OKULLARA

DÜZENLİ
DEZENFEKSİYON
Koronavirüs salgınıyla mücadele
çalışmalarını kesintisiz bir
şekilde yürüten Ayvalık
Belediyesi, hafta başında
kademeli olarak başlatılan yüz
yüze eğitim dönemi öncesinde
kent genelindeki okulları
dezenfekte etti. Çalışmaların
ardından okullar hijyenik ve
güvenli hale getirildi.
Uygulama Ayvalık Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından her hafta
cumartesi günleri aksatılmadan
sürdürülüyor. Dezenfeksiyon
çalışmaları kapsamında
kent genelindeki tüm devlet
okullarına ulaşıldı. Eğitim
yuvaları bahçeden sınıflara,
koridorlardan tuvaletlere kadar,
dip bucak dezenfekte edildi.

68 www.ayvalik.bel.tr

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

OCAK 2021

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin öğrencilerin,
daha hijyenik ve sağlıklı
ortamlarda eğitim alabilmeleri
için devlet okullarında
dezenfeksiyon çalışması
yaptıklarını söyledi. Başkan
Ergin, “Bütün öğrencilerimize
ve öğretmenlerimize, sağlık
ve başarı dolu bir dönem
geçirmelerini diliyorum. Tüm
imkanlarımızla çocuklarımızın
yanında olmaya, onların huzuru
ve mutluluğu için çalışmaya
devam edeceğiz. Yüz yüze
eğitimin başlaması nedeniyle
öğrencilerimiz ile velilerinin
yaşadığı koronavirüs endişesini,
okullarımızı dezenfekte ederek
bir ölçü de olsa gidermek
istedik. Halk sağlığını korumaya
yönelik dezenfeksiyon
çalışmaları bugüne kadar nasıl
yürütüldüyse bundan sonra
da çocuklar için düzenli olarak
sürdürülecek” dedi.
69

Kİ BÜLTENİ
YAVLIKABÜLLTIEN
AAYV

filenin

70 www.ayvalik.bel.tr

/ayvalikbelediyesi

444 10 66

OCAK 2021

Sultanları

BAŞKAN ERGİN BAŞARI DİLEDİ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı
ziyaret etti, çalışmalarını izledi, başarılar diledi. ‘Kadınlar 2. Ligi, 2. Grup’ta yer alan ekibin
idmanını Kulüp Başkanı Suat Taş, Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit, Genel Koordinatör
İsmail Ergin, voleybol şube sorumluları Lütfü Kotan ve Ebru Baş ile birlikte takip eden Başkan
Ergin, “Ayvalık’ta yaşayan sporcularımızdan kurulmuş takımımıza başarılar diliyorum” dedi.
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SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Hamdibey
Mahallesi’nde teknik ekibiyle
birlikte incelemelerde bulundu.
Mahallede vatandaşların
sorunlarını dinleyerek ortak
çözümler üreten Belediye
Başkanı Mesut Ergin,
önümüzdeki günlerde açılışı
gerçekleştirilecek olan
Hamdibey Mahalle Evi’ni ziyaret
ederek, çalışmaların ne zaman
tamamlanarak açılacağı hakkında
bilgi aldı.
Ergin’in Hamdibey Mahallesi
gezisine Muhtar Rafet Taşkara,
belediye meclis üyeleri ve
ilgili birim müdürleri de eşlik
etti. Muhtar Rafet Taşkara,
mahallelerinde yaşadıkları
sorunları ve sıkıntıları Başkan
Ergin’e yerinde gösterdi ve çözüm
konusunda birlikte hareket
etmek istediklerini söyledi.
Altyapı ile ilgili yaşanan
sıkıntıların çözümünü Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi
BASKİ ile ortak çalışma ile
gerçekleştirileceğini anlatan
Başkan Ergin, “Mahallemizin
sıkıntılarını yakından takip
ediyorum. Teknik ekibimizle
birlikte sorunları yerinde
inceledik, notlarımızı aldık.
Çözümlerini masaya yatıracağız.
En kısa sürede yaşama geçirmek
için elimizden ne geliyorsa
yapacağız. Burada yaşayan
hemşehrilerimizin huzuru ve
sağlıklı koşullarda yaşamaları
en büyük dileğimiz. Mahalle evi
ile vatandaşların taleplerinin bir
bölümünü yerine getireceğiz.
Mahallede yaşayanların kreş,
eğitim gibi sorunlarının çözümü
için de çalışmalar yapıyoruz”
dedi.
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FİDANLAR
TOPRAKLA BULUŞTU

AYVALIK’TA
YANAN ALANA
TOHUM
SAÇILDI FİDAN
DİKİLDİ
Ayvalık’ta Badavut ve Şeytan
Sofrası bölgesinde Eylül ayında
çıkan orman yangınında kül olan
alana tohum saçımı ve fidan dikimi
yapıldı.

Ayvalık’ın Şeytan Sofrası ormanlık
alanında Eylül ayında çıkan
yangında kül olan ağaçların
yerine, düzenlenen tören ile ilk
etapta sembolik olarak 160 fidan
dikildi. Törene Ayvalık Kaymakamı
Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık
Belediye Başkan Vekili Özge
Toygar, Ayvalık İlçe Turizm Müdürü
Yasemin Gençer, daire amirleri ve
vatandaşlar katıldı. Koronavirüs
salgını nedeniyle davetli ve
katılımcı sayısı sınırlı tutuldu.
İğde, zakkum, arguvan, fıstık
çamı ve servi fidanlarının
toprakla buluştuğu dikim töreni
Edremit Orman İşletme Müdür
Yardımcısı Muhammet Solmaz
ve Ayvalık Orman İşletme Şefi
Deniz Meltem’in denetimi ve
gözetiminde yapıldı. Ayvalık
Kaymakamı Gökhan Görgülüraslan,
Ayvalık’ta üç yıldan bu yana görev
yaptığını, çeşitli zaman aralıklarında
fidan dikim çalışmalarına öncülük
ettiğini söyledi.

kapsamlı bir ağaç dikim programı
gerçekleştirmesi bekleniyor.
Orman Bölge ekiplerimiz burada
nasıl bir ağaçlandırma olması
gerektiği üzerinden uzun zamandır
bir program yapıyordu. Bugün
küçük de olsa böyle anlamlı
ve güzel bir etkinliğe ülkemiz
genelinde eş zamanlı olarak imza
atmış olduk. Çok mutluyum. Hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Edremit Orman İşletme Müdür
Yardımcısı Muhammet Solmaz,
Cumhurbaşkanlığı’nın
7 Kasım 2017 tarihinde yayımladığı
genelge kapsamında 11 Kasım’ın
“Milli Ağaçlandırma Günü” ilan
edildiğini hatırlattı. Solmaz, bu
günün pandemi koşulları nedeniyle
sembolik olarak kutlandığını ifade
etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Ayvalık Belediyesi, Orman
Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık
Kaymakamlığı’nın ortak
girişimleriyle tohumlar toprakla
buluştu. Bölgenin doğal ağaç
ve endemik bitki tohumları
yanan alana saçıldı, fidan dikimi
gerçekleştirildi. Etkinlik, Tabiat
Parkı’nın doğal yapısını bozmadan,
endemik bitki örtüsüne en yakın
tohumlanmayı sağlamak amacıyla
yapıldı.
Endemik yaşama zarar vermemek
amacıyla titiz bir şekilde
gerçekleştirilen etkinliğe; Ayvalık
Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan
Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili
Özge Toygar, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’a vekaleten
Birol Şahin, Balıkesir Orman Bölge
Müdürü Birol Dündar, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve
vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte, Ayvalık Adaları Tabiat
Parkı’ndaki binlerce ağaç ve
yeşil dokunun yok olmasının,
doğal ortamdaki canlıların
yaşamlarını yitirmesinin acısının
unutulmayacağı dile getirildi.

Şeytan Sofrası eteklerindeki alanda
çıkan orman yangınında küle
dönen bölgeyi ağaçlandırmanın
ayrı bir anlam taşıdığına değinen
Gökgülüaslan, “Sanıyorum
Balıkesir Valiliği’nin de önümüzdeki
günlerde bu alanda daha geniş
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BAŞKAN ERGİN:

HİZMETTE KESİNTİ OLMAZ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, çekek yeri olarak faaliyet
gösterilen sahada esnafın
mağdur edilmemesi, hizmetin
kesintisiz devam etmesi için
her türlü tespit, önlem, izin ve
kayıt altına alma işlemlerini
sürdürdüklerini hatırlatarak,
“Çekek ve tersanecilik hizmetleri
için modern koşullar yaratıyoruz.
Bu işletme Ayvalık Belediyesi
işletmesi olarak hizmet vermeye
başladı, hizmette kesinti olmaz”
dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin güne, Ayvalık
Belediyesi Marina Yat ve Çekek
İşletmesi’nde başladı. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz
aylarda Ayvalık Belediyesi’nin
mülkiyetindeki çekek yerine
kara sörveyi hizmeti verebilmesi
amacıyla yaptığı başvuruya
onay vermişti. Ergin, İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü
bünyesindeki Marina Yat ve
Çekek İşletmesi’nde devam eden
temizlik çalışmalarını yerinde
inceledi. Ergin, atölyelerde ve
kış mevsiminde konaklayacak
olan tekneler için yapılan alanda
başkan yardımcısı Erkan Karasu
ve müdürlük personeliyle birlikte
incelemelerde bulundu.
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150 Evler Ali Çetinkaya Mahalleevinde kadınlar

Hollanda’lı firma için kazak örüyor

AYVALIK- HOLLANDA HATTI
Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, sosyal sorumluluk
projeleri arasında yer alan ve
yaşama geçirdikleri mahalleevleri
sayesinde üretime katılan
kadınların aile bütçelerine destek
olmaya başladıklarını söyledi.
Sosyal belediyeciliği başarıyla
uygulayan bir belediye olduklarını
hatırlatan Ergin, meslek
kurslarının yüzlerce kadına
ekmek kapısı araladığını, aile
bütçelerine çok önemli katkılar
sağladığını belirtti.
Ayvalıklı kadınların kazakları
beğenildi
Başkan Ergin, “Sosyal
belediyecilik adına önemli
çalışmalar yaptığımız projeler
arasında yer alan evlerimizin
devamı gelecek. Meslek
sahibi olan gençlerimize
ve kadınlarımıza istihdam

olanakları yaratılmasının önü
açıldı. Kadınlarımızın ördüğü
kazaklar binlerce kilometre
uzaklıktaki Hollanda’ya satılıyor,
aile bütçesine önemli oranda
maddi katkı sağlanıyor. Örgü
atölyesinden haberdar olan firma
yetkilisi deneme amaçlı olarak
kadınlara kazaklar ördürmüştü.

Ayvalıklı kadınların oldukça
beğenilen kazakları bundan
sonraki dönemde düzenli olarak
Hollanda’ya gönderilecek” dedi.

toplumun da sağlıklı ve güçlü
olacağına inanıyoruz” diye
konuştu.

Üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar
Başkan Ergin, kadınların
ekonomik olarak güçlenmelerinin,
sosyal olarak da yaşamın her
alanında daha verimli ve aktif
olmalarının sağlanacağını
hatırlattı. Üretmenin mutluluğunu
yaşayan kadınların hem özgüven
kazanacağını hem de aile
bütçelerine katkı koyacağını
vurgulayan Ergin, “Türkiye’nin
aydınlanma sürecinde kadın
erkeğin arkasında değil, yanında
olacak. Kadınların eğitimine
ve istihdamına önem veren
toplumlar daha hızlı gelişip
kalkınıyor. Bu eğitimlerde
kadınlar kendilerini geliştirmenin
ve yeni bilgilerle donanmanın
önemini kavrıyor. İlçedeki tüm
kadınların bu eğitimlerden
yararlanmasını sağlayacağız.
Kadın kimliği güçlü olursa,
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ATATÜRK’ÜN SİLUETİ
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Ayvalık Belediyesi, “10 Kasım
Haftası” nedeniyle, “Atatürk
Ayvalık’ta” projesiyle 9 Kasım
gecesi Türk bayrağı ve Atatürk
siluetlerinin kent merkezinden
Cunda’ya ve Cunda’dan
Çamlık’a kadar birçok semtte
görüntülenmesi heyecan yarattı.
Ayvalıklılar kentte ilk kez yapılan
bu sunum beğeni ile alkışladı
Başkan Ergin’i kutladı.
Ayvalıklılar Kurtuluş Savaşı’nın
Başkomutanı, Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu
ve ilk Cumhurbaşkanı; Türk
devrimlerinin öncüsü ve
başöğretmen Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü ölümünün
82’nci yılında da unutmadı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, “Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü sarsılmaz sevgi,
saygı ve minnet duygularımızla
anıyoruz ve anmaya da devam
edeceğiz. Onun bize emanet
ettiği Cumhuriyetimize, çağdaş,

laik, demokratik değerlerine
sahip çıkacağız. Atamızı her yıl
farklı projelerle anmaya devam
edeceğiz. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün izinde ve
ışığında yürüyoruz. Türk milletine
armağan ettiği bu vatanın her
karış toprağında onun izlerini
görmekteyiz. Bize düşen
görev Türkiye Cumhuriyeti’nin
egemenliğini ve bağımsızlığını
korumak, emanete en iyi şekilde
sahip çıkmaktır” dedi.
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BAŞKAN PROJELERİ ANLATTI
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Yeniköy Mahallesi’ni
ziyaret etti. Belediye Başkan
Yardımcısı Ethem Vardı,
Belediye meclis üyeleri ve
birim müdürlerinin eşliğinde,
Yeniköy Mahallesi Muhtarı
Ertuğrul Devecioğlu ve Yeniköy
halkıyla buluşan Başkan Ergin

mahallede yapılacakları dinledi.
1230 metrekare kilit parke taş
döşeme ve 50 metre bordür
yapımının yakın zamana
planlandığını belirten Mesut
Ergin, zeytin arası yollarının
da düzeltildiğini belirtti.
Yeniköy’ün geçim kaynaklarının
başında gelen zeytin ve bamya

BİRLİKTE
ÇÖZÜM

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve meclis
üyeleri Ayvalık çarşı içerisinde esnaf ziyaretinde
bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen, birlikte
çözüm önerilerinde bulunan Başkan Ergin projelerini anlattı. Esnafın ve halkın istek ve dileklerini dinleyen Mesut Ergin, plânlanan projeleri ve
yapılacakları aktardı. Sohbetler esnasında Mesut
Ergin, “pandemi sürecinin devam ettiği ve tedbirleri elden bırakmamak gerektiği” üzerine uyarılarda bulundu.
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üreticiliği konusunda sıkıntıları
dinleyen Ergin, kısa ve uzun
vadede yapılabilecekler
konusunda fikirlerini beyan
etti. Halkla sohbet eden Mesut
Ergin, istek ve talepleri birim
müdürleriyle değerlendirerek,
yapılması gerekenleri yerinde
planladı.

SORUNLARI
DİNLEDİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin S.S.
Ayvalık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
yönetim kurulunu ziyaret etti. Belediye Başkan
Yardımcısı Ethem Vardı, Belediye meclis üyeleri
ve birim amirleri eşliğinde site başkanı Oktay
Karanfil ve yöneticiler ile bir araya gelen Başkan
Ergin, sitenin sorunlarını dinleyerek yerinde
incelemelerde bulundu.
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BALIKESİR VALİSİ’NDEN
ZİYARET
Balıkesir’e yeni atanan Vali
Hasan Şıldak beraberindeki,
Balıkesir il Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay
Tarık Hekimoğlu, Balıkesir
İl Emniyet Müdürü Hasan
Onar, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin’e
iade-i ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a
Ayvalık Kaymakamı Gökhan
Görgülüarslan eşlik ederken,
ziyaret esnasında Belediye
başkan yardımcıları ve
belediye meclis üyeleri
hazır bulundu.

OĞUZBOYLARI’NDAN
TÜRK BAYRAĞI

ÇAMOBA MAHALLESI’NE
ZIYARET

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ,Belediye
Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, meclis üyeleri Merih
Arslan, Ali Jale, Özge Toygar ve Tülay Çankaya ile birlikte Oğuz Boyları Yörük Derneği ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Tekin Kocabıçak ve dernek yönetimindekilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür
eden Başkan Ergin, dernek üyelerine Türk bayrağı armağan etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, köy halkının
destekleriyle yapımına başlanan cami hakkında
Çamoba Mahalle Muhtarı Çakıroğlu’ndan bilgi
aldı, çalışmaları izledi. Başkan Ergin, mahalleyi
gezerek vatandaşların taleplerini ve sorunlarını
yerinde inceledi not aldı.
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‘Acil Durum Toplanma Noktası’ olarak belirlenen
alanda çalışmalar başlatılıyor
oluşturulması gibi daha pek çok
hazırlığı yapıyoruz. Depremden
hemen sonra bölgeye intikal eden
ve Bayraklı’da yıkılan binaların
enkazında arama kurtarma
çalışmalarını büyük bir cesaret ve
özveri ile sürdüren ADAK temsilcisi
Erdinç Tügen de bize eşlik ederek
yapılan ve yapılmakta olan kurtarma
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Üstün gayretleri için Belediyemiz
ve Ayvalık halkı adına kendilerine
şükranlarımı bir kez de buradan
iletmek isterim” diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin Ayvalık’ta imar
planlarının bir an önce yenilenmesi
olduğunu dile getiren Ergin şöyle
devam etti:

150 Evler Mahallesi Cennet Tepesi
yolu güzergahında, acil durum
toplanma noktasında kurulması
planlanan yerleşkenin belirlenmesi
amacıyla Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin, Ayvalık Doğal Afetler
Arama ve Kurtarma Derneği (AFAD)
Başkanı Erdinç Tügen ve belediye
teknik ekibiyle buluştu. Başkan Ergin,
“İzmir’de yaşanan deprem sonrası
Acil Durum Toplanma Noktası
olarak belirlenen alanda yapılacak
yerleşkenin hastaneye yakınlık, iş
makinelerinin kullanımı, gönüllülerin
eğitimi gibi kriterlere uygun olması
yerin belirlenmesinde etken oldu”
dedi.
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Başkan Ergin, İzmir depreminin
herkesin yüreğini yaraladığını, ancak
bu depremden çıkartılması gereken
dersler olduğunu söyledi.
Asıl odaklanılması gerekenin deprem
olmadan önce yapılması ve alınması
gereken önlemler olduğunu ifade
eden Ergin, “İzmirlilerin acılarını
elbette paylaşıyoruz. Olası bir
depremde Ayvalık’ta yapılması
gerekenler konusunda zaten
hazırlık ve çalışmalarımız vardı.
Afet toplanma merkezleri, afet
koordinasyon merkezi, ilk yardım
ve acil müdahale ekiplerinin
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“İmar planlarının Sarımsaklı’ya
ilişkin kısmını tamamladık. Merkez,
Cunda, Altınova İmar Planları ve
Koruma Amaçlı İmar Planlarımızı
da bu yıl içinde ihale etmeyi
hedefliyoruz. Bu sayede riskli
binaların tespiti ve kentsel dönüşüm
suretiyle yenilenmesi de öncelikli
hedeflerimiz arasında. İzmir depremi
bir kez daha göstermiştir ki deprem
değil, binalar öldürüyor. 2020 yılında
dünyada yedi ve üzerinde yaşanan
depremler bize acı gerçeği bir kez
daha hatırlattı. Dünyanın pek çok
yerinde yedi üzeri depremlerde sıfır
can kaybı yaşanırken, ülkemizde çok
daha düşük şiddetteki depremlerin
sonucunda büyük yıkımlar, can
kayıpları olmuştur. Bunun için
öncelikli görev Çevre Şehircilik
Bakanlığı’nda olmakla beraber, biz
yerel yönetimlerin üzerine düşen
görevler de elbette var. Bu konuda
bir çalışma programı hazırlıyoruz.
Konunun uzmanları ile koordineli
olarak çalışıp, alınması gerekli
önlemleri en kısa sürede oluşturup
meclisimizin onayına sunacağız.”

KRÜSALNTAÜT R
KÜLTÜ

SANAT

OCAK 2021

‘KORONALI ÇİZGİLER’ AYVALIK’TA

İzmirli karikatürist Mustafa
Yıldız’ın, günlük gazete ve
dergilerde yayımlanan Covid-19
konulu karikatür sergisi Ayvalık
Orhan Peker Sanat Galerisi’nde
sanatseverler ile buluştu. Serginin
açılışını yapan Ayvalık Belediye
Başkan Yardımcısı Ersan Bahar,

sıkıntılı geçen pandemi süreci
ile ilgili ironi yaşatan serginin
bazen güldürdüğünü bazen de
düşündürdüğünü söyledi.
Eserlerini bir kitapçık şeklinde
toplayıp yayınlama hazırlıklarını
sürdüren Mustafa Yıldız, sergiyi

Ressam Arif Buz ve heykeltıraş Muhittin Karakuş’un
“SERGİ” başlığı altında oluşturduğu resim-heykel sergisi, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını
gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
“Ayvalık kültür sanat için önemli bir kent. Burada sanatın her dalında kendini geliştirmiş kişiler yaşıyor. Geçen
yıl kültür sanat ve bu çerçevede yapılan etkinliklerde
çok daha aktif idik. Ama bu yıl maalesef pandemi ve
genelgelerin izin verdiği kadar etkinlik sunabiliyoruz.
Umarım pandemi sürecini atlatır ve kaldığımız yerden
devam edebiliriz” dedi. Başkan Ergin pandemi döneminde de olsa eserlerini sergileyerek sanatı ayakta tutmaya çalışan sanatçılar Arif Buz ve Muhittin Karakuş’a
teşekkür etti.

farklı mekanlarda sürdürmeyi de
amaçlıyor. Açılışta konuşan Yıldız,
sıkıntılı günlerde mizahçıların
morallerini yüksek tutmak
zorunda olduğunu söyledi.
Yıldız, “Aylardır Türk ve dünya
çizerleri bu konuda karikatürler
çiziyor, bazı ülkelerde karikatür
yarışmaları, sergiler düzenleniyor.
Ben de Koronavirüs günlükleri
ile sürece katkıda bulunmak
istedim. Türkiye’de ilk kez korona
konulu karikatürlerden oluşan bir
sergiyi İzmir’de açtım. Ayvalıklı
sanatsever ile buluşmaktan
mutluyum. 30 karikatürden
oluşan sergimi Ayvalıklı
sanatseverlerin beğenisine
sunuyorum. Amacım hem
insanlara moral olmak hem de
onları uyarmak” dedi.

Ressam Selçuk Çarkçı’nın “Noktadan Desene” adını
verdiği ilk kişisel sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker
Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun
olan Çarkçı 1980’li yıllarda karikatür çizmeye başladığını, mezun olduğu dönemde okulun yıllığında karikatürlerinin yayımlandığını söyledi.
Çalışma yaşamı nedeniyle çizimlerine bir süre ara verdiğini emekli olduktan sonra Ayvalık’a yerleştiğini belirten Çarkçı, “Emekli olduktan sonra hobi olarak tekrar
çizgilerle buluşup desen çalışmalarına başladım. Eşimin
resim hocasının hediye ettiği bir desen çalışması bana
ilham kaynağı oldu ve içimdeki resim sevgisinin fitilini
ateşledi. Beş yıldır içimden geldiğince, hayal dünyamı
kağıda yansıtan özgün desen çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.
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