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AYVALIK BÜLTENİ

Gıda OSB’de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin 
işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve 
paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden 
yatırımcıların yer alması bekleniyor. Yatırımcılara 
çağrıda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin: “Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yerinizi bu günden 
ayırtmaya hazırlanın!”

AYVALIK 
GIDA OSB
YATIRIMCISINI 
BEKLİYOR
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Değerli hemşehrilerim 
merhaba,

Aralık 2019 yılında başlayan koronavirüs 
salgını nedeniyle ülkemizde yaklaşık üç ay 
süren bir kaos yaşandı. Yüz binlerce insana 
virüs bulaştı, beş binden fazla vatandaşımız 
yaşamını yitirdi. Bizim kentimizde de vakalara 
rastlandı. Aldığımız ve yaşama geçirdiğimiz 
sıkı önlemler sayesinde şükürler olsun ki can 
kaybı yaşanmadı.

Pandemi döneminde de hizmetlerimizi 
aksatmadan yürüttük, evlerinden çıkamayan 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutfağından 
sıcak yemeklerini eksik etmedik. Dergimizin 
sayfalarını çevirdikçe gerçekleştirilen 
hizmetleri, yapılanları ve yeni projeleri 
okuyacaksınız. 

Çünkü daha güzel bir Ayvalık mümkün.

Saygılarımla...

Ayval ık  Belediye Başkanı
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AYVALIK GIDA OSB YATIRIMCILARINI 
BEKLİYOR

Gıda OSB’de süt ürünleri, et mamulleri, 
zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakli-
yat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi 
gibi farklı sektörlerden yatırımcıların yer al-
ması bekleniyor. Yatırımcılara çağrıda bulu-
nan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: 
“Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yerinizi bu 
günden ayırtmaya hazırlanın!” 

ULAŞIMIN EN ŞANSLI NOKTASINDA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
gıda üretim, pazarlama ve satışına yöne-

lik olarak planlamaya başladıkları Ayvalık 
Organize Sanayi Bölgesi’nin İzmir, Balıkesir 
ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda 
yer aldığını belirterek yatırımcılara çağrıda 
bulundu. Başkan Ergin, “Çandarlı ve İzmir 
limanlarına yakınlığı, kara, deniz, hava, de-
miryolları ile çoklu ulaşım olanaklarına sa-
hip olan gıda sanayi bölgemiz çok yakında 
cazibe merkezi olacak. Bir yanda Adnan 

Dünyanın sayılı limanları 
arasında yer alması beklenen 
Çandarlı Limanı’na yakınlığının 
büyük bir avantaj olduğunu 
dile getiren Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin özellikle gıda 
sektörüne yönelik olarak planlanan 
bölgenin kısa sürede büyük bir ilgi 
göreceğini söyledi. 

Türkiye’nin ilk gıda ihtisas organize 
sanayi bölgesi Ayvalık’ta kuruluyor
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Menderes Havaalanı, diğer yanda Balıkesir 
Edremit Koca Seyit Havaalanı ile ulaşımın 
ve taşıma koşullarının kolaylığıyla yatırım-
cıya büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyo-
ruz. Önümüzdeki süreçte bölgemiz için çok 
önemli bir değer haline geleceğini umuyo-
ruz” dedi.

Dünyanın sayılı limanları arasında yer alma-
sı beklenen Çandarlı Limanı’na yakınlığının 
büyük bir avantaj olduğunu dile getiren 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin özel-
likle gıda sektörüne yönelik olarak planla-
nan bölgenin kısa sürede büyük bir ilgi gö-
receğini söyledi. 

İZBAN BERGAMA’YA KADAR GELECEK

Organize Sanayi Bölgesi’nin Egeli sanayici-
lerin girişimleri ile kısa sürede büyüyerek 
cazibe merkezi haline geleceği konusun-
da iddialı olduklarını vurgulayan Başkan 
Ergin, “Sadece bölge için değil, tüm Türkiye 
için yatırımcılara önemli bir fırsat yaratıyo-
ruz. İZBAN’ın yakın gelecekte Bergama’ya 
kadar uzanması kolay ulaşım sağlaya-
cak. Bölgemize gelip, yatırıp yapmak iste-
yenler bizim projemizi görmeden yatırım                    
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yapmasınlar. Uzman ellerde planlanmasıy-
la, altyapısıyla her türlü yatırım olanakla-
rının sunulacağı Ayvalık Organize Sanayi 
Bölgesi ayrıca bölgede yaşayanlara da is-
tihdam olanakları yaratacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) arazi 
tapu devir teslim işleminin geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Ergin 
şöyle konuştu: “Hazine’ye ait olan araziyi, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından be-
lirlenen 2 milyon 700 bin lira bedelle satın 
aldık. Altınova Mahallesi Topçular mevkiin-
de 478 bin 788 metrekarelik alanda yap-
mayı planladığımız OSB, sosyal donatılar 
haricinde 234 bin 402 metrekarelik alan-
da kurulacak. Gıda İhtisas OSB’de şu ana 
kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya 
hazır çok sayıda firmamız var. Gıda OSB’de 
süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, 
meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve 
paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sek-

AYVALIK GIDA İHTİSAS
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törlerden yatırımcılarımızın yer almasını 
öngörüyoruz. Tamamladığımızda tarım ve 
turizm sektörümüz farklı bir ivme kazana-
cak.”

ON İKİ YILA VARAN İSTİSNA VE 
MUAFİYETLER VAR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
yatırım yapacak olanlara on iki yıla kadar 
varan çok sayıda muafiyet ve indirimlerin 
de sağlandığını hatırlattı. Ergin, “KDV istis-

nası, kurumlar vergisi, elektrik ve havagazı 
tüketim vergisi, gümrük vergisi muafiyeti, 
inşaat ruhsat harcı, Çevre Temizlik Vergisi, 
emlak vergisi, sigorta primi işveren hissesi 
desteğinin yanı sıra; kredi alımlarında faiz 
desteği de veriliyor. Yatırımcılar üç ile on iki 
yıl süreyle yaptığı yatırımın karşılığını alana 
kadar nefes alacak uygulamalardan da ya-
rarlanacak ”dedi.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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MODEL AYVALIK

“MODEL AYVALIK” ile yeni sezona 
“Merhaba” diyen  Ayvalık Belediyesi, 
gelecek nesilleri de ilgilendiren yeni 
projenin tanıtımını gerçekleştirdi. 
İlk etapta Uluslararası Gourmet 
Destinasyonlar Derneği ile özellikle 
tüm dünyada  varlıklı  kültür, sanat 
ve tat amacıyla seyahat edenler 
için “Antiqueroutes & Gourmetline” 
kapsamında önemli etkinlikler 
düzenlenecek. Ayrıca şimdiden 
çok  ses getirecek olan dünyanın ilk 
GOURMETKIDS buluşması yakında 
Ayvalık’ta başlatılacak.

Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Baraner de Ayvalık’ın geleceğinin yeni başladığını, dünyada tüm 
parametlerin Ayvalık için çalıştığını belirterek, “Özellikle Avrupa için 
herkesin aradığı ve her şeyi bulabildiği bir adres olacak Ayvalık” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
pandemi sonrası yeni projelerini anlattı
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Aralık 2019 yılından beri dünyayı kasıp ka-
vuran koronavirüs tehlikesini hiçbir vaka 
yaşamadan atlatan Balıkesir’in turistik ilçe-
si Ayvalık yeni sezona “MODEL AYVALIK” 
sloganıyla hazırlanıyor. Yeni modelin tanı-
tımı  Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında 
yer alan Paşa Restaurant’ta gerçekleşti-
rildi,  basın toplantısına Ayvalık Beledi-ye 
Başkanı Mesut Ergin, Uluslararası Gurme 
Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Baraner, Ayvalık üzerine çok sa-
yıda basılı eseri bulunan Prof. Dr. Ayhan 
Gökdeniz, Ege Gastronomi Turizm Derneği 

Başkanı Serdar Çelenk ile yerel ve ulusal 
basın temsilcileri katıldı. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, önümüzdeki gün-
lerde pandemi krizinin izin vermesi duru-
munda geniş katılımlı bir çalıştay düzenle-
yerek herkesin fikrini alacaklarını söyledi.

LEZZET DİYARINA DÖNÜŞECEK

Uluslararası medya kuruluşları ve seya-
hat acenteleri ile çok sıkı işbirliği içerisinde 
Ayvalık’ı bir zindelik, sağlıklı yaşam, tarih, 
sanat, doğal ürünler ve lezzet diyarına dö-
nüştüreceklerini vurgulayan Başkan Ergin, 
“Çok farklı yeni  bir davetkâr destinasyo-
nu yaratılacak. Ayvalık’ta korana sonrası 
“MODEL AYVALIK” zihniyetinin anayasası 
olan katılımcı, geliştirici ve koruyucu bir çiz-

gide yaşamın tüm zenginliklerini ve renkleri-
ni sayıları her yıl büyüyen ziyaretçilerine su-
nacaktır” dedi. Amaçlarının gelişen dünyada 
“MODEL AYVALIK” anlayışı ve turizm sek-
törü ile el ele kalıcı projelere imza atacak-
larına değinen Başkan Ergin şöyle konuştu: 
“Yerel kalkınma stratejilerini özgün ve sür-
dürebilir projeler uzerine yoğunlaştıran yeni 
seçilen belediyemiz aynı zamanda gelece-
ğin yeni yaşam biçimleri/tüketici profilleri 
ve talepleri doğrultusunda değişen ve geli-
şen dünyamızda MODEL AYVALIK anlayışı 
ile  turizm sektörü ile el ele kalıcı projele-

re imza  atmaktadır. 2020 yılının tüm dün-
yayı zorlayan sürecin birkaç ay  öncesinde 
Ayvalıksever yerli ve yabancı turistler için 
hazırladığımız  yeni projelerimizi şimdi hare-
kete geçiriyoruz. Küresel dünyada yeni olu-
şumlar ve dönüşümler sağlıklı yaşamı şart 
kılıyor. Zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısı 
oluşturan sağlıklı beslenme yeni yaşam tar-
zının önemli bir parçası haline dönüşüyor.”

Dünyanın birçok köşesinde Gurmet, sağlıklı 
beslenme, uluslararası  turizm piyasalarında 
ve  gastronomi sektöründe her gün büyüyerek 
daha sık talep görmeye başladığını ifade 
eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
“Bu tespitler doğrultusunda ülkemizde 
gurmet beslenmenin merkezi olan Ayvalık 
ve yöresinde başta Avrupa’nın en kaliteli 



AYVALIK BÜLTENİ

10

AYVALIK BÜLTENİ

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



11

TEMMUZ 2020

zeytinyağı üretimi olmak üzere, sağlıklı 
beslenme bir gelenek olarak nesilden 
nesile  bugünlere kadar  gelmiştir” dedi.

KÜLTÜR SANAT İÇİN SEYAHAT EDENLER

2021 yılı içerisinde  uluslararası düzey-
de  çok önemli etkinliklere imza atacakla-
rını hatırlatan Başkan Ergin şöyle devam 
etti: “Uluslararası Gourmet Destinasyonlar 
Derneğimiz ile özellikle  tüm dünyada  

varlıklı  kültür, sanat  ve tat için seyahat 
edenler için “Antiqueroutes & Gourmetline” 
kapsamında  önemli etkinlikler düzenle-
yeceğiz. Uluslararası tanınmış gurmeler 
ile farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca  
şimdiden çok  ses getireceğini hissetti-
ğimiz dünyanın ilk GOURMETKIDS bu-
luşmasını yakında Ayvalıkta başlatıyoruz. 
Ülkemizin değerli  seyahat acentelerine 
Türk turizminde ürün çeşitliliği geliştirme 
doğrultusunda oluşan farklı müşteri talep-
lerine “MODEL AYVALIK” olarak nitelikli 
cevap vereceğimize inandığımız çalışmala-
rımız uluslararası tanınmış turizmci Hüseyin  
Baraner tarafından koordine edilmektedir. 
Belediyemizde kurulan Uluslararası Ayvalık 
Gurmet Destinasyonlar Derneği masası 
her türlü soru ve işbirliği taleplerini koor-
dine etmek üzere sizlerin de her zaman ya-
pıcı ve vizyoner katkılarını beklemektedir.”

PARAMETRELER AYVALIK İÇİN 
ÇALIŞIYOR

Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner de 
Ayvalık’ın geleceğinin yeni başladığını, dün-
yada tüm parametlerin Ayvalık için çalıştığı-
nı belirterek, “Özellikle Avrupa için herkesin 
aradığı ve her şeyi bulabildiği bir adres ola-
cak Ayvalık” dedi. Ayvalık üzerine çok sayı-
da araştırması ve basılı eseri bulunan Prof. 
Dr.  Ayhan Gökdeniz ise UNESCO’nun geçi-
ci dünya mirası listesinde yer alan Ayvalık’ın 
tam listeye girebilmesi için tüm güçleriyle ça-
lışmaları gerektiğini söyledi. Prof. Gökdeniz,”  
Çok kısa bir süre içinde gerçekleştireceği-
miz çalışmalar ile Ayvalık UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesinde yer alacak. Bunun 
için o kadar çok neden var ki” diye konuş-
tu. Toplantının sonunda katılımcılar görüş 
ve önerileriyle “AYVALIK MODEL” çalış-
masına katkıda bulunan konuşmalar yaptı.
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TÜRK TURİZMİNDE “AYVALIK” ANLAYIŞI 
GEÇERLİ OLACAK

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pan-
demi süreci sonrasında turizm bölgelerinde 
geçerli olan her şey dahil sistemin bugünkü 
koşullarda uygulanmasının mümkün olmadı-
ğını söyledi. Her şey dahil sisteminin yerini 
bundan böyle Ayvalık modeline bırakacağını 
vurgulayan Başkan Ergin: ”Ayvalık geçmişten 
günümüze kadar korunmuş. İki bin üç yüz 
tescilli yapının iki bini kentimizde. Bu raka-
ma ülkemizin hiçbir kenti ulaşamamıştır. Bu 
yapılar bile görülmeye değer. Konuklarımızı 
bu değerleri görmeye ve yaşamaya davet 
ediyoruz. Pandemi sonrası artık her şey dahil 
sistem geçerliliğini yitirdi. Gelsinler, sokakta 
gezsinler yaşasınlar, Ayvalık’ın güzelliğini his-
setsinler. Tabiat parkında oksijen depolasın-
lar, ot ve balık çeşitlerinden oluşan yemek-
lerini yesinler, denizlerine girsinler, adaları 

Başkan Ergin: “Türkiye’de her şey 
dahil sistem pandemi koşullarında 
uygulanamaz”

dolaşsınlar, zeytinlerini, zeytinyağını alsınlar, 
mutlu ve huzurlu bir şekilde evlerine dön-
sünler” dedi.

YENİ BİR YÜRÜYÜŞ ROTASI

Ayvalık’ta yapılan son sayımlarda seksen bir 
adet dört yüz yaşında, iki adet de bin yüz 
yaşında zeytin ağacının belirlendiğini hatır-
latan Başkan Ergin, bu güzergahta yeni bir 
yürüyüş rotası oluşturulabileceğini söyledi. 
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sağ-
lıklı bir şekilde tatil yapabilmelerini sağlamak 
için ellerinden gelen her türlü katkıyı koyma-

AYVALIK BÜLTENİAYVALIK BÜLTENİ
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ya çalıştıklarını ifade eden Ergin, “Ayvalık’a 
gelen konuklarımız beş gün içinde ada turu 
yapar, Sarımsaklı plajlarında yüzüp kumların 
keyfini çıkarır. Ama kentimizde tatil bununla 
da bitmiyor. Ayvalık bir mübadil kenti, Midilli 
ve Girit’ten gelenler kendi kültürlerini de ta-
şımışlar, bu kültürleri gelen misafirlerimiz ile 
paylaşmak istiyoruz. Ayvalık ekonomisini bu 
şekilde koruyacağız” dedi.

ENGİNAR VE BAKLASI MEŞHUR

Yüz yıllardır bu kentin üstünde korumacı bir 
yaşamın sürdüğünü ve koruma anlayışının 
geçmişten günümüze bir miras olarak kaldı-
ğını vurgulayan Başkan Ergin, belediye olarak 
bu değerleri büyüterek, koruyarak ekonomi-
sini büyüterek yarınlara teslim edeceklerini 
söyledi. Başkan Ergin, “Ayvalık’ı büyükleri-
miz nasıl koruyup bu günlere getirdiyse biz 
de bunu ekonomiye çevirmenin derdindeyiz. 
Bu ekonomi içinde kurduğumuz kooperatif 
ile markalaşmaya gidiyoruz. Küçük üreticile-
ri nasıl bir araya getiririz diye düşünüyoruz. 
Turizmin yanında Cunda’nın baklası ve engi-
narı meşhurdur, Ayvalık bir ot cennetidir. Biz 
bu değerli kaynakları nasıl doğru işleriz ve 
bir disiplin içinde nasıl pazarlarız, bunun ça-
lışmasını kooperatif çatısı altında yürütmeyi 
planlıyoruz” diye konuştu.

TEMMUZ 2020
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin be-
lediyeye ait işletme ve plajlarda sosyal me-
safe kuralları çerçevesinde düzenlemeler 
yapıldığını belirterek,  misafir kabul etme-
ye başladıklarını duyurdu. Başkan Ergin, 
Ayvalık’a gelecek olan konukları maske tak-
maları ve sosyal mesafe kurallarına uymala-
rı konusunda uyardı. Ergin, “Gerek Ayvalık, 
gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz 
şu an için bu krizin tamamıyla sona ermesi-
dir. Bunun için de kurallara titizlikle uyma-
mız gerekiyor. Aşı ve ilaç bulunduktan sonra 
tüm dünya ve ülkemizde insanlık derin bir 
nefes alacak. Onun için sabırla kurallara 
dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Ergin’den çağrı: 
Masmavi denizinde 
serinleyip kumsalında 
güneşlenin.

AYVALIK’TA SEZON  BAŞLADIAYVALIK’TA SEZON  BAŞLADI

1 Haziran’da kontrollü 
sosyal hayata adım 
atılmasının ardından 

UNESCO Dünya Kültür 
Mirasları geçici listesinde yer 
alan Balıkesir’in turizm cenneti 
Ayvalık’ta yaz hareketliliği 
başladı. Ayvalık’ın dünyaca 
ünlü plajlarında tatilciler, 
sosyal mesafe kurallarına 
uyarak denizin ve kumun tadını 
çıkaracaklar.

AYVALIK BÜLTENİAYVALIK BÜLTENİ
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UZUN KUMSALLI SARIMSAKLI 
PLAJI EN BÜYÜK AVANTAJ

Koronavirüs salgının ardından bir-
çok şeyin eskisi gibi olmayacağı-
na inandığını vurgulayan Mesut 
Ergin şunları söyledi: “Bunlardan 
bir tanesi de bu kriz sırasında yap-
tığımız uygulamalardır. Mesela 
vatandaşlarımız arasında sosyal 
mesafenin korunması, Ayvalık’ın 
plajlarının sayısal anlamda fazlalığı 
ve on dört kilometre uzunluğunda 
kumsalı bulunması, ilçemizde yaz 
sıcaklarında serinlemek için deni-
ze girilirken bu sosyal mesafenin 
korunması anlamında bizim için çok büyük 
bir avantaj olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek 
bir tatilcinin, bunları düşündüğünde aklına 
ilk gelecek olan turizm beldelerinden biri-
nin Ayvalık plajları olacağına inanıyorum. 
Çünkü bu anlamda, sosyal mesafeyi koru-
yarak masmavi denizinde serinleyip, kum-
salında da güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık 
için büyük bir avantajdır.” AYVALIK VE CUNDA’NIN 

EN GÜZEL PLAJLARI

Duba Plajı
Badavut Plajı
Şirinkent Spor Kulübü
Çamlık Koyu, Paşalimanı
Ortunç Koyu
Patriça Koyu
Çataltepe Plajı
Sarımsaklı Plajı
Cunda Adası Arka Deniz Plajı

TEMMUZ 2020
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Beşi belediye işletmelerine ait mavi              bayraklı plaj Beşi belediye işletmelerine ait mavi              bayraklı plaj sayısı on ikiye yükseldisayısı on ikiye yükseldi

ENGELSİZ  VE MAVİ ENGELSİZ  VE MAVİ 
BAYRAKLI BAYRAKLI 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin beledi-
yeye ait işletme ve plajlarda sosyal mesafe ku-
ralları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını 
belirterek,  misafir kabul etmeye başladıklarını 
duyurdu. Başkan Ergin, Ayvalık’a gelecek olan 
konukları maske takmaları ve sosyal mesafe 
kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ergin, 
“Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için 
tek beklentimiz şu an için bu krizin tamamıyla 
sona ermesidir. Bunun için de kurallara titizlik-
le uymamız gerekiyor. Aşı ve ilaç bulunduktan 
sonra tüm dünya ve ülkemizde insanlık derin 
bir nefes alacak. Onun için sabırla kurallara 
dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ EN İYİ 
UYGULAYAN BELEDİYEYİZ

Covid-19 virüsünün dünyada olduğu gibi ül-
kemizin de ekonomisine çok ciddi zararlar 
verdiğinin altını çizen Başkan Ergin Ayvalık’ta 
da birçok işyerinin kapandığını hatırlattı. Aşı 
ve ilaç bulunmaması durumunda çok ciddi bir 
ekonomik sıkıntıya doğru gidildiğine değinen 
Ergin, “Bu durum dünya genelinde de aynı. Biz 

1993 yılında yaşama geçirilen 
“Mavi Bayrak” uygulamasının 
ardından Türkiye genelinde 486 
plaj mavi bayrağa kavuştu. 32 
bayrak ile beş ilin ardından beşinci 
sıraya yükselen Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesinin dünyaca ünlü plajları mavi 
bayrak ile marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Paşalimanı, 
Kapri, İlk Kurşun Mahallesi 
Güzelleştirme Derneği, Badavut ve 
Duba işletme ve plajlarına mavi 
bayrak çekildi. 

AYVALIK BÜLTENİAYVALIK BÜLTENİ
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Beşi belediye işletmelerine ait mavi              bayraklı plaj Beşi belediye işletmelerine ait mavi              bayraklı plaj sayısı on ikiye yükseldisayısı on ikiye yükseldi

bu koronavirüs krizinin bir an önce sona er-
mesinin beklentisi içindeyiz. Yaz mevsimi gel-
di, yasakların kalkmasının ardından sezon açıl-
dı. Ayvalık genelindeki turistik tesisler sezon 
hazırlıklarını tamamladı. Biz de belediyeye ait 
işletmeler ile plajlarımızda tüm hazırlıklarımızı 
bitirdik. Özellikle de tatillerini yurtdışında ge-
çirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın bu yıl iç 
turizme ağırlık vereceklerini görüyorum. Ben 
Ayvalık’ın bu anlamda çok ciddi avantajlarının 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayvalık’ta 
pandemi tedbirlerini en ciddi uygulayan ve 
denetleyen Ayvalık Belediyesi sürecin sıfır 
vaka ile atlatılmasını sağladı. Denetimlerimizi 
emniyet güçlerimiz ve zabıtamız ile birlikte 
aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

UZUN KUMSALLI SARIMSAKLI PLAJI EN 
BÜYÜK AVANTAJ

Koronavirüs salgının ardından birçok şeyin 
eskisi gibi olmayacağına inandığını vurgula-
yan Mesut Ergin şunları söyledi: “Bunlardan 
bir tanesi de bu kriz sırasında yaptığımız uy-
gulamalardır. Mesela vatandaşlarımız arasında 
sosyal mesafenin korunması Ayvalık plajları-
nın sayısal anlamda fazlalığı ve on dört kilo-
metre uzunluğundaki kumsalının bulunması, 
ilçemizde yaz sıcaklarında serinlemek için de-
nize girilirken bu sosyal mesafenin korunma-
sı anlamında bizim için çok büyük bir avantaj 
olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, 
bunları düşündüğünde aklına ilk gelecek olan 
turizm beldelerinden birinin Ayvalık’taki plaj-
ların olacağına inanıyorum. Çünkü bu anlamda, 
sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde 
serinleyip, kumsalında da güneşlenebilecektir. 
Bu Ayvalık için büyük bir avantajdır.”

TEMMUZ 2020
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DÜNYANIN EN GÜZEL PARKI

Büyük Park’ın Ayvalık Belediyesi’nin ikinci 
başkanı Muhip Özyiğit tarafından ağaçlan-
dırılıp Ayvalıklılara kazandırıldığını hatırla-
tan Başkan Ergin, “Kaç yerde vardır, konseri 
izlerken arka planda deniz, adalar ve doğal 
güzellikleri olsun. Bu ülkemize doğanın bir 
armağanıdır. Karanlıklar içinde kalan par-
kımızı ışıklandırdık, yeniden düzenledik, 
dünyanın en güzel parklarından birini hal-
kın hizmetine açtık. Ayvalık halkının sosyal 
yaşamında önemli bir rol oynamış bu parkı 
yeniden düzenleyerek hayata geçirmek biz-
lere kısmet oldu” dedi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve 
Ayvalık Büyük Park’ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum 
içinde gerçekleştirildi. DJ Ozan Doğulu’nun sahne aldığı gecede 
açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
pandemi nedeniyle amfitiyatroda yapılacak olan konserlerin yarı 
kapasiteyle gerçekleştirileceğini söyledi. 

Ergin: “Kaç yerde vardır, konseri izlerken arka 
planda deniz, adalar ve doğal güzellikleri olsun.”

ADA VE DENİZ MANZARALI 
AMFİTİYATRO
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PLATFORM HERKESE AÇIK OLACAK

Amfitiyatronun yıllardır, konserler ve çe-
şitli etkinlikler ile hizmet verdiğini belirten 
Başkan Ergin çeşitli iyileştirmeler yaparak 
alanın daha verimli kullanılmasının sağlan-
dığını söyledi. Ergin, “Sahne geri çekilerek 
her açıdan izlenebilir bir konum sağlandı. 
Sanatçılarımızı misafir ettiğimiz kulis ve ku-
lis bahçesini onların dinlenebi-
leceği şekilde düzenledik. Yine 
yan tarafta eski düğün salonu 
olan bölgeye İşletme İştirakler 
Müdürlüğü tarafından işletile-
cek bir kafeterya ve çocukları-
mız için bir oyun alanı yaptık. 
Yani sizler çocuklarınızı yanı-
nıza alıp çayınızı ve kahvenizi 
içerken onlar da tüm enerjisini 
bu parktaki oyun alanlarında 
atabilirler. Park alanında oluş-
turulan platformda etkinlikle-
rimizi yaz boyunca yapabile-
ceğiz. Müzik yapmak isteyen 
gençlerimiz gelecekler, yerel 
konserler, söyleşiler yapılacak. Platform 
herkesin faydalanabileceği bir alan olarak 
kullanılacak” diye konuştu.

DİLEYEN STANT KİRALAYABİLECEK

Park alanında atıl durumdaki üç kademe-
li girişin de değerlendirildiğini ifade eden 
Başkan Ergin, 74 adet stant yapıldığını, 
57’sinin firmalara, bir bölümünün de kültür 
ve sanat dernekleri ile sivil toplum kuruluş-
larına ayrıldığını söyledi. Başkan Ergin, di-
leyenlerin belediyeye başvurmak kaydıyla 

stant açabileceğini belirterek alternatif bir 
pazar alanı oluşturduklarının duyurusunu 
da yaptı.

İLK KONSER CEM ADRİAN’DAN

Ayvalık yaz konserleri Cem Adrian ile başladı. Cem Adrian birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar 
sanatçıya eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Pandemi nedeniyle üç ay boyunca sosyal medya üzerinden 
konserler veren ünlü sanatçı Cem Adrian ilk konserini Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda gerçekleştirdi. 
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17 FESTİVAL SAYISIZ ORGANİZASYON YAPILDI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir yılını de-
ğerlendirdiği konuşmasında, “Seçim öncesi sözünü 
verdiğimiz birçok projeye başladık. Bir kısmının ic-
raatına devam ediyoruz. Devam etmesi gereken ru-
tin işlerimizi düzenledik ve hızlandırdık. Halkın me-
sajına, telefonuna, şikayetine hemen cevap veren 

bir belediye olduk. 17 festival, sayısız organizasyon 
yaptık. Ama en önemlisi, en zor olanı, mali disiplin 
konusunda büyük ilerleme sağladık. Maaşını zama-
nında alan motivasyonlu çalışan personelimizle bir 
yılı etkin, tasarruflu ve üretken geçirdik” dedi.

MALİ DİSİPLİNE ÖNEM VERDİK

Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en 
büyük sorunun mali disiplin olduğunu hatırlatan 
Başkan Ergin sözünün arkasında durduğunu söy-
ledi. İlk yılın önemli bir bölümünde bütün iş yap-
ma imkanlarını kısıtlayan mali disiplin konusunda 
önemli ölçüde yol aldıklarını belirten Başkan Ergin, 
“Personelimizin uzun zaman maaş alamadığı dö-
nemler yaşandı. Belediyemizde bir yıl içerisinde çalı-
şanların maaşlarını bir gün dahi aksatmadan ödedik. 
Eski maaş borçlarından kalan çok az miktar ise yakın 
zamanda ödenmek üzere planlandı” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle Nisan ayından bu yana 
yapılamayan Ayvalık Belediyesi meclisi üç aylık ara-
dan sonra 38 gündem maddesiyle Mesut Ergin baş-
kanlığında toplandı. Encümen ve komisyon seçimle-
rinin gerçekleştirildiği toplantıda 2019 yılı faaliyet, 
denetim komisyon raporu ile bütçe kesin hesabı 
görüşüldü. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile 
onaylandı. Pandemi nedeniyle mağdur olan Ayvalık 
Belediyesi’ne ait işletmelerden geriye dönük Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan ecrimisil ile kira 
bedellerinin tahsil edilmemesini içeren madde oy-
birliği ile kabul edildi. 

PANDEMİ NEDENİYLE 
TOPLANAMAYAN MECLİS ÜÇ AYLIK 
ARADAN SONRA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ERGİN: 
GELİR ARTTI GİDER AZALDI

Üç aylık bir aradan sonra belediye 
meclis üyeleriyle buluşan Başkan 
Ergin bir yılını değerlendirdi, 
“Belediyenin yüz binlerce liralık 
icralık dosyasını kapatıp bir ödeme 
planına bağladık. Aralarında 
yedi-sekiz yıldır bekleyen 88 
emeklimizin kıdem tazminatlarını 
ödedik. Gelirlerimizi artırdık ama 
asıl önemlisi giderlerimizi azalttık. 
Bu vesile ile düzenlenmiş ödeme 
planları ve gelir gider dengesindeki 
iyileştirmelerle artık daha huzurlu 
bir şekilde önümüzü görüyoruz. 
Buradan çıkarabileceğimiz en 
önemli sonuç maaş kaygısı 
yaşamayan çalışanlarımızın gözle 
görülür şekilde verim artışları 
olmuştur” dedi.
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GELİR ARTTI GİDER AZALDI

Belediyenin esnaf üzerinden piyasaya olan borçla-
rını kapatmak için önemli ölçüde ödemeler yapıldı-
ğına değinen Ergin şunları söyledi: “Belediyenin yüz 
binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme 
planına bağladık. Aralarında yedi-sekiz yıldır bek-
leyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. 
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. Buradan 
çıkarabileceğimiz en önemli sonuç maaş kaygısı ya-
şamayan çalışanlarımızın gözle görülür şekilde verim 
artışları olmuştur.”

ÖNEMLİ PROJELER YAŞAM BULDU

Projeler konusunu da dile getiren Başkan Ergin, çok 
önemli aşamaların kaydedildiğini söyledi. Ayvalık’ın 
tarihi ve mimari dokusunu korumak amacıyla sokak 
iyileştirme çalışmalarını titiz bir şekilde yürüttükle-
rini ifade eden Başkan Ergin şöyle devam etti: “Eski 
garajımızı kullanıma açıyoruz. Yaşlı bakımevi gibi ha-
yata geçirilmek üzere projelendirdiğimiz çalışmalar 
mevcut. Tarihi binada yer alan eski vergi dairesi bina-
sının belediyemize tahsisini sağladık. Belediyemizin 
Ayvalık’a yakışır yaşanmışlığı olan bir binaya taşına-
cak olması bizim yine özel bir projemizdi. Ayvalık’ta 
yaşayan çok sayıda vatandaşın anılarının bulunduğu 
Vural Sineması’nı tekrar kent belleğine, sahne sanat-
ları gösterimi yapılacak bir yer olarak kazandırdık. 
Amfitiyatro ve parkının iyileştirmesi çalışmalarını 
tamamladık.”

YEDİ MAHALLEEVİNİN ÜÇÜNÜ KURDUK

Ayvalık ilçesinin coğrafyası nedeniyle dağınık, et-
nik kökenleri ve farklı yerleşkesi bulunması nede-
niyle geniş bir alana yayıldığını vurgulayan Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her bölge ve ma-
halledeki halkla temas kurabilmek, sorunları, sıkın-
tıları daha yerinde algılamak ve hep beraber projeler 
üretmek üzere hedeflediğimiz yedi mahalle evinin 
üçünü yaşama geçirdik. Mahalle evlerinde beş yüz 
kişi açılan on altı kurstan yararlandı. Bu kurslar hem 
eğitici, hem kişisel gelişim hem de gelir getirici kurs-
lardan seçildi” dedi.

ÜRETİCİ KOOPERATİFİ ÇİFTÇİNİN YANINDA

Belediye olarak Ayvalıklı üreticileri bir araya getir-
mek için üretici kooperatifinin kuruluş çalışmalarını 
tamamladıklarını ifade eden Başkan Ergin, çiftçinin 
alın terinin tarlada kalmayacağını söyledi. Ayvalık 
turizmini kısa plaj turizminden çıkarıp uzun zaman 
dilimine yayarak; mimari yapısı ve kültür turizmi ile 
ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ergin 
uzun bir zamandan sonra EMİTT’e katılarak en iyi 
destinasyon tanıtımı ödülü aldıklarını söyledi. 

GURME DESTİNASYON DERNEĞİ MERKEZİ 
AYVALIK

Ayvalık’ın sağlıklı beslenme konusunda önünü aça-
cak olan Gurme Destinasyon Derneği’ni kurdukla-
rını söyleyen Başkan Ergin, “Derneğimizin merkezi 
hep Ayvalık’ta olacak. Dernek Kuzey Ege’de tatlar 
ve lezzetler üzerine çalışmalarda bulunacak ve ro-
tanın merkezine oturacak. Bunu da lezzetlerimizin, 
kültürümüzün tanıtılacağı turizm açısından önemli 
bir adım, uzun vadede Ayvalık’a büyük katkısı ola-
cak proje olarak görüyorum. Bu bağlamda “Ayvalık 
Modeli” üst tanımıyla yeni turizm stratejimizi oluş-
turduk” diye konuştu.

KAYIP VE KAÇAKLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Çevreci Belediye sözünden taviz vermediklerine de 
değinen Başkan Ergin şöyle devam etti: “Bir maden-
cilik firmasının alanını genişletmesini engellemek 
için tüm sivil toplum örgütleriyle sahadaydık. Yine 
baraj yapımının ekosistemi etkileyecek olması, bir-
çok zeytin ağacının kesilecek olması dolayısıyla tüm 
sivil toplum örgütleriyle milletvekillerimizle “hayır” 
demek için baraj alanındaydık. Tabiat Parkı’nın gün-
lük işletmelere kiraya verilecek olmasına karşı çık-
mak için tüm halkımızla ve sivil toplum örgütleriyle 
beraberdik, sesimizi böyle duyurduk. İhaleyi önce 
ertelettik, sonra iptal ettirdik. Bu alanlarda halkımı-
zın sağduyusuna güvenerek onlarla birlikte hareket 
etmeye, çevreyi doğayı korumaya devam edeceğiz.”
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pan-
demi nedeniyle ara verdiği köy ziyaretleri-
ni sürdürüyor. Başkan Ergin, meclis üyeleri 
ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Akçapınar 
Köyü’nde incelemelerde bulundu. 

Ergin vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını 
dinledi. Sınırlarında on altı köy barındıran 
Ayvalık’ta hemen her köyün sorunlarına 
çözüm bulmak için düzenli toplantılar ger-
çekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, “Koronovirüs salgını elimizi kolumuzu 

Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, koronavirüs 
salgını nedeniyle önlemler 
kapsamında ara verdiği köy 
ziyaretlerine Akçapınar’dan 
başladı. Muhtar Yasin Ataş 
ile birlikte köy meydanında 
vatandaşlar ile sohbet eden 
sorunları dinleyen Başkan 
Ergin, bamya üreticilerini 
ziyaret ederek Belediye 
öncülüğünde kurulan S.S. 
Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi hakkında bilgi 
verdi. Ergin, köylünün 
alınterinin kooperatif aracılığı 
ile değer bulacağını söyledi.

KOOPERATİF BÖLGENİN 
CANSUYU OLACAK

Sınırlarında 16 köy barındıran Ayvalık’ta 
ziyaretler kaldığı yerden devam ediyor
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bağladı, ancak muhtarlarımız ile irtibatımız 
kesilmedi. Üç ay boyunca getirilen önlemler 
nedeniyle ziyaretler yapamıyor, sorunları 
yerinde göremiyorduk. Normalleşme süre-
cinde biz de çalışma arkadaşlarımız ve mec-
lis üyelerimiz ile birlikte kaldığımız yerden 
ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bamya üretiminin ağırlıkta oldu-
ğu Akçapınar Köyü’nde Ayvalık 
Belediyesi öncülüğünde kurulan 
S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi’nin kuruluş amacını an-
latan Başkan Ergin, kooperatif şem-
siyesi altında köylünün alınterinin 
karşılığını son kuruşuna kadar ala-
cağını söyledi. Ürünlerin, konserve 
olarak pazarlanması konusunda ko-
operatifin öncülük edeceğini anlatan 
Başkan Ergin, “Ayvalık, enginar ve 
bamya üretimi konusunda Türkiye’nin belli 
başlı ilçeleri arasında ilk sıralarda geliyor. 

Bu ürünün kooperatif çatısı altında değer-
lendirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. 

Örgütlenme tamamlandığında, belli nok-
talarda satış stantlarımız olacak. Çiftçinin 
ürünü tarlada kalmayacak, değerlendirile-
cek, kooperatif aracılığı ile ülkenin dört bir 
yanına gönderilecek” dedi.
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Ayvalık’ta kent içinde ulaşımı rahatlatmak 
amacıyla Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık 
Belediyesi Fen İşleri ortak çalışma başlattı. 
Projenin ilk adımı Küçükköy Mahallesi’nde, 
Küçükköy fırını kavşağı, Sarımsaklı Bulvarı 
ve Barbaros Caddesi’ne bağlanan yolda 
atıldı. Üç ay içinde tamamlanması planla-
nan projenin, belirlenen noktalardaki trafik 
sorununu çözüme kavuşturması ve güvenli 
ulaşım sağlaması hedefleniyor. 

Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde yapılan çalışmalar 
sonucunda, Ayvalık’ın 
sekiz farklı noktasında 
modern dönel kavşaklar 
(trafik göbekleri) ile trafik 
planlamaları yapılacak. 
Projede bisiklet yolları, yaya 
kaldırımları, aydınlatma, 
trafik düzenlemesi ve peyzaj 
uygulamaları da planlanıyor. 

HEDEF: 
AYVALIK’TA
ULAŞIMI 
RAHATLATMAK
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 
girişimleri olumlu sonuç verdi

HEDEF: 
AYVALIK’TA
ULAŞIMI 
RAHATLATMAK
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AMAÇ: KENT YAŞAMINI 
KOLAYLAŞTIRMAK

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin dönel 
kavşakların özellikle nüfusun yoğun oldu-
ğu dönemlerde trafiğin can damarını oluş-
turduğunu söyledi. Ergin, “Dönel kavşaklar 
hem trafiğin aksamasını sıkışmasını önlüyor 
hem trafik kazalarının önüne geçiyor. Bu 
düzenlemelerin yapılması, kent yaşamını 
kolaylaştırmak, trafiğin akışını sağlıklı hale 
getirmek adına önemli olduğu kadar kent 
estetiğine görsel katkı sunması açısından 

da önemli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ile bu konuda işbirliği içerisindeyiz. Süreç 
içerisinde kentin tüm alanlarında trafiğin 
iyileştirilmesi ön plana çıkacaktır. Son yıllar-
da yaz aylarında yaşadığımız trafik yoğunlu-
ğunun sıkıntısını azaltmak, kentimizi görsel 
olarak daha güzel hale getirmek için proje-
ler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

SEZONLUK TRAFİK PLANLAMASI

Ayvalık’ın yaz aylarındaki nüfus artışıy-
la birlikte Ayvalık, Cunda arasında ya-
şanan trafik sorununa sezonluk trafik 
planlamaları uygulanacak. Mevcut tra-
fik uygulamasında, Yunus Emre Cadde-
si’nde çift yön akan trafik, nüfus artışı-
nın çoğaldığı yaz sezonunda Abdi İpekçi 
Caddesi’nden tek yön gidiş, 15 Eylül 
Caddesi’nden tek yön geliş olarak plan-
landı.

PROJEDE NELER YER ALIYOR

Atatürk Bulvarı üzerindeki 
Kırlangıç Kavşağı, Armutçuk Semt 
Pazarı girişi, Yunus Emre ile Abdi 
İpekçi Caddesi’ni ayıran Cunda 
Kavşağı, Abdi İpekçi ile 15 Eylül 
Caddesi’nin yol kesişimi, 15 Eylül 
Caddesi’ni Gönül Yolu Köprüsü’ne 
bağlayan yol, Küçükköy yolu ile 
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ni 
bağlayan yol ve Küçükköy fırını 
kavşağı olarak bilinen, Sarımsaklı 
Bulvarı’nı, Barbaros Caddesi’ne 
bağlayan yol.



AYVALIK BÜLTENİ

26

AYVALIK BÜLTENİ

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

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, fabrika-
nın ilçeye yaptığı hava kirliliği ile ilgili durumun 
belirlenen süreçte düzelmediğini, ayrıca Nikita 
Deresi’ne karasu tahliyesinin de devam ettiğini 
belirterek Ayvalık Adalet Sarayı’na giderek suç 
duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusuyla il-
gili süreç devam ederken önceki gün kentte se-
vindirici bir gelişme yaşandı. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Nikita Deresi’ne karasu 
tahliye eden ve kentte olumsuz 
hava kirliliği yaratan Doğuş Prina 
fabrikası hakkında geçtiğimiz 
ay Cumhuriyet Savcılığı’na 
suç duyurusunda bulunmuştu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Ayvalık’tan yükselen feryatlara 
tepkisiz kalmadı. Bakanlık 
önceki gün altı ay süreyle kentin 
çeşitli noktalarında ölçüm ve 
analizler yapmak üzere “Hava 
Kalitesi Ölçüm Aracı”nı kentte 
görevlendirdi.

BAKANLIK DUYARSIZ KALMADI HAVA 
KALİTESİ ÖLÇÜM ARACI AYVALIK’TA
Başkan Mesut Ergin çevreyi kirleten 
fabrika hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştu

BAKANLIK DUYARSIZ KALMADI HAVA 
KALİTESİ ÖLÇÜM ARACI AYVALIK’TA
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81 İLE HİZMET VEREN ÜÇ ARAÇTAN BİRİ 
AYVALIK’TA

Vatandaşların tepkisi ve Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin’in ısrarlı takipleri sonu-
cunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’de 
81 ile hizmet veren üç araçtan birini Ayvalık’a 
gönderdi. Şehir merkezine gelen aracı gören 
vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Ayvalık’ta 
altı ay süreyle görev yapacak olan hava kalite-
si ölçüm aracı bu süre içinde rüzgarın yönüne 
göre kentin çeşitli noktalarında park edip öl-
çümler ve analizler yapacak. 

DUYARLILIĞI NEDENİYLE BAKAN’A 
TEŞEKKÜR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
hava kalitesi ölçüm aracının kente gel-
mesiyle birlikte verdikleri mücadelenin 
olumlu sonuçlanacağına dair umutlarının 
arttığını söyledi. Uzun zamandır kentin 
gündemini olumsuz olarak etkileyen ve 
gittikçe büyüyen bir soruna müdahil olmak 
için somut bir adım attıklarını vurgulayan 
Başkan Ergin, kısa sürede sorunu karşılıklı 
olarak çözüme kavuşturmak istediklerini 
hatırlattı. Ölçüm aracının kentte altı ay sü-
reyle kalmasının çok sevindirici bir gelişme 
olduğunu ifade eden Başkan Ergin Çevre 
Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a duyarlı 
girişimi nedeniyle teşekkür etti.

ÖLÇÜM SONUÇLARINA SAYGI 
GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Ayvalık’ın temiz havasının prina işleyen bu 
tesisten salınan duman ya da buharın özel-
likle kış aylarında bazı gecelerde kentin ha-
vasını solunamaz hale getirdiğini ve gittikçe 
büyüyen bir yaraya dönüşmekte olduğunu 
vurgulayan Başkan Ergin, “Ölçüm aracı 
altı ay süreyle ölçümler yapacak. Hem yaz 
hem de kış mevsiminin girişine kadar süre-
cek olan ölçümler sonucunda bakanlık bir 
sonuca varacak. Bizim arzumuz fabrikanın 
gerekli önlemleri alması, güçlü bir duman 
filtresi kullanması, ayrıca atık suları içile-
cek düzeyde arıtması. Kimse kente hizmet 
veren bir tesisin kapısına kilit vurulmasını 
istemez. Altı ay sonra ölçüm sonuçları or-
taya çıkacak. Fabrika yetkililerinin de öl-
çüm sonuçlarına saygı göstererek gerekli 
önlemlerini almasını bekliyoruz” dedi.

ÖLÇÜM ARACI NELER YAPACAK?

Ayvalık’ta kalacağı süre içinde şahit 
numune analizleri yapacak ve bilirkişi 
sıfatıyla görüş bildirecek. Çevre ölçüm ve 
analizleri konusunda metotlar geliştirip 
özel uzmanlık gerektiren ölçüm ve 
analizler yapılacak. Mobil su/atık su 
laboratuvarlarının belirlenen noktalarda 
çevresel hedeflerin oluşturulmasına, 
havza ve denizlerde etkin önlemlerin 
alınmasına ve mevzuatın uygulanmasına 
katkı sağlayacak. İzleme ve denetim 
programlarını ilgili birimlerle işbirliği 
yaparak oluşturacak ve uygulanmasını 
sağlayacak. Çevre mevzuatı kapsamındaki 
çevre ölçüm ve analiz yöntemlerine ilişkin 
standartları belirleyecek. Laboratuvar 
sonuçlarının uygulanması ve yaptırımlar 
konusunda ise son söz Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda.
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BAŞKAN ERGİN 
KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Kovid-19 koronavirüs salgını nedeniyle bağışçı 
sayısının azalması sonucu kan stokları tüken-
me noktasına gelen Kızılay, Ayvalık Cumhuriyet 
Meydanı’nda çok sayıda vatandaştan kök hücre 
ve kan bağışı aldı. Ayvalıklıların yoğun katılım 
gösterdiği kan bağışları için randevu sistemi uy-
gulandı, sosyal mesafe gözetildi; kampanyaya, 
sağlıklı kan bağışı alanları yaratılarak akşam sa-
atlerine kadar devam edildi. Bağış kampanyası 
iki gün boyunca sürdürüldü.

Ayvalık Belediyesi kan stoklarının 
tükenmekte olduğunu duyuran ve 
bağışçı bulma konusunda sıkıntılar 
yaşayan Kızılay’a destek verdi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye 
personeli ve Ayvalıklı vatandaşlar ile 
birlikte kan bağışında bulundu.

Salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a 
Ayvalık Belediyesi’nden destek geldi

BAŞKAN ERGİN 
KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

ERGİN: İNSAN SAĞLIĞI BİRİNCİ 
SORUMLULUĞUMUZ 

Koronovirüs salgını ile birlikte Kızılay’ın kan 
stoklarındaki azalmayı yakından takip ettiklerini 
belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
bu sıkıntıya duyarsız kalamayacaklarını söyledi. 
Kan bağışı alınması konusunda uzman olmuş bir 
kuruma destek vermenin önemli bir sorumlu-
luk ve görev bilinci olduğunu vurgulayan Ergin,” 
Birçok insanın canı bu kan bağışları sayesinde 
kurtuluyor, bu bizim yakınlarımız da olabilir. Hiç 
beklemediğimiz bir anda kan bağışına ihtiyacımız 
olabilir. Halk sağlığı çok önemli çünkü yeni yıla 
girdiğimizden beri bu süreci yaşıyoruz.  Kan bağı-
şı yapmak her vatandaşın birinci görevi olmalıdır. 
Kan bağışı ve kök hürce desteği veren Ayvalıklı 
hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Beş yıldır atıl durumda bekletilen 
Ayvalık Belediyesi’nin mülkiyetin-
deki taş ocağı faaliyete geçirildi. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin taş ocağının devreye alın-
masıyla birlikte belediyenin büt-
çesine çok büyük anlamda maddi 
katkı sağlandığını söyledi. Başkan 
Ergin,  “Kendimize ait taş ocağımız 
var iken, çalışmalarımızda kullan-
dığımız malzemeleri dış piyasadan 
satın almak hiç de mantıklı değildi. 
Ocağı faaliyete almakla hem mad-
di hem de zamandan kazanmış ol-
duk” dedi.

2016’DA FAALİYETİ 
DURDURULMUŞTU

Ayrıca Ayvalık halkına istihdam 
olanağı da sağladıklarını hatır-
latan Başkan Ergin, belediyenin 
parasının, Ayvalık halkının parası 
olduğunu ve kendilerine emanet 
edildiğini vurgulayarak, en verimli 
şekilde icraata dönüştürmenin en 
temel görevleri arasında yer aldı-
ğını söyledi. 2016 yılında faaliyeti 
durdurulan Ayvalık Belediyesi iş-

letme ruhsatlı taş ocağının bazalt 
kayaç hammaddesi ile çalıştığını, 
taş kırma ve eleme tesislerinin 
kamunun hizmetine açıldığına de-
ğinen Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, iki aylık çalışma so-
nucunda ocağın aktif çalışır konu-
ma getirildiğini duyurdu.

BEŞ AGREGA TÜRÜ ÜRETİM

Fen işleri çalışmalarında altyapı 
malzemesi bulmakta zorlandıkla-
rını, yüksek maliyetler ödeyerek 
dışarıdan getirmek zorunda kal-
dıkları malzemenin bundan böyle 
kendi tesislerinde üreterek be-
lediye bütçesine önemli katkı-
lar sağlayacağını belirten Başkan 
Ergin, “Faaliyete sokulan tesiste 
boyutlandırılan beş agrega türü 
üretilmektedir. Üretimi yapılan 
malzemeler yol altyapı ve üstyapı 
çalışmalarında kullanılmaktadır. 
Ayrıca beton santralleri ve beton 
parke üreticileri de ihtiyaç duy-
dukları agrega malzemesini tesis-
ten temin edebilirler” diye konuş-
tu.

Yol çalışmalarında altyapı 
malzemesi temin eden ve belediye 
bütçesine önemli katkılar 
sağlayan taş ocağı beş yıl aradan 
sonra devreye sokuldu. Tesisten 
beton santralleri ve beton parke 
üreticileri de agrega malzemesi 
temin edebiliyor.

TAŞ OCAĞI 
BEŞ YIL SONRA 
DEVREDE

Taş ocağı tam kapasite ile çalıştığında günlük 
800 ton beş farklı malzeme üretiyor

TAŞ OCAĞI 
BEŞ YIL SONRA 
DEVREDE
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AYVALIK’TAAYVALIK’TA
HAŞERENİN HAŞERENİN 
KÖKÜ KURUTULACAK!KÖKÜ KURUTULACAK!

Geçmiş yıllarda haşere ile mücadelenin aksatıldı-
ğını ve neredeyse toplum sağlığını tehdit edecek 
duruma geldiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Bu kez 
işimizi sıkı tuttuk, kış aylarında ilaçlamaya başla-
dık ve bahar aylarına kadar da mücadeleyi aralık-
sız devam ettik. Geçtiğimiz yaz aylarında adeta 
bir seferberlik başlattık, kurduğumuz yedi ekiple 
birlikte 24 saat durmaksızın haşere ile mücadele 
ettik ve karşılığını da aldık. 2019 turizm sezonu 
sıkıntısız geçti” dedi.

DENEYİM KAZANDIK

Küçükköy Belediye Başkanlığı döneminde haşere 
ile mücadeleye çok büyük bir deneyim kazandık-
larını vurgulayan Başkan Ergin, Aralık ayında ha-
şerenin larva döneminde ilaçlamaya başladıklarını 
söyledi. İlaç ihalesinin zaman kaybetmeden yapıl-
dığını ve haşere ile ilgili ilaçların temin edildiğinin 
altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 

mücadelenin yaz mevsimi de dahil olmak üzere 
aksatılmadan on iki ay boyunca sürdürüleceğini 
ifade etti. 

UÇKUN MÜCADELESİNE DEVAM

Ekiplerin ilçe genelinde; kanalizasyon, yağmur 
suyu kanalları, durgun su birikintileri, çöp kon-
teynerleri ve çöp terfi merkezlerinde sivrisinek 
larvalarına yönelik ilaçlamayı sürdürdüklerini be-
lirten Başkan Ergin, “Havaların ısınmasıyla birlikte 
ekiplerimiz uçkun mücadelesine yönelik çalışma-
ları hızlandırdı. Ekiplerimiz; bir yandan koronavi-
rüs salgınına karşı ilçe genelindeki tüm cadde ve 
sokakların yanı sıra kamu kurumları, işyerleri ve 
halkın yoğun olduğu noktalarda dezenfekte ça-
lışmalarını gerçekleştiriyor, bir yandan da uçkun 
mücadelesine aynı tempoyla aralıksız devam edi-
yor” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında 
gerçekleştirilen protokol ile geçtiğimiz yıl haşere mücadelesini 
üstlendiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
aldıkları sorumluluğun bilincinde hareket ettiklerini söyledi. 

Başkan Ergin, haşere ile mücadeleyi yılın Başkan Ergin, haşere ile mücadeleyi yılın 
on iki ayına yaydıklarını söyledion iki ayına yaydıklarını söyledi
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AYVALIK’TAAYVALIK’TA
HAŞERENİN HAŞERENİN 
KÖKÜ KURUTULACAK!KÖKÜ KURUTULACAK!

BASINDA AYVALIKBASINDA AYVALIK

Başkan Ergin, haşere ile mücadeleyi yılın Başkan Ergin, haşere ile mücadeleyi yılın 
on iki ayına yaydıklarını söyledion iki ayına yaydıklarını söyledi




