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2. ARAYIŞ TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri:   Ayvalık Belediyesi Tarihsel Zeytin Galerisi

Katılımcılar: * Ersin PİLAS, Ayvalık Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
pilasersin@gmail.com

* Yalın TÜZMEN, Ayvalık Belediyesi, Şehir Plancısı
tuzmenyalin@gmail.com

* Şenay KARABULUT, Ayvalık Belediyesi, Mimar
senaykarabulut@hotmail.com

* Serap TUNCAY, Mimar
serap.tuncay@gmail.com

* Yaşagül EKİNCİ, Bergama Alan Başkanı
yasagulekinci@yahoo.com

* Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Atılım Üniversitesi
zafer.sahin@atilim.edu.tr

* Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Arkeolog
phokaia_excavations@hotmail.com

* Suzan ÖZYİĞİT, Arkeolog Mimar
payandarestorasyon@hotmail.com

* Taner KÖMÜR, Turizm Araştırmacısı
ayvalikturizmdanisma@kultur.gov.tr

* Koray KARABULUT, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mimar
koraykarabulut@yahoo.com.tr

* Ahmet ÜZGEÇ, Kent Konseyi Başkanı
ahmetuzgec@gmail.com

* Lütfü KOTAN, Gençlik Meclisi Başkanı
kotanlutfu@gmail.com
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* Gündüz İŞGÜDER, Mimar
gisguder@gmail.com

* Banu CAN, Araştırmacı
banu.can@gmail.com

* Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ, Anadolu Üniversitesi
figenkivilcim@gmail.com

* Müge KUBİLAY, Mühendis/Proje Yönetimi
kubilaymuge@gmail.com

* Ayşe SOKOL, Çiftçi
ayse@sokol.com

* Sercan SAĞLAM, Şehir Plancısı
sercansaglam20032003@yahoo.com

* Gülden SARIBAŞ, Cumhuriyet Kadınları Derneği
gsaribas@hotmail.com

* Naci SARIBAŞ, Büyükelçi (E)
nacisarıbas@hotmail.com

* Ayşegül ÖZER, Yüksek Mimar, İTÜ
ozer.architecture@gmail.com

* Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, ODTÜ
neriman@metu.edu.tr

* Zeynep Gül GÜRSOY, Zeytin Çekirdekleri Derneği
zgulgursoy@gmail.com

* Güzin KUTLU, Mimar/Restoratör
mimarguzinkutlu@gmail.com

* Cemil TOSUNOĞLU, Esnaf
cemil.ayvalik@gmail.com

* Perihan BAYRAKTAR, Şehir Plancısı
perhan99@hotmail.com

* Hatice ARGA, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği
bonjourpansiyon@gmail.com  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* Elçin KILIÇ, Yüksek Mimar
ekilic@piramitmimarlik.com.tr

* Oya UĞRAL, Gazeteci
ayvalikhurses@gmail.com

* Prof. Dr. Fikret ADAMAN, Boğaziçi Üniversitesi
adaman@boun.edu.tr

Ayvalık'ın üstün evrensel değerinin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaların 
temeli sayılan “mevcut durum analizi”’nin değerlendirilmesi, Ayvalık’ın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi kriterlerine uygunluğunun tartışılması, üstün evrensel değerin 
ortaya çıkarılması ve tartışılması adına Ayvalık Belediyesi Tarihsel Zeytin Galerisi'nde 
ikinci kez bir araya gelindi.

Toplantı Notları:

- 2014 yılı Ağustos Ayı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan ilk başvurudan bu 
yana yapılan faaliyetler, toplantılar anlatıldı. Toplantılardan çıkan sonuçlar katılımcılar 
ile paylaşıldı. Ayvalık’ın sahip olduğu Endüstri Mirası ile üstün evrensel değerler 
taşıdığı fikrinin artık kabul edilebilir bir olgunluğa geldiği belirtildi.

- Ayvalık’ın bir endüstri kenti olduğu, dünya miras listesinde yer alan endüstri kenti 
örneklerinin hepsinin 20. yüzyıla ait olduğu, Ayvalık’taki durumun ise daha erken bir 
dönemi yansıtıp, fabrikalardan farklı atölyeler olarak kent dokusu içerisinde yer aldığı 
görüşüldü.

- UNESCO Dünya Mirası kriterleri tekrar ele alınarak, elimizdeki veriler doğrultusunda 
Ayvalık Kentsel Sit Alanı'nda yer alan endüstriyel doku göz önüne alınarak 2., 4. ve 5. 
kriterler üzerinde yoğunlaşılabileneceği belirtildi.

- “Mübadele” de düşünülerek, 6. kritere gidilebileceği, ancak bunun için Midilli ile ortak 
çalışılarak karşılıklı başvurulması gerektiği vurgulandı.

- Mübadelenin, her iki toplumda acıları gün yüzüne çıkaran bir travma yarattığı, bu 
travmanın vurgulanmasının doğru olup olmadığı tartışıldı.

- Ayvalık’ın doğal varlıklarının kenti ile bir bütün oluşturduğu, bu yüzden topoğrafya ve 
endüstri mirası arasındaki ilişkinin doğru kurulması gerektiği görüşü verildi. 

- “Evrensel” değer ile “yerel” değerin birbirine karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. 

�  / �3 5

mailto:ekilic@piramitmimarlik.com.tr
mailto:ayvalikhurses@gmail.com
mailto:adaman@boun.edu.tr


Ayvalık Belediyesi       UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 28.08.2015

- Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ile yapılan görüşmede de vurgulanan, doğal sit 
alanlarındaki ve tabiat parkındaki verilerin doğal açıdan UNESCO kriterlerine 
uygunluğu tartışıldı, karşılaştırmalı analizlerde doğal özelliklerin kriterler doğrultusunda 
yeterli olup olmayacağı üzerinde duruldu.

- Ayvalık’ın evrensel değerlerinin, doğal, kentsel ve arkeolojik miras açısından tam 
olarak netleştirilebilmesi için Ayvalık hakkında daha fazla döküman edinilmesi ve 
araştırılması, edinilen bilgiler doğrultusunda kriterlerin oturacağı belirtildi.

- UNESCO'nun bir koruma yaptırımı bulunmadığı, bu yüzden ilçenin değerlerine yerel 
ve duygusal açıdan bakılmaması gerektiği, kendi değerlerimiz öncelikle kendimizin 
koruması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

- UNESCO’nun bir çeşit marka olduğu, bu markanın yereldeki zeytinyağı ve sabun 
üretimini ve ekonomiyi olumlu açıdan etkileyeceği belirtildi.

 Toplantı da yapılan çalışmalar ve Ayvalığın evrensel değerleri üzerine yapılan 
tartışmalar sonrası ikinci bölüme geçildi. İkinci bölümde ‘’Mevcut Durum Analizi’’ 
yapılmaya çalışıldı. Tarihsel, doğal veya sosyal yapı sınırlandırması yapılmadan tüm 
hatları ile Ayvalığın Güçlü – Zayıf Yönleri, kente yönelik tehdit oluşturabilecek unsurlar 
ile fırsat oluşturabilecek durumlar söz konusu durum analizi kapsamında değerlendirildi. 
Bu değerlendirmeden çıkan kimi hususlar aşağıda ayrıca belirtilmiştir. 

- Ayvalık’ın doğal varlıklarının kenti ile bir bütün oluşturduğu, bu yüzden topoğrafya ve 
endüstri mirası arasındaki ilişkinin doğru kurulması gerektiği görüşü verildi.

- Ayvalık’ın her ne kadar mevsimler arası nüfus farklılığı bulunsa da, bu farklılığın diğer 
turistik ilçelere göre daha az olduğu, bunun durum analizinde “güçlü yönler”e 
eklenebileceği belirtildi.

- Endüstri mirasının temelini oluşturan zeytinlik alanların plan üzerine işlenerek 
planlarda ayrı bir lejand oluşturulması gerektiği vurgulandı. Planlarda zeytinlik alanların 
işlenmemiş olmasının ise Ayvalık için “zayıf yön” yarattığı belirtildi.

- Farklı koruma alanların farklı bakanlıklara bağlı olması, bakanlıkların birbirinden 
bağımsız hareket ettiği ve iletişimin zayıf olduğu vurgulandı. Ayvalık gibi doğal sit, 
kentsel sit, arkeolojik sit ve tabiat parkı bulunan bir bölgenin bu sebeplerden dolayı 
korunmasının zor olduğu vurgulandı. Bu durumun da “zayıf yönler”e eklenmesi 
gerektiği belirtildi.
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- 6360 sayılı yasa ile belde belediyelerin kapanması ve beldelerin ilçe belediyesine 
bağlanmasının beldenin yönetimini zorlaştırdığı, aynı şekilde 6360 sayılı yasa ile 
Ayvalık gibi ilçelerin büyükşehir sınırları içerisine alınmasının yarattığı aksaklıklara ve 
problemlere değinildi. Bu yasal değişiklik nedeni ile Ayvalık gibi  metropolitan alandan 
uzak ilçelerin kendisini tanımayan yerel dinamiklerini bilmeyen bir karar 
mekanizmasının içine girmek durumunda kaldığı vurgulandı. Karar mekanizması ile 
imar planlarının birbirinden ayrılmasının, UNESCO çalışmaları ve koruma dahil, ilçeyi 
birçok açıdan olumsuz etkilediği görüşülerek, bu konun durum analizinde “tehditler”e 
eklenmesi gerektiği belirtildi.

 Toplantı da genel hatları ile tartışılan SWOT analizini ayrıca ekte bulabilirsiniz. 

 Mevcut duruma ilişkin SWOT analizi sonrası katılımcıların tüm sürece ilişkin 
varsa eleştiri, soru ve değerlendirmeleri dinlendi. Bu bölümde ön plana çıkan görüşler 
ise aşağıdaki gibi olmuştur. 

- STK’ların ve belediyenin yaptığı çalışmaların birbirinden bağımsız yapıldığı, bunlar 
daha koordineli gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

- Mimarlar Odası’nın doğru koruma eğitimleri vermesi gerektiği, doğru restorasyon 
yapanlara teşvik amaçlı plaket ya da ödül verilmesi gerektiği belirtildi.

- Ekim Ayı içerisinde gastronomi, zeytinyağı ve sabun konulu 3 adet tematik toplantı 
yapılacağı, bu toplantılar sonrasında 1 adet çalıştay yapılacağı bildirildi.

- İnternet üzerinde UNESCO çalışmalarını anlatan, bilgi ve belge paylaşımı yapılan ve 
çalışma takvimini belirten bir sosyal medya sayfası oluşturulacağı bildirildi.

- Çalıştay için Atina’da yer alan Mübadiller Derneği ve Küçük Asya Araştırma Merkezi 
ile irtibata geçilerek ortak bir Ayvalık Anıları başlığı ile çalışma yapılabileceği belirtildi.

Toplantının bu son bölümünde şehir plancısı Serkan SAĞLAM Ayvalığın genel 
tarihi üzerine ve UNESCO Dünya Miras listesi giriş kriterlerinde Ayvalığın nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği üzerine kendi çalışmalarından vardığı sonuçları irdeleyen bir 
sunum yaptı. 

Sunumda yer verilen kriterler ve Ayvalık kentsel mirası ile ilgili bilgiler ortak 
katılım ile değerlendirildi.
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