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YAYIN ARAŞTIRMA-OKUMA-ÖZET ÇIKARMA ÇALIŞMALARI 

1- Ayvalık UNESCO Dünya Mirası yönetim planı ve başvuru dosyasının oluşturulması sürecinde 26 

adet kitap, dergi, e-kitap, tez, makale yayını okunarak özetleri çıkarılmıştır. Okunacak kaynakça 

listesi excel tablosu halinde sayısallaştırılarak Alan Yönetimi Ekibi tarafından paylaşılmıştır. 

      

2- Endüstriyel Peyzaj ve endüstri mirası kavramları özelinde dünyadaki diğer alanların başvuru 

dosyaları ve yönetim planları incelenmiştir. Fransa’dan The Climats, terroirs of Burgundy-2015  

ve Champagne Hillsides, Houses and Cellars-2015, Slovakya’dan Historic Town of Banská 

Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity-1993 başta olmak üzere belirlenen 

toplam 7 adet miras alanının dosya ve yönetim planı incelemelerinden Ayvalık dosya 

çalışmasında yararlanılacaktır. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 

1- Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biriminde yer alan çalışma ekibi ile bir araya 

gelen ofis koordinatörü Yaşagül Ekinci dünya mirası süreci ve alan yönetimi hazırlanması 

bağlamında eğitimler verirken, ekipte yer alan uzmanlardan Ayvalık özelinde gerçekleştirilen 

çalışmalar hakkında bilgi almaktadır. 

Öykü Güren ve Fatih Kurunaz’ın tam zamanlı çalıştığı ofiste her hafta birkaç kez uzaktan 

bağlantı ile gerçekleştirilen eğitim ve çalışmalara, Yalın Tüzmen, Birgül Özçam Namlı, Şenay 

Karabulut ve Fatma Nurten Dersan ise görevlendirme belgeleri gereğince her hafta perşembe 

günleri katılmaktadırlar. 

 
25.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen yerinde eğitim toplantısı. 

 

 
03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen online eğitim toplantısı. 
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ETKİNLİK ve ÇALIŞTAYLAR 

1- Tarihi Kentler Birliği (TKB) UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler (UYEP) 
Ayvalık Modülü 

 
9-11 Haziran 2021 tarihlerinde Tarihi Kentler Birliği (TKB) ‘ne üye belediye personellerinin 

eğitimi amacıyla ÇEKÜL Akademi tarafından düzenlenen UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler 
(UYEP) eğitiminin üçüncü modülü Ayvalık'ta düzenlendi.  

15 belediyeden miras, koruma ve restorasyon alanında çalışan belediye personelinin 
katıldığı 3 günlük eğitimde; Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 
uzmanları tarafından Ayvalık’ın yürüttüğü Dünya Mirası Adaylık süreci anlatıldı. Daha önce eğitimin 
online olarak gerçekleştirilen ilk iki modülünde katılımcılara UNESCO kurumu ve Dünya Mirası ile 
ilgili yürüttüğü programlar hakkında eğitimler verilmişti.  

Ayvalık'taki eğitimin ilk gününde, Ayvalık’ın tarihsel ve kentsel gelişim süreci, Dünya Mirası 
Listesi’ne yönelik yürüttüğü çalışmaları, Ayvalık’ın önemli bir parçasını oluşturan İda-Madra 
Jeoparkı sürecini, Ayvalık ile çevresinde bulunan antik taş ocaklarının istisnai evrensel değerlerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar ile kentin sahip olduğu endüstri mirası değerleri Ayvalık 
Belediyesi Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılan sunumlarda 
katılımcılar ile paylaşıldı.  

ÇEKÜL Akademi eğitmenleri Yaşagül EKİNCİ ve N.Kemal DÖLENEKEN’in açılış 
konuşmalarının ardından, Dr.Berrin AKIN; “Ayvalık Yerleşiminin Tarihi Kent Kimliğinin Mimari 
Bileşenleri”, Nurten ŞİŞMAN DERSAN; “Ayvalık’ın Depremselliği ve Jeolojik Yapısına Genel Bir 
Bakış”, Dr.Öğr.Üyesi Erdal GÜMÜŞ; “İda Madra Jeoparkı Projesi ve Ayvalık”, Birgül ÖZÇAM NAMLI; 
“Ayvalık ve Çevresi Arkeolojisi”, Naz Öykü GÜREN; “Tarihsel Sürecin Mekansal Analizi”, Yalın 
TÜZMEN; “Ayvalık Sit alanları Tarihsel Süreci ve Planlama Tarihi”, Fatih KURUNAZ; “UNESCO Dünya 
Mirası ve Adaylık Süreci” isimli sunumlarla teorik eğitimde yer aldılar.  
Eğitimin ikinci gününde ise teorik eğitimde anlatılan Ayvalık’ın kültürel miras alanları, tarihi kent 
merkezi, endüstri yapıları ve Belediyemiz tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma ile restorasyon 
uygulamaları Yalın TÜZMEN, Birgül ÖZÇAM NAMLI ve Öykü GÜREN rehberliğinde yerinde 
incelenmiştir. Alan gezisinde kurum çalışanlarından Soner BÜYÜKDEMİREL, Ayvalık Vergi Dairesi 
Eski Binası / Yorgola Hanı restorasyon süreciyle ilgili bilgi sunmuştur.  

Eğitimin üçüncü ve son gününde, katılımcılara Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası sürecinde 
bundan sonra yapılacak çalışmalar paylaşılmış, eğitmenler tarafından katılımcılardan konuyla ilgili 
görüşleri alınmıştır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını ÇEKÜL Akademi 
koordinatörü Kibele EREN eşliğinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut ERGİN ve Meclis Üyesi Melih 
ARSLAN teslim etmişlerdir. 
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Yaşagül EKİNCİ’nin açılış konuşması ve katılımcıları gruplayarak yaptığı ön çalışmalar (Solda). Dr.Berrin AKIN; “Ayvalık 

Yerleşiminin Tarihi Kent Kimliğinin Mimari Bileşenleri” sunumu (Sağda). 

       
Dr.Öğr.Üyesi Erdal GÜMÜŞ; “İda Madra Jeoparkı Projesi ve Ayvalık” sunumu (Solda). Nurten ŞİŞMAN DERSAN; “Ayvalık’ın 

Depremselliği ve Jeolojik Yapısına Genel Bir Bakış” sunumu (Sağda). 

      
Birgül ÖZÇAM NAMLI; “Ayvalık ve Çevresi Arkeolojisi” sunumu (Solda). Naz Öykü GÜREN; “Tarihsel Sürecin Mekansal 

Analizi” sunumu (Sağda). 

      
Yalın TÜZMEN; “Ayvalık Sit alanları Tarihsel Süreci ve Planlama Tarihi” sunumu (Solda). Fatih KURUNAZ; “UNESCO Dünya 

Mirası ve Adaylık Süreci” sunumu (Sağda). 
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Yalın TÜZMEN, Birgül ÖZÇAM NAMLI ve Öykü GÜREN rehberliğinde gerçekleştirilen alan gezisi (Solda). Yaşagül Ekinci ve Alan 
Yönetimi Birimi ekibi; katılımcılar ile son gün değerlendirme toplantısı (Sağda). 

 

      
Sertifika törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut ERGİN ve Meclis Üyesi Melih ARSLAN katıldılar. 
 

  
Sertifikasını almaya hak kazanan katılımcılar ile Ayvalık Belediyesi ve ÇEKÜL Akademi ekibi. 
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YERELDE GÖRÜŞMELER 

 
1- Ayvalık Ziraat Odası – 01.06.2021 

Ayvalık’ta yetişen zeytin çeşitleri, bölgedeki tarımda başlıca sorunlar ve ziraat odası olarak 

zararlılarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkına bilgiler alındı. Bölgede toplam ağaç sayısı 

ve ekili alan ile odanın çıkarmış olduğu yayınlardan örnekler alındı. Zeytin sineği isimli canlının larva 

döneminde zeytin meyvesinde oluşturduğu hasarın en büyük problem olduğu ve bununla mücadele 

konusunda yapılanlar hakkında bilgi edinildi. 

 

    
 

2- Dr.Berrin AKIN AKBÜBER – 09.06.2021 

Sanat Tarihçisi. Ayvalık üzerine yapılan araştırmaları ve yayınlanan yayınları üzerine konuşarak, 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası sürecinde kendisinden yazılı ve sözlü destek verebileceğini belirtti. Bu 

bağlamda kendi kalemiyle yazdığı ve yayınladığı 10 adet yayını, kendisi dışında yapılan 4 adet çalışmayı 

ve sunumu ofis arşivine göndererek uzmanlık alanında destek almamıza olanak sağlamıştır. TKB Ayvalık 

eğitiminde sunum yaparak kentin anlatımında doğrudan destek sağlamıştır. 

      



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve alan Yönetimi Birimi 

Mayıs-Haziran 2021 Raporu 

7 
 

3- Yrd.Doç.Dr.Figen ERDOĞDU – 17.06.2021 

Sanat Tarihçisi, Ayvalık MYO. Yerelde akademik görüşmeler bağlamında ilk olarak Balıkesir 

Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü öğretim üyesi Figen 

Erdoğdu ile görüşülmüştür. 2015 yılında başlayan Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Alanı adaylık 

sürecinin geçtiğimiz ay itibari ile yeniden ivme kazandığı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında 

bilgiler verildi. Ayvalık gibi tarihi doku açısından zengin bir kentte yerelde bulunan akademik hayat ve 

öğrencilerin önemi tekrar vurgulandı. Okuldan çıkarılan yayın ve çalışmalar hakkında bilgi alındı ve 

Figen Erdoğdu’nun yaptığı çalışmalar incelenerek, sanat tarihi alanında ihtiyaç olabilecek çalışmaların 

referansları ve kaynakçaları ile paylaşılabilecek durumda olan kitap, broşür, sunum ve görsellerden 

kopyalar alındı. Özel çalışma alanları olan sarımsak taşı, ocakları, kullanım alanları ve bozulma nedenleri 

ile Ayvalık evleri cephe karakteristiği konularında kendisinden detaylı bilgiler alındı. 
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4- Mehmet Müjdat SOYLU - 22.06.2021 

Mimar (Yazar ve Araştırmacı). 1959 Ayvalık doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi mezunu. Ayvalık’ta yaşıyor. “Yılların İçinden Ayvalık” kitabının üç yazarından birisi olan Mimar 

Müjdat SOYLU ile Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ofisinde kitabı 

üzerine söyleşi yaptık. Kendisini Ayvalıklı, araştırmacı ve yazar olarak tanımlayan Müjdat Soylu, hayatı 

boyunca mimarlık mesleğinin de etkisiyle daha çok Ayvalık’ın kentsel dokusuna, evlerine ve tarihine 

odaklanmış. Bu birikimi paylaşmayı ise bir “sorumluluk” olarak görmüş ve “Yılların İçinden Ayvalık” 

kitabının hazırlık sürecine arkadaşları Faruk Ergelen ve M.Salim Kaptan ile birlikte başlamışlar. Kitap, 

Ayvalık’ın antik dönem yerleşiminden başlayarak Cumhuriyet Dönemi Ayvalık’ına kadar olan serüveni 

herkesin anlayacağı dilde anlatıyor ve kartpostal arşivlerinden çıkıp gelen fotoğraf ve notlarıyla 

1900’lerin Ayvalık’ını okuyucularına sunuyor. 
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5- Damien DESSANE - 24.06.2021 

Ziraat Mühendisi (Yazar ve Araştırmacı). 1978 Paris doğumlu. Yerel tarih ve mitolojileri 

araştırırken, efsaneler ve gerçekler arasındaki bağlantıları merak ediyor ve araştırıp, yazıyor. 5,5 yıldır 

Ayvalık’ta yaşıyor. Paris’te başlayan yaşam serüveninde, birçok ülkeyi ve kenti dolaşarak tanıyan, 

yaşayan ve  araştıran Damien Dessane 3,5 yıldır Ayvalık’ta yaşıyor. Profesyonel mesleği ziraat 

mühendisliği olmasına rağmen onun için tarihi bir kentte yaşamak, efsanelerini ve gerçek tarihini 

araştırarak bunlar arasındaki ilişkileri kurmak ve günümüzde yaşatmak önemli bir konu. Ayvalık 

özelinde yaptığı çalışmalarda ise üç yapı üzerine yoğunlaşıyor: Ayvalık Akademisi, Taksiyarhis Kilisesi ve 

Ayvalık Ayazması. Ayvalık’ın erken dönem yerleşimini etkileyen Taksiyarhis Kilisesi’nin iyi korunmuş 

olması ve süslemeleri, günümüzde olmayan ancak yeri bilinen Ayvalık Akademisi’nin bir dönem 

yaşamına yön vermesi bakımından öne çıkması, kutsal suyu ile ünlenmiş Pergamon Asklepionu’na 

yakınlığıyla Ayvalık Ayazması’nın varlığı çok önemli. Ayvalık tarihi kent merkezi için hazırlanan 5 farklı 

kültür rotası üzerine yaptığı çalışmaları ise Jean D. Contaxis’in bizlere miras bıraktığı kartpostallar 

üzerinden yorumlayarak apayrı bir hale getiren ekibin içinde yer almış. Turistlerin Ayvalık’ta ortalama 

“2,3” gün kaldığına dikkat çeken Dessane, bu süreyi artırmak ve Ayvalık’ı daha iyi anlatabilmek için 

insanlara efsanevi hikayelerin daha iyi aktarılması ve elimizdeki kültürel mirasın daha iyi sunulması ile 

mümkün olabileceğini dile getirdi. Ayvalık’ın geçmişine ışık tutacak birçok yayının şu anda sadece 

Yunanca olmasından dolayı İnglizce ve Türkçe’ye çevrilerek kentimiz hakkında daha zengin bilgiye 

ulaşmamızın öneminden bahsetmiştir. 

 

 
Ayvalık çalışmalarına dair ofis toplantısı (üstte). Ayvalık özelinde çıkan yayınların e-kitap olarak satıldığı web sitesi (altta). 
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Okuma yapılan kitap, makale ve tezlerden çıkarılan özetler yönetim planı ve adaylık dosyasında 

doğrudan kullanılmak üzere uzmanlık alanına göre ilgili ekip üyesi tarafından yazılı metne 

dönüştürülerek ortak server üzerinde depolanmaktadır. 
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2- Başvuru dosyası başta olmak üzere sunum, broşür, kent rehberi, internet sayfası, mobil 

uygulamaları gibi tarihi kent dokusu için oluşturulacak üretimlerde kullanılması amacıyla kenti 

tanımlayan, kültürel varlıkları betimleyen grafik, logo, banner gibi görsel çalışmalar 

yapılmaktadır. 

               
Grafiker Timucin UNAN tarafından tasarlanan “AYVALIK” logosunun UNESCO DML adaylığı özelinde yapılan bir 

denemesi (Üstte). Kent siluetinin Ayvalık Endüstriyel Peyzajı bağlamında yorumlanması (Altta), 

 
 

 
Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi için hazırlanan isimlik örneği. 
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PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

1- Ayvalık Kentsel Sit Alanları için Koruma Amaçlı İmar Planı 1/5000 ölçekli nazım planlarını 

hazırlayan UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık firması ile temasa geçilerek teknik 

personel ile toplantı ziyareti gerçekleştirilecektir. 

2- Ayvalık Kentsel Sit Alanları için Koruma Amaçlı İmar Planı 1/1000 ölçekli uygulama planlarını 

hazırlayacak EGE Planlama Ltd. Şti. ile temasa geçilerek teknik personel ile toplantı ziyareti 

gerçekleştirilecektir. 

3- UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan örnek alanları teknik ziyaretler kapsamında  

18.07.2021 tarihinde Ayvalık Alan Yönetimi Birimi ekipleri ile Bergama’ya teknik gezi 

gerçekleştirilecektir. 

4- Ayvalık çevresi kültürel peyzaj çalışmaları ile yürüttüğü yüzey araştırmaları bağlamında Koç 

Üniversitesi öğretim üyesi Sercan SAĞLAM ile görüşme yapılacaktır. 

5- Ayvalık Endüstriyel Peyzajı başvuru dosyasının hazırlanması ve yönetim planının hazırlanması 

bakımından büyükşehir ayağında destek almak bakımından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

Turizm ve tanıtma Şube Müdürü Kurthan GENÇEL ile online bir görüşme gerçekleştirilecektir. 

6- Ayvalık Endüstriyel Peyzajı başvuru dosyasının hazırlanması ve yönetim planının hazırlanması 

bakımından büyükşehir ayağında destek almak bakımından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel SABANC ile bir görüşme gerçekleştirilecektir. 
 

 

HEDEF ve EYLEMLER 
 

Kısa Vade: 3 ay içerisinde     Orta Vade: 6 ay içerisinde     Uzun Vade: 1 yıl içerisinde 
  

1- Ofiste biriktirilen e-kitap ve online yayınlar ile basılı tez, makale ve kitapların okunarak Ayvalık 

UNESCO Dünya Mirası sürecinde katkısı olabilecek bölümlerin özetlerinin çıkarılmasına devam 

edilecektir. Kısa-Orta-Uzun Vade 

2- Ayvalık genelinde ve arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi gibi özel alanlarda kaynakça araştırılması 

ve literatür taramasına devam edilecektir. Kısa-Orta-Uzun Vade 

3- Ayvalık’taki anıtsal yapılara ait verilerin akademik yayınlardan araştırılması, yanlış bilgilerden 

arındırılarak turistik ve akademik amaçlı en az iki paket şeklinde hazırlanması. Kısa Vade 

4- Bu anıtsal yapılardan oluşan tarihsel dokuda birkaç konsepte dayalı kültürel rotalar 

oluşturulması. Orta Vade 

5- Ayvalık Yönetim Planına ait ana omurganın oluşturularak, taslak halinde yazımı 

tamamlanacaktır. Kısa Vade 

6- Yönetim Planının oluşumu paralelinde Danışma ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının 

oluşturulması için alanda çalışan kamu kurumu, STK, akademi, tüzel kişiliklere üye belirlemeleri 

ve tarafımıza iletmeleri talep edilerek kurulların aktif hale geçmesi sağlanacaktır. Orta Vade 

7- Alan gezileri yapılarak Ayvalık’taki kültürel varlığın tanımlamasında teorik bilginin eksik kaldığı 

noktalarda varlığın gözlemlenmesi, gerekirse çizim ve fotoğraflar ile belgelenmesi, sözlü tarih 

araştırması yapılması ile çekirdek alanda kültürel varlığın eksikleri tamamlanmalıdır. Kısa-Orta-

Uzun Vade 

8- Ayvalık’ta bulunan tarih araştırmacıları, kuşaklararası devam eden ticaret işletmecileri, dükkan 

sahipleri, akademisyenler, kurum çalışanları gibi kentin hafızasına ve geçmiş dönem 

çalışmalarına hakim kişi ve kurum temsilcileri ile yerelde görüşmeler sürdürülecektir. Kısa-Orta-

Uzun Vade 
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9- Yönetim Planına istinaden kültürel/doğal varlığı tanımlayan çekirdek alan ile bunların dış 

etkilerden korunmasını sağlayan tampon bölgeyi içeren Yönetim Alanı son halini alacaktır. Orta  

Vade 

10- Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi için hazırlanacak başvuru dosyasının altlığı 

olması amacıyla elde edilen veriler, işlenerek haritaya dönüştürülecek ve metin bilgisi olarak 

Adaylık Formatında yazılmaya başlanacaktır. Kısa-Orta-Uzun Vade 

11- Adaylık dosyasının yazım sürecinde varlığı iki ayrı formda tanımlayan; belgeleme ve sanatsal 

değeri olan yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafların çekilmesi için alan çalışmaları yapılacak 

gerekirse bu alanda profesyonel/amatör destek alınacaktır. Uzun Vade 

12- Ayvalık ile ilişki kurulabilecek endüstriyel mirasa sahip kentler belirlenerek; Karşılaştırmalı 

Analizler başlığı altında ikili değerlendirmeler yapılabilmesi amacıyla teknik geziler 

gerçekleştirilecektir. Uzun Vade 

13- Alan yönetimi ekibinin; Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Akademi gibi birlik ve vakıfların uzmanlık 

alanlarına göre açılan eğitimlerine katılmaları veya enstitü, üniversite, belediyelerdeki diğer 

alan başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen etkinlik, toplantı, çalıştaylara katılımı sağlanarak 

koruma alanını takip etmeleri ve güncel kalmaları sağlanacaktır. Kısa-Orta-Uzun Vade 
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Şehir Plancısı   Yalın TÜZMEN     
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